
INSTITU

econo

Director

Vicedirector t

Vicedirector

Contabil-9ef

Economist

RAPORT

ico-fina iar a Institutului de Cercetdri gi
tv t ar.lmenatarl )llvlce

entru anvl2019

Dumitru GALUPA

Ion TALMACI

Valeriu CAISiN

Lidia CAZACU

Aliona ZAGARSCHIH

AGE IA ,,MOLDSILVA"

ULDEC RCETARI $I AMENAJARI SILVICE

"Q

€-^\-J--__f%ur6li.. sn ldd

rJ)

nlific

Chigindu, 2020



RAPOKf
privind activitatea Institutului de Cercetdri gi Amenajdri Silvice pe parcursul anului 2019

la conppartimentul,,,{menajarea Pddurilor, Cartografiere gi Cadastru"

in conforrgritat,: cu competenfele qi obligaliunile atribuite (statut, ordine gi indicalii ale
Agenliei .,Molds[va", contracte bilaterale cu entitdli silvice etc.), pe parcursul anului 2019,
Institutul de CercetZLri qi Amgnajdri Silvice (ICAS) a realizat un gir de activitdli la
compartimentul,,Amenajarea Padurilor, Cartografiere gi Cadastru". La indeplinirea
activitAlilor respective au fost ir4plicali direcr 26 angaj ali din cadrul Centrului de Amenajdri
Silvice, inclusiv: sec{iile Amenpjarea pddurilor 1 qi 2 (18 persoane), sectia Caftografiere,
Cadastru, Delimitdri gi Mdsurdri Forestiere (5 persoane), serviciul Prelucrarea Datelor 9i
Editarea Materiaf elor (3 persoang).

Concomitgnt, la activitatea de elaborare a unor capitole din amenajanentele silvice au
pafticipat Ei speqialigti din cadrul unor seclii/servicii specializate pe anumite domenii (sectia
Proteclia Pdduri[or, Monitoring Forestier gi Consultanld; sec{ia Proiectare, Geneticd qi
Seminologie Forgstierd etc.).

Volumul pheltuielilor re1lizate de ICAS la compartimentul ,,Amenajarea Pddurilor,
Cafiografiere gi Qadastru" pe pafcursul anului 2019 constituie 3443,04 mii lei sau 92,1% din
plan. Detalii privind cheltuielile aferente compartimentului dat sunt expuse in anexa la
prezentul Raporli Principalele activitdli realizate pe parcursul anului 2019 la comparlimentul
,,Amenajarea Pddurilor, Cafiogr4fieere qi Cadastru" sunt expuse in continuare.

I. Lucrdri de pregaitlre pentruJqza de teren a lucrdrilor de amenajare a pddurilor:

f. intocrnirea materialelor primarc pentru lucr[rile de amenajare a pddurilor
(elaboparea caietelor fle descriere parcelard, inclusiv pentru IS Nisporeni-Silva -
234,6 ore, RNS Codrii - 98"5 ore; IS Silva-Centru Ungheni - 285,0 ore) - total
618,1 ore de proiectarg.

2. Pregdtirea materialelpr carlografice necesare pentru eI'ectuarea lucrdrilor de
amenqjare a pddurilor in anul 2019 in iS Nisporeni, iS Silva-Centru Ungheni Ei
RN Codrii (colec{area gi sistematizarea inlbrmaliei grafice): hd4ile
amenajamentului precedent, format electronic gi tipdrit; planurile onophoto;
planurile de evidenJb graficd a primdriilor (117 planqe Ia scara l:10000); harta
localitfltilor; releaua hidrograficd; releaua de drumuri (axa drumului, delimitarea
drumului); relief etc.

3. Sistematizarea materiElelor cartogratice existente pentru iS Nisporeni 14UP/ocoale
silvice), iS Silva-Centru Ungheni (4 UP/ocoale silvice) 9i RN Codrii 11 UP):
georeferenlierea in sistemul de coordonate a Republicii Moldova (Moldreft99;
analiza informaliei gr4fice existente in AutoCad pentru toate ocoalele; imprimarea
schi;elor d,: lucru (scpra l:10000) pentru lucrdrile pregdtitoare cdtre amenajarea
silvicd in a,:este entitdti silvice etc.

4. intocrnirea cu suporlql tehnologiilor GIS a schi{elor de teren la scara 1:i0000 pe
cantoane silvice din padrul entitd{ilor silvice destinate amenajdrii in anul 2019



(RN Codrii (148 ore), IS Nisporeni-Silva (264 ore.l qi iS Silva-C'enrru Ungheni
(264 ore) - 6-/6 ore.

5. Analiza milterialelor primare gi hd(ilor imprimate coordonate la SRFC locale si
raionale pentru Silva-bentru Ungheni, RN Codrii gi iS Nisporeni-Silva, precum Ei
remitsrea a.cestora enlitAlilor silvice respective pentru corectare qi completare.

6. Elaborarea schemelor ecotipologice gi listei drumurilor pentru entitAlile silvice
incluse in planul de teamenajare silr,ica in anul 2019: Silva-Centru Ungheni. iS
Nisporeni-Silva 9i RN Codrii.

7. Acord,area de cdtre personalul ICAS a consultanlei qi suporlului tehnic/metodic
pentru entitelile silvipe incluse in planul de reamenajare silvicd in anul 2019:
Silva-Centru Ungheni, Nisporeni-Silva qi RN Codrii.

IL Lucrdri de pnoiect'are a ame4ajamentelor silvice pe ocoale silvice, a studiilor generale pe
entitate silvicd, pregdtirea mgterialelor necesare pentru elaborarea hdrSilor amenajistice
cu suportul tehnologiilor GIS:

8. Pregdtirea materialelor necesare qi elaborarea h64ilor cu supoftul tehnologiilor
GIS (vectorizarea straturilor de subparcelar, parcelar, trupuri de pddure gi borne)
in volum total de 2067,99 ore de proiectare, inclusiv pentru IS Cdldragi in volum
de 1786,9 ore, RN Pl4iul Fagului 281,09 ore.

9. Coordonarea la SRFC raionale (Cdldraqi, Orhei, Strdqeni, Ungheni, Nisporeni) a
Iimitelor firndului fotestier (varianta electronicd) gestionat de cdtre IS Cdldraqi
(68,0 ore) qi RN Plaiul Fagului (40 ore) - total 108 ore.

