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FLEG  
Îmbunătăţirea guvernării și aplicării legislaţiei forestiere (FLEG) este o iniţiativă politică a Grupului celor Opt (G8), un proces par-

ticipativ internaţional de formulare şi implementare a politicii şi practicii menite să asigure dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, 
combaterea tăierilor ilicite şi a comercializării neautorizate a masei lemnoase asociate acestora. În contextul global al schimbărilor 
climatice şi conservării biodiversităţii, procesul FLEG capătă o importanţă deosebită şi presupune multiple conexiuni cu alte iniţiative 
legate de conservarea și gestionarea resurselor naturale.

Processul FLEG în Moldova
   Problemele şi aspectele îmbunătăţirii legislaţiei forestiere au 
fost şi se află în atenţia Guvernului, în special începînd cu mi-
jlocul anilor 90. În această perioadă Guvernul Moldovei a elabo-
rat şi aprobat un şir de documente şi politici speciale: (a) 
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 595 din 29.10.1996 
“Cu privire la perfecţionarea gestionării gospodăriei silvice şi 
protejarea vegetaţiei forestiere”; (b) Hotărîrea Guvernului Re-
publicii Moldova nr. 107 din 07.02.2001 “Despre executarea 
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 595 din 29 octom-

brie 1996 şi unele măsuri suplimentare pentru optimizarea gestionării gospodăriei silvice şi protecţia vegetaţiei forestiere”; (c) 
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.739 din 17.06.2003 „Cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectoru-
lui forestier naţional”; (d) Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 27 din 19.01.2004 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire 
la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier”. 

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o serie de legi şi a introdus amendamente în legile existente (Codul Silvic, Legea 
privind protecţia mediului înconjurător, Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, Legea privind fondul ariilor 
naturale protejate de stat, Codul cu privire la contravenţiile administrative, Codul Penal, etc.). Aspectele FLEG de asemenea au fost 
reflectate într-un şir de documente de politici: (a) Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei dezvoltării 
durabile a sectorului forestier din Republica Moldova (nr. 350-XV din 12.07.2001) şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.739 
din 17.06.2003 „Cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional”; (b) Hotărîrea Parlamentului 
Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice” 
(nr. 112-XV din 27.04.2001); şi (c) Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 737 din 17.06.2003 „Cu privire la aprobarea Progra-
mului de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020”.

Cu sprijinul Băncii Mondiale prin intermediul grantului special „Asistenţă la dezvoltarea şi implementarea Planului Naţional de 
Acţiuni FLEG în Republica Moldova” (PNA), ţara a lansat în 2008 un proces participativ de pregătire a PNA FLEG. Aceste activităţi au 
fost efectuate de Moldsilva şi companiile internaţionale de consultanţă „Indufor” şi „Intercooperation”, în care au fost implicate toate 
părţile cointeresate: (a) reprezentanţi ai Guvernului (inclusiv ai departamentelor de resort) parlamentari, autorităţi judiciare, raionale 
şi locale; (b) reprezentanţi ai societăţii civile, în special ai organizaţiilor non-guvernamentale şi comunitare, precum şi ai comunităţilor 
dependente de păduri; şi (c) reprezentanţi ai sectorului privat, în special ai întreprinderilor implicate în producerea şi prelucrarea 
cherestelei. În aprilie 2008, “Moldsilva”, în colaborare cu companiile de consultanţă, a organizat primul seminar pentru a oferi părţilor 
cointeresate posibilitatea de a se familiariza cu datele disponibile în domeniu şi de a evalua fiabilitatea acestora. Atelierul de lucru a 
servit ca un forum în care părţile cointeresate au avut posibilitatea să-şi exprime opiniile. Scopul acestui atelier a fost de a: (a) permite 
examinarea de către omologi a informaţiilor disponibile privind tăierea ilegală de păduri şi alte crime în sectorul forestier; şi (b) aprecia 
opinia părţilor cointeresate privind acţiunile prioritare care urmau a fi implementate. După atelier, un grup special de lucru a elaborat 
un prim proiect al Planului Naţional de Acţiune FLEG, care a fost prezentat tuturor părţilor cointeresate. 

