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Introducere 

Acest raport, elaborat de Universitatea Transilvania din Brașov (UTB), oferă o 
analiză a serviciilor ecosistemice forestiere (FES) din Republica Moldova. Studiul se 
bazează pe informații și date din sectoarele economiei moldovenești, relevante pentru 
silvicultură, rezultatele unor întâlniri și discuții cu instituțiile silvice responsabile din Republica 
Moldova, rezultatele studiilor din domeniu efectuate pe parcursul punerii în aplicare a 
ambelor faze ale programului ENPI FLEG, programe, și materiale ale altor proiecte și 
inițiative din Republica Moldova. De asemenea, raportul include abordarea FES și 
experiența altor țări. 

Raportul identifică și descrie principalele FES benefice pentru populația Republicii 
Moldova. Acesta oferă fapte și concluzii cu privire la relația dintre comunitățile locale și FES. 
Beneficiile economice, sociale și de mediu sunt prezentate pe baza datelor colectate în 
timpul anchetei sociologice efectuate în comunități și a datelor oferite de diferite instituții 
precum și din alte surse din ţară (statistici, cercetare etc.). Apoi, toate datele și informațiile 
colectate au fost analizate de către echipa UTB. Accentul este pus pe comunitățile rurale 
(54% din populația Republicii Moldova fiind concentrată în zonele rurale), ele având o relație 
strânsă cu ecosistemele forestiere. 

Studiul s-a axat pe mai multe sectoare economice importante din țară, care au 
legături transversale cu silvicultura, cum ar fi agricultura, gestionarea apelor, turismul, 
pescuitul, prevenirea dezastrelor naturale și atenuarea schimbărilor climatice. Abordarea 
sectoriala este un aspect metodologic important al cercetării, deoarece vizează prelucrarea 
și prezentarea informațiilor care sunt cuantificabile și relevante pentru factorii de decizie 
specifici din fiecare sector studiat. Unele sectoare, cum ar fi silvicultura, beneficiază de 
serviciile de provizionare pe care ecosistemele forestiere le livrează. Majoritatea sectoarelor 
însă - agricultura, gestionarea apelor, turismul - beneficiază de serviciile de regularizare și 
de sprijin, mult mai dificil de cuantificat. Prevenirea dezastrelor (inclusiv atenuarea și 
diminuarea efectelor schimbărilor climatice), poate fi considerată un caz special: chiar dacă 
nu este tocmai un sector economic, acesta beneficiază în mod semnificativ de FES. 

 
1. Sectorul forestier din Republica Moldova 

 
1.1. Sectorul forestier 

Moldova are o suprafață relativ scăzută cu vegetație forestieră (circa 450 mii ha sau 
13,7% din teritoriul țării), în timp ce suprafața împădurită este de doar 11% sau 379300 ha1. 
Aceasta este semnificativ mai mică decât media europeană (45%), dar comparabilă cu alte 
țări europene (Marea Britanie - 12%, Danemarca -13%). Pădurile tind să ocupe zonele 
deluroase a ţării, majoritatea pădurilor fiind situate în partea centrală a Republicii Moldova, 
cu mai puține păduri în nord și chiar și mai puține în sud (a se vedea Figura 1). Pădurile sunt 
alcătuite în principal din specii de foioase (cele mai importante specii fiind stejarul, frasinul, 
carpenul, salcâmul și plopul, a se vedea Figura 2). 

                                                
1
 Conform unor estimări, ecosistemele forestiere adevărate acoperă numai 7-8 % din teritoriu, restul 

fiind reprezentat de plantații, în cea mai mare parte de salcâm. 
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Figura 1: Fondul forestier național (NFF) al Republicii Moldova 

Fondul Forestier Național (NFF) al Moldovei este compus din păduri, terenuri 
destinate împăduririi și alte terenuri desemnate ca și forestiere de cadrul legislativ și 
normativ existent2. NFF este principala resursă forestieră strategică a țării; include cea mai 
mare parte a vegetației forestiere (circa 800 trupuri de pădure variind între 5 şi 1,500 ha). 
Există și o vegetație forestieră nesemnificativă ca suprafață, în afara NFF (reprezentată în 
principal de perdelele de protecție sau de vegetația forestieră spontană). În general, pădurile 
sunt distribuite neuniform și sunt extrem de fragmentate.  

Pădurile de stejar au fost dintotdeauna cele mai reprezentative din țară iar în zilele 
noastre doar 27% din stejărete sunt regenerate din sămânță (origine generativă), în timp ce 
restul s-au regenerat vegetativ, ca urmare a gospodăririi în regimul crângului. 

Potrivit Registrului Cadastral Național General6, 81,1% din NFF este deținut de stat 
(prin Agenția Moldsilva și unitățile sale), 18,3% de către autoritățile publice locale (APL), 
circa 4% sunt proprietăți ale altor instituții de stat (de exemplu Grădina Botanică, Autoritatea 
Centrală pentru Ape), proprietatea privată fiind redusă și reprezentând în momentul de față 

                                                
2
 Potrivit Registrului Cadastral Național General subordonat Guvernului Republicii Moldova. 



 TRANSILVANIA UNIVERSITY FROM BRASOV 
FACULTY OF SILVICULTURE AND FOREST ENGINEERING 

 1 Sirul Beethoven - BRAŞOV 500123  
               www.unitbv.ro/silvic  

 
 
 

9 
 

circa 0,6% (dar este probabil să crească după campaniile de împădurire și extindere a 
fondului forestier).  

 
Figura 2: Distribuția speciilor din NFF moldovenesc 

Potrivit Codului Silvic (1996), funcția principală a pădurilor este de protecție a 
mediului și prin urmare, toate pădurile au în primul rând funcții de protecție și apoi, funcții de 
producție. Există cinci subcategorii funcționale de protecție: protecția apei (1,6%), protecția 
solului și a terenurilor (7,9%), protecția împotriva factorilor climatici și industriali dăunătoari 
(47,4%), de agrement (26,4%) și de interes științific sau de protectie a resurselor genetice 
(16,7%)3 . 

Agenția Moldsilva (www.moldsilva.gov.md ) este autoritatea publică centrală, 
responsabilă de punerea în aplicare a politicii de stat din silvicultură și vânătoare. De 
asemenea, Moldsilva are rol atât de gestionare, cât si de reglementare și administrativ. 
Moldsilva gestionează cea mai mare parte din NFF (circa 85%), fiind în esență o instituție de 
auto-finanțare din 1998, care nu primește sprijin de la bugetul de stat și nu este supusă 
subvențiilor de stat. Moldsilva a avut venituri și cheltuieli în 2013 de 20.46 și respectiv 21.51 
milioane dolari.  

Contribuția economică directă a sectorului forestier este relativ mică, ajungând în 
anul 2010 la doar 0,27% din PIB. În plus, pădurile oferă habitate esențiale pentru 
biodiversitate4 și alte beneficii de mediu foarte importante precum protecția solului, a apei și 
captarea carbonului. Cele mai multe analize efectuate asupra sectorului arată potentialul 
subutilizat a sectorului forestier. Acesta se referă în special la (a) sechestrarea carbonului 
evaluată la circa $ 460000 în 2011, (b) ecoturism, evaluat la 7,9 milioane $5 pe an și 

                                                
3
 Botnari F., Galupa D., Platon I. et al. (2011): State of the Forestry of the Republic of Moldova 2006-

2010. Agency Moldsilva. Chisinau. – 60 pp. (Report prepared under the ENPI FLEG Program). 
4
 Conform NBSAP pădurile furnizează habitate indispensabile pentru circa 80% din speciile 

importante din perspectiva biodiversității în Moldova. 
5
 Popa B. (2013): The Economic Value of Ecosystem Services in Republic of Moldova. GEF/UNDP-

GEF project National Biodiversity Planning to Support the implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, Chisinau. 

http://www.moldsilva.gov.md/
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angajarea a circa 1400 de persoane6, (c) gestionarea bazinelor hidrografice, ce reduc 
costurile produse de eroziunea solului și tratarea apei, cu o valoare actualzată netă de 
27800000 $ pe o perioadă de 25 ani 25 de ani, d) de atenuare a efectelor dezastrelor 
natural cu valoare de 19,700,000 $, (e) energie din lemn, ceea ce ar putea fi în valoare de 
circa 2,25 milioane $ anual (5000 ha, randamente de 15 m3 pe ha anual și prețuri curente a 
lemnului de foc) și, de asemenea, contribuția sa la obiectivele de reducere a emisiilor.  

Provocările în cee ace privește creșterea contribuției economice a sectorului forestier 
includ (a) sistemul instituțional centralizat, (b) managementul defectuos (de exemplu, 
managementul din trecut al pădurilor în regimul crângului) la toate nivelurile de proprietate, 
și mai cu seamă pădurilor APL, (c) utilizarea nesustenabilă7 a pădurii și (d) amploarea 
activităților forestiere ilegale8. 

Toate pădurile gestionate de Moldsilva au până în prezent amenajamente silvice 
(FMP), în timp ce, cele mai multe dintre pădurile APL nu au astfel de planuri. Moldsilva are o 
capacitate mare de personal și de gestionare a pădurilor, în timp ce APL sunt oprite de a 
exercita un management de calitate a pădurilor de de lipsa personalului instruit și a 
resurselor.  

Prin urmare, o exploatare mai disproporționată și mai puțin reglementată poate fi 
găsită în pădurile APL. În absența FMP și a demersurilor de gestionare și protejare, pădurile 
APL vor continua să se degradeze și să fie supra-exploatate.  

Politica forestieră de stat este promovată printr-un cadru legal, care include 
Constituția Republicii Moldova, circa 20 de legi, un număr de acte normative aprobate de 
Guvern, precum și alte acte normative care sunt aprobate la nivel sectorial. Principalul 
document de politici este "Strategia de dezvoltare durabilă a sectorului forestier al Republicii 
Moldova" (aprobat prin Decizia nr. 350/2001 a Parlamentului). În 2003, Guvernul a emis o 
lege cu privire la punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a sectorului 
forestier din Republica Moldova (nr. 739/2003), care a fost abrogată în 2012 de către guvern 
împreună cu alte documente (prin Hotărârea de Guvern nr. 796/2012).  

Cadrul legal existent încurajează extinderea zonelor acoperite cu vegetație 
forestieră, prin împădurirea terenurilor degradate sau afectate de alunecări, crearea de 
perdele de protecție pentru ape. 

Cerințele specifice ape politicii de stat în domeniul silvic sunt puse în aplicare printr-
un cadru tehnic de reglementare. Cadrul normativ forestier este mai mult sau mai puțin 
aplicat în pădurile gestionate de Moldsilva, și foarte puțin sau aproape deloc pe terenurilor 
forestiere din afara Moldsilva (cum ar fi ale comunităţii sau APL, și alte tipuri de vegetație 
forestieră). Potrivit analizelor recente9, pădurile din Republica Moldova sunt susceptibile de 
a fi afectate în mod semnificativ de schimbările climatice. Cercetatorii consideră că şi cele 

                                                
6
 WTTC (2013): Travel and Tourism Impact 2013: Moldova. World Travel & Tourism Council, London. 

7
 ENPI FLEG (2011): Pădurile Moldovei – Recoltarea și consumul lemnului. Chișinău. 

8
 Galupa D., Ciobanu A., Scobioală M., Stângaci V., Lozan A. (2011): Tăierile ilicite ale vegetaţiei 

forestiere în Republica Moldova: Studiu analitic. Chișinău, Agenţia Moldsilva, – 38 p. (Anul 
Internaţional al Pădurilor – 2011). Raport pregătit în cadrul Programului ENPI FLEG. 
9
 Mitchell A., Capcelea A., Rinnerberger N., Phillips H., Popa B. & Lozan A. (2014): Republic of 

Moldova – Forest Policy Note. The World Bank. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 
68 p. 
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mai mici schimbări de temperatură si precipitatii ar putea afecta foarte mult dezvoltarea și 
supraviețuirea viitoarelor păduri. În perioada 2010-2039, condițiile fitosanitare se vor 
schimba în mod semnificativ în partea de nord a țării unde este de așteptat ca vegetația 
forestieră sensibilă să sufere datorită fenomenelor de uscare și ca aceste zone să se extindă 
cu circa 15-25%. Prin 2040-2069, condițiile se vor deteriora și zona de cu fenomene de 
uscare se va extinde spre sud. Construirea pădurii stabile, diversificate, adaptate la 
schimbările climatice reprezintă o provocare semnificativă și va necesita măsuri urgente, 
inclusiv cercetarea privind selectarea speciilor, genotipurilor și proveniențelor adaptative. 

Degradarea solului a crescut datorită practicilor agricole nesustenabile și /sau slabei 
gestionări a apelor, precum și degradării perdelelor forestiere. Sectorul agricol este crucial 
pentru Republica Moldova, atât ca o parte importantă a economiei cât și ca sursă de locuri 
de muncă pentru mediul rural. Moldova dispune terenuri agricole unice, caracterizate prin 
soluri productive, cu o rată ridicată de utilizare (> 75%) și topografie accidentată. Multe 
dintre pășunile din Moldova sunt fie degradate fie în stare proastă, cu 47% din terenurile 
agricole clasificate ca degradate. A fost aprobat un nou program pentru conservarea și 
creșterea fertilității solului pentru perioada 2011 - 2020. Planul Național cu privire la 
extinderea vegetației forestiere pentru 2014-2018 prevede împădurirea a 13.000 ha de 
terenuri degradate și perdele forestiere de protectie a apelor cu finanțare din Fondul 
Ecologic Național și alte surse. 

Stocul total de masa lemnoasă este estimat la 46 de milioane de m3, reprezentând o 
medie de 124 m3/ha. Vârsta medie a pădurii este de 40 de ani, dar distribuția pe clase de 
vârstă este inegală10 fiind deplasată spre clase de vârstă mai tinere, ca urmare a practicilor 
de management/exploatare anterioare și a faptului că mai mult de 2/3 sunt la origine 
crânguri. Creșterea anuală totală este estimată la 1252000 m3 (sau 3,3 m3/ha). În plus, 
creșterea anuală a pădurii în afara NFF este estimată la 110000 m3. Posibilitatea anuală 
(AAC) în pădurile administrate de Moldsilva este de aproximativ 45% din creșterea anuală în 
raport cu o medie europeană de 64% pentru anul 201010. Volumele recoltate raportate anual 
oficial sunt în conformitate cu AAC. 

Între 2006 și 2010 lemnul de lucru a reprezentat o medie de doar 10,3% din volumul 
total de lemn recoltat, restul fiind lemn de foc11. Acest lemn a fost prelucrat, în special de 
către întreprinderile de stat sub tutela Moldsilva. Între 2006 și 2010 Moldsilva a prelucrat 
28000 m3 anual sau 7% din volumul total de lemn recoltat restul fiind procesat de entități 
private externe Moldsilvei. 

Ca un proces paralel cu punerea în aplicare a politicii forestiere din Republica 
Moldova, Programul ENPI FLEG (www.enpi-fleg.org) s-a axat în Moldova pe consolidarea 
capacităților pentru instituțiile forestiere și consolidarea practicilor de gestionare durabilă a 
pădurilor. Produsele forestiere nelemnoase (NTFP) sunt, în general, definite ca orice resurse 
biologice găsite în pădure, cu excepția lemnului. Recoltarea NTFP (fructe de pădure, plante 
medicinale etc.) este o activitate importantă desfășurată de entitățile subordonate Agenției 
Moldsilva. Volumele de NTFP recoltate variază în funcție de factorii de mediu și cerințele 
pieței. Pentru recoltarea și comercializarea NTFP cu un anumit potențial de extindere și un 

                                                
10

 State of Europe's Forests (2011): Report jointly prepared by FOREST EUROPE Liaison Unit Oslo, 
the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO). 
11

 Botnari F., Galupa D., Platon I. et al. (2011): State of the Forestry of the Republic of Moldova 2006-
2010. Agency Moldsilva. Chisinau. – 60 pp. Report prepared under the ENPI FLEG Program 
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nivel crescut al valoarii adăugate, este nevoie de continuarea cercetării de piață si investiții 
în tehnologie, precum și de dezvoltarea de lanțuri de aprovizionare mai eficiente și 
îmbunătățirea competenței personalului implicat. 

Un potențial important și încă neexploatat al pădurilor din Republica Moldova este 
functia lor de recreere. În absența unor locuri turistice atractive, este în creștere tendința 
populației este de a petrece timpul liber în zonele forestiere, în timpul vacantei oamenii 
mergând la picnic la pădure. Potențialul pieței ecoturismului este estimat la 7,9 milioane $ pe 
an (cheltuieli directe și indirecte, inclusiv 2,4 milioane de $ pentru investiții publice, 1,4 
milioane $ investiții de capital, precum și 1400 de locuri de muncă echivalente12 cu normă 
întreagă). Cu cât ecosistemele forestiere sunt gestionate mai bine, cu atât este mai mare 
numărul de vizitatori și contribuția la economia locală. 

Această valoare neexploatată a pădurii ar putea fi considerată ca un punct de 
plecare pentru viitoarele mecanisme de plată pentru serviciile ecosistemice. De asemenea 
acest lucru va ajuta procesul de protejare a pădurilor de deșeurile aruncate de vizitatori mai 
ales în perioadele de vacanță. 

 
1.2. Impactul economic al serviciilor ecosistemelor forestiere 
 

Studii recente, efectuate în procesul de elaborare a Strategiei Naționale și Planului de 
Acțiuni pentru Biodiversitate (NBSAP), au făcut estimări ale valorii monetare a ecosistemelor 
forestiere13. Studiile s-au bazat pe compararea a două scenarii: 

(a) Business as Usual (BAU), adică continuarea practicilor curente - recoltarea lemnului 
în continuare pentru a alimenta consumul de lemn la nivelul actual, cu incidență mare 
a exploatării forestiere ilegale și sub potențialul de utilizare a NTFP, în timp ce 
ecosistemele forestiere sunt susceptibile la degradare și o scădere a capacității de 
regularizare în ceea ce privește nutrienții, apa și eroziunea solului; 

(b) Sustainable Ecosystem Management (SEM), adică un accent mai mic pe producția 
de lemn și exploatarea NTFP la un nivel sustenabil mai ridicat, în timp ce exploatările 
forestiere ilegale scad în mod semnificativ ca urmare a unui cadru instituțional, juridic 
și tehnic mai potrivit. Cu toate acestea, acest lucru nu este în întregime posibil dacă 
nu există surse alternative de energie pentru populația rurală, de exemplu plantatiie 
cu ciclu scurt de producție (SRF), plantații energetice, sau creșterea suprafețelor 
împădurire. 

Pe baza cercetărilor menționate, valoarea serviciilor ecosistemelor forestiere (lemn, 
NTFP, etc.) este estimată la 28,3 milioane USD pe an. 

Sub scenariu BAU, sectorul forestier poate adăuga circa 0,6 milioane USD în următorii 
25 de ani la economia Republicii Moldova. Cu toate acestea, aceste venituri vor dispărea 
după 27 de ani din cauza degradarii capacității ecosistemelor de a genera lemn si NTFP. 
Această estimare ignoră pierderile considerabile din alte servicii ecosistemice forestiere, 

                                                
12

 WTTC (2013): Travel and Tourism Impact 2013: Moldova. World Travel & Tourism Council, London 
13

 Popa B. (2013): The Economic Value of Ecosystem Services in Republic of Moldova. GEF/UNDP-
GEF project National Biodiversity Planning to Support the implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, Chisinau. 



 TRANSILVANIA UNIVERSITY FROM BRASOV 
FACULTY OF SILVICULTURE AND FOREST ENGINEERING 

 1 Sirul Beethoven - BRAŞOV 500123  
               www.unitbv.ro/silvic  

 
 
 

13 
 

cum ar fii sechestrarea carbonului, regularizarea eroziunii solului, apei, potențialului 
peisagistic și turismului. 

SEM implică o scădere a valorilor provenite din lemn si NTFP pe termen scurt, dar va 
determina o schimbare semnificativă în ceea ce privește reducerea exploatării forestiere 
ilegale, precum și o crestere a suprafetelor padurilor protejate, cu importanta din perspectiva 
conservării biodiversității. Cu toate acestea, pe termen lung, valoarea FES în scenariul SEM 
va recupera și, astfel, va genera o valoare actualizată netă (NPV) mai mare dincolo de 
orizontul de 25 ani. În plus, va fi asigurată producerea/menținerea altor ES forestiere 
durabile (de exemplu, captarea carbonului, protecţia apei și eroziunii solului, peisajului). 

 
Principalii utilizatori ai serviciilor ecosistemice forestiere sunt comunitățile locale, valorile 

descrise mai sus reprezentând beneficii socio-economice nete. 



 TRANSILVANIA UNIVERSITY FROM BRASOV 
FACULTY OF SILVICULTURE AND FOREST ENGINEERING 

 1 Sirul Beethoven - BRAŞOV 500123  
               www.unitbv.ro/silvic  

 
 
 

14 
 

2. Aprecierea calitativă a ES  
 
2.1. Cadrul conceptual 

Cadrul conceptual se bazează pe Ecosystem Service Approach (ESA). Un ecosistem 
(de exemplu, de pădure, zone umede, zone marine) este o unitate naturală de viață dintre 
componente (animale, plante și microorganisme) și mediul lor fizic, sau componente nevii 
(sol, roci). Serviciile ecosistemice (ES) se referă la un flux de resurse sau servicii din mediul 
natural de care beneficiază direct sau indirect oamenii. Millennium Ecosystem Assessment 
(MA 2005) prezintă un cadru pentru a ajuta la identificarea ES, clasificându-le în următoarele 
patru categorii: 

Serviciile de provizionare se referă la produsele tangibile, cum ar fi cheresteaua / 
lemnul, produse neforestiere (NTFP), peștele, produsele farmaceutice, etc. furnizate 
de ecosisteme; 
Serviciile de regularizare se referă la procesele naturale ale ecosistemului, cum ar 
fi sechestrarea carbonului și regularizarea apei, care contribuie la bunăstarea 
socială; 
Serviciile culturale se referă la beneficiile non-materiale obținute din ecosisteme, de 
exemplu, prin turism și învățământ sau experiențe estetice;  
Serviciile de sprijin sunt necesare pentru producerea tuturor celorlalte ES (de 
exemplu, formarea solului, circulația nutrienților, fotosinteză, producția primară etc.). 
Ele se deosebesc de alte servicii fie prin faptul că impactul lor asupra oamenilor este 
fie indirect (prin provizionare, reglare sau servicii culturale) fie apare într-un timp 
foarte lung.   

Ecosystem Service Approach (ESA) recunoaște în mod explicit că ecosistemele (de 
exemplu, pădurile, zonele umede) și diversitatea biologică conținută în ele contribuie la 
bunăstarea individuală și socială. Foarte important, această contribuție se extinde dincolo de 
furnizarea directă de bunuri, cum ar fi cherestea sau peștele, precum și funcțiile de 
regularizare naturale, cum ar fi sechestrarea carbonului. Prin urmare, ESA oferă un cadru 
pentru a considera ecosistemele ca intreg în procesul decizional și pentru evaluarea 
serviciilor pe care le furnizează. 