10. Confruntarea tdierilpr executate in trimestrul IV 2018 cu planurile
amen4jamentului noq pentru urmdtorul deceniu (confruntarea limitelor Ei a

suprafelelor pe unitdli amenajistice; operarea modiflcdrilor etc.) pentru IS Cdldraqi
qi RN Plaiul Fagului.

11. Pregdtirea si desiEgqrarea conferinlelor II de amenajare a pddurilor (analiza
materialelor primare, planificdrilor pentru urmAtorul deceniu etc.; elaborarea
variantei primare a memoriilor tehnice etc.) pentru IS CdlEraEi (480,0 ore) gi RN
Plaiul Fagului (120 ore) - 600,0 ore de proiectare.

12. Proieatarea amenaj arlente lor silvice in volum total de 4804,3 ore (redactarea,
tehnoredactarea etc.), inclusiv pentnr iS CalAraqi_ in volum de 3701,34 ore, RN
Plaiul Fagului in volum de 102'7,96 ore gi pentru IS Orhei (OS Susleni) in volum
de 75,0 ore.

13. Proieotarea studiilor generale pe entitSli silvice in volum de 1968,44 ore, inclusiv
pentru iS Orhei (7211,0 ore de proiectare (redactarea. tehnoredacta-re etc.), iS
Cdldraqi (621.,44 ore {e proiectare (redactarea, tehnoredactare etc.) qi IS Telenegti
(620,0 ore de proiectare (redactare, tehnoredactare etc.).

14. intocrnirea schilei aqrenajistice temporare pe. ocol silvic la finele campaniei de
teren in vc,lum de 682,0 ore, inclusiv pentru IS Nisporeni-Silva - 277,7 ore, RN
Codrii - 9ti,1 ore, Silva-Centru Ungheni 306,2 ore.



m. Cartografiere, catlastru, delimitdri Ei mdsurdri forestiere.

15. Materializarea digit4ld^ a punctelor preluate cu supor-tul GpS gi crearea
poligoanelor din cadrul IS cdldragi (440 ore) si RN plaiul F agu]-i (272 ore) - total
712 ore.

16. Elaborarea qi editare4 ha4ilor tematice pentru iS calaraqi (harta tipului de sol,
harta a'bo.etelor, harla lucrdrilor propuse) qi RN Plaiul Fagului (harta tipului de
sol, harla rlrboretelor, harla lucrdrilor propuse, harla tipurilor de stafiune, harta
tipurilor de pddure) la scara 1:20000 (anexarea informaliei din programul AS in
stratul subparcelar (Maplnfo); analiza informaliei grafice finale, verificarea 5i
lichidarea ororilor etc.).

17. Elaborarea plangelor oafionate la scara 1 : 10000 (format .41, carlonate; informalia
anexatd: prlrcela, subparcela, supraflala, varstA, consisten{a, clasa de producpe.l
pentru IS CdlSragi gi RN.Plaiul Fagului, cAte 2 exemplare pentru fiecare ocol
silvic/UP, lotal 40 plapqe (IS Cdldragi - 36 plange; RN plaiul Fagului 4 planqe).

18. Elaborarea extraselor din hd4ile cadastrale de bazd din cadrul iS HAncesti-Silva cu
limitele fondului forestier;i sistematizarea hotarelor pentru fiecare trup de pddure
in parle pentru coordonarea la ocoalele silvice gi organele cadastrale locale (UAT)
sau raional,: - 89 extrase format A3.

19. Elaborarea si imprimarea planurilor-schigA pentru combaterea aeriana a
ddundtorilor defotiatori, scara I :50 000 pentru iSC Strd;eni - 9 llle format 43, iS
Hdncegti-Silva - l2 file format A3, IS CdlSrasi - 3 file format A3.

20. Ridicarea i.n plan qi stabilirea hotarelor in naturd cu suportul GPS geodezic pentru
entitAlile silvice subordonate Agen!iei,,Moldsilva":

clt Rf,l Plaiul F4gului - trupul de pddure .,Rddeni" (uniElile amenajistice:
9 A., 98, 9 C, 9V2, 9V4, 23M1, 24Ml );

* isrl Sil-Rdzeni - UP Rdzeni, trupul de pddure ,,Rdzeni-Moleqti";

tl! iS Nisporeni-Silva - Ocolul silvic Cioregti, trupul de pddure ,,Cerifuia".

21. Elaborrarea planului-sohiJd a sectorului arendat de cdtre ,.Autoaura" SRL, pentru
organizarezt qi dezvoltarea infrastructurii in scopul de recreere (trupul de pddure

,,Ivanor,'ca,, din cadrul UP Bilti. Intreprinderea pentru Silviculturd Bdl]i;
efectualea ridicdrilor in plan, transpunerea hotarelor in naturd a sectorului arendat
etc.) pe sectorul cu suprafala totald de 28 ha.

22. Elabotarea planului-schild a sectorului arendat (trupul de pddur.e ,,Fazenda"),
pentru organizarea qi dezvoltarea infrastructurii in scopul cinegetic si recreere
(124,, 128, l2C, l2D, 12M1. 12M2, l2M3), consultarea privind elaborarea
planului de dezvoltare, organizarea inliastructurii etc.

23. Elabotarea planului-schi1d a sectorului arendat de cdtre,,Proegal SV" SRL, pentru
organizareer Ei dezvol{area infrastructurii in scopul de recreere (17N1, 17A) din
cadrul OS Seligte, lntpeprinderea pentru Silviculturd Orhei (efectuarea ridicdrilor
in plan, fanspunerea hotarelor in naturd a sectorului arendat etc.) pe sectorul cu
suprafata totald de 0,7 ha.



IV, Prelucrarea pe calculator a datelor amenajamentu/ui silvic, editarea materialelor;

24. Ptelucrareer primari a datelor amenajamentului silvic pe calculator pentru ocoalele
silvice IS {Jdldragi (4 uP) - 4512 u.a., RN plaiul Fagului - l0l7 t.a., instalarea
programului de prelucrare a descrierilor parcelare in calculator; crearea copiilor
OS instalate; introducerea datelor generale ale OS (schema tipologicd gi date
generale plivind componenJa UP); selectarea figierelor cu date, crearea copiilor,
validarea cLatelor os, tiparul listei cu erori; executarea modificdrilor, corelarea
schemei tipologice, verificarea incadr[rii in categorii de folosinli qi grupe
funcfionale, verificarea structurii oS; validarea finald, selectarea executarii de
calculator il anumitor rapoarte (situalii); selectarea rapoarlelor pentru redactarea
amenajamentului gi listarea rapoadelor executate etc.).