Al doilea Atelier FLEG a fost realizat în octombrie 2008, avînd ca scop discuții deschise asupra proiectului de document. Versi-
unea revizuită a Planului Naţional de Acţiune a fost apoi prezentată oficial instituţiilor de stat cointeresate. După obţinerea tuturor 
aprobărilor oficiale, Planul Naţional de Acţiune FLEG a fost aprobat de Agenţia de Stat pentru Silvicultură “Moldsilva” prin Ordinul 
Nr.11p de la 30.01.2009 şi oficial publicat în „Monitorul Oficial” al Republicii Moldova în Martie-Aprilie, 2009. 

Rezultatele principale ale acestui proces sunt următoarele: (a) a fost elaborat şi aprobat Planul Naţional de Acţiuni pentru controlul 
tăierilor ilegale și de perfecţionare a guvernării în domeniul forestier, (b) s-a ajuns la un consens între principalele grupuri de părţi 
cointeresate (inclusiv agenţiile guvernamentale de diferite nivele, sectorul privat şi societatea civilă) privind implementarea planului 
de acţiuni, rolurile şi responsabilităţile acestora, (c) au fost identificate sursele de finanţare a activităţilor de implementare a planului, 
(d) au fost identificate acţiunile de asistenţă tehnica prioritare din domeniu care pot fi susţinute de către donatorii internaţionali. 
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Programul ENPI FLEG 
Programul „Îmbunătăţirea aplicării legislaţiei forestiere şi guvernării (FLEG) în cadrul Iniţiativei Politice Europene de Vecinătate 

(ENPI) cu ţările din Europa de Est şi Rusia” finanţat de Comisia Europeană este un răspuns la activităţile ilegale în domeniul forestier 
cu care se confruntă ţările participante (Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina, Belarus şi Rusia). 

Programul este finanțat de Uniunea Europeană și este rezultatul unui acord între Comisia Europeană şi Banca Mondială, realizat 
printr-un parteneriat dintre Banca Mondială, Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) şi Fondul Global al Lumii 
Sălbatice (WWF), numite generic Organizaţii Implementatoare ale Programului ENPI-FLEG (fiecare din acestea au responsabilităţi 
separate şi bine definite). 

În Moldova Programul este implementat de Banca Mondială (BM) şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN).

Obiectivele si activităţile Programul ENPI FLEG în Moldova
Obiectivul programului este contribuţia la gestionarea durabilă a sectorului forestier național.
Organizaţiile implementatoare vor desfăşura în cadrul Programului mai multe activităţi specifice fiecăreia. 

 Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) are ca obiective:
- informarea publicului larg cu privire la desfăşurarea Programului, prin intermediul publicaţiilor mass-media şi Internet; lansarea 

de publicaţii naţionale care să reflecte problemele sectorului forestier național și cele FLEG;
- Elaborarea de materiale informative pentru sensibilizarea opiniei publice privind pădurea şi problemele ei; efectuarea unui 

sondaj a opiniei publice, elaborarea unor recomandări în baza analizei relațiilor dintre ecosistemele forestiere și publicul larg şi 
prezentarea acestor recomandări organelor de stat pentru îmbunătăţirea guvernării și respectării legislaţiei forestiere;

- Efectuarea unui studiu al consumului real de lemn şi al produselor pe bază de lemn la nivel naţional, prognoza de viitor a acestui 
consum, tendinţele de import –export, analiza metodologiei de evidenţă statistică a resurselor forestiere şi elaborarea recomandărilor 
pentru modificarea metodelor de prezentare a statisticii forestiere;

- Efectuarea unui studiu privind impactul socio-economic real al tăierilor ilicite, practicile forestiere ineficiente în zonele vulnerabile, 
elaborarea unor recomandări pentru atenuarea acestui impact şi determinarea tendinţelor pozitive în gestionarea pădurilor;

- Elaborarea unor recomandări pentru îmbunătăţirea Codului Silvic existent la capitolele: plăţi, pădurile comunale, pădurile par-
ticulare, accesul la pădurea şi resursele ei, separarea funcţiilor de control şi gestionare a resurselor forestiere;

- Elaborarea recomandărilor cu privire la modificarea actelor ce reglementează statutul serviciului silvic, cadastrul forestier, 
pădurile comunale, înregistrarea şi funcţionarea pieţei lemnului, certificarea produselor lemnoase.