Este important de reținut că, în scopul de a evita dubla contabilizare, evaluarea 
economică a fost axată pe "beneficiile finale" sau "realizările" de care beneficiază societatea 
dintre serviciile oferite de un ecosistem, și nu pe serviciile și funcțiile care contribuie la 
aceste rezultate. Beneficiile generate de serviciile de sprijin, desi fundamentale pentru 
furnizarea beneficiilor finale, nu sunt evaluate în mod independent deoarece acestea sunt 
beneficii intermediare care contribuie la furnizarea unei serii de beneficii finale. Valoarea lor 
este cuprinsă în evaluarea rezultatelor finale asociate cu serviciile pe care le susțin. Servicii 
de sprijin includ formarea și retenția solului, producția primară și furnizarea habitatului. 

Sănătatea, de asemenea, nu este menționată explicit ca un serviciu ecosistemic, 
însă beneficiile pentru sănătate sunt considerate a fi furnizate de către o gamă largă de 
servicii, de provizionare (pește, plante medicinale, etc.), protecție împotriva inundațiilor și un 
mediu curat pentru odihnă. Costul sănătății asociat cu un declin ale acestor servicii pot fi 
folosite pentru a măsura beneficiile oferite de un ecosistem. 
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Biodiversitatea ca reglator al proceselor care stau la baza ecosistemului este, de 
asemenea, considerată a fi de importanță transversală, beneficii finale ale biodiversității ar 
putea fi asociate cu o serie de servicii.  

Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005) subliniază faptul că ecosistemele 
oferă ES critice care susțin prosperitatea umană și supraviețuirea, apa curată, atenuarea 
inundațiilor și furtunilor, și captarea carbonului. Conceptual, ecosistemele sănătoase şi 
diverse generază în timp cantități mai mari, de calitate superioară, și fluxuri mai stabile de 
ES. Prin urmare, este esențial ca țările să stabilească arii protejate (PA) pentru a proteja 
populatiile viabile de diverse specii şi mostre representative de habitate. Abordarea la nivel 
de sistem își propune să extindă PA dintr-un set de situ-uri împrăștiate care să protejeze 
câteva specii într-un sistem care oferă sprijin viabil pentru biodiversitate și pentru 
ecosistemele la nivel național sau regional (Flores în Bovarnick et al, 2010), sporind astfel și 
mai mult furnizarea de ES vitale.  

Tabelul 1 oferă o tipologie a serviciilor ecosistemice care pot fi asociate cu 
ecosistemele forestiere. Tabelul prezintă sectoarele economice care pot beneficia de 
furnizarea serviciilor ecosistemice forestiere. 
 

Tabelul 1: Servicii ecosistemice forestiere potențiale și link-urile sectoarelor productive
14

 

Tipul 
de ES  

Serviciul Beneficiul / rezultatul 
Sectoarele sprijinite de 
serviciul ecosistemic 

S
e

rv
ic

iu
l 
d

e
 p

ro
v

iz
io

n
a

re
 

Alimente 
Carne de vânat, fructe, pește de apă dulce 
și fructe de mare recoltate în scopuri 
comerciale și de subzistență. 

Pescuit, turism, agricultură 

Lemn Cherestea, lemn de foc si fibre Gospodării, Industrie 

Apă 
Apă pentru alimentarea publică, apă pentru 
utilizare industriale si agricole 

Agricultură, industrie, turism 

Medicamente naturale Medicamente naturale Gospodărie 

Biochimice Biochimie și genetică Agricultură, medicină / sănătate 

Resurse ornamentale Resurse ornamentale Industrie 

Surse de energie 
(combustibil etc.) 

Dispoziție de energie (de exemplu, 
hidroenergie) 

Energie 

S
e

rv
ic

iu
l 
d

e
 

re
g

lu
la

ri
z
a

re
  

Regulamentul GES Sechestrarea carbonului  Toate potențialulrile 

Stabilizare 
microclimatului 

Calitatea aerului Toate potențialulrile 

Regularizarea 
apei(stocare și 
reținere) 

Inundațiile Turism, industrie, gospodării, 
utilaje agricole 

Prelucrarea deșeurilor 
Tratarea apei, sedimentele/deşeurile Turism, industrie, gospodării, 

utilaje agricole 

Retenția nutrienților Îmbunătățirea calității apei  Piscicultură, agricultură 

S
e

rv
ic

iu
l 
c

u
lt

u
ra

l Patrimoniu spiritual, 
religios, cultural 

Utilizarea mediului în cărți, filme, pictura, 
folclor, simboluri naționale, arhitectura, 
publicitate 

Turism, gospodării 

Educatie 
Un "laborator natural" pentru intelegerea 
proceselor biologice 

Gospodării 

Recreere și ecoturism Observarea păsărilor, drumeții, canotaj Turism 

Peisaj și agrement Primele de preț pe proprietate Turism, gospodării 

Biodiversitatea 
neutilizată 

Bunăstare sporită asociată de exemplu  cu 
moștenirea  

Toate potențialulrile 

 

                                                
14

 Popa B. (2013): The Economic Value of Ecosystem Services in Republic of Moldova. GEF/UNDP-
GEF project National Biodiversity Planning to Support the implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, Chisinau. 
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2.2. Identificarea serviciilor ecosistemice (ES)  

Pe baza listei de ES asociate ecosistemelor forestiere din Moldova, o evaluare 
calitativă a fost făcută pentru a se vedea care sunt FES, care sunt beneficiile FES, care sunt 
sectoarele economice susținute de serviciile ecosistemice și care sunt sectoarele care 
influențează furnizarea de servicii ecosistemice. Datele au fost colectate din diferite surse, 
inclusiv prin interviuri și discuții cu factorii interesați sau reprezentanții acestora - Ministerul 
Mediului, Agenția Moldsilva, Universitatea de Stat din Moldova, ICAS, Institutul de Geografie 
și Ecologie, Institutul de Botanică, Întreprinderile silvice, unitățile de management PA, ONG-
urile (Oficiul Biodiversitate, Mișcarea Ecologistă din Moldova, Ecologic Societate Biotica) și 
alți experți independenți. Datele au fost, de asemenea, colectate din diverse studii 

disponibile. Rezultatele sunt cuprinse în tabelul de mai jos (Tabelul 2). 
 

Tabelul 2: Rezultatele evaluării calitative a ES forestiere din Republica Moldova 

Tipul de 
ES  

Serviciul Beneficiul / rezultatul 
Semnifi-

caţia 

Sectoarele 
sprijinite de 

serviciul 
ecosistemic 

Sectoarele afectate/ 
influențate de 

prestarea serviciilor 
de mediu 

S
e
rv

ic
iu

l 
d

e
 p

ro
v
iz

io
n

a
re

 

Alimente 
Culturi comerciale și 
de subzistență;  

* 
Gospodării 
pescuit, turism, 
agricultură 

Gospodării, Pescuit, 
Agricultură, Industrie 

Lemn 

Lemn de foc, 
cherestea, produse din 
lemn tradiționale, 
produse din lemn 
prelucrate comercial 

** 

Gospodării,silvic
ultură, industria 
de prelucrare a 
lemnului 

Administrarea 
pădurilor, gospodării, 
industria prelucrării a 
lemnului, silvicultură 

Apă 

Furnizarea apei pentru 
populație, ape 
minerale pentru uz 
comercial, apă pentru 
utilizare industrială si 
agricolă 

* 
Industrie, 
gospodării, 
turism 

Agricultură, industrie, 
silvicultură 

NTFP 

Medicamente naturale, 
fructe de padure, 
produse pe bază de 
fructe de padure 

** 

Administratori 
de padure, 
gospodării, 
industrie 

Administrarea 
pădurilor, gospodării, 
industrie, silvicultură 

Sursă de 
energie 
(combustibi
l etc.) 

Furnizarea energiei, 
de exemplu, energia 
hidroelectrică 

- Energie Silvicultură 

   

S
e
rv

ic
iu

l 
d

e
 

re
g

lu
la

ri
z
a
re

 

  

Reglement
area GES 

Sechestrarea  
carbonului 

** 
Toate 
potențialurile 

Toate potențialurile 

Stabilizarea 
microclimat
ului 

Calitatea aerului ** 
Toate 
potențialurile 

Industrie, Silvicultură 

Reglement
area apei 
(stocare și 
reținere) 

Prevenirea inundațiilor 
și alunecărilor de teren  

** 

Turism, 
industrie, 
gospodării / 
așezare urbană, 
agricultură 

Silvicultură, 
agricultură, creșterea 
animalelor 
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Controlul 
eroziunii 
solului 

Îmbunătășirea calității 
solului 

* 
Gospodării,așez
ări urbane 

Silvicultură, 
agricultură, creșterea 
animalelor 

Retenția 
nutrienților 
 

Îmbunătășirea calității 
apei 

* 

Pescuitul, 
agricultura, 
alimentarea cu 
apă 

Silvicultură, 
agricultură, creșterea 
animalelor 

S
e
rv

ic
ii

 c
u

lt
u

ra
le

 

Patrimoniu 
spiritual, 
religios, 
cultural 

Tradițiile locale, 
biserici și mănăstiri, 
utilizarea mediului în 
cărți, pictură, folclor, 
simboluri naționale, 
arhitectura, publicitate 

** 
Turism, 
gospodării 

Potenția toate 

Educația  
Un "laborator natural" 
pentru intelegerea 
proceselor biologice 

? Gospodării 
Potenția toate 

Recreere și 
ecoturism 

Pescuit și vânătoare 
de agrement, drumeții, 
destinații de vacanță 
(vizualizări estetice) 

** Gourism 

Potenția toate 

Peisaj și 
agrement 

Primele pe proprietate  ? Turism 
Potenția toate 

Biodiversita
tea 
neutilizată 

Bunăstare sporită 
asociată de exemplu  
cu moștenirea 

? Potenția toate 
Potenția toate 

Code:  ** serviciu important, * serviciu furnizat, - serviciu nerelevant, ? incertitudinea furnizării 

 
2.3. Scurtă descriere a ES furnizare de pădurile Republicii Moldova  

Serviciul de provizionare 

Alimentele – Deși pădurile din Moldova furnizează cantități mici de produse 
alimentare de subzistență (ca urmare a unei ponderi covârșitoare a agriculturii în activitățile 
rurale), există o veche tradiție de plantare a pomilor fructiferi constituindu-se plantații cu 
anumite specii, care pot fi utilizate ca alimente și / sau produse de piață. Nucul (Juglans 
regia) este un exemplu tipic15. Există plantații de nuci în cadrul întreprinderilor silvice de stat 
sub tutela Moldsilva, dar tendința în țară este în favoarea mediului privat (persoane fizice 
sau juridice), care au creat recent multe plantații de nuci pe baza soiurilor locale sau 
introduse. De obicei, companiile cumpără nucile, care sunt în mare parte exportate și de 
asemenea, consumate pe piața internă de populația locală sau comercializate. Peisajele din 
Moldova sunt ușor de recunoscut prin perdelele forestiere de nuci de-a lungul drumurilor 
care sunt utilizate gratuit de către populație (a se vedea Figura 3: Oamenii recoltează de obicei 
nucile din arbori și le utilizează în principal pentru alimentație sau le comercializează pe piețele locale 

3). Republica Moldova, este unul dintre cei mai mari exportatori de nuci din Europa 
distribuindu-le în mai mult de 25 de țări din întreaga lume. 

                                                
15

 Plantațiile de nuc au un trend ascendent ca suprafață și dacă acest trend va continua, vor ajunge la 
circa 14000 ha în 2020. 
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Figura 3: Oamenii recoltează de obicei nucile din arbori și le utilizează în principal pentru alimentație 

sau le comercializează pe piețele locale 

Lemnul – Există lemn de consum/ folosit din surse interne, lemn de import / 
cherestea (de exemplu, din Ucraina, Rusia, Belarus) folosit în principal în construcții, și lemn 
/ cherestea în tranziție. Datele obţinute de la factorii locali implicați (Agenția Moldsilva, 
Inspectoratul Ecologic de Stat) și din rapoartele independente (Banca Mondială, Programul 
ENPI FLEG) arată că principala sursă de lemn pentru populația locală din Republica 
Moldova este pădurea ţării (a se vedea Figura 4: Busteni și crăci adunate la locul de tăiere, 
destinate în primul rând lemnului de foc (Intreprinderea Straseni, Moldsilva) 

4). Deși există o cantitate mică de lemn (lemnul industrial) raportat din surse oficiale, 
cea mai mare parte din lemnul de pe piața internă este utilizată pentru energia primară 
(încălzire și gătit); cu toate acestea, lemnul pentru cherestea, mai ales de esență tare (stejar, 
frasin, carpen, etc), este un produs important (pentru menținerea plantațiilor agricole, în 
construcții, industrie, și alte nevoi de uz casnic). Potrivit statisticilor oficiale, lemnul de lucru 
reprezintă între 7 și 10% din totalul lemnului recoltat anual. Studiile efectuate în diverse 
proiecte cu privire la exploatarea lemnului în Republica Moldova16  ridică întrebări cu privire 
la calitatea estimărilor. În orice caz, lemnul de lucru este un produs rar în Moldova și, prin 
urmare, important din perspectiva serviciilor ecosistemice. 

                                                
16

 ENPI FLEG (2011): Moldovan Forests – Wood Harvesting and Consumption. Chisinau. 
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Figura 4: Busteni și crăci adunate la locul de tăiere, destinate în primul rând lemnului de foc 

(Intreprinderea Straseni, Moldsilva) 

Apa - Pădurile din Moldova nu sunt un furnizor mare de apă, dar sunt mai degrabă 

cunoscute ca și zone de agrement pentru izvoarele lor curative. Aprovizionarea cu apă 

poate fi explicată prin faptul că din cauza condițiilor geomorfologice, cele mai multe trupuri 

de pădure conțin izvoare de apă, care sunt cunoscute în mod tradițional pentru apa lor 

curată și pură. Pădurile nu sunt, desigur, furnizorul direct de apă, dar rolul lor în 

regularizarea apei (a se vedea mai jos) se constată și se poate, de asemenea, modela (vezi 

Figura 5: Lacul Beleu, zona centrală a rezervației Naturale "Prutul de Jos", este casa unei 

mari biodiversități și furnizor de pește și apă pentru comunitățile locale. 

 Multe comunități locale folosesc apa freatică naturală, care este originară din zonele 

de deal împădurite, ca sursă de apă potabilă, apă pentru irigații în gospodării, precum și 

pentru uz casnic. Apa a devenit acum o problemă majoră în țară, mai ales în sezoanele 

uscate și în perioadele de secetă, care apar din ce în ce mai frecvent. 
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Figura 5: Lacul Beleu, zona centrală a rezervației Naturale "Prutul de Jos", este casa unei mari 

biodiversități și furnizor de pește și apă pentru comunitățile locale. 

NTFP - astfel de produse forestiere precum fructele de pădure, ciupercile sau alte 
plante/flori, precum și solul de pădure sunt în mare măsură utilizate de către populație 
pentru diverse nevoi casnice (a se vedea Figura 6) Figura 6: Moldova nu este o țară a 
ciupercilor, dar comunitățile locale încă le recoltează pentru uz personal 

6). Dependența față de pădure a populației rurale este destul de mică în comparație 
cu alte țări care au resurse forestiere mari, dar această dependență este mai sensibilă la 
factorii externi. Cadrul legal permite NTFP să fie recoltate/colectate de populația rurală 
pentru consum personal, destul de des, localnicii recoltează NTFP (cum ar fi ciupercile, 
fructele de padure, florile de primavara / plante) și le vând, fie direct la stradă fi la piețe. 
Unitățile silvice de stat ale Moldsilva organizează colectarea NTFP contra cost, 
impulsionând populația locală să recolteze fructele (de exemplu, măceșele), florile (de 
exemplu, florile de tei) și alte plante medicinale. Fructele și florile sunt colectate în anumite 
perioade ale anului, familiile sărace putându-și asigura traiul de subzistență. Vânătoarea și 
alte produse sunt, de asemenea, incluse în această categorie. Serviciile de provizionare 
provenite de la activitățile de vânătoare nu au valoare semnificativă, dar există un interes 
crescut pentru aceste tipuri de activități. Potrivit Societății Pescarilor și Vânătorilor din 
Moldova, există 15000 vânători autorizați din țară, ceea ce înseamnă că interesul și cererea 
pentru aceste activități este semnificativ mai mare decât resursa reală a țării. 
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Figura 6: Moldova nu este o țară a ciupercilor, dar comunitățile locale încă le recoltează pentru uz personal 

Lemnul de foc – este cea mai importantă sursă de energie/combustibil pentru 

încălzire și gătit în zonele rurale din Moldova. Posibilitatea anuală (AAC) și recolta 

înregistrată oficial este de aproximativ 400000 - 500000 m3/pe an. Aceasta echivalează cu 

circa 45% din creșterea anuală (media UE este de 64%). Moldsilva, principalul furnizor de 

biomasă energetică, se angajează în majoritatea acţiunilor de exploatare și operează cu o 

listă de prețuri aprobată la nivel central. Cu toate acestea, o analiză ENPI FLEG17 a estimat 

un consum de lemn de foc intern în 2010 de circa 1 milion m3/an18. Această cifră este 

apropiată ca valoare de creșterea anuală totală - care reprezintă circa 1,2 milioane de 

m3/an19. Un alt studiu ENPI FLEG20 a arătat că s-a înregistrat o cantitate mică de lemn 

exploatat ilegal, dar a identificat o tendință de creștere a activităților de exploatare ilegală 

care au loc în principal în vegetația forestieră din afara Moldsilva. Valoarea brută neoficială a 

acestei exploatări este estimată ca fiind de 15-17 milioane $ pe an. Atâta timp cât există o 

serie de factori care contribuie la dezechilibrul între consumul estimat si datele privind 

cantitatea de lemn furnizată, se ridică posibilitatea existenței unor volume semnificative 

recoltate ilegal. Aceste niveluri sunt nesustenabile deoarece exploatările vor fi concentrate în 

zonele cu acces facil fără control și monitorizare, rezultând o degradare semnificativă a 

pădurii/terenului la nivel local. 

                                                
17

 ENPI FLEG (2011): Moldovan Forests – Wood Harvesting and Consumption. Chisinau. 
18

 Consumul annual de lemn de foc și lemn de lucru a fost estimat la circa 1,4 milioane m
3
, aproape 

de două ori cantitatea ce se recolteaza oficial.  
19

 Conform datelor furnizate de Agentia Moldsilva (www.moldsilva.gov.md). 
20

 Galupa D., Ciobanu A., Scobioală M., Stângaci V., Lozan A. (2011): Tăierile ilicite ale vegetaţiei 
forestiere în Republica Moldova: Studiu analitic. Chișinău, Agenţia Moldsilva, – 38 p. (Anul 
Internaţional al Pădurilor – 2011). Raport pregătit în cadrul Programului ENPI FLEG. 
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Serviciile de regularizare 

Regularizarea gazelor cu efect de sera (GHG) – Funcția de sechestrare a 
carbonului din pădurile Republicii Moldova este recunoscută pe scară largă; în plus, în 
ultimul deceniu a fost sustinută prin punerea în aplicare a diverselor proiecte bazate pe 
captarea carbonului, implementate de către Moldsilva (inclusiv subunitățile sale), în 
colaborare cu autoritățile publice locale (APL) și Fondul BioCarbon al Băncii Mondiale. 
Valoarea totală a acestor servicii ecosistemice (bazate pe calcule și date -previziuni de 
creștere efectuate de către Moldsilva) este estimată la 0.5 milioane $/an, incluzând doar 
capacitatea de sechestrare. Există, de asemenea, costurile de biomasă folosite de 
gospodării care nu au fost luate în considerare, iar această problemă necesită investigații 
suplimentare21. Oricum, în cazul în care extinderea planificată a terenurilor forestiere va fi 
aplicată în următoarele decenii, zona acoperită cu vegetație forestieră este de natură să 
crească până la 15% din teritoriul țării22. Acest lucru va aduce cu siguranță valori importante 
în viitor, precum și la îmbunătățirea imaginii sectorului. 

Stabilizarea microclimatului–funcție dovedită științific, în special pentru asigurarea 
biodiversității locale și indirect a altor nevoi de subzistență pentru populație. În studiul nostru, 
toate persoanele intervievate au menționat acest serviciu ca fiind important dar încă neclar. 
Pădurea poate crea un important micro-climat pentru agricultură, inclusiv condițiile care 
influențează producția agricolă și de sporire a biodiversității. Acest serviciu este foarte 
important și este, de asemenea, susținut de campania de reabilitare a circa 31000 ha de 
zone forestiere de protectie a suprafeţelor agricole23. Un astfel de program de stabilizare a 
micro-climatului nu are doar scopul de a reabilita perdelele forestiere sau de a crea altele 
noi, ci se bazează pe studii care dovedesc că eficacitatea și eficiența agriculturii pot fi 
crescute în cazul în care perdelele forestiere iși pot exercita funcția lor de protecție. 

Regularizarea apei (stocare și de retenție) - acesta este un serviciu ecosistemic 
foarte important pe care pădurile din Moldova îl pot oferi. Caracteristicile climatice ale 
Moldovei și predicțiile de modificare a mediului (de exemplu, schimbările climatice) descriu o 
frecvență ridicată a fenomenelor de secetă în ultimele două decenii, în special în partea de 
sud a țării. Dar gestionate în mod durabil, ecosistemele forestiere pot contribui la reglarea 
rezervelor de apă și, prin urmare, pot atenua efectul secetelor. Pădurile din zonele mai 
uscate ale țării sunt considerate în mod tradiţional ca principal furnizor de apă (de exemplu, 
apa de băut utilizată de oameni și animale), iar în zonele umede pădurile acționează ca 
adevărați bureți de interceptare a apei. 

Regularizarea eroziunii solului - Alunecările de teren și inundațiile se numără 
printre dezastrele naturale cele mai grave care cauzează pierderi economice uriașe. 
Vegetația forestieră din Republica Moldova ajută la menținerea intactă a solului și previne 
eroziunea  înfrumusețând peisajul. Calitatea pădurii este legată direct de capacitatea 
acesteia de a controla eroziunea solului. Eroziunea solului într-o pădure neexploatată este 
extrem de scăzută, dar orice perturbare poate crește procesele de eroziune. Analiza noastră 

                                                
21

 Popa B. (2013): The Economic Value of Ecosystem Services in Republic of Moldova. GEF/UNDP-
GEF project National Biodiversity Planning to Support the implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, Chisinau. 
22

 Conform Strategiei de dezvoltare durabilă a sectorului forestier din Moldova (2001) ar fi necesar 
minim 15% din teritoriu să fie acoperit cu vegetație forestieră pentru ca ecosistemele forestiere să-și 
îndeplinească funcțiile eco-protective. 
23

 Ministerul Mediului, 2014, Draft al NBSAP 
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demonstrează cât de important este acest serviciu ecosistemic. Eroziunea solului nu are 
impact numai asupra frecvenței dezastrelor naturale, dar, și asupra vieții noastre de zi cu zi. 
Tratarea și epurarea apei urbane sunt, fără îndoială, influențate de capacitatea de 
regularizare a eroziunii din pădurile Republicii Moldova. Cu cât sunt mai eficiente filtrele 
naturale (de exemplu, pădurile in stare bună de conservare), cu atât sunt mai mici costurile 
pentru tratarea si distribuirea apei urbane. 