25. Tehnoredactarea amenajamentului silvic (redactare gi verificare text gi tabele,
corectal e Ia calculator, redactare graftce. machetare proiect etc.) pentru iS Orhei
(OS: Vatici, Telegeu, Ivancea. Pohrebcni, Seliqte. Susleni.). iS Telene$ti (OS:
Teleneqti, Cizdnegti, MdndreEri)qi iS CalaraEi (OS: Cdldraqi).

26. Tehnoredactarea (redactare gi verifioare text $i tabele, corectare la calculator,
redactare 

^grafice, 
machetare proiect etc.) si editarea studiului general pentru iS

Glodeni, iS goldane$ti, iS Orhei si iS Soroca.

27. Tehnoredactarea datelor complementare din evidenlele privind descrierile
parcelare, rnachetarea descrierilor parcelare pentru urmdtoarele entitdli silvice: iS
Cildraqi (OS HArjauca, OS Bravicea, OS Vdrzdregti, OS CAlSraEi), RN ,,Plaiul
Fagului".

28. Pregdtirea, editarea gi copertarea materialelor pentru Planul cantonului silvic pe iS
Soroca (56 plange; selectarea gi distribuirea pe parcele a suprafelelor pe cantoane
siJvie etc.).

Faza de teren a lucrdrilor de amenajare a pddurilor;

29. Amenajarezt pddurilor in fondul forestier pe o suprafa{d totala de 32207,3 ha (iS
Nisporeni-[iilva - 13]24,0 ha; IS SiJva-Centru Ungheni - 133 1 l,l ha; RN Codrii
- 5172,2 ha) sau circa 101% din volumul stabilit pentru anul 2019. Litigiile 9i
ocupaliile depistate in cadrul fondului forestier al IS Nisporeni-Silva constituie:
litigii - 2 oazuri cu suprafala totald de 1,1 ha; ocupalii 8 cazuri cu suprafala
totald de 2,,1ha.Litigii qi ocupaJii depistate in cadrul fondului forestier al iS Siiva-
Centru Ung,heni constituie: 45 de cazuri cu suprafaJa estimativd de 150 ha. pentru

RN Codrii nu au fost depistate litigii gi ocupalii.

30. Efectuarea lucrdrilor de ridicare in plan din cadrul amenajdrii pddurilor in volum
de I190 km cu preluarea a 28416 puncte geografice (lS Nisporeni-Silva (289 km
gi preluarea a 7989-puncte geoglafice); RN Codrii (324 km gi preluarea a 6932
puncte geoflrafice); IS Silva-Centru Ungheni (577 km qi preluarea a 13495 puncte
geografice)

3 1. AmenajareeL expoziliei ,,Vegetalia Moldovei" din cadrul Grddinii Botanice pc
suprafa!a de 15 ha (organizarea si delimitarea teritoriului; materializarea hotarelor;
elaborarea schitei primare etc.).



lucrdrilor de amenajare a pidurilor-parc din cadrul Primiriei mun.
pe suprafala 1000 ha.

ridicdrilor
Criul OS Vadul

or expl

in plan in fondul forestier gestionat de IS Chigineu (OS
ui Vodd, OS Ghidighici, OS Anenii Noi) la suprafelele
in perioada 2018-2019 (197 parchete; estimare suprafe{e;

pilot cu drona de tip Trimble UX5HP in cadrul RN Plaiul
cu inginerii din cadrul Intreprinderea de Stat Institutul de

ificarea posibilitdlii de recoltare etc.) pentru entitdlile
. a^ --^Silva-Sud Cahul. IS HAnce;ti-Silva. IS Iargara, ISC Sil-

si editare etc.) confom demersului CNA nr. 6'/02 din 08.07.2019.

zborurilor34. Efi

silvi

F

SO or tehnice;

Tehnice gi Cadastru ,,INGEOCAD" (circa 1200 ha;
or la rezolulia de 10 cm, 20 cm ;i modelul reliefului 3D;

publi paglna web: hnps://moldova-

iucrdrilor avizar e a actualizirii proiectdrilor amenai istice (revizuirea

serviciil editoriale (redactare, machetare, editare) prin editarea
elor pentru gedinle tehnice etc.:

orii tehni (nivel UP gi entitate silvicd) pentru orguizarea
pddurilor IS Cdldraqi (4 LP), RN Plaiulbrintelor II de amenajare a

agului (1 UP).
privind Itarea qi rdspAndirea ddun6torilor qi bolilor in pbdurile

onate de ,,Moldsilva" in anul 201 8, inclusiv prognoza pentru

ul 2019 - 30

privind starea de sAndtate a pddurilor in anul 2018 la nivelul
din cadrul Agenliei ,,Moldsilva" - 20 ex.;titdlilor silvi

privind

contextul

IS Chisindu.
ISC Strdseni

U1,

la

IS Nisporeni-S ilva.

sfdgurarea vizitei de instruire gi documentare in Germania

Iementdrii Contractului cu UCIPIFAD nr. B&S 99119

*&

*

RRECI din 06 1 .20 19 - 2 ex.l

iectul de a perdelelor forestiere de proteclie pentru Primdria
elila (r-nul -Noi: l0 ha; in cadrul Programului Rural de Rezilientd

icd Incluzivd (IFAD) - 2 ex.;

ista codurilor in descrierea parcelard - 10 ex.;

abele de e cu conlinut redus - 10 ex.

design- felicitdrilor, diplomelor de merit, leaflet-urilor pentru Ziua
qi alte evenimente.

;i desfhsurarea atelierului de lucru in cadrul proiectului
FAO CPIMOLI3T Cl,,Consolidarea capacitalilor institulionale ale AgenJier
Nali e in dom Forestier pentru organizarea Inventarului Nafional



39.

41. Ef

DIRECTO

ex. Talmaci l.