 Banca Mondială desfăşoară următoarele activităţi:
- Asigurarea educației profesionale FLEG pentru personalul sectorului forestier, inclusiv prin crearea și utilizarea sistemul GIS, 

asigurarea continuă amenajărilor silvice, utilizarea sistemului cadastral digital;
- Elaborarea şi implementarea programelor de instruire pentru diferiți deținători de terenuri silvici; efectuarea de training-uri cu 

personalul silvic implicat în gestionarea, pază şi protecţia fondului forestier privind aplicarea tehnologiilor avansate în delimitarea 
hotarelor fondului silvic și aprecierea deținătorilor de terenuri silvice (în baza a trei întreprinderi silvice model);

- Dezvoltarea şi implementarea programelor de instruire pentru personalul din cadrul poliţiei, procuraturii, justiţie, vamei pentru 
reducerea exportului ilegal de lemn, reducerea comerţului cu lemn provenit din activităţi ilegale, reducerea criminalităţii legate de 
pădure şi resursele ei, declanșarea proceselor (anchetelor) şi îmbunătățirea practicilor judiciare referitore la resursele forestiere;

- Consolidarea capacităţii sectorului silvic prin crearea de programe soft pentru elaborarea hărţilor de distribuţie a vegetaţiei 
forestiere, instruirea personalului silvic (ICAS, întreprinderi silvice, rezervaţii ştiinţifice) privind metodele avansate de cartografiere a 
vegetaţiei forestiere pentru prevenirea practicilor ilegale în fondul forestier de stat;

- Prevenirea exploatărilor forestiere ilegale şi îmbunătăţirea guvernării locale prin efectuarea lucrărilor de amenajare a pădurilor 
comunale în scopul optimizării utilizării creşterii anuale a pădurilor pentru obţinerea volumelor suplimentare de masă lemnoasă.

Noutăţi în cadrul Programului ENPI FLEG 

Crearea Oficiului Naţional FLEG 
Oficiul FLEG Moldova a fost inaugurat pe 13 octombrie 2009 ca organism unic de punere în aplicare a programului ENPI FLEG 

de către cele două organizaţii implementatoare în Moldova (BM şi IUCN). Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) Chişinău 
a oferit spaţiu de lucru, birou, acces la internet şi linie telefonică. IUCN a contribuit la dotarea parţială a oficiului cu calculatoare, 
mobilier de birou, rechizite etc. 

Agenţia „Moldsilva” a emis Ordinul Nr. 16-p din 02.02.2010 „Cu privire la organizarea Oficiului FLEG Moldova” în care se 
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menţionează, că în conformitate cu acordul semnat în cadrul conferinţei internaţionale de la St. Petersburg  (2005) cu privire la 
îmbunătăţirea guvernării şi asigurarea respectării legislaţiei forestiere pentru Europa şi Asia de Nord (ENA-FLEG), precum şi în 
scopul implementării Planului Naţional de Acţiuni în acest domeniu pentru Republica Moldova, se organizează pe lîngă ICAS „Ofi-

ciul FLEG Moldova” în colaborare cu Banca Mondială şi IUCN. 
Obiectivele Oficiului FLEG Moldova fiind:

- colaborarea regională şi internaţională privind 
îmbunătăţirea legislaţiei forestiere şi asigurarea guvernării du-
rabile a sectorului forestier;

- asigurarea procesului de participare a publicului larg 
(departamental, sector civil, sector privat) la soluţionarea prob-
lemelor stringente ale sectorului forestier;

- dezvoltarea şi implementarea la nivel local, naţional 
şi regional a programului de studii analitice, comunicare şi 
conştientizare a publicului larg privind problemele fondului fores-
tier naţional.

Echipa națională de lucru
Echipa națională a Programului este compusă din reprezentanţii Băncii Mondiale şi IUCN în Moldova (reprezentantul IUCN 

în Moldova este şi Coordonator Naţional pentru Comunicare). Lucrările au demarat în toamna 2009 odată cu aprobarea planului 
naţional de lucru de către Echipa de Coordonare a Programului pentru perioada 2009-2010. În toamna 2009 a început procesul de 
selectare a consultanţilor locali şi organizaţiilor-partenere locale. În prezent echipa de lucru este reprezentată prin:

Banca Mondială: Coordonator Naţional, Specialist pe probleme forestiere, Secretar-referent.
IUCN: Coordonator Naţional (Coordonator Naţional Comunicare), Consultant Relaţii cu Publicul, Consultant Legislaţie (doi 

specialişti), Consultant Cadastru Silvic, Specialist IT (Tehnologii Informaţionale), Specialist Psihologie (Sociologie) Guvernare 
Forestieră.

Parteneri locali: Agenția Moldsilva  (Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS Chișinău), Asociația publică “Silva-Mileniu 
III” din Republica Moldova.