Retenția nutrienților – un alt serviciu ecosistemic foarte important oferit de pădurile 
din Moldova este de retenție a nutrienților. Bogăția solului este considerată unul dintre cele 
mai importante resurse naturale ale Republicii Moldova iar pădurile pot contribui extrem de 
mult la reținerea nutrienților în sol prin stoparea eroziunii și fluxului din stratul superficial al 
acestuia - cel mai fertil, un patrimoniu național adevărat24. Ecosistemele forestiere solide și 
durabile pot oferi acest serviciu, nu numai în pădurile în sine, dar și în ecosistemele de 
pășune și agricole din apropiere. Sectorul agricol a Republicii Moldova pare a se confrunta 
cu un proces de degradare foarte periculos. Aproape 40% din terenul agricol (858000 ha, 
potrivit Biroului Național de Statistică, 2013) sunt afectate de degradare, și 12% din 
suprafață nu poate susține activități agricole. Aceste fenomene de degradare apar parțial din 
cauza capacității reduse a ecosistemelor forestiere și pășunilor de a păstra în mod eficient 
nutrienții, crucială pentru serviciul de regularizare a eroziunii solului. 

Serviciile culturale 

Patrimoniul spiritual, religios și cultural – Moldova este recunoscută pentru patrimoniul 
său religios și spiritual reprezentat de un număr mare de manăstiri ale Bisericii Ortodoxe, din 
care cele mai multe situate în zone împădurite. Aceste mânăstiri sunt vizitate în fiecare an 
de mii de oameni (turiști sau localnici). Din punct de vedere istoric, pădurile Moldovei au 
servit ca un refugiu pentru oameni și prin urmare, cele mai multe mânăstiri și-au câștigat 
protecția timp de secole. Multe monumente istorice (inclusiv arheologice) și culturale sunt 
situate în păduri, unele incluse în ariile protejate. Se poate vedea că există o legătură directă 
între păduri și patrimoniul cultural, ceea ce face această relație destul de valorosă pentru 
populație.  

Educatie – Deși este foarte dificil de a capta acest serviciu ecosistemic, este evident 
că prezența și varietatea pădurilor sunt repere importante de sensibilizare. 

Recreerea și (eco-) turismul – Sectorul turismului este considerat al doilea, după 
agricultură25, cel mai mare beneficiar al serviciilor ecosistemice forestiere. Cele mai multe 
dintre zonele protejate (PA) din țară sunt situate în ecosistemele forestiere și multe dintre ele 
reprezintă un conglomerat de monumente ale naturii, istorice și culturale (de exemplu Parcul 
Național Orhei). Potrivit analizelor efectuate, PA (și anume cele asociate cu păduri), includ 
biserici si manăstiri care sunt atracția majoră a turismului. Pădurile sunt considerate în mod 
tradițional ca locuri unde oamenii se pot odihni și petrece timpul liber. Valoarea totală a 
serviciilor ecosistemice (nu numai a ecosistemelor forestiere) este estimată26 la 7,9 milioane 
$ în 2011. Este evident că ecosistemele forestiere sunt cele mai importante pentru turism.  
 

                                                
24

 Solurile de tip cernoziom ale Moldovei sunt considerate patrimoniu UNESCO. 
25

 Popa B. (2013): The Economic Value of Ecosystem Services in Republic of Moldova. GEF/UNDP-
GEF project National Biodiversity Planning to Support the implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, Chisinau. 
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Moldova este în primul rând o țară cu potential agricol, unde mai puține ecosisteme 
forestiere sunt ecosisteme foarte bine conservate față de alte habitate naturale (de exemplu, 
zone umede, stepe). Arhitectura peisajului de vii și livezi, combinată cu o serie de alte 
caracteristici ale terenului și așezările umane, creează adevărate facilități care nu se pot 
ignora. Procesul de identificare a ES pentru îmbunătățirea peisajului și a biodiversității ca 
servicii ecosistemice valoroase, precum și amploarea și valoarea economică a acestora, 
necesită analize suplimentare. 
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3. Beneficiile FES pentru comunitățile locale  

Factorii interesați din Republica Moldova - Agenția Moldsilva, Institutul de Cercetări și 
Amenajări Silvice, Institutul de Geografie și Ecologie, Institutul de Botanică și alte părți 
interesate implicate în managementul ariilor protejate (PA) - consideră că cele mai 
importante FES sunt cele care induc beneficii esențiale pentru comunitățile locale, după cum 
urmează: 

 Lemnul - având ca beneficii lemnul de foc, cheresteaua, produsele din lemn 
tradiționale, produsele prelucrate din lemn; 

 Produsele forestiere nelemnoase (NTFP) – reprezentate prin utilizarea 
medicamentelor naturale, fructelor de pădure și a altor produse forestiere și a 
vânatului; 

 Regularizarea GHG - în principal captarea carbonului; 

 Stabilizarea microclimatului - cu beneficii importante asupra calității aerului; 

 Regularizarea apei (stocarea și retenția) - cu beneficii semnificative în ceea ce 
privește prevenirea inundațiilor și alunecărilor de teren; 

 Patrimoniul religios spiritual, cultural - tradițiile locale, bisericile și mănăstirile, 
utilizarea mediului în cărți, pictură, folclor, simboluri naționale, arhitectură, publicitate; 

 Recreere și (eco) turism - cu beneficii în ceea ce privește petrecerea timpului liber, a 
vacanțelor tradiționale din sezoanele calde, pescuitul de agrement și vânătoarea, 
drumețiile, relaxarea în natură.  

În studiul nostru, mai mulți factori interesați au menționat, că alte FES cu importanța mai 
mică, pot fi prezente de asemenea în Moldova, cum ar fi: produsele alimentare (cu beneficii 
în ceea ce privește comercializarea și culturile de subzistență), apa (cu beneficii în 
alimentarea publică cu apă, apa pentru uz industrial și agricol), regularizarea eroziunii solului 
(cu beneficii în menținerea calității solului și a calității îmbunătăție a apei) și retenția de 
nutrienți (cu beneficii în menținerea calității solului). 

 
3.1. Lemnul și NTFP pentru comunitățile rurale 

Beneficiile produselor forestiere/de mediu din zonele rurale ale Moldovei și pericolul 
de utilizare nesustenabilă a produselor forestiere au fost evaluate sub îndrumarea 
personalului IUCN în 201426. Studiul a fost realizat în comunitățile selectate pe baza unor 
criterii de reprezentativitate prin efectuarea a 50 de interviuri în fiecare sat, folosind modelul 
Poverty Environment Network (PEN) al Centrului pentru Cercetări Silvice Internaționale 
(CIFOR) pe baza unui chestionar derivat27 (chestionarul PEN a fost adaptat la condițiile 
locale, în principal in ceea ce privește produsele forestiere specifice locale). 

Rezultatele studiului au subliniat faptul că produsele forestiere reprezintă beneficii 
economice foarte importante pentru comunitățile rurale locale, în ciuda faptului că acoperirea 
cu vegetație forestieră din Republica Moldova este destul de scăzută și extrem de 

                                                
26

 Popa B., Zubarev V., Moșnoi E. & Lozan A. (2014): Forest dependence based on surveys 
conducted in three villages of Moldova. National report produced by ENPI FLEG II regional program. 
27

 CIFOR (2007). PEN Technical Guidelines, Version 4. Bogor, Indonesia: Center for International 
Forestry Research. 
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fragmentată. Concluziile de mai jos se referă la trei sate/comunități eșantionate28, luând în 
considerare, de asemenea, un spațiu mare de generalizare a datelor (datorită criteriilor de 
reprezentativitate pentru selectarea satelor și sistemului randomizat cu care s-a lucrat). 

Analiza dependenței față de pădure a arătat că aceasta este a treia sursă de venit 
pentru comunitățile locale, după agricultură și remitențe. Este destul de impresionant având 
în vedere diferența mare între zonele acoperite cu vegetație forestieră în regiunile selectate - 
de la circa 30% în Ciorești (în centrul Moldovei) la circa 9% în Alexandru cel Bun (în nordul 
Moldovei) și 6% în Borceag (în sudul Moldovei). Este interesant faptul că ponderea 
produselor forestiere în totalul veniturilor este direct proporțională cu ponderea pădurii, 
situatie diferită pentru veniturile din agricultură. În ambele, activități silvice și agricole 
aferente, sunt implicați toți membrii familiei. 

 
Figura 7: Sursele de venituri pentru cele trei sate eșantionate 

29
 

Pe lângă consumul propriu, populația din Moldova recoltează nucile și pentru 
potentialul lor financiar. Nucile reprezinta produsul forestier cel mai valoros (53% din 
valoare) și, de asemenea, cel mai frecvent recoltat (17% în ceea ce privește frecvența). 

                                                
28

 Aceste sate sunt Cioresti (in zona central a Moldovei Raionul Nisporeni, Borceag (in zona de sud a 
Moldovei, raionul Cahul) și Alexandru cel Bun (in zona de nord a Moldovei, raionul Soroca), 
29

 Popa B., Zubarev V., Moșnoi E. & Lozan A. (2014): Forest dependence based on surveys 
conducted in three villages of Moldova. National report produced by ENPI FLEG II regional program. 
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Figura 8: Frecvența de colectare a produselor forestiere în cele trei sate eșantionate 

 
Figura 9: Valoarea produselor forestiere recoltate în cele trei sate de eșantionare 

De asemenea, există și alte NTFP care sunt colectate și utilizate de către 
comunitățile locale. Măceșele și alte fructe de pădure, împreună cu ciupercile, sunt colectate 
destul de frecvent, dar ele sunt percepute în general a avea o valoare scăzută (datorită 
faptului că aceste produse nu sunt colectate pentru vânzare, decât ocazional). Analiza a 
arătat că piața acestor produse nu există cu adevărat, cu excepția administratorilor de păduri 
de stat care cumpară ocazional măceșele pentru export. Cu toate acestea, prețul plătit de 
către administratorii pădurilor de stat este scăzut și populația le recoltează pentru a avea 
acces la alte produse forestiere (de ex. crăcile arborilor utilizate pentru lemn de foc). Deși 
participă uneori și bărbații la colectarea măceșelor sau a altor fructe de pădure, aceasta este 
de fapt o activitate efectuată cu precădere de către femei și copii.  

După cum se vede în Figura 8 și în Figura 9 produsele forestiere lemnoase (arborii 
pe picior/ buștenii / cheresteaua, lemnul de foc și crengile) reprezintă cea mai mare pondere 
în ceea ce privește frecvența și a doua ca pondere în ceea ce privește valoarea (34% ca 
frecvență și 42% ca valoare). Lemnul de foc reprezintă ponderea cea mai mare dintre 
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produsele lemnoase indicând o mare dependență a gospodăriilor rurale față de acesta în 
ceea ce privește obținerea energiei primare (încălzire). Lemnul de foc este principala sursă 
de energie (încălzire, gătit) în cele mai multe dintre zonele rurale din țară. Potrivit Biroului 
Național de Statistică30, doar 33,4% din gospodăriile din mediul rural sunt conectate la 
rețeaua de gaze. Acesta este motivul pentru care produsele lemnoase sunt atât de 
importante pentru comunitățile rurale din Republica Moldova. 

Produsele lemnoase (lemnul de foc, lemnul pentru constructiile din mediul rural, 
crăcile) care sunt în mod normal cumpărate de populația locală din unitățile silvice de stat 
ale Agenției Moldsilva, sunt percepute de către membrii comunităților eșantionate ca pe un 
venit și nu ca pe o cheltuială, lucru ce întărește ideea că sunt folosite volume mari pe piața 
internă, chiar dacă pe căi ilegale (de exemplu, fără hârtie/factură care să confirme legalitatea 
acestora). Din corelarea datelor noastre cu un alt studiu FLEG a rezultat un nivel crescut de 
ilegalități legate de exploatarea lemnului, determinat de lipsa mijloacelor financiare și nivelul 
scăzut de trai al populației locale31.  

 
Figura 10: Valoare financiară / de subzistență a principalelor produse forestiere 

Pentru analiza veniturilor financiare a nevoilor de subzistență ne întoarcem înapoi la 
plantațiile de nuci (a se vedea Figura 10). De obicei, membrii gospodăriei recoltează nucile 
atat pentru consumul propriu cât și pentru avantajele financiare. Cota de numerar pentru alte 
produse a fost foarte scăzută, iar membrii comunităților le-au recoltat rareori pentru vânzare. 

Conform rezultatelor noastre, în comunitățile rurale sărace venitul pe gospodărie este 
mai mic cu cât dependența față de pădure este mai mare. Cu toate acestea, se 
înregistrează o RFI între 1% și 35% în cadrul comunităților selectate. Există, de asemenea, 

                                                
30

 Anuarul Statistic al Republicii Moldova. - Chisinau: Statisticã, 2013 (Î.S. F.E.-P. “Tipografia 
Centralã”). – 30 cm. (Statistica Moldovei). 
31

 Kobernic-Gurkovskaya M. (2011): Forestry sector problems from the perspective of local population 
based on psychosociological Analysis. Analytical Report on the results of survey in the Republic of 
Moldova, done within ENPI FLEG. 
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și alte surse de venit din alte activități, cum ar fi agricultura. O valoare mare a RFI arată o 
apropiere față de pădure și, de asemenea surse mai puțin diversificate de venit. O 
dependență a locuitorilor față de pădure ar indica o dependentă mai mica față de venitul 
total, deoarece toată lumea din comunitate ar utiliza în cea mai mare parte resursele 
forestiere, resursele agricole fiind nesemnificative. 

 
Figura 11: Variaţia RFI pe grupe de venit - rezultatele centralizate pentru cele trei sate eșantionare 

Rezultatele indică o dependență ridicată a populației rurale din Republica Moldova 
față de pădure. Cum era de asteptat, principala sursă a veniturilor este agricultura, dar 
elasticitatea scăzută a variației RIF funcție de grupele de venitori arată că dependenșa de 
pădure este comună pentru toate gospodăriile chestionate, ceea ce este mai degrabă un 
corolar natural al disponibilității resurselor decât al caracteristicilor socio-economice ale 
gospodăriilor chestionate. 

Faptul că produsele din lemn, în special cele destinate încălziri (energie) și fructele 
(nucile), au fost cele mai frecvent menționate în timpul sondajul nostru arată că pădurile sunt 
utilizate în primul rând ca resursă de bază și apoi ca o cale de ieși din sărăcie. Interesant 
este faptul că lemnul din păduri este considerat ca un venit net, iar acest lucru se întâmplă în 
condițiile clare ale reglementărilor în vigoare cu privire la accesul și furnizarea lemnului de 
foc. Cele mai multe produse lemnoase se recoltează prin Moldsilva sau prin subcontractanții 
acesteia (companiile care achiziționează masa lemnoasă pe picior), apoi produsele din lemn 
sunt vândute pe piață ca și sortimente industriale (dar mai puțin de 10% din lemnul total) sau 
ca și lemn de foc (vezi Figura 12). 

 Orice alt tip de lemn extras din pădure poate fi considerat ca ilegal. Oficial, 
exploatarea forestieră ilegală este o contravenție și se sancționează de către personalul 
unităților Moldsilva. Cu toate acestea, se pare că termenul "exploatare forestieră ilegală" 
trebuie să fie definit în mod corespunzător în cadrul legal existent și, cel mai important, 
acesta să fie aplicat în mod adecvat. 
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Figura 12: Lemn de salcam (Robinia pseudoacacia) vândut ca şi sursă de energie, plasat pe o piață, 
împreună cu alte bunuri folosite în constructii (Chisinau, 2014)  
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Datele noastre corespund concluziilor principale ale celor două studii analitice 
anterioare efectuate în cadrul ENPI FLEG I în 2010/2011 - studiul consumului de lemn32 și 
studiul privind tendințele exploatării forestiere ilegale33. Toate acestea ridică semne serioase 
de întrebare cu privire la utilizarea pădurilor din Republica Moldova, practicilor nesustenabile 
prezente în păduri și nevoii de noi abordări pentru a asigura aprovizionarea cu lemn pentru 
energie (de exemplu, SRF) și menținerea ecosistemele forestiere autohtone productive. 

Este evident că lemnul de foc nu este obținut pe deplin în mod legal iar modul în care 
este recoltat a devenit deja o tradiție. Informațiile furnizate de acest studiu ar trebui să 
declanșeze unele semne de întrebare și probabil, să accelereze crearea unor stimulente de 
durabilitate energetică în zonele rurale34. 

 

3.2. Beneficiul sechestrării carbonului ca FES  

Studiile recente35 au relevat existenta unui anumit potențial de sechestrare a 
carbonului în ecosistemele forestiere. Moldova a obținut o experiență valoroasă în 
proiectarea, implementarea și monitorizarea proiectelor pe carbon sub LULUCF în cadrul 
Mecanismului de Dezvoltare Non-poluantă a Protocolului de la Kyoto, în special prin 
proiectele (a) "Soil Conservation in Moldova", și (b) "Development of the Community 
Forestry Sector in Moldova". Această experiență va ajuta Republica Moldova să obțină 
proiecte suplimentare în domeniul carbonului, care ar putea sprijini strategia pentru 
reducerea emisiilor. Acest lucru este, de asemenea, în conformitate cu obiectivul de 
extindere cu 15%36 a suprafeței împădurite până în 2020, prevăzut de Strategia de 
dezvoltare durabilă a sectorului forestier din Republica Moldova (2001), precum și cu 
stimulentele guvernamentale recente de protecție a pădurilor prin extinderea37 și 
reabilitarea38 perdelelor de protecție.    

Conform datelor noastre, funcțiile de captare a carbonului din pădure ar putea 
genera o creștere a veniturilor cu 2,1 milioane $ (valoarea cumulată de peste 25 de ani), în 
cazul în care sunt continuate stimulentele și proiectele începute. Există o diferență 
semnificativă între posibilitate (AAC) și creșterea anuală a pădurii proprietate publică a 
statului, estimată prin amenajamente actuale – official, AAC reprezintă între 40 şi 50% din 

                                                
32

 ENPI FLEG (2011): Moldovan Forests - Wood Harvesting and Consumption. Chisinau 
33

 Galupa D., Ciobanu A., Scobioală M., Stângaci V., Lozan A. (2011): Tăierile ilicite ale vegetaţiei 
forestiere în Republica Moldova: Studiu analitic. Chișinău, Agenţia Moldsilva, – 38 p. (Anul 
Internaţional al Pădurilor – 2011). Raport pregătit în cadrul Programului ENPI FLEG. 
34

 Mitchell A., Capcelea A., Rinnerberger N., Phillips H., Popa B. & Lozan A. (2014): “Republic of 
Moldova – Forest Policy Note”. The World Bank. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafi c). – 
68 p.  
35

 Popa B. (2013): The Economic Value of Ecosystem Services in Republic of Moldova, GEF/UNDP-
GEF project National Biodiversity Planning to Support the implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, Chisinau. 
36

 Acoperirea actuală cu vegetație forestieră este de circa 13,7 % (mai mult de jumătate fiind 
plantații). 
37

 Conform unui plan guvernamental pentru extinderea suprafețelor cu vegetație forestieră (HG. 
101/2014) circa 13.000 ha de terenuri degradate și perdele forestiere vor fi împădurite/reabilitate. 
38

 Un proiect finanțat cu sprijinul Băncii Mondiale „Agricultural Competitiveness Project” 
implementează în prezent refacerea a circa 2500 ha de perdele forestiere în sudul țării. 
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creștere39. Diferența dintre estimările consumului de lemn și AAC40 indică un potențial 
promițător de sechestrare a carbonului și, ca urmare a acestui fapt, o posibilă gestionare 
durabilă a pădurilor. 

 
Figura 13: Plantație de stajer realizată de Moldsilva în proiectele de captare a carbonului 

Beneficiile economice ale sechestrării carbonului pot fi disponibile și evaluate cu 
relativă ușurință. Deși există un potențial semnificativ pentru acest domeniu, comunitățile 
locale, de cele mai multe ori, nu se numără printer beneficiarii direct. Se pare că acestea vor 
beneficia doar în mod indirect, din perspectiva serviciilor de atenuare a efectelor 
schimbărilor climatice oferite de păduri. 

 

                                                
39

 Moldsilva, 2013. Informative materials regarding Moldsilva Agency activity. Qualitative and 
Quantitative indicators of the forest fund, Moldsilva Agency and National Agency for Cadastre – 1

st
 of 

January 2014 (GD. 432/2014). 
40

 Botnari F., Galupa D., Platon I. et al. (2011): State of the Forestry of the Republic of Moldova 2006-
2010. Agency Moldsilva. Chisinau. – 60 pp. Report prepared under the ENPI FLEG Program 
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3.3. Prevenirea alunecărilor de teren și a inundațiilor 

Inundațiile și alunecările de teren sunt printre pericolele naturale majore cu care se 
confruntă Republica Moldova. Media anuală a frecvenței evenimentelor inundațiilor majore 
din Moldova este de 1,2 evenimente/an41. Costurile pagubelor produse de inundații sunt 
estimate la 4,6 milioane $ pe an. 84000 ha sunt afectate anual de alunecările de teren, cu o 
valoare a daunelor estimateă la 1,3 milioane $. Zonele erodate din intreaga ţară sunt 
estimate la 1074000 ha (date din 201142), cu un total a valorii daunelor de 127,8 millioane $. 
Inundațiile și alunecările de teren sunt deosebit de intense în zonele de deal și zonele 
inundabile joase. Este probabil ca frecvența și severitatea acestor evenimente să crească în 
viitor, atât din cauza degradării ecosistemelor cât si a schimbărilor climatice43. 

Odată cu intensificarea schimbărilor în mediul înconjurător (induse antropic sau în 
mod natural), pierderile economice prin catastrofe naturale pot crește și de aceea este 
necesară o înțelegere clară a stării ecosistemelor forestiere. Calitatea și cantitatea 
ecosistemelor forestiere ar putea avea impact semnificativ în incidența dezastrelor naturale. 
Serviciile forestiere multiple, deși asigură o protecție adecvată ecosistemelor în scenariu 
SEM ar putea juca un rol important în regularizarea pericolelor și reducerea riscurilor. Dacă 
funcțiile de protecție a ecosistemelor forestiere din amonte ar servi la reducerea impactul 
inundațiilor cu doar 10%, în absența acestora, valoarea de acțiunilor de supraveghere a 
inundațiilor în termeni de costuri/daune evitate echivaleaza cu o medie de 13.4 milioane $ pe 
an44. Toate aceste valori economice referitoare la daune pot fi contabilizate ca beneficii 
directe ale comunităților locale, chiar dacă costurile se referă și la costuri evitate în domeniul 
infrastructurii. 

Doar ecosistemele forestiere nu sunt singurul factor care influențează amploarea și 

frecvența dezastrelor naturale. Intercalarea pădurilor și a terenurilor agricole (pășuni, livezi, 

vii) este tipică și tradițională pentru Moldova, de aceea este dificil de evaluat ponderea 

impactului acestor două sectoare (silvicultură și agricultură) în reducerea dezastrelor. 