40. Parti

"Agri

Rep

Iimate"

ICAS

proiectului

ta

integrata
licii Moldova

raportului ,,Sectorul forestier din Republica Moldova -
de informalii nafionale in domeniu").

zarea Ei deslEgurarea Conferinfei $tiinf ifi ce Intema{ionale
gi rezilienti. Ce lipsegte? Ce trebuie sd mai cunoastem?"
i ,,Aspecte privind promovarea practicilor agroforestiere in

cultura competitivd in Moldova").

qi desfbqurarea atelierelor de lucru in cadrul proiectului
rapoartelor,,Experienla Republicii Moldova in

climei in cadrul sectorului forestier" qi ,,Experienla
adaptar ea sectorului forestier la schimbdrile cl imatice").

altor aferente competenjelor atribuite: elaborarea ddrilor de
caietelor de sarcini, scrisorilor 5i ordinelor,gi planurilor de lucru,

recep!ie,actelor d desfEgurarea gedin{elor, participarea la seminare

DUMITRUGALUPA
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realizate deI

Anexi
la Raportul ICAS pentru anul

LLMUL CHELTUIELILOR
,,Amenajarea Pddurilor, Cartografrere qi Cadastru"

pe parcursul anului 2019

2129369

105875

199533
3393757
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2019", pe anului 2019 au fost desfbgurate lucriri de cercetare in

RAPORT
ICAS in domeniul cercetirii, pentru

anul 2019

aprobatii, in limitele bugetului ICAS, aprobat prin ordinul
decembrie 2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului ramurii

elaborate/publicate citeva rezumate qi articole.
conformitate cu ordinul Agengiei ..Moldsilva" nr. 90 din I4

ordinului nt. 293 din 28 decembrie 2018", actiivtatea
ICAS a fost
edere cele
lei pentru

volumul cheltuielilor planificate in prezentul raport
anul, iar cheltuieli pentru realizarea acesor activititi fost

mai a anului 19.
umul lilor realizate de ICAS la compartimentul ,,Cercetdri

anului 9 constituie 108 046 mii lei sau 20,3 4%o din plan.
planificate inifial sunt explicate prin faptul sistdrii acesteifafa de sume

al doilea a 2019, iu in primul trimestru au fost IEcute cheltuieli
a doua de cercetare. A treia temd de cercetare referitoare la tabele

aceastd peri la etapa de elaborare. La fel, din cauza lipsei de finanfare
e planificate. Detaliile privind cheltuielile aferente

dat sunt in anexa la prezentul Raport.
rczultate in domeniul cercetare-dezvoltare gi transfer tehnologic

Cercetiri aplicative gi de dezvoltare tehnologici

cetare: " regitmilor de provenienSd Ei localizarea resurselor genetice
tn teren, Catalogului Nalional al Resurselor Genetice Forestiere."

parcursul anului 2019 au activat 3 (trei) persoane.de cercetare,

a serviciil uestate in cadrul temei de cecetare a fost de 127 797 lei.
anului 2019, au fost axate nemiilocit pe delimitarea

de pro B - regiunea codrilor centrali gi C - regiunea Moldovei de

al materialelor de bazd pentru producerea materialuluigului Nali
Nalional al resurselor genetice forestiere. Aceste

punenl m ap a cadrului legislativ privind producerea, comercializarea qi

forestier de

Ei le rezultatele sunt prezentate in continuare:

de referinld, a elaboratd lista materialului forestier de reoroducere din
" pe specii rw - 376,5 ha, stejar pedunculat - 62,0 ha, fag - 51,0 ha,

ulm de cdmp 3,2 ha) din cadrul IS Cdliragi. Drept bazd. pentru elaborarea

Agenliei " Nr. 1 89 din 09.12.1996 "Cu privire la baza
. In listi sunt indicate urmdtoarele caracteristici: numele

altitudinea minimd gi maximd, tipul materialului de bazd,
(IS/ISC/RN), OSruP, UA, suprafala totald (ha), suprafala

ei, alte specii prezente. Aceaste listd include 43 unitdli-sus5

ede
xqry
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Valoarea

22 124lei.
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15.07.2015,,Cu,
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materialului de
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Valoarea

Il 442lei.
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In
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caracteristici :

materialului de
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cuprinde 3 1 uni

acestora s-a creat
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pe specii.

Pentru
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iciilor

A fost rate lista
pentru

priyire

datelor din

e unitnlii

Pentru

iciilor

perioadd s-a

La fel a

e unit[lii

Pentru I

lei.

Valoarea

e din lista

in cadrul temei de cercetare pentru IS Glodeni este de 15 743

unitiifil -sursd au fost utilizatehd\ile amenajistice, iar inbaza
de date utilizdnd softul QGIS.

naJionale cu privire la RGF din baza de date EUFGIS,
IS Calaraqi fost intreprins un studiu de documentare. S-a realizat baza de

in cadrul temei de cercetare pentru iS Calaraqi este de

forestier de reproducere din categoria - ,, identiJicat " pe

listei a servit ordinul Agentiei ,,Moldsilva" nr. 205 din
aprobarea Si actualizarea sectoqrelor bazei
dintre materialele de amenajare in baza cdrora s-

de actualizare materialele de amenajare in vigoare la dala 01.01.2019.
e parcelare s-a intocmit lista materialului forestier de

", pe specii. in listd sunt indicate urmdtoarele
coordonatele r qi y, altitudinea minimd gi maxim5, tipul

raionul, administratorul (IS/ISC/RN), OSruP, UA, suprafala

eI'ectivd (ha

s-a fEcut

unitafil
de date

originea, scopul selecliei, alte specii prezente. Lista include 4

sursd au fost utilizate hitr].:ile amenajistice, iar inbaza
utilizAnd softul QGIS.

1n delimitdrii limitei dintre resiunea de nrovenientd B -

$ic- Moldovei de Sud.

in cadrul temei de cercetaxe penhu ISC Cimiqlia este de

e de pro

rcalizarca fazei de documentare in privinla delimitdrii
din cadrul intreprinderii pentru Silviculturd Glodeni.

elaboratd si lista materialului forestier de reproducere din categoria -
In baza din descrierile parcelare s-a intocmit lista materialului
din - ,,identiJicat" pe specii. In listd sunt indicate urmdtoarele

coordonatele x qi y, altitudinea minimA qi maximd, tipul
raionul, administratorul (IS/ISC/RN), OSruP, UA, suprafala

efectivd (ha originea, scopul selecfiei, alte specii. Pentru IS Glodeni lista

sursd au fost utilizate hFL\Ile amenajistice, iat inbaza
de date GIS utiliz6nd softul QGIS. Pentru poptlarcabazei de date GIS au

i forestier de reproducere din categoria - , , identificat "



ISC S
\-u

parcusul a fost
,, identifrcat" pe

"Cu privire la
identificate 70

in privinf{
localizate pe

documentare. Sa

Valoarea

14 496lei.

