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S.O.S. – Pădurile Moldovei! 

* SOS Pădurile Moldovei! 

* Mișcarea Ecologistă din Moldova, Asociațiile AVE Natura şi Progresul Silvic sparg tăcerea 

* Primele mărturii cutremurătoare: „Eram impuşi, fiecare Gospodărie Silvică din cele 25, să adunăm anual 

peste 1 milion de lei cash ca să-l dăm „sus”. Astfel, conducerea Moldsilva aduna un bir anual de circa 25-40 

milioane lei din contul jefuirii pădurilor”. 

* “Vă luați vouă, dar îmi lăsați și mie ca să acopăr controalele” – pădurarii erau impuși să taie și iarna, și 

vara, fără nici o regulă 

* Mafia continuă să devoreze Fondul Forestier Naţional: până când? 

Modelul şi procesul de gestiune mafiotică a Fondului Forestier Naţional, organizat de guvernarea 

comunistă, nu a fost curmat şi continuă să funcţioneze şi în prezent. Dacă până în anul 2009 fiecare din cele 

25 de întreprinderi silvice de stat ale Agenţiei Moldsilva aveau „planul” să de-a demnitarilor comunişti de rang 

înalt în bani cash un tribut anual de peste un 1 milion de lei de la fiecare gospodărie silvică, ceea ce însemna 

pe puţin peste 25-40 milioane lei cash, atunci constatăm că acest proces nociv şi devastator continuă. 

Schemele şi instrumentele mafiei silvice nu au fost lichidate, ba dimpotrivă unele au fost perfecţionate, 

antrenând în reţea un număr tot mai mare de indivizi certaţi cu legea şi morala. Sunt nimicite sute şi mii de 

hectare. Genofondul silvic, cei mai puternici arbori sunt doborâţi şi vânduţi clandestin. Sume enorme ajung în 

buzunarele micilor şi marilor demnitari. Înfloreşte economia tenebră. Sunt subminate programele economice, 

sociale şi ecologice ale statului. 

Răspunzând la mai multe apeluri ale cetăţenilor, administraţiilor publice locale şi silvicultorilor oneşti, 

reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, Mişcarea Ecologistă din Moldova (Alecu Reniţă), Asociaţia 

AVE Natura (Andrei Dumbrăveanu) şi AO Progresul Silvic (Alexei Pălăncean), împreună cu deputatul Valeriu 

Saharneanu – Partidul Liberal Grupul Reformator, s-au deplasat în pădurile gestionate de Întreprinderea 

Silvică de Stat Edineţ, pentru a se documenta la faţa locului. 

În cadrul documentării, au fost constatate încălcări flagrante ale Codului Silvic, prejudicii economice şi 

ecologice grave aduse statului. O parte importantă din pădurea satului Cernoleuca (Donduşeni) a fost 

măcelărită în mod barbar de brigăzi organizate. Pădurarii au fost impuşi de conducătorul lor să taie şi iarna, şi 

vara, fără nici o regulă, sub lozinca “Vă luaţi vouă, dar îmi lăsaţi şi mie ca să acopăr controalele”. La semnalele 

populaţiei n-a reacţionat adecvat nici Garda Forstieră, nici Inspectoratul Ecologic de Stat, nici Procuratura 

Republicii Moldova. Astăzi estimările sumare ale prejudiciului economic cauzat statului ne vorbesc de sume de 

ordinul a zeci de milioane de lei. Prejudiciul ecologic este şi mai mare pentru că a fost nimicit o parte din fondul 

genetic al pădurii, au fost afectate grav ariile protejate de la Naslavcea (Ocniţa), de la Feteşti-Trinca (Edineţ), 

de la Cernoleuca. 

În ansamblu, realitatea tristă din Fondul Forestier Naţional, modelul organizat de comunişti de a estorca 

bani de la silvicultori prin tăierea celor mai valoroşi arbori, ne îndeamnă să nu tăcem şi să luăm atitudine faţă 

de măcelul din păduri. 

Mişcarea Ecologistă din Moldova, Asociaţia AVE Natura şi AO Progresul Silvic, propun în regim de 

urgenţă următoarele: 

 
1. Examinarea corespunderii la postul de director al gospodăriei Silvice Edineţ a lui V. Chiriac; 

2. Până la examinarea complexă a impactului asupra arendării pădurilor, solicităm anularea Regulamentului 

de dare în arendă a pădurilor, Regulament legiferat de Guvernul Tarlev, prin care se produce, contrar 



Constituţiei, privatizarea pădurilor; o comisie guvernamentală, cu reprezentanţi ai societăţii civile, 

organizaţiilor ecologice şi academice, să facă o evaluare a tuturor contractelor de arendă şi a respectării 

prevederilor contractuale; 

3. Crearea unui grup de experţi independenţi pentru evaluarea stării reale din Fondul Forestier Naţional şi 

stabilirea nivelului de corupţie din Agenţia Moldsilva; 

4. Facem apel către toţi silvicultorii, care mai ţin la domeniul lor, dar şi către cetăţeni şi ONG-uri, de a 

furniza o informaţie veridică despre actele de corupţie şi abuzurile făcute asupra pădurilor; Propunem 

lansarea unui Telefon Verde confidenţial în afara Agenţiei Moldsilva; 

5. Dizolvarea Gărzii Forestiere a Agenţiei Moldsilva, ca unul din elementele-cheie în organizarea şi 

asigurarea funcţionării procesului de colectare a banilor cash de la silvicultori din contul tăierii pădurilor; 

6. Atenţionăm persoanele implicate în procesul de corupţie şi a „şefilor” care îi protejează, că orice atentat 

asupra integrităţii fizice a silvicultorului Vasile Starodub, dar şi a altor specialişti, care s-au ridicat întru 

apărarea pădurilor, le revine în exclusivitate, celor vizaţi; 

7. Solicităm conducerii Republicii Moldova să se implice în mod direct în reformarea radicală a Fondului 

Forestier Naţional şi garantarea, aşa cum prevede Constituţia Republicii Moldova, a transformării 

pădurilor naţionale, dintr-un domeniu acaparat de mafie, într-un bun public care să aparţină poporului şi 

nu clanurilor, care jefuiesc pădurile pentru îmbogăţirea lor. 
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