Trebuie avut în vedere un management integrat al agriculturii și a suprafețelor împădurite. 

Deși destul de complex, procesul de luare a deciziilor este extrem de important (necesită 

implicarea instituțiilor și coordonarea adecvată a acestora) pentru atenuarea efectelor 

diferitelor pericole45. 

 

                                                
41

 Zubarev, V. (2012) Identificarea si evaluarea serviciilor ecosistemice cheie din Moldova, UNDP – 
GEF Project National Biodiversity Planning to Support the Implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, United Nations Development Programme. 
42

 http://date.gov.md/ro/system/files/resources/2013-08/Cadastrul-funciar_2011.xls  
43

 World Bank (2008), South Eastern Europe – Disaster Risk Mitigation and Adaptation Programme, 
The World Bank, Sustainable Development Department Europe and Central Asia Region and 
UN/ISDR secretariat Europe, March 2008. 
44

 Popa B. (2013): The Economic Value of Ecosystem Services in Republic of Moldova. GEF/UNDP-
GEF project National Biodiversity Planning to Support the implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, Chisinau. 
45

 Există un Departament al Protecției Civililor și Situațiilor Excepționale, subordonat Ministerului 
Apărării în Republica Moldova. 

http://date.gov.md/ro/system/files/resources/2013-08/Cadastrul-funciar_2011.xls
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3.4. Beneficii culturale și recreative ale pădurii pentru comunitățile locale  

Comunitățile rurale din Moldova sunt foarte legate de tradiții și de edificii ortodoxe. 
Există multe mănăstiri și biserici situate în zonele forestiere sau în apropierea acestora. 
Aceste locuri, în care infrastructura religioasă interferează cu peisajul forestier, sunt foarte 
atractive și se bucură de mare popularitate în rândul comunităților. Evaluarea beneficiilor, în 
special în termeni monetari, asociate cu activități culturale/religioase, din zonele forestiere 
este o problemă greu de depășit; cu toate acestea, beneficiile sociale ale unei astfel de 
legături sunt de necontestat. 

Asemănător recreerii/ turismului, a fost mai ușor să se evalueze valorile indirecte 
care pot fi captate de comunitățile locale sub formă de beneficii. Potrivit datelor furnizate de 
Agenția de Turism din Moldova (autoritatea centrală responsabilă de monitorizarea 
activităților turistice), există un potențial ridicat pentru vizitatori și principalul produs touristic 
oferit este un amestec de caracteristici naturale și antropice. Administratorii PA (în special 
cele administrate de Agenția Moldsilva) au înregistrat un număr mare de vizitatori, număr 
care a crescut de la 6266 în 2008 la 9020 în 2010. Cu toate acestea, conform Agenției de 
Turism din Moldova, numărul total de turiști (având ca scop principal vacanţele, odihna și 
repausul) a scăzut de la 243906 în 2008 la 210809 în 2011. Prin urmare, este evident că 
există o orientare generală a industriei turismului față de eco-turism sau turismul rural. 
Turistii care vizitează Republica Moldova apreciază din ce în ce mai mult locurile în care 
există resurse naturale protejate, dar acest lucru nu reprezintă încă interesul central al 
acestora, sectorul viticol46 reprezentând o adevărată atractivitate pentru cei mai multi dintre 
vizitatori. 

Au început încet să se dezvolte facilitățile de cazare din apropierea sau imediata 
vecinătate a zonelor cu peisaje naturale potential atractive pentru turiști. Cu toate acestea, 
principala problemă este modul în care sunt organizate activitățile turistice. În general, 
turismul este încă neorganizat și cele mai multe companii implicate nu dispun de resurse 
suficiente pentru optimizarea activităților în ceea ce privește găsirea unui echilibru între 
promovarea turismului în zonele naturale și evitarea efectelor nedorite ale presiunii antropice 
asupra biodiversității47. Un exemplu este complexul natural istoric Saharna (raionul Rezina), 
o localitate cunoscută, care a fost promovată de numeroase ONG-uri și companii de turism, 
dar din cauza unui turism crescut și foarte neorganizat au fost grav afectate în ultima 
perioadă46 habitatele valoroase din zonă, pentru un număr mare de specii (de exemplu, 
plante rare, lilieci și reptile). 

Există dovezi clare conform cărora cheltuielile pentru cazare în zonele cu peisaje 
naturale atractive tind să fie mai mari decât în alte zone. De exemplu cercetări effectuate în 
Croația de către Institutul de Turism au arătat că turiștii sunt dispuși să plătească în plus 
până la 24-32% din preț pentru hotelurile situate în zonele forestiere, peisajul fiind un factor 
decisiv în alegerea hotelului48. 

                                                
46

 http://wine.md/ 
47

 Capatana L. (2012): Turism, Comert si Transport. Starea actuala, unpublished draft, UNDP – GEF 
Project UNDP – GEF Project National Biodiversity Planning to Support the Implementation of the 
CBD 2011-2020 Strategic Plan in Republic of Moldova, United Nations Development Prrogramme. 
48

 Pagiola S. (1996): Republic of Croatia Coastal Forest Reconstruction and Protection Project: Annex 
J. Economic Analysis. Staff Appraisal Report: Report: Republic of Croatia Coastal Forest 
Reconstruction and Protection Project, World Bank, Washington DC 
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Figura 14: Parcul Natural Orhei: Biserica Curchi și peisajul forestier sunt obiective importrante ale 

traseelor turistice (http://www.cuvintul.md/article/2093/) 

Potențialul (eco) turismului legat de PA forestiere sau doar cu peisajul de pădure 
poate fi văzut şi ca oportunitate economică pentru comunitățile locale. Potrivit unor experți și 
pe baza propriilor noastre observații, potențialul real al efectului de multiplicare economică 
asupra dezvoltării naturii/turismului forestier asociat este foarte mare49.  

 
4. Aspecte metodologice 
 

4.1. Analiza Sectorială a Scenariilor (SSA) 

Analiza Sectorială a Scenariilor (SSA) a fost aplicată în câteva studii ale UNDP în 
America Latină și Caraibe50, în 2010, în România, a existat un studiu pentru evaluarea valorii 
monetare a serviciilor ecosistemice (ES), în 5 arii protejate pilot51, și, de asemenea, în 

                                                
49

 WTTC (2013): Travel and Tourism Impact 2013: Moldova. World Travel & Tourism Council, 
London. 
50

 Bovarnick, A., F. Alpizar, C. Schnell (Editors) (2010): The Importance of Biodiversity and 
Ecosystems in Economic Growth and Equity in Latin America and the Caribbean: An economic 
valuation of ecosystems, United Nations Development Programme. 
51

 Popa, B. & Bann C. (2012): An Assessment of the Contribution of Ecosystems in Protected Areas 
to Sector Growth and Human Well Being in Romania, UNDP, Bucharest Office. 
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Republica Moldova într-un mic studiu de evaluare a valorii ES la nivelul țării52 cu scopul de a 
sprijini elaborarea strategiei de mobilizare a resurselor pentru punerea în aplicare a 
Strategiei Naționale și a Planului de acțiuni pentru conservarea biodiversității (NBSAP). 

A fost deja elaborat un ghid mai detaliat pentru aplicarea SSA acesta fiind disponibil 
publicului53. Analiza este efectuată la nivel de sector și începe cu o înțelegere și cuantificare 
a ES. O parte esențială a abordării SSA este compararea a două scenarii – Business as 
Usual (BAU) și Sustainable Ecosystem Management (SEM), pentru a ilustra contribuția 
serviciilor ecosistemice în două scenarii generale privind sectoare productive cheie ale 
economiei. 

Analiza se bazează pe generarea datelor care sunt usor de folosit de catre decidenți. 
O abordare centrată pe ecosistem nu se suprapune pe sectoare economice si mandate 
ministeriale în timp ce o abordare sectorială se aliniază cu organizarea ministerelor. Prin 
urmare, acesta poate fi utilizat pentru a facilita integrarea valorilor si managementului ES în 
planificarea economică, politică și de investiții la nivel sectorial.  
 

Întrebările cheie la care aceasta încearcă să răspundă: 

 În ce măsură sectoarele-cheie depind d.p.d.v. economic de factorii de producție 
naturali ai ecosistemelor forestiere? 

 Ce oportunități au aceste sectoare să beneficieze de menținerea FES? 

O privire generală asupra abordării este prevăzută în Figura 15. Principalele 
caracteristici ale abordării sunt prezentate detaliat mai jos. 

33

• employment

• income trends

• fiscal impacts (tax revenues, 

subsidies and green taxes)

• foreign exchange (foreign 

investments, exports)

• access to green markets/income 

& innovation

• opinion polls /surveys

• avoided damage costs

• returns on investment

• production (volume, value)

• net revenue

• productivity (return to labor, 

land, capital)

• changes in natural capital

• equity impact on the poor / 

distribution of benefits

SSA FLOW

 
Figura 15: Privire de ansamblu asupra abordării SSA (Flores, 2012) 

                                                
52

 Popa B. (2013): The Economic Value of Ecosystem Services in Republic of Moldova. GEF/UNDP-
GEF project National Biodiversity Planning to Support the implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, Chisinau. 
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 Alpizar F. & Bovarnick A. (2013): Targeted Scenario Analysis: A new approach to capturing and 
presenting ecosystem services values for decision making. UNDP, Washington. 
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Orientarea către sectoarele economice 

Abordarea consideră că ES sunt furnizate de păduri, ca factori de producție în 
sectoarele economice și prezintă datele referitoare la valoarea economică a ES pentru 
fiecare sector. De asemenea, recunoaște că oamenii sunt parte a ecosistemului precum și 
faptul că activitățile acestora afectează ecosistemul. Este important să se recunoască faptul 
că funcțiile ecosistemice rezultă din serviciile ecosistemice, pentru Moldova acest lucru este 
esențial pentru a înțelege atunci când se analizează calitatea ecosistemului forestier și 
potențialul pentru furnizarea de produse/servicii. 

Ecosistemele forestiere din Moldova oferă mai multe servicii ecosistemice (ES), cum 
ar fi furnizarea apei și regularizarea acesteia, fertilitatea solului, polenizarea, controlul 
dăunătorilor, creșterea și reproducerea speciilor pentru alimentație, atenuarea furtunilor, 
reglarea climei și colectarea deșeurilor, care oferă în mod direct și indirect factori de 
producție ai sectoarelor cheie economiei țării. Sectoare-cheie care beneficiază de ES 
furnizate de păduri sunt - agricultura, pescuitul, silvicultura, ecoturismul, așezările umane, 
sănătatea și energia. 

Logica reprezentării contribuției FES sub forma unor scenarii diferite de management 
a diferitelor sectoare-cheie este că aceasta poate oferi un argument cuprinzător și adaptat 
pentru prezentarea catre ministerele sectoriale. Acest lucru poate facilita integrarea 
managementului ecosistemelor și protecției în planuri și strategii sectoriale, și sprijini 
negocierile cu alte ministere în cazurile în care managementul ecosistemelor exercitat de un 
anumit sector are impact asupra altuia (de exemplu, sectorul turismului ar putea fi afectat 
negativ de practicile agricole sau forestiere nedurabile). Tabelul 3 subliniază modul în care 
FES pot influenta diferitele sectoare. 

 
Tabelul 3: Prezentare generală a modului în care sectoarele din Republica Moldova beneficiază de FES și 

problemele legate de gestionarea acestora 
54

 

Sectorul Cheia ES Probleme/aspect legate de gestionre 

A
g

ri
c
u

lt
u

ră
 

O alimentare bună, durabilă cu apă, depinde 

de modul de întreținere a ecosistemelor, care 

sunt adesea conservate de păduri. Apa este 

esențială pentru irigații, agricultură având și 

alte utilizări. Agricultura agroforestieră este 

atunci când comunitățile folosesc atât 

vegetația forestieră cât și pășunile (sau alte 

agro-sisteme) pentru creșterea vitelor, 

folosindu-le de asemenea, ca furaje (de 

exemplu, furnizarea de fân). 

Ecosistemelor forestiere oferă habitate 

naturale pentru culturi genetice importante. 

Multe specii care polenizeaza culturile agricole 

polenizeaza și plantele (arbori, arbuști) 

forestiere, și invers. 

Pădurile oferă adăpost pentru o mare 

biodiversitate contribuind la controlul biologic al 

bolilor și dăunătorilor animalelor. 

Aceste servicii sunt adesea sub-evaluate și 

suprasolicitate în mod gratuit. 

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru 

a evalua legăturile dintre calitatea redusă a 

apei, debitele mici, și gestionarea 

ecosistemelor forestiere. 

Ecosistemelor forestiere pot fi utile în 

dezvoltarea unor soluții legate de degradarea 

ecosistemelor de apă dulce. 

Abordarea sistemelor agroforestiere (sau 

silvopastorale) este încă subestimată, dar 

este o soluție reală pentru o utilizare 

rațională. 

Utilizarea unor specii sau soiuri adecvate în 

agricultură este direct legată de distribuția 

dăunătorilor / bolilor si utilizarea atât a 

speciilor forestiere cât și agricole ca si 

gazde. 
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 Popa, B. & Bann C. (2012): An Assessment of the Contribution of Ecosystems in Protected Areas 
to Sector Growth and Human Well Being in Romania, UNDP, Bucharest Office. 
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S
il
v
ic

u
lt

u
ră

  

Pădurile din Republica Moldova sunt reprezentate in 

cea mai mare parte de pădurea de stejar din zona 

de deal (cu circa 80% din biodiversitatea țării), care 

se află sub o presiune antropică mare. 

Prin urmare, pădurile oferă un serviciu important de 

stocare a carbonului. Plățile pentru stocarea 

dioxidului de carbon ar putea aduce venituri 

semnificative (de exemplu, transferurile valutare și 

de finanțare să plătească pentru trecerea la SEM).  

 

În scenariul BAU, amenințările directe asupra 

pădurilor includ tăierile ilegale și/sau dezvoltarea 

infrastructurii. Veniturile curente din taxe, lemn și 

produse forestiere sunt înțelese greșit în piață și 

au un efect negativ asupra cheltuielilor 

guvernamentale pentru managementul forestier. 

Taxele și prețurile pentru produsele forestiere 

trebuie stabilite la un nivel corespunzator așa fel 

incat Guvernul să aibă interes direct în a investi în 

gestionarea corespunzatoare a ecosistemelor 

forestiere, recoltarea sustenabilă a lemnului și 

combaterea tăierilor ilegale. 

E
c
o

-t
u

ri
s
m

  

Ecosistemele forestiere susțin semnificativ turismul 

bazat pe natură (NBT) / ecoturismul. Acest lucru 

depinde de atracțiile naturale furnizate de păduri, 

cum ar fi habitatele (cu plante sălbatice și animale), 

produsele alimentare tradiționale din produse 

forestiere (fructe de padure, ciuperci), apa proaspătă 

și aerul și serviciile culturale esențiale pentru NBT. 

Turistii trăiesc experiențe NBT, drumetiile montane, 

vizualizarea vieții sălbatice (inclusiv observarea 

păsărilor), vânătoarea, mult mai valoroase atunci 

când au loc în ecosistemele sănătoase, cum ar fi 

cele găsite în PA (Flores, în Bovarnick et al 2010). 

În scenariul BAU, ecoturismul in PA este subminat 

de investiții insuficiente în condițiile cerute pentru 

gestionarea NBT in PA rezultând costuri externe 

negative. Se presupune că dacă AP va utiliza 

practici SEM, NBT va genera o mai mare valoare 

economică. 

Autoritățile moldovene și instituțiile de gestionare 

a pădurilor încă nu realizează faptul că investițiile 

PA forestiere sunt de natură să aducă beneficii în 

scenariul SEM, menținerea astfel pădurea în 

condiții naturale (cu excluderea management 

intensive pentru lemn / cherestea, de multe ori 

ilegal) va fi mult mai eficientă din perspective 

economice (cu mai multe venituri) din cauza 

creșterii cererii turismului55.  

A
ș
e
z
ă
ri

 u
m

a
n

e
 

Așezări umane beneficiază de ecosistemele 

forestiere prin furnizarea unei varietăți de servicii 

critice, cum ar fi furnizarea apei potabile, 

reglementarea riscurilor naturale, precum și 

atenuarea naturală a schimbărilor climatice. 

Pădurile oferă apă ieftină, potabilă, curată 

nenumăratelor populații rurale și urbane, inclusiv 

unei treimi din orașele cele mai populate ale lumii56. 

Pădurile naturale bine gestionate oferă aproape 

întotdeauna apă de calitate superioară, cu mai puțin 

sedimente și mai puține substanțe poluante decât 

apa altor bazine hidrografice57. Cercetarile au arătat 

că aproximativ o treime (33 din 105) dintre cele mai 

mari orașe din lume obțin o parte semnificativă a 

apei de băut direct din PA 58 (Dudley et al. 2010).  

Conservarea bazinelor hidrografice poate 

îmbunătăți foarte mult calitatea și cantitatea apei, 

precum și reducerea costurilor de tratare a apei. 

Autoritățile nu văd încă legătura dintre calitatea 

apei și vegetației forestiere, însă odată înțelese 

aceste aspect, lucrurile se por schimba. 

Vegetație forestieră poate reduce foarte mult 

riscurile de inundații, fapt neânțeles corect de 

către administrațiile locale. 
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 Acesta este cazul multor țări din lume (de ex. SUA). 
56

 Dudley N., Stolton S., Belokurov A., Krueger L., Lopoukhine N., MacKinnon K., Sandwith T. & 
Sekhran N. (editors) (2010): Natural Solutions: Protected areas helping people cope with climate 
change. IUCN WCPA, TNC, UNDP, WCS, The World Bank and WWF, Gland, Switzerland, 
Washington DC and New York, USA. 
57

 Aylward B. (2000): Economic analysis of land-use change in a watershed context. Presented at a 
UNESCO Symposium/Workshop on Forest-Water-People in the Humid Tropics, Kuala Lumpur, 
Malaysia. 31 July - 4 August, 2000 
58

 Dudley N., Stolton S., Belokurov A., Krueger L., Lopoukhine N., MacKinnon K., Sandwith T. & 
Sekhran N. (editors) (2010): Natural Solutions: Protected areas helping people cope with climate 
change. IUCN WCPA, TNC, UNDP, WCS, The World Bank and WWF, Gland, Switzerland, 
Washington DC and New York, USA.,  
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4.2. Sectoarele vizate și dovezile economice ale beneficiilor FES 

Pentru evaluare am folosit cinci sectoare-cheie (sau sub-sectoare): turism/agrement; 
silvicultură/vânătoare59; agricultură; gestionarea apei și reducerea riscului de dezastre. Noi 
oferim o descriere detaliată a întregii game de beneficii și costurilor asociate pentru fiecare 
sector/sub-sector economic, precum și cuantificarea monetară a costurilor și beneficiilor 
cheie obținute pentru acestea. 

Cercetările cu privire la aceste șase sectoare, după vizite pe teren și întâlniri organizate 
cu instituții silvice sau cu alți experți silvici, au concluzionat că:  

 Evaluarea sectorului turismu/recreere se bazează în mare măsură pe valoarea 
adaugată de managementul durabil al ecosistemelor forestiere. Ea include producția 
primară, valoare adăugată în lanțul de comercializare și efectele economice 
secundare și multiplicatorii asociati cu pădurea și recreerea în natură. De asemenea, 
se consideră aspecte tradiționale atunci când populația alege să-și petreacă timpul 
liber în natură în timpul vacanțelor, precum și aspectele tradiționale religioase și 
culturale care leagă populația locală de zonele împădurite (de exemplu, așa-numitele 
izvoare curative sfinte din pădurile de lângă mănăstiri). 

 Evaluarea sectorului forestier/de vânătoare abordează valoarea adăugată de 
managementul durabil al pădurii, fiind incluse producția primară, cu valoare adăugată 
în lanțul de comercializare și impactul economic secundar precum și multiplicatorii 
asociați de gestionării active a pădurilor, efectuate în și în jurul pădurilor (de 
exemplu, valorile sectoriale directe sau serviciile de aprovizionare). Valorile forestiere 
legate de existența pădurii (de sprijin, care reglementează și serviciile culturale) sunt 
acoperite prin contribuția lor la alte sectoare. 

 Evaluarea Sectorului agricol este în stânsă față cu sectorul forestier și se axează 
în principal pe valoare adăugată de gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere 
cu. Ea a inclus producția primară, cu valoare adăugată în lanțul de comercializare și 
impactul economic secundar și multiplicatorii asociati gestionarii active a pădurilor și 
a terenurilor agricole din apropierea pădurilor. În trecut, multe zone împădurite au 
fost transformate în terenuri agricole, în zilele noastre unele terenuri degradate 
(neutilizate pentru agricultură) fiind împădurite. De asemenea, sectorul agricol 
folosește pe scară largă practica perdelelor forestiere de protecție, care contribuie la 
creșterea productivității și reprezintă adevarate habitate/refugii pentru biodiversitate. 

 Evaluarea Sectorului de management al apei a vizat serviciile de protecția a 
bazinelor hidrografice (asociate cu stoparea eroziunii și stabilizarea solului), în ceea 
ce privește impactul lor de reglare a curgerii apei și menținerea calității apei pentru 
facilitățile de alimentare cu apă, ferme piscicole, companii de apă imbuteliată. Acesta 
se va concentra în principal pe costuri, pierderi și daune evitate prin gestionarea 
durabilă a ecosistemelor. 

 Reducerea riscului la dezastre evaluează serviciile de atenuare a schimbărilor 
climatice, de reducere a inundațiilor și de protectie față de alunecările de teren. 
Acesta s-a concentrat în principal asupra costurilor, pierderilor și pagubelor evitate 
prin gestionarea durabilă a pădurilor. 

                                                
59

 Sectorul forestier și vânătoarea au fost grupate în cadrul aceluiași sector deoarece: a) majoritatea 
diversității biologice din Moldova este legată de ecosistemele forestiere și b) majoritateaa speciilor de 
interes vânătoresc sunt de asemenea legate de ecosistemele forestiere (speciile de interes vânătores 
utilizează pădurile ca adăpost împotriva acțiunilor de braconaj, a prădătorilor și câinilor fără stăpân). 
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Studiile sectoriale efectuate în Proiectul UNDP " National Biodiversity Planning to 
Support the Implementation of the CBD 2011-2020 Strategic Plan in Republic of Moldova "60 
recunoaște pe deplin beneficiile economice pe care diferite sectoare ale economiei le pot 
obțin prin intermediul serviciilor ecosistemice, în general, și a serviciilor ecosistemice 
forestiere în special. Tabelul 4 prezintă principalele concluzii ale studiului. 

 
Tabelul 4: Privire de ansamblu cu privire la modul în care sectoarele beneficiază de ES 

Sectorul Cheia ES 

Tourismul Interesul pentru eco-turismul din Republica Moldova este în creștere iar numărul 

de vizitatori din ariile protejate (AP) a crescut de la 6266 în 2008 la 9020 în 2010. 