IUCN acordă suport pentru studiul analitic privind consumul real de produse din lemn, 
prognozarea consumului şi tendinţele privind importul-exportul acestuia

   În decembrie 2009 Comitetul de selecţie format din reprezentanţi ai Băncii 
Mondiale şi IUCN a selectat ONG-ul “Silva-Mileniu III” pentru efectuarea 
unui studiu analitic al pieţei lemnului şi produselor pe bază de lemn din 
Moldova (Marketing forestier). Acest studiu analitic va furniza date impor-
tante atît privind consumul real de lemn şi produse pe bază de lemn din 
Republica Moldova, cît şi tendinţele de import-export ale acestor produse. 
Aceste date vor servi şi pentru prognozele ulterioare. Perioada contractuala 
ianuarie 2010 – decembrie 2010. Mai multe detalii www.enpi-fleg.org sau 
www.icas.com.md/fleg.

IUCN acordă suport pentru studiul analitic privind tăierile ilegale și impactul socio-
economic asociat acestora
   Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS Chişinău) a fost selec-
tat de către IUCN pentru efectuarea unui studiu analitic privind volumul real al 
exploatărilor forestiere ilegale în Moldova. ICAS se angajează să efectueze o 
analiza a situaţiei reale privind amploarea tăierilor ilicite, impactul social și eco-
nomic al acestora, măsurile de atenuare, posibilitatea implicării tuturor părților 
cointeresate. Exploatările forestiere ilegale reprezintă o ameninţare gravă pentru 
ecosistemele forestiere și biodiversitatea lor, dar și pentru comunitățile locale. În 
urma studiului va fi evaluat volumul real al exploatărilor forestiere ilegale şi im-
pactul acestui fenomen asupra mediului și comunităților dependente de resursele 
forestiere, vor fi elaborate strategii şi recomandări pentru atenuarea acestora. At-
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ragerea agenţiilor guvernamentale, autorităţilor judecătoreşti, ONG – urilor, sectorului privat pentru evaluarea impactului economic şi 
social al practicilor forestiere ineficiente este un alt scop al studiului. Perioada contractuală martie 2010 – martie 2011.
Mai multe detalii www.enpi-fleg.org sau www.icas.com.md/fleg.

Comitetul Național Consultativ al Programului
Ca parte componentă a procesului de realizare a programului ENPI-FLEG în Moldova, Comitetul National Consultativ al Progra-

mului (National Program Advisory Committee - NPAC) a fost reconfirmat prin ordinul Agenţiei “Moldsilva” Nr. 15-p din 02.02.2010. 
Comitetul a fost constituit în scopul asigurării cooperării cu organizațiile donatoare și implementatoare privind aprecierea direcțiilor 
prioritare naționale în cadrul realizării Programului. 

Membrii Comitetului sunt reprezentanţii următoarelor structuri:
Preşedintele Comitetului:
Directorul general al Agenţiei “Moldsilva”
Membri cu dreptul de vot:

Ministerul Mediului
Ministerul Finanţelor
Consiliul raional
Mişcarea Ecologistă din Moldova (NGO)
Ministerul de Interne
Întreprindere silvică sau silvo-cinegetică
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
Şef direcţie fond forestier al Agenţiei “Moldsilva” 
Director-tehnic ICAS
FLEG Persoană - Contact din partea Agenţiei “Moldsilva”

Reprezentaţi ai organizaţiilor donatoare şi implementatoare (fără drept de vot):
Uniunea Europeană
Banca Mondială
IUCN 

Comitetului Naţional Consultativ îşi propune următoarele funcții:
- asigurarea ghidării organizaţiilor implementatoare (BM şi IUCN) privind reforma guvernării silvice;
- contribuţia la identificarea şi mobilizarea categoriilor ţintă ale programului (guverne, societate civilă, sector privat);
- revizuirea planurilor de lucru anuale şi a rapoartelor de implementare a Programului ENPI-FLEG, asigurarea consultanţei 

necesare pentru îmbunătăţirea lor;
- identificarea oportunităţilor şi măsurilor de extindere a impactului programului, integrarea rezultatelor în priorităţile Planului 

Naţional de Acţiuni privind combaterea tăierilor ilicite şi altor contravenţii cu caracter silvic pe perioada 2009-2011, extinderea 
strategiilor anticorupţie în procesul de guvernare în sectorul forestier naţional;

- acordă asistenţă echipelor naţionale de coordonare a programului ENPI-FLEG în Moldova.