IS
IN

categoria - ,,

Agenliei ,,Mol
actualizarea

lista materialului
indicate
qi maximd, tipul
UA, suprafala

conline 7 unitiiti-
Pentru

acestora s-a creat

fost introduse
pe specii.

Valoarea

15 982lei.

is relen
in oeri

categoia - ,,

materialului
urmdtoarele

maximd, tipul
UA, suprafafa

conline 14 unitdli-
5,7 ha,TE-7,4ha

Pentru
aceslora s-a creat

fost introduse datel

pe specii.

In aceastd

limitelor intre de proveni din cadrul Intreprinderii pentru Silviculturd Teleneqti.

la cercetirile

" nr. 350

,, pe

(ha),

(sT - 38,

rctuate in cadrul intreprindedi Silvo-Cinegeticd Strdqeni, pe
lista materialului forestier de reproducere din catoSoria _

pe baza din ordinul Agenliei ,,Moldsilva', Nr. 1g9 din 09.12.1996
semincerd" a materialelor de amenajare. in rezultatul cercetdrilor. au fost

r nalionale cu privire la RGF din baza de date EUFGIS.
i Silvo-Cinegeticd Shdqeni, a fost intreprins un studiu de

baza de pe specll.
ciilor in cadrul temei de cercetare pentru iSC Strdgeni este de

de referinld, a fost elaboratd lista materialului forestier de reproducere din
ye

or bazei ". ln baza datelor din descrierile parcelare s-a intocmit
din categoria -,,identificat', pe specii. in listd sunt
unitdlii sursd, coordonatele .:r qi y, altitudinea minimd

ide raionul, delindtorul, adminishatorut liSliSCmq, Osrup,
(ha), efectivd (ha), originea, scopul selecfiei, a.lte specii. Lista
: GO - 62,3 qi ST - 1,7 ha.

unitaIilor au fost utilizate hdr,tile amenajisti ce, iar inbaza
de date GIS, softul QGIS. Pentru popularea bazei de date GIS au

din lista i forestier de reproducere din categoria - , ,identi/icat"

ciilor prestate cadrul temei de cercetare pentru iS $olddnesti este de

referinfd, a

Ca bazd pentru elaborarea acestei liste a servit ordinul
22-12..2017 ,,Cu privire la reexaminarea, aprobarea gi

rst elaboratd lista materialului forestier de reproducere din
in baza datelor din descrierile parcelare s-a intocmit lista
din categoria - ,,identificat" pe specii. in listi sunt indicate

: numele itdlii sursd, coordonatele x qi y, altitudinea minimd qi
de raionul, delindtorul, administratorul (IS/ISC/RN), Osrup,

efectivd (ha), originea, scopul selecliei, alte specii. Lista
GO - 36,2 ha, FR 1,5 ha, CI - 4,5 ha, pIN - 1 1,8 ha, SC -

unitalilor au fost utilizate hdrlile amenajisti ce, iar inbaza
de date GIS, softul QGIS. Pentru populare abazei de date GIS au

din lista forestier de reproducere din categoia - ,,ifuntiJicat"

ioadd s-a reugit fazei de documentare in privinfa delimitdrii



lei.

K
in peri

categoria - ,,

Agentiei ,,Mo
coresponden!a

materialele de

parcelare s-a t lista
specii. in listd indicate
altitudinea mi
(rs/rsc/RN), , UA,
alte specii. Lista

Pentru

acestora s-a creat

Sa realizat
regiunea codrilor

Valoarea ciilor

NC
A fost e

specii. Pentru

privire Ia re

fdcut dintre
actualizare qi

din descrierile lare s-a

,, identificat " pe

coordonatele x
defindtorul,

(ha), originea,

Pentru

acestora s-a creat

Valoarea

7940lei.

RNP
A fost lista

specii. Ulterior, in
de reproducere di
caracteristici : unitdlii

raionul,materialului de administuatorul (iS/ISC/RN), Osrup, UA, suprafala

in cadrul temei de cercetare pentru iS Teleneqti este de

de referinld, fost elaboratd lista materialului forestier de reproducere din
Pentru elaborarea acestei liste au fost analizate ordinele

la aprobarea bazei seminologice, dupd care s_a fEcut
materialele

are m vl
forestier de reproducere din categoria - ,,identificat,, pe
caracteristici: numele unitdlii sursd, coordonatele x qi y,

qi maximd, materialului de bazd, raionul, de{indtorul, administmtorul
totald (ha), suprafala efectivd (ha), originea, scopul selecliei,

JJ

unitd!ilo sursd au fost util izate hd4ile amenaj istice, iar in baza
utilizdnd softul QGIS.
delimitdrii limitei dintre regiunea de provenien{i B -

de date G

iqiC- Moldovei de Sud.

in cadrul temei de cercetare pentru iS Tighina este de 23 052

lista forestier de reproducere din categoria - , , identifrcat " pe
liste a ordinul Agenfiei ,,Moldsilva" nr. 205 din 15.07.2015 .,Cu

;i actualizarea sectoarelor bazei semincere,,, dupd care s-a
ele de amenajare in baza cdrora s-au emis ordinele de

le de are in vigoare la data 01.01.2019. Ulterior, in baza datelor

in listd
lista materialului forestier de reproducere din categoria -
indicate urmdtoa-rele caracteristici: numele unitetii susd.

y, altitudinea qi maxim5, tipul materialului de bazd. raionul.
OSruP, UA, suprafala totald (ha), suprafala efectivd

selecliei, alte Lista confine 7 unitAti-sursd.
unitdlilor au fost utilizate hdrlile amenajistice, iar inbaza

de date GIS, softul QGIS.
ciilor prestate cadrul temei de cercetare pentru ISC Manta-V este de

Domneasci

i forestier de reproducere din categoria - , ,identfficat" pe
datelor din

amenajare in baza cfuora s-au emis ordinele de actualizare qi
la data 01.01.2019. Ulterior, in baza datelor din descrierile

uln

categoria - ,,

parcelare s-a intocmit lista materialului forestier
" pe specii. in listd sunt indicate urmdtoarele

coordonatele x gi y, altitudinea minimd gi maximd, tipul



totald (ha),

sursa.

