
REZOLUŢIE 

 
Participanţii la masa rotundă „Salvaţi Fondul Forestier Naţional” organizată de către Ministerul Mediului, în 

parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Mişcarea Ecologistă din Moldova şi cu organizaţiile 

neguvernamentale de mediu, la data de 28 februarie 2014, 

- Conştienţi de rolul deosebit al Fondului Forestier Naţional în menţinerea echilibrului ecologic, în 

combaterea deşertificării şi degradării terenurilor şi a solurilor, în conservarea biodiversităţii, în protecţia 

peisajului, a apelor şi a bazinelor hidrografice, în securitatea alimentară şi energetică, în atenuarea 

impactului schimbărilor climatice şi, nu în ultimul rând, în prevenirea şi reducerea riscului de dezastre 

naturale; 

- Preocupaţi de gradul scăzut de împădurire a teritoriului republicii, de dispersarea şi fragmentarea 

resurselor forestiere, de repartizarea lor neuniformă pe teritoriul ţări, de managementul ineficient în procesul 

de transmitere în arendă a fondului forestier, de efectele distructive ale admiterii edificării în Fondul Forestier 

Naţional a construcţiilor capitale, de reducerea şi fragmentarea suprafeţei Fondului Forestier Naţional, de 

degradarea resurselor forestiere, de starea reală a pădurilor arendare, de aplicarea practică şi impactul total 

negativ asupra terenurilor forestiere date în arendă, de slăbirea potenţialului pădurii în exercitarea funcţiilor 

sale; 

- Luând în considerare prevederile Constituţiei RM, ale actelor legislative şi normative, ale Deciziei 

Consiliului Suprem de Securitate, din 11 noiembrie 2013, privind asigurarea securităţii ecologice şi ale 

Raportului Comisiei de anchetă pentru verificarea gestionării Fondului Forestier Naţional, a zonelor de 

protecţie a apelor râurilor şi ale bazinelor de apă, a parcurilor, constituită prin Hotărârea Parlamentului 

Republicii Moldova nr. 141 din 15.06.2012; 

- Angajaţi în efortul de stopare a degradării Fondului Forestier Naţional şi de conservare a acestuia pentru 

generaţiile următoare; 

- În speranţa că se va promova un management forestier eficient, bazat pe gestionarea durabilă a pădurilor, 

pe conservarea biodiversităţii forestiere, pe aplicarea tehnologiilor moderne în gestionarea fondului forestier, 

pe sporirea potenţialului de rezistenţă a pădurilor faţă de influenţa activităţilor antropice, pe respectarea 

responsabilităţilor asumate de Republica Moldova faţă de prevederile convenţiilor internaţionale; 

RECOMANDĂ: 

1. Constatarea şi recunoaşterea oficială a faptului că Regulamentul Tarlev-Voronin privind arenda fondului 

forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 187 

din 20 februarie 2008, a fost compromis definitiv prin aplicarea în practică într-o manieră nefuncţională, 

contrară politicilor de protecţie a mediului asumate şi nerentabilă pentru economia naţională; 

2. Abrogarea de urgenţă a Regulamentului pentru a stopa extinderea dezastrului spre alte păduri din Fondul 

forestier naţional; 

3. Elaborarea unui nou Regulament privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică; 

4. Alcătuirea unei Comisii guvernamentale, în componenţa căreia să fie incluşi şi reprezentanţi ai societăţii 

civile, ai organizaţiilor ecologice şi academice, care să facă pe teren o evaluare a tuturor contractelor de 

arendă încheiate până în prezent şi a modului de respectare a prevederilor contractuale; 

5. Anularea, cu respectarea legilor în vigoare, a contractelor în care se va dovedi că prevederile contractuale 

au fost încălcate şi acţionarea în instanţă a celor vinovaţi, cu solicitarea de daune. 

Participanţii la masa rotundă îşi exprimă speranţa că organele de decizie politică vor da curs propunerilor 

cuprinse în prezenta rezoluţie elaborată cu participarea Ministerului Mediului, în parteneriat cu Academia de 

Ştiinţe, Mişcarea Ecologistă din Moldova, şi cu alte organizaţii neguvernamentale de mediu. 