Numarul turiștilor este în creștere cele mai appreciate fiind zonele în care resursele 

naturale sunt protejate, astfel aceștia fiind beneficiarii serviciilor culturale 

(peisagistice, de recreere). Ecosistemele neperturbate vor continua să atragă, 

disponibilitatea turiștilor de a plăti pentru conservarea biodiversității este în 

creștere și această dispoibilitate poate fi captată în timp. ES în sectorul eco-

turismului sunt estimate o valoare totală de 5,9 milioane $ în 2011 și și o valoare 

actualizată (10%, 25 de ani) din 79800000 $ în scenariul SEM. În 2011, contribuția 

eco-turismului la PIB-ul național a fost estimat la 7,9 milioane $. 

Silvicultura Ecosistemele forestiere furnizează servicii importante de provizionare ca urmare a 

produselor lemnoase si NTFP care intră in economie. În afară de ES de reglare 

importante (legate de alimentarea cu apă și de diminuare a riscurilor în caz de 

dezastru) valoarea ES pentru sectorul forestier în 2011, a fost estimată la 28,3 

milioane $. În prezent, sectorul este afectat de exploatarea forestieră ilegală și se 

pune un accent mic pe NTFP. Sub scenariu SEM, cu scăderea exploatării 

forestiere ilegale și interesul crescut pentru NTFP, valoarea actualizată netă pentru 

25 ani (rata de discount de 10%) este estimata la 578.8 milioane $. Deși contribuția 

serviciilor de provizionare în sectorul forestier pentru economia Republicii Moldova 

poate să scadă în viitorul apropiat, după 27 de ani beneficiile acestora acoperă 

pierderile. 

Agricultura Ecosistemele agricole sunt furnizori de servicii de provizionare care au fost 

estimate la 3,998.8 milioane $ în 2011. Această valoare nu ia în considerare 

serviciile de regularizare (a apei și a eroziunii a solului, sechestrarea carbonului, 

polenizare, etc.) luate în considerare în alte sectoare. Conservarea biodiversității 

înseamnă un management activ al pășunilor și plantațiilor (de exemplu, livezi, 

podgorii), prin menținerea lor la nivelul capacității de support printr-un management 

durabil, prin extinderea-agriculturii ecologice și diversificarea culturilor. SEM în 

agricultură poate adăuga economiei 1,883.3 milioane $ în următorii 25 de ani. 

Aprovizionarea 

cu apă 

potabilă 

Prin conservarea biodiversității ecosistemelor, acestea vor furniza servicii de 

regularizaree ca: retenția de apă, controlul eroziunii solului, etc. Reducerea 

eroziunii solului, se transferă în reducerea costurilor de tratament ale furnizorilor de 

apă menajeră. Valoarea acestor costuri de tratare a fost estimată în 2011 la 3,4 

milioane $, în timp ce în scenariul de menținere a  integrității ecosistemelor prin 

conservarea biodiversității, ar adăuga la economie aproape 3,5 milioane de $. 

Diminuarea 

riscurilor în 

Prin furnizarea ES de regularizare (cum ar fi retentia apei, regularizarea eroziunii 

eroziunea solului, controlul nutrienților etc.) ecosistemele pot produce efecte 
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 Popa B. (2013): The Economic Value of Ecosystem Services in Republic of Moldova. GEF/UNDP-
GEF project National Biodiversity Planning to Support the implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, Chisinau. 
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caz de 

dezastru 

importante în atenuarea inundațiilor, alunecărilor de teren și eroziunii solului. Dacă 

funcționalitatea ecosistemelor de protecție din amonte, ar servi pentru a minimiza 

impactul unui dezastru cu 10% în comparație cu absența funcțiilor de protecție, 

atunci valoarea ecosistemelor de control al inundațiilor în termeni de costuri, daune 

evitate (proiectate pe un pro rata) echivaleaza cu o medie de 13,4 - 19,7 milioane 

de $ pe an, pe baza costului prejudiciului evitat respectiv metodei cheltuielilor 

preventive. Funcțiile de sechestrare a carbonului din pădure în SEM ar putea 

genera o crestere suplimentară de 2,1 milioane $ (valoarea cumulată în 25 de ani), 

în cazul în care sunt continuate stimulentele prezente de împădurire/regenerare. 

Pescuitul Ecosistemele acvatice sunt, de asemenea, furnizoare de pește - servicii de 

provizionare. Sectorul este grav afectat de o degradare continuă a mlaștinilor 

naturale /lacurilor, sectorul de pescuit privat slab (dar cu posibilitatea de 

recuperare) și un nivel de 70% a pescuitului ilegal în resursele de apă naturale 

(râuri, lacuri, zone mlăștinoase). Dacă acest lucru ar fi abordat prin aplicarea 

corectă a legislației, contribuția totală a sectorului de pescuit la economia națională 

s-ar putea dubla, în timp, costurile de gestionare a resurselor naturale fiind 

menținute la nivelul actual. 

 
4.3. Determinarea scenariilor de management 

Următorul pas metodologic a fost definirea și descrierea scenariului BAU, comparativ 
cu scenariul SEM. Prima etapa a descrierii BAU și SEM a fost consultarea în două runde în 
luna ianuarie 2015 cu reprezentanții factorilor interesați relevanți. Pe baza metodei Delphi 
adoptate a fost atins consensul iar rezultatele sunt prezentate în următoarele secțiuni ale 
acestui raport. 

Domeniul de aplicare și conținutul procesului de descriere BAU / SEM a fost de a defini 
și descrie caracteristicile cheie ale scenariilor BAU și SEM, apoi, de a justifica scenariile în 
ceea ce privește legăturile lor cu tendințele economice și politice actuale, modele de investiții 
și amenințări la adresa ecosistemelor. Pe baza consultărilor cu părțile interesate tendințele 
viitoare au fost identificate și descrise, după cum urmează: 

 Cheltuielile și investițiile din sectorul forestier; 

 Parametrii-cheie referitori la gestionarea terenurilor forestiere, inclusiv schimbările 
din domeniu, regimul de utilizare, investițiile și cheltuielile, etc .; au fost diferențiate 
atât tendințele generale cât și modificările specifice legate de scenarii; 

 Parametrii cheie referitori la statutul și utilizarea ecosistemului la nivel de peisaj, 
inclusiv schimbarea folosinței terenurilor și resurselor, acoperirea cu vegetație  etc .; 
tendințele generale au fost diferențiate de modificările legate în mod specific de cele 
două scenarii; 

 Parametrii cheie legați de producția economică la nivel de peisaj, incluzând 
schimbarile din modelele de producție, activitățile sectoriale, implicarea în afaceri și 
industrie, infrastructura de comunicațiile, piețele, etc.; tendințe generale au fost 
diferențiate de modificările specifice legate de scenarii; 

 Parametrii cheie referitori la economie și bunăstare, care nu au legatură cu statutul și 
managementul ecosistemelor, inclusiv modificări ale prețurilor reale, creșterea PIB, 
ratele de schimb, populația și demografia etc.  
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Abordarea SSA își propune să prezinte datele referitoare la o serie de indicatori 
economici pentru compararea costurilor și beneficiilor BAU și SEM. Pe baza datelor 
disponibile și luând în considerare posibilii indicatori și tehnicile de evaluare folosite în studii 
similare61, au fost aleși mai mulți indicatori pentru acest studiu. În tabelul de mai jos se 
prezintă, de asemenea, tehnicile de evaluare utilizate pentru a estima nivelul indicatorilor, 
toate aceste tehnici fiind bine documentate în literatura economică de specialitate62. 

 
Tabelul 5: Indicatori și tehnici de evaluare 

Serviciul 

ecosistemic 
Tehnica de evaluare 

Sectorul 

țintă 
Indicatorii 

Lemnul și 

NTFP 
Market pricing Silvicultura 

Valoarea actuală, producția (volum și 

valoare), distribuția beneficiilor, impactul fiscal 

Apa pentru 

consum 

public 

Market pricing 
Rezerva de 

apa 

Valoarea actuală, distributia beneficiilor, 

efectele fiscale, evoluția veniturilor 

Sechestrarea 

carbonului 
Market pricing Bunăstarea 

Valoarea actuală, distribuția beneficiilor, 

evoluția veniturilor 

Recreerea  
Travel cost, contingent 
valuation 

Turismul 
Valoare actuală, distribuția beneficiilor, 

impactul fiscal, evoluția veniturilor 

Alimentația 

(Agricultură) 
Market pricing Silvicultura 

Valoare actuală, producția (volum și valoare), 

distribuția beneficiilor, impactul fiscal 

Indicatorii au fost aleși pe baza disponibilității datelor și, de asemenea, a potențialilor 
indicatori descriși în literatură 63  

 
Tabelul 6: Compararea BAU și SEM - indicatori potențiali 

Indicatorii 

Sectoarele de producție Bunăstarea Comparaiv 

S
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e
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ță
 

d
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m

e
d

iu
l 

ru
ra

l 

BAU SEM 

Valoarea actuală netă ● ● ● ● ● ●  ● ● ? ? 

Ocuparea forței de muncă 
(directă, indirectă, indusă) 

● ● ● ● ● ●    ? ? 

Tendințele veniturilor ● ● ● ● ● ●   ● ? ? 

                                                
61

 Bovarnick A., Alpizar F., Schnell C. (Editors) (2010): The Importance of Biodiversity and 
Ecosystems in Economic Growth and Equity in Latin America and the Caribbean: An economic 
valuation of ecosystems, United Nations Development Programme. 
62

 Maler K.G. (1974): Environmental Economics. John Hopkins University Press for Resources for the 
Future, Baltimore; Ward F.A., Beal D.J., 2000. Valuing nature with travel costs models: a manual, 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham; Bateman I., Mace G., Fezzi C., Atkinson G., Turner K., 2011. 
Economic analysis for ecosystem services assessment. Environ. Resour. Econ. 48(2): 177-218; 
Bockstael N.E., McConnell K.E., 2006. Environmental and Resource Valuation with Revealed 
Preferences: A Theoretical Guide to Empirical Models. Springer, London; TEEB - The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity, 2010. Mainstreaming the Economics of Nature: A synthesis of the 
approach, conclusions and recommendations of TEEB. Progress Press, Malta 
63

 Popa B. & Bann C. (2012): An Assessment of the Contribution of Ecosystems in Protected Areas to 
Sector Growth and Human Well Being in Romania, UNDP, Bucharest Office. 
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Impactul fiscal (venituri fiscale, 
subvenții și taxe verzi) 

● ● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

   ? ? 

Balanța valutară (investiții, 
exporturi) 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

   ? ? 

Accesul pe piete/venituri 
potențialul de inovare 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

● 
 

  ● 
 

? ? 

Evitarea costurilor daunelor       ●   ? ? 

Randamentul investițiilor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ? ? 

Productia (volum, valoare) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ? ? 

Modificări ale capitalului natural ● ● ● ● ● ●    ? ? 

Impactul de capital asupra celor 
săraci / distribuirea beneficiilor 

       ● 
 

● 
 

? ? 

Sondaje de opinie/studii ● ● ● ● ● ● ● ● ● ? ? 

Posibilii indicatori includ NPV, veniturile, ocuparea forței de muncă, rezultatul 
producției, securitatea alimentară, veniturile fiscale, precum și impactul asupra populației cu 
venituri reduse și populațiilor marginalizate. Prin urmare, abordarea urmărește să ofere 
dovezi printr-o serie de indicatori în plus față de NPV-ul generat de analiza cost beneficiu 
pentru scenariile BAU și SEM (deși aceasta rămâne un indicator de bază).  

Există tot mai multe dovezi că beneficiile economice ale ecosistemelor forestiere bine 
gestionate cresc producția (PIB) în anumite sectoare, oferă mai multe locuri de muncă în 
mediul rural (în special prin furnizarea de oportunități de afaceri de mici dimensiuni pentru 
populațiile locale) și locuri de muncă în sectorul serviciilor (deși în cea mai mare parte nivelul 
de calificare este scăzut), venituri fiscale și de balanță valutară mai mari, mai ales datorită 
turismului internațional/regional. Suplimentar, sectoarele pot beneficia ca urmare a efectelor 
de multiplicare economică. De exemplu, turiștii care vizitează zonele protejate (PA) cheltuie 
bani în plus față de taxele de intrare si de activitățile pe care le oferă acestea în funcție de 
natura turismului (NTB), pe transport local, cazare, hrană, mărfuri și suveniruri în interiorul și 
în afara PA. La fel ca și pentru alte sectoare, turismul creează un lanț de activități economice 
care ii afectează nu doar pe cei ce furnizarea serviciile în mod direct turiștilor, dar, de 
asemenea, și pe furnizorii din alte sectoare. Acest lanț multiplică suma inițială cheltuită de 
turisti. Ecoturismul este deosebit de benefic pentru afaceri mici, inclusiv cele din sectorul 
serviciilor informale (de exemplu, pentru producători, persoanele de la sate etc.). 

Poate cel mai important impact economic al ecosistemelor forestiere asupra 
autorităților locale și naționale, vine sub formă de taxe și impozite, inclusiv impozitele pe 
venit ale persoanelor care lucrează în sectorul ecoturistic, impozitul pe proprietate, TVA, 
taxa de export, taxele de intrare, și revedențe din concesiuni. Aceste venituri pot fi grav 
subminate de practicile BAU: investițiile mici în turism (PA) și absența sau nefuncționalitatea 
condițițiilor din sistemele de colectare a taxelor. Turismul este principal sursa pentru balanța 
valutară pentru multe țări în curs de dezvoltare. 

De asemenea, ecosistemele forestiere pot avea, o influență importantă asupra 
capitalului și reducerii sărăciei, beneficiind de acestea comunitățile din interiorul sau din 
apropierea pădurilor și societatea în general. Angajamentul comunităților și a altor factori 
interesați din zonă este un element cheie al SEM. Acest lucru va contribui la asigurarea 
externalităților luate în considerare și a faptului că toate părțile afectate sunt integrate în 
procesul de planificare și implementare ducând la rezultate durabile și echitabile care să 
conducă la reducerea sărăciei. Evaluarea efectelor pădurilor asupra sărăciei este totuși 
complexă, necesitând luarea în considerare a unei game de factori ce țin de populațiile 
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rurale, cum ar fi venitul, mijloacele de trai, accesul la infrastructura și piețe, educația, sexul, 
sănătatea și accesul la resursele naturale.  

Practic, proiectarea cele două scenarii a vizat crearea a două modele general 
acceptate care descriu schimbările ecosistemice și economice care rezultă din scenariile 
BAU și SEM. 
 

Scenariile BAU și SEM au fost descrise (a se vedea mai jos), folosind metodologia 
menționată mai sus. 

 
5. Descrierea scenariilor BAU și SEM  
 

Acestea oferă dovezi cu privire la beneficiile economice, directe și indirecte, a 
ecosistemelor forestiere. Analiza se bazează pe aceste beneficii în ceea ce privește 
potențialul declin al productivității ca urmare a degradării ecosistemelor care ar rezulta din 
nicio acțiune sau schimbare (BAU), comparativ cu productivitatea ecosistemelor gestionate 
durabil pentru a satisface atât nevoile ecologice și cele umane din viitor (SEM). Atât BAU și 
SEM sunt scenarii generice utilizate ca bază pentru evaluarea valorilor economice ale 
serviciilor ecosistemice (ES). 

 

5.1. Business as Usual (BAU) 

În scenariul BAU, activitățile de management ale ecosistemului forestier sunt 
subfinanțate, nu dispun de capacitatea de gestionare corespunzătoare și se confruntă cu 
amenințări grave. Puțin probabil ca pădurile să ofere protecția de bază a funcțiilor 
ecosistemelor și biodiversității. Acesta este cazul Republicii Moldova, în care autorității 
publice centrale pentru silvicultură și vânătoare, adică Agenției Moldsilva a primit în ultimul 
deceniu abia 2-3% din cifra de afaceri anuală64 de la bugetul de stat. Acest decalaj de 
finanțare, menit să ofere doar un nivel de baza în cee ace privește conservarea 
management adecvat, este subliniat de toate părțile interesate cu care s-au purtat discuții. 
Mai mult decât atât, o astfel de situație pare să încurajeze activitățile ilegale având în vedere 
faptul că personalul silvic și activitățile silvice sunt  subfinanțate. 

În scenariul BAU, activitățile de planificare și de management sunt de obicei 
susținute de resurse informaționale, financiare, instituționale și umane limitate. Obiectivele 
de conservare ale PA sunt adesea slab legate de programele de conservare iar costurile și 
bugetele existente nu sunt legate de prioritățile strategice. Acest fapt face dificilă măsurarea 
eficienței și estimarea nevoilor realiste, pentru determinarea lacunelor financiare. Mai mult, 
la nivel național finanțarea internă pentru gestionarea pădurilor este adesea stagnantă, ca 
urmare a bugetelor naționale limitate, lipsei transparenței, corupției precum și lipsei de voință 
politică pentru sprijinirea "ecologizării" și dezvoltării planurilor naționale. 

                                                
64

 Începând din 1998, practice, Agenția Moldsilva se autofinanțează, acoperindu-și nevoile financiare 
din recoltarea masei lemnoase, partial și din produsele forestiere nelemnoase sau alte activități (de 
exemplu concesionarea contra cost de terenuri forestiere). Totuși, Moldsilva a primit alocări bugetare 
pentru unele activități derulate în perioada 2002-2008, când circa 60000 ha terenuri degradate au fost 
împădurite. 
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BAU este caracterizat de câștiguri pe termen scurt (de exemplu, <10 ani), externalizarea 

impactului și a costurilor lor, și puțin sau deloc de recunoașterea valorii economice a ES. 

 
5.2. Sustainable ecosystem management (SEM) 

În scenariul SEM, sunt disponibile finanțare și capacitate pentru a satisface nevoile 
de bază pentru o protecție optima a ecosistemelor. Scenariul SEM este înțeles ca o 
abordare de management avansată în care gestionarea ecosistemelor forestiere este 
aliniată cu resursele informaționale, umane, financiare și instituționale. În SEM, scopurile și 
obiectivele de conservare a zonelor protejate sunt legate de programele de conservare a 
ecosistemelor și sunt realist legate de finanțare. Ca urmare, sănătatea ecosistemului 
sporește beneficiile de pe urma acestuia, în ceea ce privește creșterea productivității. În 
general, beneficiile SEM prevalează asupra costurilor.  

Într-un scenariu SEM, accentul se pune pe câștiguri pe termen lung (10-20 de ani 
sau mai mult), în timp ce costurile de impact sunt internalizate. Degradarea ES este evitată, 
generând astfel un potențial de bunuri și servicii ecosistemice cu flux pe termen lung. 
Practicile SEM au tendința de a sprijini sustenabilitatea ecosistemelor, nu din motive 
ideologice ci ca un mod practic, eficient, de a realiza profituri pe termen lung.  

SEM aduce o dimensiune suplimentară în gestionare a ecosistemelor - o mai bună 
înțelegere a costurilor economice ale pierderii ES în ecosistemele forestiere. O caracteristică 
cheie a SEM este un nivel adecvat de finanțare, abordarea SSA propunâmdu-și sa 
construiască argumente economice pentru a promova creșterea nivelului finanțării pentru 
protejarea biodiversității și a ecosistemelor.  

 
5.3. Descrierea sectorială a scenariilor BAU și SEM  

 

5.3.1. Turismul 

Scenariul BAU reprezintă o continuare a subfinanțării și o discontinutate între 
interesul în creștere pentru eco-turism și calitatea experienței ecoturistice oferite de 
ecosistemele forestiere. În ciuda resurselor naturale și culturale remarcabile ale zonelor 
forestiere (mai cu seamă PA), lipsa unor studii privind biodiversitatea face imposibilă 
cunoașterea și gestionarea zonelor sensibile precum si descrierea de noi caracteristici ale 
speciilor sau chiar a speciilor nou identificate; prin urmare, pot apare efecte negative asupra 
biodiversității determinate de activitațile turistice și/sau turiștii își pot pierde interesul în lipsa 
informațiilor legate de biodiversitate. Absența facilităților pentru vizitatori limitează, de 
asemenea, buna gestionare și monitorizarea fluxurilor turistice. Accesul limitat, facilități 
putine pentru vizitatori, ghizi turistici puțini și gestionarea și diversificarea scăzută va 
descuraja/scurta durata vizitelor și disponibilitatea de a plăti a turiștilor. Marketingul slab 
descurajează în continuare turiștii să aleagă Republica Moldova ca și destinație eco-
turistică. 

În scenariul BAU, absența unor măsuri de conservare a biodiversității identificate în 
mod corespunzător printr-o planurile de management ale PA poate conduce la degradarea 
ecosistemelor, ceea ce va afecta în mod negativ cererea turistică. Slaba gestionare a apei 
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va afecta calitatea acesteia iar industria poate afecta calitatea aerului, în timp ce dezvoltarea 
necontrolată a infrastructurii poate duce la pierderea stilurilor tradiționale arhitecturale tipice 
agreate de turiști65. Ca o consecință a BAU, ecoturismul nu se dezvoltă iar numărul de 
vizitatori și disponibilitatea acestora de a plăti este în declin. 

Sustainable Ecosystem Management (SEM) reflectă o situație în care interesul tot 
mai mare pentru ecoturism este compensat de măsuri care să încurajeze și optimizeze 
potențialul său. Cu o finanțare adecvată, administratorii ecosistemelor forestiere (și mai cu 
seamă ai ariilor protejate) ar fi capabili să dezvolte și să pună în aplicare planurile de 
management. Acestea prevăd evaluarea continuă a biodiversității, dezvoltarea și 
diversificarea facilităților de acces pentru vizitatori, punerea în aplicare a unor măsuri 
speciale de conservare, utilizarea plăților compensatorii, un control adecvat al dezvoltării 
industriale și utilizării resurselor naturale, educație pro-natură și de elaborare și 
implementare a strategiei de dezvoltare și gestionare a turismului. În aceste condiții, este 
rezonabil să se bazeze pe o creștere a numărului de turiști, perioade de vizitare mai lungi și 
o creștere a cheltuielilor și disponibilității de a plăti. 

Aplicarea planurilor de management, cu promovarea plăților compensatorii sau 
mecanismelor adecvate, creează bazele unor relatii puternice cu membrii comunității, care 
vor beneficia atât punct de vedere economic cât și social de cresterea eco-turismului. SEM 
înseamnă, de asemenea, o mai bună promovare a siturilor naturale. 

O mai bună aplicare a reglementărilor va crește atractivitatea zonelor, și, în timp se 
va demonsta că stilurile arhitecturale recent adoptate sunt de natură să conducă la câștiguri 
reduse în raport cu conservarea stilului arhitectornic tradițional și în general a tradițiilor, care 
vor atrage numerosi turiști. În timp, pagubele produse de turiști sau de turismul dezorganizat 
se vor reduce, pe baza unei colaborări strânse între operatorii de turism, comunități și 
administrația siturilor naturale. Caracteristicile cheie ale scenariilor BAU și SEM adoptate 
pentru sectorul turism sunt prezentate în Tabelul 7. 