Pentru

acestora s-a

Valoarea

este de 5810 lei.

in ceea

producerea

forestiere au f,
entitdlile silvice.
entitdlilor silvice

l.2.Tema
administrat

pesti

Amenajare
urmdtoarele

l.
2. Co

animalelor d

4. Parti
efectivelor de

5. Prel

evidenld a

7.

domestici si in

al AgenJiei ,,Mo

Nu tot

Este

fondul
recoltd

entitalile

',M

efectivd (ha

de date

s-au efectuat

priveqte e Catalogului Nalional al materialelor de bazd pentru
forestier reproducere gi a Catalogului Nalional al resurselor genetice

laborate cu iar produsul livrabil a fost acceptat trimestrial de toate
februarie - martie 2020 sd fte prezenlat raportul final

cadrul unei

cercetare: Dezvoltarea popula{iei de mistre{i din fondul forestier
Agenfia ,,Mo " in condi(ii de epizootie. Monitorizarea focarelor de

clasicl qi pestd porcini africanl (PPA) in fondul forestier
de Agen{ia,,Moldsilva""

anului 2019 jumdtate a anului) speciali$tii Serviciului Vdndtoare gi

ln numar 2 persoane, in cadrul prezentei teme au fost realizate

cu pnvre PPC qi PPA.
qi comuni operativA cu instituliile qi structurile abilitate cu proteclia

qi sdlbatice ( SA, Agenlia,,Moldsilva", entitdtile silvice).
Ia qedinfa icd dedicatd tematicii pestei porcine africand si evaludrii

rezultatelor I de evaluare, analiza calitdlii lucrdrilor de evaluare qi

la entitelile
situaliei pri focarele de pestd porcind africand in rdndurile porcilor

de mistreli.
logic specialigtilor in domeniu din cadrul entitdlilor silvice

iei cu privire la PPA in ca&ul entitdtilor silvice s-au

au fost emise ordine qi dispozilii inteme cu privire la
situaliei vizavi de PPA, in baza celot primite de la Agenlia

, cu prrvrre activitdlile de prevenire Ei combatere a maladiei..
lucrdrilor de

originea, scopul selecliei, alte specii. Lista conline g unitati_

sursd au fost util izate hd{ile amenajistice, iar in baza

utilizind. softul QGIS.
in cadrul temei de cercetare penfu RN Pddurea Domneascd

a efectivelor de vdnat nu este asiguratd pretutindeni.
de evaluare a vAnatului gi prelucrarea statisticd a

in iS tighina, Strdqeni, cu unele excepiii.
nalul impli la lucrdrile de evaluare este suficient de instruit din ounct

al metodologi de evaluare qi de prelucrare a informa{iilor colectate.
deaam Instrucliunile privind evaluarea efectivelor de vAnat din

de Agenlia ,,Moldsilva" gi de calculare a cotelor de
v6natului. instrucliuni au fost ameliorate de cdtre specialiqtii



rn noua

angaj alii
,,Moldsilva".

1.3. Tema

Tema de
de fondator.

Certificarea calitatii
verificare in ori
sigilare care

tehdce specifice.
Certificarea

angajafi. Suma
lei.

calitdtii
determinarea
laborator qi

speciflce
acestora dupd

de laborator care
specii;

Testele
Puritatea
si prin
Componen{a
materii inerte
Germinatia -
seminte, care
pentru a valoarea de
Umiditatea -
Masa a 1000

seminle ,

Starea
(infestare) si a

Teste
Masa h
in kg.
Viabilitatea
capacitatea
Energia
expfima pnn
stabilitd pentru

de
i germinative.

gi necesitb a fi analizate de cdhe specialigtii Agenliei ,,Moldsilva', si

de raportare
silvice, care

fost
vor fi

elaborate mdsurile necesare de inheprins de cdtre
transmis pentru verificare qi aprobare la Agenfia

de bazd a sec{iilor din cadrul ICAS
seminfelor de arbori gi arbupti forestieri

reprezintd un ansamblu de operaliuni de control si
ele faze ale i de multiplicare, condifionare, ambalare, etichetare si

ca produsele, procedeele si serviciile sunt conforme cu regulile si normele

r forestiere a fost rcalizaId pe parcursul anului 2019 de 3
de servicii de aceastd sectie intreprinderilor silvice este de 85 820

constd din:
ndifiilor tehni de calitate a seminlei cuprinzdnd masa eqantioanelor de

puritatea ica, viabilitatea, germinalia, starea sanitara sau alte condilii
prevdalte a reguli si nolmelor care se efectueazd prin analiza

oficiala se prin eliberarea documentelor si analizele (testele)
de calitate prevdzute in norme, pe specii sau grupe de

a

- tesful care componenta gravimetrica a probei care se analizeazd
lo de seminfe, exprimatd procentual.

- testul determind identitatea diferitelor snecii de seminte si
compun

care potenlialul maxim de germinafie aI seminlelor din lotul de
a comDaxa calitatea diferitelor loturilor si de asemenea

m camp.
care conlinutul procentual de apd al seminfelor.

!e - testul stabilegte mdrimea seminlelor exprimatd prin masa a 1000
la umiditatea in momentul determindrii, din proba de laborator.

cercelare:
sub

se afld in
ide

fi folosit

- testul
ismelor

sunt:
- analiza

- testul

indicilor dendrometrici qi auxologici pentru
de salcAm alb din Republica Moldova"

de revizuire gi elaborare in contextul obiecliilor formulate
in trimestrul I la aceastd temd, nu s-au realizat.

care se stabileqte prezenla sau absenla dlundtorilor
(infectare) care se hansmit prin seminlele agricole.

determinarea masei unui hectolitru de seminfe, exprimati

cu sdrud de tetrazoliu este analiza care determind
totald a semintelor .