„Perfectarea legislaţiei forestiere în Republica Moldova”
    Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) în 
cooperare cu Banca Mondială şi în parteneriat cu Agenţia 
“Moldsilva” şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS 
Chişinău)  au organizat pe data de 9 aprilie 2010 Masa Rotundă  
cu genericul „Perfectarea legislaţiei forestiere în Republica 
Moldova”.  Scopul întrunirii:
   - Prezentarea generală a programului ENPI-FLEG în Moldova 
şi al compartimentului legislativ al programului; 
   - Participarea publicului larg la îmbunătăţirea legislaţiei fores-
tiere şi accesul la informaţie;
   - Demararea dialogului dintre structurile guvernamentale re-
publicane (ministere, agenţii), locale (autorităţi publice locale, 

primării, administraţii), societatea civilă (sector non-guvernamental, organizaţii comunitare) şi sectorul privat privind perfectarea 
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legislaţiei forestiere.
La întrunire au participat reprezentanți ai: Inspectoratului Ecologic de Stat, Ministerului Mediului, Ministerului Afacerilor Interne, 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ONG “BIOTICA”, Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova (ONG), Întreprin-
derii silvice Chişinău, Întreprinderii silvice Nisporeni, Rezervaţiei Naturale “Plaiul Fagului”, Rezervaţiei Naturale “Codrii”, comunei 
Boghenii-Noi, SRL “Iuliana Lipcan”, Radio-Moldova, LogosPress.

 Opiniile expuse pe parcursul întrunirii au fost luate în considerație pentru pregătirea prealabilă a recomandărilor legislative.

Workshop regional în cadrul programului ENPI FLEG la Chișinău
 Banca Mondială a organizat în perioada 13-14 iulie 2010 o conferință regională 

cu genericul ”Crearea parteneriatelor FLEG” în cadrul Programului ENPI 
FLEG, cît şi o excursie de o zi în sectoarele împădurite din apropiere. La 
Conferinţa, care a avut loc la Hotelul Codru, au participat reprezentanţii Gu-
vernelor celor şapte ţări participante la Procesul ENPI-FLEG (Armenia, Geor-
gia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina, Belarus şi Rusia) şi celor cinci ţări ob-
servatoare (Kazahstan, Kirghistan, Tadjikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan), 
donatori, ONG-uri, coordonatori de program din cadrul BM, IUCN, WWF. 
Obiectivul general al întrunirii a fost definirea rolului si modelelor de parteneri-

ate care pot fi constituite pentru o mai bună abordare a problemelor FLEG, identificarea mijloacelor pentru a dezvolta în continuare 
parteneriate eficiente. În cadrul ieşirii în teren au fost vizitate patru sectoare împădurite din localităţile Ţînţăreni (r-l Anenii-Noi), Toha-
tin şi Grătieşti (municipiul Chişinău), precum şi pădurile naturale ale Codrilor Moldovei din preajma Mănăstirii Căpriana (r-l 
Străşeni).

Banca Mondială acordă suport financiar pentru amenajarea pădurilor comunale şi 
instruirea personalului sectorului forestier

În baza adresării oficiale a Agenţiei “Moldsilva” către Banca Mondială cu o argumentare profesională în favoarea ICAS-ului ca 
structură plenipotenţiară în domeniul amenajării pădurilor, cercetărilor științifice silvice, proiectărilor silvice, depistării şi combaterii 
bolilor şi dăunătorilor forestieri, Banca Mondială va acorda ICAS-ului suport financiar pentru executarea următoarelor activităţi:

1) amenajarea pădurilor cu aplicarea tehnologiilor moderne pe o suprafaţă totală de 5400 ha; în nordul şi sudul țării vor fi ame-
najate pădurile din cîte 4-5 localităţi pe o suprafaţă de 700 ha în fiecare zonă; în zona de centru, în special în r-l Hînceşti, pădurile 
comunale vor fi amenajate pe o suprafaţă de 4000 ha;

2) întărirea capacităţii sectorului forestier naţional prin organizarea unui proces de instruire profesională pentru personalul între-
prinderilor silvice de stat (inclusiv ICAS, rezervaţii naturale), deţinătorilor de păduri comunale şi private, precum și a organizaţiilor 
non-forestiere implicate în mişcarea produselor lemnoase şi nelemnoase (serviciul vamal, poliţie, procuratură, judecătorii).