                                                
65

 În Orheiul Vechi, facilitățile de cazare bazate pe stilul architectural local sunt mai profitabile și mai attractive 

pentru turiștii cu profil eco. 
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Tabelul 7: Caracteristicile cheie pentru scenariile BAU și SEM din sectorul turismului 

 BAU SEM 

TURISM 2014-16 2017-21 2022-26 2027-31 
2032-

38 
2014-

16 
2017-

21 
2022-

26 
2027-

31 
2032-

38 

Total vizitatori cu scop 
de recreere 

2% 2% 1% 0% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 

Total vizitatori ai PA și 
mănăstirilor 

4,00% 3,50% 2,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 1,00% 0,75% 0,25% 

Taxa de intrare pe 
persoană (PA)  

Fără schimbare Fără schimbare 

Cheltuielile medii pe 
vizitator (mancare & 
hotel & transport) 

0% -1% -2% -2% -1% 0% 1% 1% 0% 0% 

% cheltuielilor turiștilor 
(PA)  pentru alimente & 
hoteluri & transport 

0% -1% -2% -2% -1% 0,00% 0,00% 0,33% 0,20% 0% 

Contribuția medie la 
conservare pe vizitator 

0% -1% -3% -4% -2% 0% 1% 2% 0% 0% 

Cheltuielile totale pe 
vizitator (PA) 

0% -1% -3% -4% -2% 0% 1% 2% 0% 0% 
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5.3.2. Silvicultura 

În scenariul BAU recoltarea lemnului va continua să sprijine o serie de industrii 
conexe și consumul de lemn, deși există un nivel crescut al lemnului extras ilegal66. Datorită, 
măsurilor limitate din pădurile protejate (calitativ) în cadrul AP, pierderile de biodiversitate 
pot să apară în anumite zone, suprafața zonelor protejate nu va crește, cantitățile de lemn 
recoltate se vor menține la același nnivel, inclusive din rezervațiile stiințifice/naturale. În 
același timp, va continua impactul negative asupra apei, nutrienților eroziunii solului, 
peisajelor și calității aerului. Aplicarea ineficientă a cadrului juridic va încuraja activitățile 
ilegale (exploatarea forestieră ilegală, braconajul, poluarea etc.). Recoltarea în fiecare an a 
unui volum de lemn care corespunde (sau probabil este peste) creșterii anuale va reduce 
potențialul pădurilor de a produce lemn/cherestea și, astfel, posibilitatea va scădea, iar toate 
acestea vor duce la o creștere a tăierilor ilegale. BAU nu încurajează gestionarea optimă a 
NTFP, iar potențialul acestora va scădea ca urmare a degradării ecosistemelor. 

În contextul nivelurilor actuale limitate ale suprafețelor ariilor protejate, amenințarea 
potențială a biodiversității (care nu este încă evaluată în mod corespunzător din cauza lipsei 
de fonduri pentru identificarea și monitorizarea corespunzătoare a florei și faunei) va 
produce o degradare continuă a ecosistemelor potențial valoroase, împiedicând dezvoltarea 
recreerii, turismului și activităților educaționale. 

Sustainable Ecosystem Management (SEM) pune mai puțin accent pe producția 
de lemn, fiind susținut de: (i) o extindere semnificativă a pădurilor considerate valoroase 
(inclusive a rezevașiilor naturale), luându-se în considerare relevanța lor din perspectiva 
biodiversitțșii și importanța protejării lor; (ii) scăderea tăierilor ilegale, în timp ce aceleași 
cantități ar fi recoltate în mod legal și durabil dintr-o parte rezonabilă a creșterii anuale și, (iii) 
recoltarea optimă a NTFP. Reducerea exploatării va crea oportunități pentru NTFP (ghidate 
de studii privind utilizarea durabilă) și va încuraja afacerile mici si individuale. Punerea in 
aplicare a planurilor de management ale ariilor protejate, împreună cu o mai bună aplicare a 
reglementărilor forestiere specifice, va conduce la o reducere a activităților ilegale. 

Posibilitatea pentru scenariul BAU rămâne la cota actuală din creșterea anuală a 
pădurilor din Moldova (sub 50%), dar va scădea în valori absolute, datorită scăderii creșterii 
medii anuale. Exploatările forestiere ilegale vor continua să reprezinte o parte importantă din 
piața totală a lemnului și, datorită particularităților sale va duce la scăderea calității 
ecosistemelor forestiere. Degradarea continuă a ecosistemelor forestiere va duce la 
scăderea nivelului NTFP, scăderea contribuției pădurilor pentru comunitățile rurale și 
valorilor obținute din activitatea de vânătoare. În scenariul BAU, suprafața de pădure este 
constantă. 

Pentru scenariul BAU se are în vedere faptul că posibilitatea este în creștere în 
termini de procent din creșterea anuală, fără a trece de 65%67 (în conformitate cu calitatea 
arboretelor). Aceasta va permite sectorului forestier să acopere mai bine cererea de lemn. 
Această măsură, alături de măsuri severe de reducere a activități ilegale, va permite scădere 
dramatică a exploatării forestiere ilegale și impozitarea tuturor cantităților de lemn exploatat 
de pe piată, cu efecte asupra veniturile bugetului de stat. Zona acoperită cu vegetație 
forestieră este de așteptat să crească în conformitate cu obiectivul stabilit pentru a ajunge la 
cel puțin 15% din teritoriul țării. Nivelul scăzut al ilegalităților și recoltarea durabilă va permite 
ecosistemelor forestiere să furnizeze o cantitate mai mare de NTFP iar interesul pentru 
vânătoare și utilizarea rațională a pădurii vor crește.  

Descrierea ambelor scenarii este prezentată în Tabelul 8. 
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 ENPI FLEG (2011): Moldovan Forests - Wood Harvesting and Consumption. Chisinau 
67

 Aproximativ media Europeană 
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Tabelul 8: Caracteristicile cheie ale scenariilor  BAU și SEM pentru silvicultură 

 BAU SEM 

Silvicultură și vânătoare 2014-16 
2017-

21 
2022-26 2027-31 

2032-
38 

2014-
16 

2017-
21 

2022-
26 

2027-
31 

2032-
38 

Cantitatea de lemn exploatată:                     

pentru încălzire 0,0% 0,0% -0,5% -0,5% 0,0% -1,00% 3,00% 1,50% 0,00% 0,00% 

pentru alte scopuri 0,0% 0,0% -0,5% -0,5% 0,0% -1,00% 3,00% 1,50% 0,00% 0,00% 

Prețul mediu a lemnului (pe picior):                     

pentru încălzire 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 

pentru industrie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cantitățile exploatate din Rezervații                     

pentru încălzire 0,0% 0,0% -0,5% -0,5% 0,0% -1,00% 3,00% 1,50% 0,00% 0,00% 

pentru alte scopuri 0,0% 0,0% -0,5% -0,5% 0,0% -1,00% 3,00% 1,50% 0,00% 0,00% 

exploatarile ilegale 0,0% 0,0% -0,5% -1,0% -0,5% 0,0% -10,0% -9,0% -8,0% -5,0% 

Valoarea NTFP 0,0% -2,0% -2,0% -1,0% -0,5% 1,00% -1,00% -1,00% 2,00% 2,00% 

Suprafața pădurii 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5% 2% 0% 0% 0% 

Valoarea produselor de vânătoare 0,0% -2,0% -2,0% -1,0% -0,5% 1,00% -1,00% -1,00% 2,00% 2,00% 

Valoarea concesiuniilor de terenuri 0,0% -2,0% -2,0% -1,0% -0,5% 1,00% -1,00% -1,00% 2,00% 2,00% 

Valoarea NTFP 0,0% -2,0% -2,0% -1,0% -0,5% 1,00% -1,00% -1,00% 2,00% 2,00% 

Alocarea bugetară pentru gestionarea 
pădurilor 

0,0% 0,0% -1,0% -1,0% -0,5% 0% 0% -2% -2% -1% 

% veniturilor din bugetul silviculturii & 
NTFP 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Venitul direct al comunității 0,0% -2,0% -2,0% -1,0% -0,5% 1,00% -1,00% -1,00% 2,00% 2,00% 

% valoarii adăugate pe lanțul economic, 
conectat la industria forestieră 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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5.3.3. Agricultura 

Scenariul BAU se bazează pe practica existentă de pășunare a bovinelor, atunci 
când cele mai multe efective de animale ale comunităților pasc în mod normal pe pășunile 
comunale sau pe alte terenuri agricole (cum ar fi pe cele care s-au recoltat cereale, floarea-
soarelui etc.), toamna după recoltare. Cu toate acestea, uneori pasunatul neautorizat se 
practică și în pădure sau plantații, cauzând astfel pagube însemnate vegetației forestiere. 
Din observatiile noastre, o mare parte din necesarul de furaje este acoperită din resursele 
forestiere sub formă de pășunat direct sau din furaje recoltate. Este important să se facă 
diferența dintre bovinele industriale și bovinele deținute de săteni sau membrii comunității. 
Deși datele oficiale spun că numărul de bovine s-a redus cu 52% în perioada 2002-2014, 
impactul comunitar (care diferă de bovine industriale) asupra vegetatiei forestiere, este puțin 
probabil să fie redus și, probabil, rămâne pe același nivel. Pajiștile din Republica Moldova nu 
sunt gestionate corespunzător iar pășunatul nu este organizat68, ceea ce duce la o 
productivitate scăzută a pășunilor și degradarea lor în continuă. 

În aceste condiții, BAU presupune că, deși numărul de animale va scădea (probabil, 
în conformitate cu populația, lipsa condițiilor vegetale adecvate și condițiile de pășunat 
sărace), practica pășunatului va continua cu, probabil, aceleași consecințe asupra capacității 
de suport a pășunilor și daune asupra biodiversității din cauza managementului extrem de 
defectuos al pășunilor. În același timp, agricultura intensivă va duce la o creștere a 
producției vegetale în prima perioadă, dar apoi aceasta va scădea, datorită capacității 
scăzute a terenurilor și, de asemenea, creșterii populației.  

Scenariul SEM presupune, în condițiile in care s-a investit în gestionarea pășunilor 
și s-a respectat un număr optim de bovine, pe termen scurt, ca pășunatul să atingă 
capacitatea maximă și să fie menținut la acest nivel pe termen lung69. În același timp, 
dezvoltarea agriculturii ecologice va declanșa o producție superioară, precum și valori mai 
mari adăugate de-a lungul lanțurilor de procesare și marketing ale produselor agricole. 

Tabelul 9 prezintă în rezulat scenariile BAU și SEM pentru producția de alimente, 
susținută de ecosistemele din sectorul agricol. 

                                                
68

 Deși există reglementări ăn vigoare cu privire la pășunat și recoltarea fânului (H.G. 667/2010) care 
stipulează obligativitatea elaborării de planuri de gestionare a pășunilor, există lacune în respectarea 
cadrului legislativ și la nivel national există foarte puține astfel de planuri. 
69

 Hoffmann I., From T. & Boerma D. (2014): Ecosystem services provided by livestock species and 
breeds, with special consideration to the contributions of small-scale livestock keepers and 
pastoralists. Technical report. FAO. 
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Tabelul 9: Caracteristicile cheie ale scenariilor  BAU și SEM pentru agricultură 

 BAU SEM 

AGRICULTURA 2014-16 2017-21 2022-26 2027-31 
2032-

38 
2014-

16 
2017-

21 
2022-

26 
2027-

31 
2032-

38 

Numărul UVM  1% -1% -2% -1% -1% 0% -1% 2% 2% 1% 

Totalul suprafețelor 
împădurite 

0% 0% -1% -1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 

Producția de lapte 
pentru UVM (litri pe zi) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Prețul pe litru de lapte 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Producția de lapte pe 
an (zile) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Capacitatea suport 
(UVM pe ha) 

0% -1% -2% -1% 0% 0% -1% 1% 0% 0% 

Valoarea adăugată a 
produselor de origine 
animală 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Costuri datorate 
eroziunii solului 

0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% -1% -1% 0% 

Influența pădurii 
asupra eroziunii 
solului 

1% 1% -1% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 1% 

Producția vegetală 
totală 

3% 2% -1% -4% -1% -1% -2% 1% 4% 2% 

Veniturile din bugetul 
agriculturii 

1% 1% -1% -4% -1% -1% -1% 1% 4% 2% 

Ponderea suprafețelor 
forestiere 

0% 0% 0% 0% 0% 5% 2% 0% 0% 0% 

Calitatea pădurilor 0% 0% -1% -1% -1% 0% 0% 1% 1% 1% 

Influența pădurilor 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,00% -1,00% 1,50% 1,50% 0,50% 
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5.3.4. Sectorul de gospodărire al apelor 

Ecosistemele forestiere bine întretinute joacă un rol major în retenţia apei şi 
regularizarea fluxurilor apelor de suprafață, care, la rândul lor, influențează eroziunea solului 
și transportul sedimentelor, filtrând apa și contribuind la menținerea calității acesteia. 
Ecosistemele din Moldova sunt principala sursă de apă de calitate pentru o mare parte a 
țării. 

Studiul a încercat o cuantificare și o estimare monetară a contribuției serviciilor de 
regularizare ale ecosistemelor forestiere, cum ar fi regularizarea apei și prevenirea eroziunii 
solului, pentru utilizatorii de apă din zonele urbane. Accentul principal s-a pus pe costurile 
evitate prin scenariul SEM și beneficiile apei curate. 

Reducerea suprafeței de pădure și chiar tăierile rase, în unele cazuri, împreună cu o 
utilizare ridicată a pășunilor din zonele deluroase, au dus la o scădere a capacității 
ecosistemului/peisajului de a reține apa și de a asigura protecția împotriva eroziunii solului. 
Furnizarea de servicii optime de reglementare impune adoptarea scenariului SEM care va 
susține ecosistemele forestiere și agricole. 

Pentru scenariile BAU și SEM s-au folosit modele care se bazează pe relația definită 
printr-un studiu realizat în altă regiune în anul 2004 la 27 de operatori de apă 70. Studiul 
realizat în SUA a descoperit că pentru fiecare creştere cu 10% a suprafeței de pădure din 
bazinul hidrografic respective, costul de tratare a apei scade cu 20%. Studiul nu se referă la 
bazinele cu mai mult de 60% din suprafață acoperită cu vegetație forestieră. Cu toate 
acestea, autorii studiului sugerează că aceste costuri de tratament sunt la nivelul limită a 
ecuației, atunci când acoperirea pădurii este între 70 și 100%. Aproximativ 50-55% din 
variația costurilor de tratament a fost explicată prin procentul de acoperire cu pădure a 
bazinului hidrografic. Restul de circa 50% a fost detaliată în diferite practici de tratare, 
mărimea și complexitatea instalației de tratare, precum și caracteristicile de dezvoltare și 
practicile agricole din bazinul hidrografic. Pe baza concluziilor acestui studiu, precum și 
prevederile scenariilor BAU și SEM (pentru sectorul forestier) în materie de acoperire și de 
calitate a pădurii, s-a identificat influența ecosistemelor forestiere la profitabilitatea 
operatorilor de apă. Ambele scenarii se bazează pe faptul că scăderea anticipată a 
populației este acoperită de creșterea consumului de apă pe cap de locuitor, astfel consumul 
total de apă este constant. În scenariul BAU, influența pădurilor este inițial în creștere 
datorită dezvoltării plantațiilor nou înființate, dar apoi este în scădere din cauza degradării 
continue a calității arboretelor. În scenariul SEM degradarea standurilor este absentă. 

                                                
70

 Ernst C., Gullick R., Nixon K. (2004): Conserving forests to protect water. Optflow. American Water 
Works Association, Vol 30, no. 5. 
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Figura 16: Determinarea procentului de acoperire a pădurlor în Moldova 

 

Figura 17: Relația dintre procentul de acoperire cu pădure și costul de tratare a apei (Ernst, 2004) 

 
5.3.5. Reducerea riscului de dezastre 

Modelele BAU și SEM pentru sechestrarea carbonului urmează modelele definite de 
sectorul forestier din Republica Moldova, datorită faptului că totalul cantităților de CO2 
sechestrat este legat de creșterea pădurii și extragerile de masă lemnoasă. 

Presupunerile se bazează pe faptul că, în scenariul BAU, gestionarea nesustenabilă 
a pădurilor și managementul inactiv al pășunilor (sau suprapasunatului în unele cazuri) vor 
scădea funcțiile de reținere a apei. Acest lucru se traduce printr-o incidenţă mai mare la 
dezastre și un cost crescut al daunelor. După reevaluarea parametrilor pe care îi folosim 
pentru calcularea valorii economice, cifrele privind eroziunea solului au fost luate în 
considerare în cadrul producției vegetale din agricultură, în timp ce pentru sectorul reducerii 
riscului de dezastre, au fost luate în considerare numai inundațiile și alunecările de teren. Au 
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fost utilizate opinii de la diverși experți pentru estimarea influenței pădurilor asupra incidenței 
și amploarii inundațiilor și alunecărilor de teren. 

 
6. Valoarea monetară a FES 
 
6.1. Turismul 
 

6.1.1. Situaţia inițială 

Numărul vizitatorilor. Valoarea de referință a fost calculată pentru anul 2014, pe 
baza înregistrărilor efectuate de către Moldsilva cu privire la numărul de vizitatori în zonele 
protejate (PA) pe care le administrează. Numărul de (eco-) turiști care au vizitat aceste PA în 
2014 a fost de 8778. Statisticile privind numărul de vizitatori din Republica Moldova au fost 
obținute de la Biroul Național de Statistică71. Având în vedere faptul că Moldsilva 
înregistrează doar vizitatori în PA pe care le administrează (în principal patru Rezervații 
naturale, care sunt în subordinea Moldsilva) și, de asemenea, că, de cele mai multe ori, 
vizitele în PA includ mânăstirile, numărul total de (eco) turiști luați în considerare pentru 
calculul nostru a fost cu 25% mai mare decât numărul de vizitatori înregistrați de Moldsilva. 

Cheltuielile vizitatorilor. Biroul Național de Statistică furnizează date privind 
veniturile totale din sectorul turismului pe persoană în 2014: 776.1 lei / zi / persoana 72. 
Aceasta este cifra care a fost luată în considerare, în ciuda faptului că această abordare 
este destul de conservatoare, deoarece se bazează pe rapoartele realizate de operatorii 
turistici locali pentru turismul intern, și, astfel, nu include alte cheltuieli efectuate de către 
turiști pentru diferite servicii, cum ar fi transportul, suvenirurile etc. În 2014, administrațiile PA 
(sub coordonarea Moldsilva) au obținut venituri directe de 5939 $, în principal, din taxele de 
intrare în PA, dar vizitatorii acestor zone au cheltuit, de asemenea bani și în hotelurile și 
restaurante din întreaga țară.  

Datele de la Registrul de Turism73 arată că, în medie, turiștii cheltuie 309,8 $ pe 
vizită, iar numărul mediu de nopți pe vizită a fost de 5.974. Asta ar însemna o cheltuială 
zilnică de 52,5 /zi$. Aceeași cifră estimată pentru anul 201175 a fost de 56.1$. Aceste cifre 
pentru cheltuielile zilnice ale (eco) turiștilor sunt comparabile cu a altor țări din regiune. De 
exemplu, un studiu efectuat în Parcul National Durmitor din Muntenegru a relevat o cifră de 
afaceri brută de 1,6 milioane € pentru hoteluri si restaurante, convertită într-o taxă de cazare 
medie de 12,6€  plus cheltuielile tipice pe produse alimentare, băuturi și alte servicii de 

                                                
71

 RT 2014. Registrul Turismului. Raport anual privind turismul in Republica Moldova, National 
Institute of Statistics 
72

 In 2014 the rate of MDL (Moldovan Leu, the local currency) against USD was around 12 MDL per 1 
USD. 
73

 Idem 
74

 idem 
75

 Popa B. (2013): The Economic Value of Ecosystem Services in Republic of Moldova. GEF/UNDP-
GEF project National Biodiversity Planning to Support the implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, Chisinau. 
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46.0€ pe zi de vizitator76. În Parcul Național Tatra din Polonia vizitatorii cheltuie aproximativ 
45 € pe zi, și în Slovacia în Parcul Național Slovensky Raj cheltuielile totale medii pe vizitator 
sunt de 54 € pe zi de persoană77. Cu toate acestea, nu toți (eco) turiștii se cazează și stau în 
hoteluri. 

Există un procent important de turiști de o zi care vizitează AP și, probabil, 
mânăstirile din jurul lor (și, prin urmare, plătesc taxa de intrare, dar nu cheltuiesc bani pe 
restaurante și facilități de cazare). Prin urmare, pentru calcularea valorii de referință pentru 
FES pentru turism, trebuie să fie estimate proporția probabilă a vizitatorilor de o zi. Studiile 
recente78 au arătat că 75% din turiștii din ariile naturale stau în hoteluri, pensiuni sau alte 
facilități de cazare. Această cifră a fost bazată pe interviuri realizate în 2012 cu managerii 
Moldsilva ai PA. Pentru studiul nostru am decis, pe baza consultărilor cu părțile interesate și, 
în plus a evaluării făcute de mai mulți tur-operatori, să utilizăm o cifră mai conservatoare - 
55%. 

Ponderea bugetului de stat din veniturile totale provenite de la (eco) turisti a fost 
calculată pe baza veniturilor fiscale pentru un vizitator/vizită, cu date raportate de către 
Biroul Național de Statistică79 

Surplusul de consum al vizitatorilor. Valoarea economică totală a (eco) turismului 
este mai mare decât suma de bani pe care oamenii o cheltuiesc de fapt. Aceasta deoarece 
unii turiști ar fi dispuși să plătească mai mult decât o fac (pe taxele de intrare, hoteluri și 
restaurante, costurile de călătorie etc.) pentru a se bucura de experiența de turism într-un sit 
natural. Acest "surplus de consum" este măsurat prin dorința a unor vizitatori de a plăti mai 
mult pentru experiența turismului din PA51. Studiile efectuate în 201351 au evaluat, pe baza 
tehnicii transferului de beneficii, o valoare de 28,8 $ pe vizită. Această cifră a fost, de 
asemenea, inclusa în calculul valorii totale pentru beneficiarii necomerciali. 

Pe baza datelor descrise mai sus, a fost calculată valoarea de referință a FES pentru 
sectorul turistic și s-a realizat și o repartizare a acesteia pe potențiali beneficiary, repartizare 
ce poate fi urmărită în Tabelul 10. Valoarea directă a FES pentru sectorul turismului în 2014 
a fost estimat la 1.9 milioane $, în timp ce valoarea economică totală este estimată la 2,2 
milioane $.  