care se determind viteza de germinare a semin{elor si se

germinate inh-o perioadd egala cu 1/3 - % din durata



sunt supuse

1974 kg,

qi 4706,0 kg

fost realizat in

Geneticd si

luna ianuarie,

calitatii
organtzarea pr

cele necesare

viabilitdlii prin
cantitatea 4 x 50

modul de compl

Cold - test -
asemdnAtoare

fost prezentate

laborator, dintre
conholului cali

Volumul
subordonate A

totald a loturilor
kg. Din aceastd

de recoltat in anul

(67,15%), fiind
proporlie de 0,42

Pentru

au fost eliberate

In cadrul

forestiere in baza

(200s-20t8,2019

Conform

In vederea

In privinfa

in cadrul

verificdri periodi

laborator conform

forestiere. Metode

testarea germinati

1.5r

Maj

calitdlii seminlelor
este satisiacAtoare. Aprecierea activitdfii de control a

ertificarea fii seminfelor de arbori gi arbuqti forestieri

anului 2019, catre entitdlile silvice subordonate Agenliei Moldsilva au

la rece
iilor din

controlul

4 au fost
seminlelor

or de laborator

144309,5

ie loturi f
19 Ei cea

or din

determind comportarea seminfelor in condilii suboptime,
np dupd semdnat.

ii seminlelor de arbori qi arbuqti, 30g egantioane de
repetat. In perioada de referin{d au fost supuse

erc 227 eqantioane de iaborator din cele 309, iar restul gl
perioada ianuarie - februarie 2020.

care s-a solicitat testarea calitdlii seminlelor este de 149015,5
kg constituie loturi de seminle formate in contul anului 2019

in anii precedenJi. Astfel, compardnd cantitatea planificatd
verificdrilor, se constatd cd planul total pe entitdti silvice a

a bazei de date privind controlul calitdlii seminlelor
e de evidenf[ a determindrii calitdtii semintelor forestiere

semin{e planificat pentru recoltare de cdtre entitdtile silvice
ei ,,Moldsilva" parcursul anului 2019, constituie 192270 kp (trimestrul I _
2 - 138 kg, 3 - 2132 kg, trimestrul 4 - 197942 kg). Cantitatea

semmle pentru

de 75,1%o.

seminlelor cele 308 eqantioane de laborator (EL) a fost testatd prin
(68 EL) 9i bi c - testul cu tetrazoliu (240 EL).
seminlelor i dupd caatitate, se incadreazd in clasa a III-a de calitate

de a II-a ( ,20%) qi clasa I-ia (2,24%). Seminlele neconditionate sunt in

le de labo prezenlate pe parcursul anului 2019, entitdlilor silvice le-
ede gi facturi de platd in sumd totald de 140561.9 lei.

de

s-a ftnalizat datelor in format electronic Ai verificarea acestora.
ui activi de dezvoltare qi transfer tehnologic al Secliei Proiectare,

.logie Foresti pentru anul 2019, coleclia de seminle a fost actualizatd in
septembrie.

forestiere), a

de management al laboratorului de incercdri (controlul
planificat de a fi petrecut un seminar cu privire la

de seminye . Acest seminar urm eazd sd. he tealizat in anul 2020.
i de incercdri (conholul calitdlii seminlelor forestiere) cu

analizele de , s-a procurat substanfa necesard pentru verificarea
biochimi - 2,3,5-Triphenyl tetrazolium chloride (cod: 8IT3086I

de care a materialului forestier de reproducere s-au intreprins
in cadrul ui de incercdri in privinla respectdrii analizelor de

SR 1908 2014: Seminte de arbori ;i arbu;ti pentru culturi
analizd. in verificdrii au fost constatate urmdtoarele asoecte: la

numdrul de

a fiselor de

inle pe subeqantioane yariazd. in limite de la 95 la 100,



a fost
din partea pentru S

Modelul de a fost in baza mateialelor existente la acest capitol in cadrulServiciului de lln Seminologie gi Regenerare qi a literaturii de specialitate.
Pagaportul a fost entitdlii silvice Iargara doamna Miscenco Ana.

de cdtre speciali$tii ICAS a fost elaborate gi publicat :

, E. Ergova, S, Vasilciuc, D. Vasilciuc ,,Raport privind dezvoltarea si
rdspindirea or $i bolilor pddurile gestionate de Agentia ,,Moldsilva,' in anul 201g,
inclusiv gi pe anul 2019" Chigindu 2019, ex 40.

/

ltocmlt pa$aportul pepinierei forestiere Bdius. Solicitarea vine
vicultud Iargara (scrisoarea nr. 153 din data de 10.05.201g).

,,

oadei de

rarea gi publicarea lucrlrilor

UMUL CHELTUIELILOR

te de ICAS la mentul,,Lucr;ri $tiiintifice in silviculturi,, pe
pa rcursu I anului 2019

Anexe

la Raportul ICAS pentru anul 2019

indicatorulu
Unitatea

de

mdsuri

Gradul de
indeplinire,

o/o

Retribuirea mun

obligatorie, 18%
rdri sociale d

Asigurarea obl
medicall,4s%
Materia le

Consumuri d irect
Consumuri indir 6L742



prezemal

alalizelor de

subordonate

1974 kg,

qi 4706,0 kg
de recoltat in

analiza

forestiere in

Geneticd qi

luna ianuarie,

calitdlii
organEarea

cele necesare

verificdri Deri

laborator

forestiere.
testarea sermi

I
Pe

dintre care 4 au

seminfelor fo

Volumul

totald a loturilor
kg. Din aceastd

fost realizat in
Viabili

(62,43%), frind,
propo(ie de 0,01

(200s-20r8,20r
Conform

viabilitetii prin
cantitatea 4 x 50

in cadrul

modul de compl

dotdrii

calirdtii
a figelor de

privind
Secfiei Pro

anului 2019

prezenlate

itate 144309

loturi
2019 qi cea

datelor din

NOTAINFORMATIVA
de dezvoltare Ei transfer tehnologic al
Genetici gi Seminologie Forestieri

pentru anul 2019

227 de laborator din cele 308, iar restul 81 sunt suDuse
ln Dert ianuarie - februarie 2020.

seminle planificat pentru recoltare de cdtre entitdtile silvice
iei ,,Moldsilva pe parcursul anului 2019, constituie 192270 kg (himestrul 1 _