Noutăţi din sectorul forestier național

Agenţia “Moldsilva” şi Inspectoratul Ecologic de Stat întreprind măsuri comune pentru 
diminuarea volumului tăierilor ilicite 
   În cadrul reformelor şi procesului de îmbunătăţire a legislaţiei forestiere din ţară, Agenţia “Moldsilva” şi Inspectoratul Ecologic din 
cadrul Ministerului Mediului au convenit să lanseze o campanie de revizuire a fondului forestier naţional pentru perioada aprilie-mai 
2010. În acest sens Agenţia “Moldsilva” a emis Ordinul Nr 37-p din 18.03.2010 “Despre ameliorarea stării de pază a pădurilor şi 
efectuarea reviziilor planificate şi de control în perioada de primăvară a anului 2010”, iar Inspectoratul Ecologic de Stat a emis Ordinul 
Nr. 25 din 08.04.2010 “Cu privire la efectuarea controlului stării fîșiilor forestiere și fondului forestier gestionat de autoritățile publice 
locale”. Au fost create grupuri de lucru specializate cu participarea personalului Agenţiei “Moldsilva” şi Inspectoratului Ecologic de 
Stat în vederea efectuării controalelor de primăvară a pădurilor şi terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră gestionate de către 
Agenţia “Moldsilva“, cît şi a pădurilor comunale deţinute de primării.



Primele licitaţii forestiere din Republica Moldova
Agenția ”Moldsilva” a lansat în 2010, conform prevederilor legislației în vigoare, licitații publice forestiere pentru stabilirea benefi-

ciarilor care urmează să valorifice anumite resurse ale pădurii (pentru tăieri de produse principale, în scop de recreere). Ca parte 
a procesului FLEG din ţară, în scopul îmbunătăţirii eficienţei economice a sectorului forestier, reducerii volumelor de activităţi supli-
mentare, utilizării raţionale a produselor forestiere, dezvoltării durabile a sectorului forestier şi asigurării îndeplinirii multiplelor funcţii 
ale pădurii, Agenţia “Moldsilva” a emis Ordinul Nr. 18-p din 04.02.2010 “Cu privire la parchetele scoase la licitaţie şi modalităţile de 
exploatare a acestora de către beneficiari”. 

În cadrul licitaţiilor deschise, au fost adjudecate sume bănești adiționale, fapt ce permite finanțarea altor activități importante de 
gestionare durabilă a pădurilor. 

Aceste licitații sunt organizate pentru prima dată, din această cauză şi efectele asupra ecosistemelor forestiere în parchetele 
supuse exploatării necesită a fi monitorizate şi observate pe parcursul perioadei ce urmează. 

Mai multe detalii pe www.moldsilva.gov.md.

Agenţia “Moldsilva” inițiază o punte de comunicare cu publicul larg
Agenţia “Moldsilva” a emis Ordinul Nr. 49-p din 30.03.2010 “Activităţi de comunicare în cadrul Agenţiei ”Moldsilva“ care vizează 

îmbunătăţirea accesului la informaţie a publicului larg şi a procesului de luare a deciziilor (în conformitate cu articolul 12 din Codul 
silvic) privind dezvoltarea durabilă a fondul forestier naţional şi a conservării diversităţii biologice a pădurilor. Publicul larg, comunităţile 
şi organizaţiile publice au dreptul să ceară şi să primească informaţii cu privire la situaţia fondului forestier naţional şi la activităţile 
planificate de gestionare şi de protecţie a pădurilor, precum şi dreptul de a propune şi pune în aplicare, în conformitate cu legislaţia 
şi reglementările naţionale, activităţile privind utilizarea resurselor forestiere şi de conservare a biodiversităţii pădurilor (articolul 23 
din Codul silvic). În cadrul unui plan de comunicare cu publicul larg pentru 2010 elaborat Agenția Moldsilva în cooperare cu Oficiul 
FLEG Moldova, au fost incluse activităţi cum ar fi publicarea de articole şi rapoarte oficiale privind rezultatele studiilor analitice puse 
în aplicare, publicarea de materiale informative, organizarea de seminare şi ateliere de lucru, concursuri pentru mass-media pe tema 
“Pădurile - șansa Moldovei pentru viitor”, spoturi video, alte materiale informative. 