 

 

 

                                                
76

 Emerton L. (2011): The Economic Value of PAs in Montenegro, final draft, UNDP GEF project 
Montenegro, 4279: Catalyzing Financial Sustainability of Protected Areas in Montenegro, United 
Nations Development Programme 
77

 Getzner M. (2009): Economic and cultural values related to Protected Areas Part A: Valuation of 
Ecosystem Services in Tatra (PL) and Slovensky Raj (SK) national parks. WWF World Wide Funds 
for Nature Danube Carpathian Programme (DCP), Vienna. 
78

 Popa B. (2013): The Economic Value of Ecosystem Services in Republic of Moldova. GEF/UNDP-
GEF project National Biodiversity Planning to Support the implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, Chisinau 
79

 RT 2014. Registrul Turismului. Raport anual privind turismul in Republica Moldova, National 
Institute of Statistics 
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Tabelul 10: Condițiile de referință pentru FES - turism ($, 2014) 

Specifications Value ($) %

PA entry fees 5939

Visitors expenditures for food and 

accommodation 1869608

WTP for conservation 4751

Consumer surplus 316023

TOTAL 2196321

Revenues to Moldsilvas PAs 5939 0,27

State budget 450702 20,52

Non commercial users 320775 14,61

Privat sector 1418906 64,60

TOTAL 2196321 100,00

Value distribution 

Revenues to 

Moldsilvas PAs
0%

State budget

20%

Non 

commercial 
users
15%

Privat sector

65%

Revenues to Moldsilvas PAs State budget

Non commercial users Privat sector

 

Concluziile noastre sunt în concordanță cu datele obținute în studiul anterior realizat 

în cadrul proiectului NBSAP80, că Rezervațiile Naturale (administrator ai ariilor protejate din 

cadrul Moldsilva) beneficiază de un procent redus din valoarea totală a FES pentru sectorul 

turismului (0,27% din valoarea totală). Sectorul privat (operatorii de turism, hotelurile, 

pensiunile, restaurantele) care încasează din cazare și masă reprezintă beneficiul principal. 

Astfel, sectorul privat este factorul cheie în dezvoltarea și implementarea de potențiale 

mecanisme de plăți pentru servicii ecosistemice. 

 

                                                
80

 Popa B. (2013): The Economic Value of Ecosystem Services in Republic of Moldova. GEF/UNDP-
GEF project National Biodiversity Planning to Support the implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, Chisinau. 
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6.1.2. Valoarea FES pentru sectorul turismului în scenariile BAU și SEM 

Pentru evaluarea evoluției valorii FES pentru sectorul turismului în următorii 25 de 
ani, au fost aplicate scenariile descrise în Tabelul 7. Pentru ambele scenarii a fost calculat 
PV a fluxului de numerar. Rata de discount aleasă a fost de 10%. Această rată de discount 
aparent mare este datorată considerentului că responsabilitatea pentru generațiile viitoare 
este greu inclus într-o rată de actualizare81. Alegerea a fost influențată și de faptul că acest 
studiu măsoară, în ambele scenarii, beneficiile dezvoltării mai degrabă decât costurile de 
mediu ale acestei dezvoltări82. Rezultatele modelării BAU și SEM pot fi văzute în Figura 18 și 
Figura 19. 

 
Figura 18: Valorile FES ale sectorului turismului în scenariul BAU (USD / an) 

                                                
81

 TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2009. The Ecological and Economic 
Foundations. Progress Press, Malta, 403 p. 
82

 Fisher A.C. & Krutilla J.V. (1975): Resource conservation, environmental preservation, and the rate 
of discount. Quarterly Journal of Economics 89: 358-370. 
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Figura 19: Valorile FES ale sectorul turismului în scenariul SEM (USD / an) 

Continuarea BAU va determina o creștere a valorii FES pentru primii 10 ani din 
cauza creșterii numărului total de turisti. Majorarea va fi urmată de un declin progresiv legat 
de degradarea progresivă a ecosistemelor care determină o scădere a atractivității pentru 
(eco) turiști, și a veniturilor, prin urmare, scăderea beneficiarilor FES. Valoarea actuală a 
FES în BAU pentru eco-turismul din Republica Moldova este 22,5 milioane $. 

SEM va însemna o creștere progresivă a valorilor eco-turismului și serviciilor turistice 
oferite care se vor îmbunătăți în timp. Principalul factor determinant al creșterii valorii FES 
pentru turism în scenariul SEM este numărul de vizitatori. Veniturile din turism ar putea fi 
crescute prin creșterea în timp a prețurilor/taxelor de intrare. Aceste modificări nu au fost 
luate în considerare în scenariul SEM. Este de menționat că rata de creștere încetinește pe 
măsură ce capacitatea de încărcare a siturilor este atinsă. Eco-turismul durabil descurajează 
creșterea numărului de turiști dincolo de capacitatea siturilor. Valoarea actualizată (10%, 25 
de ani) este evaluate la nivelul de 23700000 $.  

 

Figura 20 de mai jos ilustrează graphic evoluția valorii eco-turismului în BAU și SEM 
pentru FES. 
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Figura 20: Valoarea eco-turismului FES sub BAU și SEM pentru următorii 25 de ani (USD) 

SEM implică o valoare susţinută şi în cresterea a ctivității eco-turistice bine 

gestionate, în timp ce o continuare a BAU duce la pierderea pe termen lung în valoarea 

turismului deoarece atractivitatea siturilor este erodată. Aceste pierderi pe termen lung sunt 

mai mari decât câștigurile pe termen scurt. 

 
Figura 21: Valoarea FES cumulate (SEM-BAU) în sectorul turismului (milioane $) 
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6.2. Agricultura 
 

6.2.1. Situaţia iniţială 

Calcului valorii inițiale se referă la estimarea influenței calității pădurilor din zonă 
asupra calității pășunilor și, prin urmare, asupra producției animale totale. Nu există studii 
științifice valabile în acest sens care să fie luate în considerare și ca urmare a acestui fapt s-
au întâmpinat dificultăți serioase în aprecierea gradului în care pădurile vor influența 
producția zootehnică. În cadrul consultărilor cu experții în domeniul agricol/pastoral, această 
influență a fost estimată la 7% ceea ce înseamnă că 7% din producția animal totală poate fi 
crescută în mod rezonabil ca urmare a zonelor împădurite. Pentru o abordare mai 
conservatoare, cifra luată în considerare în calcul a fost de 5%. Calitatea pădurilor și 
suprafața zonelor împădurite poate influența, de asemenea, calitatea pășunilor în ceea ce 
privește retenția apei, vântul influenţând evapotranspirația, etc. Aceste influențe au fost, de 
asemenea, luate în considerare la calcularea valorii economice. Datele privind producția 
animală (inclusiv valoarea adăugată a produselor de origine animală, industria alimentară și 
veniturile la bugetul de stat ca urmare a procesării și comercializării produselor de origine 
animală), au fost extrase din rapoartele Biroului Național de Statistică. 

În ceea ce privește producția vegetală, ne-am confruntat de asemenea mai mult sau 
mai puțin cu aceeași problemă de lipsa studiilor specifice care analizează influența pădurilor 
asupra eroziunii solului. Este cunoscut faptul că un procent mai mare de păduri de calitate 
poate determina un nivel mai scăzut al eroziunii solului. Pe baza consultării părților 
interesate și a literaturii disponibile56 (Terente, 2008), am adoptat o abordare conservatoare 
care consideră că influența pădurilor asupra eroziunii solului este estimată la 10% în 
conformitate cu calitatea vegetației (pădurilor) din prezent. Această valoare este o medie 
derivată din Terente83 și folosește coeficientul C descris de Corine Land Cover (a se vedea 
Figura 22). Datele privind costul total al eroziunii solului, valorea totală adăugată a producției 
vegetale în industria alimentară și industria conexă de au fost extrase de la Biroul Național 
de Statistică. 

                                                
83

 Terente M (2008). Modelarea si analiza digitala a terenului, cu aplicatii in bazinul montan al 
Teleajenului (Land Modelling and Digital Analysis, with Applications in the Teleajen River Mountain 
Drainage Basin). Universitatea Bucuresti, Facultatea de Geografie, Licence Work. 
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Figura 22: Factorul C (de acoperire a terenului, după Corine) – distribuția vegetației 
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Eroziunea (tone/an/ha) a fost estimată pentru tot teritoriul țării și poate fi văzută în 
Figura 23Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Figura 23: Eroziunea solului la nivelul țarii, după Terente (2008) 
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A fost analizată valoarea de bază a FES pentru agricultură, utilizând datele și 
abordările descrise mai sus, și o defalcare a ei se poate observa în Tabelul 11.  
 

Tabelul 11: Valori de referință FES – pentru agricultură (2014 $) 

Specifications Value ($) %

Animal production 2694792

Added value from animal production and 

processing 2688821

Production surplus due to bigger pasture 

support capacity 594642

Vegetal production (avoided costs) 10148026

Added value from vegetal production and 

processing industry 5629764
Income to budget from agriculture and 

animal breeding 1052304

TOTAL 21756045

State budget 1733905 7,97

Non commercial users 594642 2,73

Private sector 19427498 89,30

TOTAL 21756045 100,00

Value distribution 

State budget

8% Non 

commercial 
users

3%

Private sector

89%

State budget Non commercial users Private sector

 
 
Distribuția între beneficiari a valorilor de referință, descrisă mai sus, se bazează pe 

faptul că aproape 90% din toate terenurile agricole sunt în proprietate privată, pdar că încă 
mai există întreprinderi care se ocupă cu producția animală. Valoarea adaugată prin 
procesare și comercializare este de asemenea luată în considerare, ca și un potențial 
surplus neutilizat de producție determinat de utilizarea pășunilor sub capacitatea de suport a 
acestora.  

 

 

 



 TRANSILVANIA UNIVERSITY FROM BRASOV 
FACULTY OF SILVICULTURE AND FOREST ENGINEERING 

 1 Sirul Beethoven - BRAŞOV 500123  
               www.unitbv.ro/silvic  

 
 
 

64 
 

6.2.2. Valoarea FES pentru sectorul agricol în scenariile BAU și SEM  

Pentru a evalua evoluția valorii FES pentru sectorul agricol în următorii 25 de ani, au fost 
aplicate scenariile descrise în tabelul 9. Pentru ambele scenarii, a fost calculate valoarea 
actualizată al fluxului de numerar. Rata de actualizare aleasă a fost de 10%, din motivele 
descrise la punctul 6.1.2. Rezultatele modelării BAU și SEM pot fi văzute în Figura 24 şi în 
Figura 25. 

Figura 24: Valorile FES ale sectorului agricol sub scenariul BAU (USD/an) 

 

Figura 25: Valorile FES ale sectorului agricol sub scenariul SEM (USD/an) 
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Figura 26: Valoarea agriculturii FES sub BAU și SEM de-a lungul a 25 de ani (USD) 

 

Figura 27: Valoarea FES cumulată a SEM peste BAU în sectorul agricol ($ milioane) 

Continuarea BAU conduce la o stabilitate a valorii FES, chiar la valori ușor în 
creștere. Cu toate acestea, valorile încep să scadă după 10 ani, din cauza a două motive 
principale: (i) scăderea numărului convențional de bovine (datorită scăderii populației), 
scăderea pășunatului, creșterii suprafeței terenurilor degradate și scăderii capacității de 
support a pățunilor; (ii) scăderii producției vegetale datorită gestionării necorespunzătoare a 
terenului și utilizarea agriculturii intensive, care determină o crestere a eroziunii solului. 
Ecosistemele forestiere sunt un factor de impact important atât asupra calității pășunilor cât 
și a eroziunii solului. SEM înseamnă valori destul de stabile în primii 10 ani ca urmare a 
creșterii suprafeței și calității pădurii (Figura 26).  
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Costul total cumulat al continuării a practicii BAU raportat la scenariul SEM pentru o 
perioadă de 25 de ani pentru sectorul agricol (referitor la influența ecosistemelor forestiere) 
este estimat la 84100000 $ (Figura 27). 

 
6.3. Silvicultura 
 

6.3.1. Situaţia iniţială 

Valorile FES inițiale pentru silvicultură au fost calculate pe baza prețurilor de piață luând 
în considerare următoarele: 

- Cantitățile exploatate atât din pădurea statuui cât și din cea proprietate a APL sunt 
valorificate cu un preț mediu egal cu cel raportat de Moldsilva; 

- Tăierile ilegale sunt la nivelul raportat de studiul ENPI FLEG realizat în 201184; 
- Valoare NTFP și de vânătoare la nivelul raportat de Moldsilva pentru 2014; 
- Veniturile directe ale comunităților din păduri sunt la nivelul potrivit unui sondaj 

anterior realizat de TUB85; 
- Valoarea adăugată a lanțului economic - silvicultură, și veniturile la bugetul de stat 

din silvicultură sunt la nivelul raportărilor Biroului Național de Statistică în 2014. 

Valoarea de referință a FES pentru sectorul forestier a fost evaluată folosind toate datele 
și abordările descrise mai sus și este prezentată în Tabelul 12. 

În Tabelul 12, se prezintă de asemenea, distribuția valorilor FES între principalii 
beneficiari. Autoritățile PA beneficiază de vânzarea cotei anuale aprobate din posibilitate 
(aproximativ  53 $/an/ha, Moldsilva (agenție guvernamentală de stat) beneficiază de venituri 
obținute din vânzarea lemnului, prelucrarea NTFP, vânătoare, impozitarea valoarii primare și 
adăugate). Valorile exploatării forestiere ilegale au fost contabilizate pentru sectorul privat, 
precum și valoarea adăugată de-a lungul lanțurilor economice, în timp ce comunitățile 
beneficiază de venitul direct obținut din pădure. 

 

 

 

 

 

 

                                                
84

 Galupa D., Ciobanu A., Scobioală M., Stângaci V., Lozan A. (2011): Tăierile ilicite ale vegetaţiei 
forestiere în Republica Moldova: Studiu analitic. Chișinău, Agenţia Moldsilva, – 38 p. (Anul 
Internaţional al Pădurilor – 2011). Raport pregătit în cadrul Programului ENPI FLEG 
85

 Popa B., Zubarev V., Moșnoi E. & Lozan A. (2014): Forest dependence based on surveys 
conducted in three villages of Moldova. National report produced by ENPI FLEG II regional program. 
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Tabelul 12: Valori FES de referință – Silvicultură ($, 2014) 

Specifications Value ($) %

Income to public forest administrators 15125274

Income to other administrators 872131

Direct income to communities 6954343

Income from illegal logging 9234949

Income to Budget 5228853

Value added - industry - private 2472962

TOTAL 39888512

Local Public Authorities 872131 2,19

Communities 11571818 29,01

Budget (including Moldsilva) 20354127 51,03

Private sector 7090436 17,78

TOTAL 39888512 183,34

Value distribution 

Local Public 

Authorities
2%

Communities

29%

Budget 

(including 
Moldsilva)

51%

Private sector

18%

Local Public Authorities Communities

Budget (including Moldsilva) Private sector

 

 

6.3.2. Valoarea FES a sectorului forestier pentru scenariile BAU și SEM  

Prin aplicarea modelelor BAU și SEM descrise în Tabelul 8, am evaluat evoluția 
ecosistemelor forestiere în cele două scenarii de management pentru următorii 25 de ani 
(Figura 28 şi Figura 29). 
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Figura 28: Valorile FES ale sectorului forestier sub scenariul BAU (USD / an) 

 

Figura 29: Valorile FES ale sectorului forestier sub scenariul SEM (USD / an) 

Continuarea practicilor actuale din scenariu BAU va determina o scădere a calității 
arboretelor, care va declanșa o scădere a posibilității anuale. Acest lucru va determina, de 
asemenea, o scădere a veniturilor potențiale pentru comunitățile locale. Acest proces este 
de natură să persiste și se așteaptă valori care continuă să scadă după 25 de ani. 

Scenariul SEM înseamnă scăderea imediată a cantităților de lemn exploatate, 
datorită introducerii pe piată a lemnului exploatat ilegal din "economia gri". Evoluția 
cantităților de lemn recoltate este sustenabilă din punct de vedere social datorită creșterii 
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zonelor împădurite, iar tăierile controlate vor determina scăderea degradării solului. Ca 
urmare a unei astfel de evoluții, valoarea economică totală este în scădere în mod constant 
în primii 15-20 de ani. După aceea, din cauza pădurilor de calitate și a zonelor forestiere în 
creștere, tendința se inversează. Valoarea economică totală este în creștere în ultimii 5 ani 
și este de așteptat să continue așa. 

Valoarea actualizată, calculată la o rată de discount de 10% este mai mare pentru 
scenariul BAU (vezi Figura 28 și Figura 29). Așa cum este ilustrat în Figura 30, în timp ce 
BAU este pe termen scurt echivalent sau superior SEM, pe termen mediu sau lung SEM 
este mai profitabil. În plus, pe termen lung în BAU, valorile continua să scadă, în timp ce în 
SEM valorile (ridicate) devin constante în timp reflectând gestionarea durabilă a 
ecosistemelor forestiere. Dacă aceleași modele de scenarii SEM și BAU sunt aplicate pentru 
o perioadă mai lungă (30 ani) valoarea catualizată (10% rată de discount) pentru BAU este 
mai mic decât pentru SEM: Valoarea actualizată pentru SEM este de 368,3 mill $ în timp ce 
pentru BAU este de 368.12 mill $ (a se vedea Figura 31). 

 
Figura 30: Valoarea FES a silviculturii sub BAU și SEM peste 25 de ani (USD) 

 
Figura 31: Valoarea FES a silviculturii sub BAU și SEM peste 30 de ani (USD) 
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6.4. Sectorul alimentării cu apă menajeră 
 

6.4.1. Situaţia iniţială 

Valoarea de referință luată în studiul nostru reprezintă profitul generat de operatorii 
de apă. Estimările se bazează pe metodologia prevăzută în studiul de mai sus (a se vedea 
p. 4.1.) 86, si ar aduce cu siguranță rezultate mai precise dacă ar fii inclus tot teritoriul țării. În 
Figura 32 costurile pentru tratarea și distribuția apei sunt estimate la nivelul de raion. 

 

  
Figura 32: Relația dintre distribuția pădurii și tratarea apei și a costurilor de distribuție la nivel de raion 

(după Ernst, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
86

 Ernst C., Gullick R., Nixon K. (2004): Conserving forests to protect water. Optflow. American Water 
Works Association, Vol 30, no. 5. 
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Tabelul 13: Valori de referință pentru FES – aprovizionarea internă cu apă ($, 2014) 

Specifications Value ($) %

Total value of water treatment and 

distribution 56487971

Water operators gross profit 1890374

Revenues to state budget 400847

TOTAL 2291221

State budget 400847 17,49

Water operators gross profit 1890374 82,51

TOTAL 2291221 100,00

Value distribution 

State budget

17%

Water 

operators 
gross profit

83%

State budget Water operators gross profit

 

Rezultatele evaluării FES pentru sectorul de alimentare cu apă menajeră pot fi 
observate în Tabelul 13. Datele privind costurile tratării, valoarea producției și veniturilor la 
bugetul de stat au fost obținute de la Biroul Național de Statistică. Tabelul prezintă, de 
asemenea și distribuirea beneficiilor. 
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6.4.2. Valoarea FES pentru sectorul de alimentare cu apă sub scenariile BAU și 
SEM  

Evoluția valorii scenariilor BAU și SEM poate fi observată în Figura 33. 

Figura 33: FES pentru alimentarea cu apă menajeră sub BAU și SEM de-a lungul a 25 de ani (USD) 

O continuare a BAU va duce la eroziunea continuă a solului și, în consecință, la 
costuri mai mari de tratare a apei, pentru alimentarea cu apa menajeră. Conform scenariului 
BAU, valoarea actualizată netă (NPV) a contribuției economice a ecosistemelor în următorii 
25 de ani este de doar 21 milioane $ (Figura 34).  

Gestionarea corespunzătoare a ecosistemelor va duce la o creștere progresivă a 
calității apei furnizate pentru consumul urban și, de asemenea la o scădere a eroziunii 
solului. În cadrul scenariului SEM, valoarea NPV a fluxului financiar al profitului brut obținut 
de operatorii de apă este estimaă, în următorii 25 de ani, la 23.4 milioane $ (Figura 35). 

Ecosistemele forestiere oferă servicii valoroase de regularizare a apei și eroziunii 
solului, care contribuie la furnizarea apei curate. Valoarea totală cumulată ce poate fi adusă 
în economie (Figura 36) de SEM în raport cu BAU, pe baza costurilor de tratare a apei, este 
estimată la 15,2 milioane $ pe o perioadă de 25 de ani. Operatorii de apă sunt principalii 
beneficiari și potențialii parteneri ai eventualelor menacisme de plăți pentru serviciile 
ecosistemice.  
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Figura 34: Valorile FES din sectorul de alimentare cu apă în scenariul BAU (USD / an) 

Figura 35: Valorile FES din sectorul de alimentare cu apă în scenariul SEM (USD / an) 
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Figura 36: Valoarea cumulată a FES în SEM peste BAU în sectorul de alimentare cu apă (milioane $) 

 
6.5. Riscul la dezastre naturale și atenuarea efectelor schimbărilor 
climatice 
 

6.5.1. Situaţia iniţială 

Dacă funcțiile de protecție în amonte ale ecosistemelor forestiere servesc pentru a 
minimiza impactul inundațiilor cu doar 10%, iar impactul alunecărilor de teren cu doar 20% 
față de ceea ce ar fi însemnat absența acestora, atunci valoarea de control a inundațiilor în 
ceea ce privește costurile daunelor evitate (proiectate pe un mod proporțional) echivalează 
cu o medie de 0.4 mil $ pe an (Tabelul 14). Datele care au fost folosite pentru costurile totale 
relevante pentru inundații și alunecări de teren au fost luate de la Biroul Național de 
Statistică. Valorile de bază sunt semnificativ mai mici față de cifrele stabilite în alte studii87 
datorită faptului că pagubele determinate de eroziunea solului nu au fost luate aici în 
considerare, dar acestea au fost luate în considerare în sectorul agricol. 

Stocul acumulat de CO2 a fost calculat pe baza diferenței dintre acumularea de 
biomasă și masa lemnoasă recoltată. Factorul Biomass Extension Factor folosit a fost de 
1,2, această valoare fiind valoarea minimă propusă de ghidul Grupului Interguvernamental 
privind Schimbările Climatice (IPCC)88. Valorile medii de densitate a lemnului, coeficienții 
corespunzători pentru concentrația de carbon din biomasa lemnoasă sunt bazați pe liniile 
directoare IPCC. Valoarea economică a carbonului sechestrat a fost calculată pe baza 

                                                
87

 Popa B. (2013): The Economic Value of Ecosystem Services in Republic of Moldova. GEF/UNDP-
GEF project National Biodiversity Planning to Support the implementation of the CBD 2011-2020 
Strategic Plan in Republic of Moldova, Chisinau. 
88

 IGES 2006 Institute for Global Environmental Strategies for IPCC, Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories 
(http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#4) 
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prețului mediu de CO2 raportat, estimat de New Energy Finance și Ecosystem Marketplace89 
pentru Clear Development Mechanism în cadrul protocolului de la Kyoto, activ în Republica 
Moldova din 2000. Valoarea de referință pentru sechestrarea carbonului poate fi observată 
în Tabelul 15. 