Premierul Vlad Filat la întrunirea cu sectorul forestier și autorităţile publice locale
        Pe data de 3 iulie 2010 s-a desfăşurat o întrunire republicană 

în mun. Chişinău cu reprezentanţii Guvernului, sectorului 
forestier, autorităţilor administraţiei publice locale (primării, 
consilii raionale), precum şi ai societăţii civile (în total circa 550 
persoane din toate raioanele ţării). Întrunirea a avut loc în in-
cinta Teatrului Naţional de Operă şi Balet, la care a participat şi 
dl Vlad Filat, prim-ministru al Republicii Moldova. 

 În cadrul întrunirii dl Vlad Filat a mulţumit silvicultorilor 
pentru munca pe care o depun, precizînd că aceasta implică 
multă responsabilitate. Premierul a menţionat, că „Republica 
Moldova are nevoie mai mult ca niciodată de consolidare, de 
coeziune în procesul de transformare a ţării noastre. Acest 

proces este unul complex, iar domeniul în care activaţi este parte integrantă a acestuia. Noi trebuie să învăţăm să vedem cum 
urmează să fie lucrurile în Moldova şi să ne mişcăm pas cu pas spre realizarea obiectivelor propuse. Vă rog să nu vă lăsaţi atraşi în 
procesele electorale care vor avea loc în ţara noastră, cum aţi fost impuşi să o faceţi în perioada anterioară”. 
Premierul Vlad FILAT a mai spus, că îşi doreşte ca activitatea conducerii Agenţiei „Moldsilva” să fie orientată spre elaborarea unei 
viziuni clare în administrarea sectorului forestier, subliniind că silvicultorii au sprijinul total din partea Guvernului, îndemnîndu-i pe 
aceştia să pună în prim plan în activitatea pe care o desfăşoară interesul cetăţeanului. Totodată, Prim-ministrul a îndemnat silvicultorii 
şi reprezentanţii administraţiei publice locale să colaboreze mai eficient.
Directorul general al Agenţiei „Moldsilva”, Dl Gheorghe Vdovîi, a prezentat un raport amplu privind starea actuală a sectorului forestier 
naţional, problemele care există şi posibilele soluţii. Directorul general a îndemnat silvicultorii să fie mai insistenţi în activitatea de 
protejare a pădurilor, solicitînd şi o colaborare strînsă cu administraţia publică locală. Detalii pe www.moldsilva.gov.md. 

www.enpi-fleg.org
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Banca Mondială 
Banca Mondială reprezintă una dintre cele mai mari surse de finanţare și de asistență pentru țările în curs de dezvoltare. Scopul ei principal este 
ajutorarea celor mai sărace populaţii și state, folosindu-şi resursele financiare și umane, precum și experienţa bogată, pentru a reduce sărăcia din 
țările în curs de dezvoltare, sporind nivelul creşterii economice și îmbunătăţind nivelul de trai.                    
www.worldbank.org

IUCN
Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) reuneşte 83 de state, peste 110 agenţii guvernamentale și 800 organizaţii non-guv-
ernamentale, circa 10000 de experţi şi oameni de ştiinţă din 181 ţări. Misiunea IUCN este să influenţeze, să încurajeze şi să asiste societăţile 
din întreaga lume pentru a păstra diversitatea biologică și integritatea naturii, să asigure ca orice utilizare a resurselor naturale să fie echitabilă şi 
durabilă din punct de vedere ecologic.
www.iucn.org

WWF
Fondul Mondial pentru Natura Sălbatică (WWF) este una din cele mai mari organizaţii de protecţie a naturii sălbatice din lume, cu peste 5 mil-
ioane de membri şi cu o reţea de reprezentanţe în peste 90 de ţări. Misiunea organizaţiei este de a opri degradarea mediilor naturale şi găsirea 
unor soluţii armonioase între viaţa omului şi natură prin conservarea diversităţii biologice, folosirea durabilă a resurselor naturale regenerabile şi 
reducerea poluării.
www.panda.org

PUBLICAȚII
Leaflet - Rom, Rus, Eng.                                                   Bulerin Forestier - Rom                          Pagini web - regional și național

CONTACTE
FLEG Office Moldova
Calea Iesilor str. 69, 2069 Chișinău. Tel: + (373) 22 921574 
Web: www.icas.com.md/fleg; www.enpi-fleg.org E-mail: aurel.lozan@enpi-fleg.org; valeriu.caisin@enpi-fleg.org; alexandru.varzari@enpi-fleg.org