 
Tabelul 14: Valori FES de referință – dezastre naturale ($, 2014) 

Specifications Value ($) %

Damages avoided due to forest ecosystems 

influence 395773

TOTAL 395773

State budget 100131 25,30

Private sector 295642 74,70

TOTAL 395773 100,00

Value distribution 

State budget

25%

Private 

sector
75%

State budget Private sector

 

 
Tabelul 15: Valori FES de referință – sechestrarea CO2 ($, 2014) 

Specifications Value ($) %

Total CO2 value 2314828

TOTAL 2314828

Non commercial users 2314828 100,00

TOTAL 2314828

Value distribution 

 

 

                                                
89

 Ecosystem Marketplace, 2014, State of the Forest Carbon Markets 2014, From Canopy to 
Currency, www.ecosystemsmarketplace.com 

http://www.ecosystemsmarketplace.com/
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6.5.2. Valoarea FES pentru sectorul de alimentare cu apă în scenariile de 
management BAU și SEM  

Dinperspectiva necesității reducerii riscului la dezastre, o continuare a BAU în ceea 
ce privește managementul ecosistemelor forestiere va duce inițial la o valoare mai mult sau 
mai puțin constantă, în scădere începând din anul 5 până la 25 de ani, cu tendință de 
diminuare a scăderii ca urmare a incidenței crescute de inundații cuplate cu capacitatea ăn 
scădere de protecție a ecosistemelor. În cadrul scenariului SEM se observă o creștere lentă 
a costurilor daunelor evitate. Conform scenariului BAU, valoarea actualizată (PV) a costurilor 
daunelor evitate de serviciile ecosistemice în următorii 25 de ani este de 3,6 milioane $. 
Valoarea actualizată pentru scenariul SEM este estimată la 3,7 milioane $ (Figura 37). Chiar 
dacă valorile PV pentru cele două scenarii sunt destul de apropiate, graficul din  Figura 37, 
relevă faptul că, în scenariul BAU valorile anuale ale daunelor evitate au tendința să scadă 
în timp ce în scenariul SEM valorile sunt în continuă creștere.  

 

Figura 37: Valoarea FES a riscului de dezastre sub BAU și SEM de-a lungul a 25 de ani (USD) 

Pentru atenuarea schimbărilor climatice, valorile BAU scad lent în următorii 25 de 
ani, în timp ce valoarile SEM sunt în continuă creștere din cauza acumulării de biomasă mai 
mari datorită creșterii pădurii sub scenariul SEM (Figura 38). 
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Figura 38: Valoarea FES a sechestrării carbonului sub BAU and SEM de-a lungul a 25 de ani (USD) 

 
7. Mecanismele de plăți pentru serviciile 
ecosistemice (PES)  

Pe baza descrierii FES, a fost realizată o analiză a ES care pot fi furnizate de 
ecosistemele forestiere, iar rezultatele obţinute sunt prezentate în Tabelul 2. Cele mai 
importante ES pe care le furnizează pădurile sunt: 

 Serviciile de provizionare cu lemn și NTFP; 

 Alimentarea publică cu apă; 

 Atenuarea schimbărilor climatice prin sechestrarea carbonului; 

 Regularizarea apei, reducând astfel incidența și amploarea inundațiilor și alunecărilor 
de teren; 

 Recreerea si (eco) turismul. 

Principalele sectoare economice beneficiare ale FES sunt: turismul, agricultura, 
silvicultura, alimentarea cu apa menajeră, riscurile de dezastre (inclusiv schimbările 
climatice). În secțiunile de mai sus valoarea FES a fost estimată pentru fiecare sector. 
Pentru anul de referință 2014, au fost identificați principalii beneficiari ai valorilor FES iar 
beneficiile lor monetare au fost ulterior estimate. Rezultatele concise ale studiului pot fi 
observate în Tabelul 16. 

 

 

 
 



 TRANSILVANIA UNIVERSITY FROM BRASOV 
FACULTY OF SILVICULTURE AND FOREST ENGINEERING 

 1 Sirul Beethoven - BRAŞOV 500123  
               www.unitbv.ro/silvic  

 
 
 

78 
 

Tabelul 16: Rezumatul concluziilor evaluării FES în scenariile SEM și BAU 

T
ip

u
l 

E
S

  

Serviciul 

Valoarea BAU 
(PV @10%, 

2014-2038, mill 
USD) 

Valoarea SEM 
(PV@10%, 
2014-2038, 
mill USD) 

NPV (PV SEM – 
PV BAU) @10%, 
2014-2038, mill 

USD) 

Principalii 
beneficiari 

S
e

rv
ic

ii
le

 d
e

 a
ro

v
iz

io
n

a
re

 

Agricultura - alimente / 
produse agricole 

203,28736 212,501164 9,213804 
Sectorul 

privat 

Silvicultura - lemn & 
NTFPs 

356,778254 356,045763 -0,732491 
Bugetul de 

stat 

Alimentarea cu apă 
(costuri de tratament 
reduse asociate cu 

reglementarea serviciilor 
de eroziune a solului și de 

reglare a curgerii apei) 

20,976257 23,381054 2,404797 

Operatorii 
de apă (de 

stat sau 
privați) 

Sursa de energie 
(combustibil etc.) 

NA NA NA 
 

S
e

rv
ic

ii
le

 d
e

 r
e
g

u
la

ri
z
a

re
 

Regularizarea GHG 21,000555 30,231996 9,231441 
Statul (non-
commercial) 

Stabilizarea 
microclimatului 

NA NA NA 
 

Regularizarea apei 
(stocare și reținere) 

referitor la atenuarea 
efectelor dezastrelor 

3,66461747 3,74057138 0,07595391 

Sectorul 
privat și 

bugetul de 
stat 

Retenția nutrienților NA NA NA  

S
e

rv
ic

ii
il
e

 c
u

lt
u

ra
le

 Patrimoniu spiritual, 
religios, cultural 

NA NA NA 
 

Educatia NA NA NA  

Recreere, ecoturism și 
turism cultural 

22,544046 23,7058186 1,1617726 
Sectorul 

privat 

Peisaj și agrement NA NA NA  

Biodiversitatea neutilizată NA NA NA  

  TOTAL 628,2510895 649,606367 21,35527751  
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Figura 39: Beneficiarii FES din sectorul turismului (valori cumulate pentru 2014-2038, milioane USD) 

 

Figura 40: Beneficiarii FES din sectorul alimentării cu apă menajeră (valori cumulate pentru 2014-
2038, milioane USD) 

Rezultatele studiului arată că, cu excepția silviculturii, sectorul privat este principalul 
beneficiar al valorii FES. În cazul unor sectoare, nivelul beneficiilor pentru sectorul privat 
este destul de mare și aceste prestații sunt susceptibile unei creșteri în următorii ani în 
cadrul scenariu SEM ( Figura 39 şi Figura 40). 

Concluzia este că sectoarele recomandate să fie abordate prin macanisme de plată 
pentru serviciile ecosistemice (PES) sunt turismul și alimentarea cu apă menajeră. Există un 
potențial de mecanisme PES care să fie identificate, concepute și puse în aplicare pentru 
sectoarele de atenuare a riscurilor de dezastre și schimbărilor climatice. 
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În ceea ce privește sectorul agricol, beneficiile FES sunt semnificative, iar beneficiarii 
sunt, de asemenea, în sectorul privat, în special prin servicii de provizionare. Vorbim atât 
despre persoane fizice, cât și juridice care beneficiază de ecosistemele forestiere, dar 
șansele de a dezvolta un mecanism PES sunt mici. O posibilitate (care poate fi aplicabilă, 
dar numai în perspectivă medie și lungă) ar fi dezvoltarea / reabilitarea sistemului de irigații 
(aproape prăbușit și costisitor de reabilitat) care ar putea include unele plăți pentru FES în 
sistemul tarifar de irigare. 

Tabelul 17 prezintă descrierea sumară a unor posibile mecanisme PES pentru 
sectorul turismului și alimentarii cu apă. 

Tabelul 17: Descrierea sumară a unor posibile mecanisme PES  
pentru sectorul turismului și alimentării cu apă 

ES Mecanismul PES  Beneficiarii Plătitorii Siguranţa ES  Nivelul PES  

-Peisajul 
-
Microclimatul 
- Mostenirea 
culturală 
-Educatia 
-
Recreerea/e
co-turismul 
-
Biodiversitat
ea  

Tarife pentru 
vizitarea PA  

Administrațiil
e PA, 
proprietarii 
de păduri 

Vizitatorii PA  -Îmbunătățirea 
capacității de a 
asigura 
biodiversitatea 
peisajului 
conservarea si 
traditiilor 
- Dezvoltarea 
infrastructurii 
de vizitare 
Dezvoltarea 
serviciilor 
oferite de 
administratorii 
PA pentru 
vizitatori 

Local/ 
național 

Contribuții ale 
operatorilor de 
turism și 
persoanelor juridice 
(operatorii de 
turism, 
restaurantele si 
hotelurile) 

Administrațiil
e PA, 
proprietarii 
de păduri 

Operatorii de 
turism 

National/ 
regional 

Restaurantele 

Pensiunile 

Alte companii 
de servicii 
turistice 

Concesiunea 
asupra terenurilor 
forestiere 

Unitățile de 
gestionare a 
pădurilor de 
stat 

Terenurile 
forestiere 

Cadru 
instituțional, 
juridic și 
contractual 
îmbunătățit 
pentru 
arendarea 
pădurii 

National/ 
regional 

Alimentarea 
cu apă și 
regularizarea 
apei 

Contribuțiile 
operatorilor de apă 

Proprietarii 
de păduri 

Operatorii de 
apă (de stat 
sau privați) 

Gestionarea 
durabilă a 
pădurilor 
pentru a spori 
reglementarea 
aecosistemelor 
forestiere 

Local/national 
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8. Concluzii  

Pot fi extrase câteva concluzii cu scopul de a le da importanța necesară ca argumente 
pentru toți cei interesați, în special politicienilor și altor factori de decizie, în încercarea lor de 
a descoperi adevăratele valori ale pădurilor și pentru a găsi în general mecanisme potrivite 
de a contribui la dezvoltarea durabilă. Toate concluziile de mai jos pot fi utilizate ca 
argumente puternice în favoarea aplicării scenariului SEM și nu în sprijinirea afacerilor 
curente ca practici uzuale (scenariul BAU) în Republica Moldova. 

1. FES generează valori considerabile 

Valoarea serviciilor ecosistemice din turism, silvicultură, agricultură, aprovizionare cu apă, 
schimbări climatice și atenuarea efectelor dezastrelor a fost estimată la 68,840,000 $ în 
2014. 

2. FES joacă un rol semnificativ în economia și dezvoltarea națională 

În 2014, valoarea cuantificată a serviciilor ecosistemelor forestiere (luând în considerare 
numai câteva sectoare) echivala cu 0,85% din PIB. Această cifră este de 3 ori mai mare 
decât cifra oficială care reprezintă contribuția sectorului forestier la economia națională de 
circa 0,3%. 

3. Valorile FES revin la mai multe sectoare, la mai multe niveluri  

În 2014, atât sectorul public cât și sectorul privat a beneficiat de valorile FES. Astfel, pentru 
sectorul eco-turismului, 20% din valoare a fost câștigată de către bugetul de stat, în timp ce 
65% (sau 1,5 milioane $) a fost câștigat de către companiile private. În sectorul agricol, doar 
8% din beneficii au fost obținute de bugetul de stat (1,7 milioane $), în timp ce sectorul privat 
a câștigat 89%. 

4. Valorile generate de FES au un efect economic multiplicator important 

Veniturile, consumul, cheltuielile, ocuparea forței de muncă și costurile economice generate 
de serviciile ecosistemice sunt ample și au impact asupra economiei. De exemplu, numai în 
sectorul eco-turismului venitul total generat, investițiile și cheltuielile din sectorul turistic 
ajung la 2,9 milioane $, inclusiv investițiile de capital de peste 0.5 milioane $, precum și 
aproximativ 500 de locuri de muncă echivalente cu normă întreagă. 

5. Există în continuare oportunități neexploatate pentru a crește nivelurile 
veniturilor generate din FES 

Vizitatorii sunt, de exemplu, dispusi să contribuie cu aproape 320,000 $ pe an mai mult 
decât contribuie în prezent pentru taxele de intrare. Un alt exemplu este la agricultură, unde, 
din cauza utilizării pășunatului (în capacitatea de suport) există un potențial neexploatat de 
600,000 $ pe an. Este nevoie de sporirea investițiilor publice și acțiunilor politice pentru a 
capta aceste fluxuri de venituri potențiale. 
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6. În condițiile menținerii în continuare a unei priorități politice și investiționale 
scăzute pentru gestionarea ecosistemelor forestiere se vor suporta pierderi 
economice pe termen lung 

Continuarea practicilor specific scenariului BAU poate costa economia și populația Republicii 
Moldova mai mult de 21,300,000 $, în următorii 25 de ani. 

7. În Republica Moldova, aplicarea legii este primul pas pentru gestionarea 
durabilă a ecosistemelor forestiere 

Datele noastre arată că, dacă exploatarea forestieră ilegală va dispărea, valoarea adăugată 
în economie de sectorul forestier și industriile conexe poate determina cu până la 30% mai 
multe ibxasări la bugetul de stat din silvicultură, fără a se supraexploata ecosistemele cu 
implementarea scenariului gestionării durabile a ecosistemelor (SEM), în terenurile 
forestiere. 

8. Administrarea corespunzătoare a ecosistemelor forestiere poate reduce 
semnificativ pagubele produse de inundații, eroziunea solului și alunecările de 
teren 

În cazul în care funcțiile de protecție în amonte a ecosistemelor servesc pentru a 
minimiza impactul unui dezastru cu 10% în comparație cu lipsa acestora, atunci valoarea de 
control a inundațiilor și alunecărilor de teren, în ceea ce privește costurile daunelor evitate, 
echivalează cu o medie de 0.4 milioane $ pe an. 

 
9. Recomandări 

Pe baza cuantificărilor și evaluărilor efectuate, au fost identificate o serie de 
recomandări pentru politica instituțiilor forestiere, precum a altor părți interesate, în scopul de 
a facilita proiectarea unor acțiuni adecvate și pentru a gestiona în mod durabil ecosistemele 
forestiere ale Republicii Moldova. 

(Eco-) Turismul 

Pentru îmbunătățirea contribuției FES  la sectorul turismului pot fi exploarate următoarele 
abordări: 

 Identificarea clară, cartografierea și evaluarea biodiversității. Marea biodiversitate, 
traditiile, peisajul și valorile educaționale ale PA forestiere ar trebui să fie mai bine 
cunoscute. Astfel, fluxurile de vizitatorilori pot fi mai bine gestionate și experiența de 
a vizita PA poate fi îmbunătățită prin creșterea interesului în eco-turism. Cadrul legal 
și de reglementare existent ar trebui să fie îmbunătățit pentru a asigura punerea 
corectă în aplicare a planurilor de management pentru PA pe baza evaluării corecte 
a biodiversității, planificarea activităților de turism în PA trebuind confruntată 
permanent cu evaluarea și monitorizarea valorilor PA. 

 Pentru ușurarea plăților ar putea fi diversificate modalitățile de plată a taxelor de 
vizitare (de exemplu, internet, bancomate, operatori de cazare, operatori de 
transport) și / sau stimulentelor (de exemplu, autocolante); 

 Se recomandă organizarea campaniilor de informare pentru anunțarea oricăror 
propuneri de mărire a taxelor de intrare la obiectivele turistice. Asigurarea unei game 
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mai largi de destinații pentru ecoturism în cadrul sistemului actual de PA și în 
sistemul extins și Rețeaua Națională Ecologică; 

 Asigurarea unei game largi de destinații posibilite de recreere (bazată pe cercetarea 
atentă a pieței), luând în considerare, de asemenea, tradițiile locale (de exemplu, 
produse alimentare locale, manufactui etc.). 

Este nevoie de studii suplimentare pentru evaluarea potențialului de introducere a 
mecanismelor PES ăn turism. Operatorii privați sunt principalii beneficiari ai (eco) turismului 
din țară. Un mecanism posibil este de a determina operatorii turistici să colaboreze în ceea 
ce privește excursiile, hotelurile, infrastructura etc. Operatorii de turism (hoteluri, restaurante, 
etc.) ar putea plăti o parte din veniturile lor (0,5-1,5%) pentru Fondul Ecologic Național 
(NEF), iar această plată ar trebui evidențiată și contabilizată cu mare atenție.  

Silvicultura  

La ora actuală, posibilitatea anuală corespunde teoretic unui procent de circa 50% din 
creșterea anuală totale deoarece planurile de gestionare sunt elaborate într-un mod 
conservator. În practică, consumul total de lemn este aproape egal cu posibilitatea anuală. 
Acest lucru indică probleme serioase de management, legate de prezența activităților 
ilegale. Soluția avută în vedere pentru acest lucru poate fi o creștere temporară a posibilității 
anuale (care oficial în Republica Moldova este de 50% din creșterea anuală) iar la nivelul 
țărilor UE este mai mare (în medie de 64%) pentru a permite plasarea unor volume 
echitabille (legale) pe piață, și, astfel, pentru a obține mai multe venituri din gestionarea 
legală a pădurilor. Această măsură trebuie să fie însoțită de o aplicare mai eficientă a legii, 
în scopul de a eradica activitățile ilegale. Astfel, ecosistemele forestiere ar putea oferi lemnul 
necesar (în special lemnul ca energie primară), în timp ce statul ar încasa impozitele, iar 
gestionarea ecosistemelor forestiere ar fi durabilă. Această măsură, aplicată în paralel cu 
măsurile de creștere a suprafeței forestiere (inclusiv plantațiile energetice din sectorul 
privat), poate fi limitată în timp. Cresterea acoperirii forestiere poate acoperi cererea 
energetică de lemn într-o anumită perioadă iar ulterior posibilitatea anuală a pădurilor poate 
fi reanalizată. 

Gestionarea durabilă a pădurilor ar trebui să fie susținută de o serie de măsuri de 
transformare care ar declanşa reforme în sectorul forestier, axate pe modernizarea 
instituțiilor forestiere, prin separarea funcțiilor de management, de reglementare și control; 
îmbunătățirea gestionării altor proprietăți forestiere decât cele de stat (de exemplu, 
autoritățile publice locale, private), și de a îmbunătăți gestionarea NTFP (de exemplu, 
fructelor de pădure, agrementul etc.). 

O recomandare foarte importantă se referă la continuarea punerii în aplicare a 
programelor naționale de creștere a suprafeței forestiere. Terenurile degradate, perdelele 
forestiere și de protectie a apelor, plantațiile energetice sunt toate suprafețe care pot ajuta în 
mod constant creșterea suprafeței terenurilor forestiere și furnizarea unor importante fluxuri 
de servicii ecosistemice în ceea ce privește aprovizionare cu produse forestiere, dar, de 
asemenea, servicii de regularizare, care pot aduce beneficii sectoarelor economice cum ar fi 
agricultura, managementul peisajistic, riscurile de dezastre și schimbările climatice. 

Registrul național pentru carbon ar trebui să fie păstrat corespunzător iar sistemele 
fiabile care să ateste sechestrarea carbonului de către păduri ar trebui să fie dezvoltate și 
implementate. Astfel, proprietarii de păduri (în principal statul și autoritățile publice locale) 
pot fi în măsură să acceseze piața carbonului și să materializeze rezervele de carbon ale 
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Moldovei. Sectorul forestier din Republica Moldova are o experiență importantă în punerea 
în aplicare a proiectelor legate de carbon. Există nevoia de a exploara oportunitățile de 
continuare a unor astfel de proiecte și chiar a unor noi proiecte de împăduriri. Acest lucru ar 
putea aduce posibilitatea de a valorifica sechestrarea carbonului asociată cu îmbunătățirea 
acoperirii forestiere. 

Agricultura 

Soluția cheie pentru o mai bună gestionare a FES în agricultură este abordarea la nivel 
de peisaj. Creșterea pădurilor, gestionate în mod durabil, va avea o influență ridicată asupra 
eroziunii solului. Un management mai bun al pășunilor și dezvoltarea/reabilitarea perdelelor 
forestiere poate aduce mai multe beneficii pentru producția vegetală și animală. Abordarea 
la nivel de peisaj, împreună cu o mai bună gestionare a pășunilor, poate crește capacitatea 
de suport a acestora. 

Resursele de apă 

O schemă potențială de plăți pentru serviciile ecosistemice în sectorul resurselor de apă 
poate fi aplicată pentru operatorii de apă prin plata unei părți a veniturilor acestora la Fondul 
Național Ecologic (sau un alt fond de transfer, de exemplu, Fondul de Dezvoltare 
Forestieră), care ar fi folosit pentru a finanța proiectele axate pe gestionarea durabilă a 
ecosistemelor, furnizoare de servicii de regularizare. Contribuția operatorilor de apă poate fi 
folosită pentru a extinde suprafața de pădure și a îmbunătăți în continuare costurile de 
tratare a apei.  

Managementul dezastrelor naturale 

Valoarea de studiu calculată este de fapt o valoare non-comercială, astfel estimările 
ar trebui să determine factorii de decizie publică să investească în gestionarea durabilă a 
ecosistemelor forestiere.  
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Despre programul FLEG II (ENPI East)   
Programul regional de Guvernare şi Aplicare a Legislaţiei Forestiere (faza II), prin Instrumentul European 
de Vecinătate şi Parteneriat pentru Ţările Estice sprijină gestionarea pădurilor din tările participante. La 
nivel regional, Programul își propune să implementeze Declarația Ministerială FLEG de la St. Petersburg 
din 2005 și să sprijine țările să se angajeze într -un plan de acțiune cu termene precise; la nivel național 
Programul va analiza sau va revizui politicile sectoriale forestiere precum și structurile legale și 
administrative; va asigura spijin și va ajuta la îmbunătățirea cunoștințelor privind gestionarea durabilă a 
pădurilor din țările participante; la nivel  sub-naţional (local), Programul va testa și va demonstra cele 
mai bune practici de management forestier cât și fezabilitatea metodelor îmbunătăţite de gestionare 
durabilă a pădurilor. Țările participante sunt Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova , Rusia și 
Ucraina. Programul este finanțat de Uniunea Europeană.  
http://www.enpi-fleg.org 
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dezvoltarea umană și economică precum și rezolvarea problemelor globale, cum ar fi 
combaterea foametei și conservarea resurselor naturale.  
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BANCA MONDIALĂ 
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Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și Asociația 
Internațională de Dezvoltare (AID), care formează împreună Banca Mondială; Corporația 
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informații suplimentare, Vă rugăm să vizitați:  http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, 
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IUCN 
IUCN, Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, ajută lumea să găsească 
soluții pragmatice la cele mai stringente probleme legate de mediu și dezvoltare. 
Activitatea IUCN se concentreaza pe valorizarea și conservarea naturii, asigurarea 
gestionării eficiente și echitabile a resurselor sale, precum și implementarea de soluții 
bazate pe natură pentru provocările globale cu privire la climă, alimentație și dezvoltare. 
IUCN sprijină cercetarea științifică, gestionează proiecte de mediu peste tot în lume și 
reunește guverne, organizaţii neguvernamentale (ONG -uri), Naţiunile Unite și companii 
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WWF 
WWF este una dintre cele mai mari și mai respectate organizații independente de 
conservare a naturii din lume, cu aproape 5 milioane de susținători și o rețea globală 
activă în peste 100 de țări. Misiunea WWF este de a stopa degradarea mediului natural 
al planetei și de a construi un viitor în care oamenii trăiasc în armonie cu natura, prin 
conservarea biodiversității din lume, asigurând folosirea sustenabilă a resurselor naturale 
regenerabile  și prin  promovarea reducerii poluării și a risipei . www.panda.org  
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