2 - 138 kg, 3 - 2132 kg, trimestrul 4 - 187942 kg). Cantitatea
seminfe

itji seminlelor de arbori Ei arbuSti pentru culturiforestiere
de cdtre entitdlile silvice subordonate Agenliei Moldsilva au
seminlelor de arbori Ei arbugti 308 eqantioane de laborator,
:at. In perioada de referinld au fost supuse controlului caliti{ii

care s-a solicitat testarea calitdlii seminlelor este de 149015,5
kg constituie loturi de seminte formate in contul anului 2019

in anii precedenli. Astfel, compardnd cantitatea planificatd
verificdrilor, se constatd cd planul total pe ontitaf silvice a

a bazei de date privind controlul calit5jii seminlelor
de evidenld a determindrii calitdtii seminlelor forestiere

ie de 75,1

seminlelor cele 227 egaatioane de laborator @L) a fost testatd prin
(63 EL) qi

semintelor
ic - testul cu tetrazoliu (164 EL).

ere dupd cantitate, se incadreazd in clasa a III-a de calitate
de a II-a 5,75%) Ei clasa I-ia (1,81%). Semin{ele neconditionate sunt in

activitali de

, s-a finalizat datelor in format electronic si verificarea acestora.
de dezvoltare qi transfer tehnologic al Secliei proiectare,

ogie Foresti pentru anul 2019, colectia de semin{e a fost actualizatd in
ie, septembrie.

asigurdrii ui de management al laboratorului de incercdri (conholul
forestiere), a fost planificat de a fi petrecut un seminar cu privire ra

de seminle . Acest seminar urmeazd s6. fie rcalizatin anul2020.
de incercdri (conholul calitdlii seminJelor forestiere) cu

analizele de laborator, s-a procurat substan{a necesard pentru verificarea
bi - 2,3,5-Triphenyl tetrazolium chloride (cod: 8IT3086:

ide care a materialului forestier de reproducere s-au intreprins
in cadrul de incercdri in privinla respectdrii analizelor de

Standardul

de analizd.

i. numdrul de

SR 1908 2014: Seminle de arbori Si arbuSti pentru culturi
urma verificirii au fost constatate urmdtoarele aspecte: la

pe subeqantioane vaiazd in limite de la 95 la 100,
este satisfEcdtoare. Aprecierea activitilii de control a



In aceastd perioadd, a fost intocmit pa;aportul pepinierei forestiere Bdiuq. Solicitarea vine
din partea intreprinderii pentnr Silviculturd Iargara (scrisoarea nr. 153 din data de 10.05.2018).

Modelul de paqaport a fost elaborat in baza materialelor existente la acest capitol in cadrul
Serviciului de incercdri in domeniu Seminologie gi Regenerare gi a literaturii de specialitate.
Paqaportul a fost prezentat directorului entitatii silvice Iargara doamna Miqcenco Ana.

il. Activitdli tn cadrul lucrdrilor de amenajare a pddurilor
Lucrdri de cartare seminologici a arboretelor in perioada de referin{d au fost realizate

dupl cum trmeaz1'. faza de birou pentrt iS Calaraqi qi RN Plaiul Fagului, fiind prezentate

rezr;ltatele la cea dea doua conferinlS de amenajarc; faza de documentare pentru iS Silva-Centru
Ungheni, iS Nisporeni-Silva qi RN Codtli; faza de teren in cadrul iS Nisporeni-Silva iS Silva-
Centru Ungheni gi RN Codrii. Au fost realizate qi subcapitolele cu privire la seminle qi pepiniere

forestiere din proiectele de amenajare pentru iS Calera$i qi RN Plaiul Fagului. Rezultatele au fost
prezentate gefilor secliilor de amenajare.

Volumul cheltuielilor realizate de Seclia de Proiectare, Geneticd gi Seminologie
Forestierd la compartimentele Determinarea calitdlii seminlelor de arbori Si arbuSti pentru
culturi forestier $i Activitdli in cadrul lucrdrilor de amenajare a pddurilor pe parcursul anului
2019 este Drezentat in tabelul 1.

Volumul cheltuielilor pe parcursul anului 2019 de activitate depdgegte volumul
cheltuielilor planificate u 24% (652421ei) suma planificati pentru perioada datd, care se explicd

prin acordarea premiilor cu prilejul zilei lucrdtorului din silvicultur5., procurarea materialelor

necesare pentru activitatea sectiei si deplasdri.

$ef Serviciul R.esurse Genetic. -
Ei Seminologie (oc "-tu"- GHEORGHE FLORENTA

(W*r 
61 

(,at1i,,r

Tabelul l.VOLUMUL CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului
Unitatea de

mAsuri
Plan Fapt

Gradul de indeplinire,
Vo

Retribuirea muncii lei 19J650 229351 I18.4
Conffibutia de asigurari sociale de stat obligatorie, 18% lei 34856 4t283 I18.4
Asigurarea obligatorie de asistenli medicalS, 4,s%o lei 8714 10321 I18.4
Materiale lei 9689 24777 ?\5 7

Deplasari lei 3494

Consumuri directe, total lei 246910 309226 125.2

Consumuri indirecte lei 251 10 28036 lll.7
1'otal lei 272020 337262 124.0

DIRECTORICAS DUMITRUGALUPA



a

lementarea Proiectelor

019

in Moldova" (PCSM) gi ,,Dezvolrarea
) s-au continuat activialile aferente

efectuate pe parcursul perioadei de
a lost etecruara de companiile..TUV-

anca Mondiald pentru scopul respectiv.

In anul 2019 in
sectorului fi
procesului de

monitorizare II.
NORD" (PCSM)

Referitor la imp perioadei de raportare au

rdspunsurilor intrebdrile noi abordate de Compania "AENOR" ( cazurlle
ln masuran a i la colet; coeficienlii utilizali in procesul de calculul

a emisiil provocate de i cendiile forestiere; procedura de calibrare Ei verificare intemd
a echi entului de etc.) dupl examinarea versiunii 03 a Raporlului de

Monitori penffu prol PDSFCM,
2, Pregdtire i remiterea Fondul BioCarbon (BioCF), spre examinare qi promovare, a

Raportului revdzut de monitorizare a

version 04,54 foi); modulul de calcul

pachetul de documen brmagii aferente

PDSF (versiunea 04)

SMART CFDP 2017

fost impl

(Monitoring Repofi,
.04.

3. Amendamentului 2la ERPA PCSM (TF056815) sr

ERPA PDSFCM (TF094358), organizarea semndrir

de cdtre conducerea Agenliei "Moldsilva", remiterea

PDSFCM qi introducerea modificdrilor in Raportul de

qi in modulul de calcul SMART reiesind din

3la
lor

exemp r semnate la
4. Revizui calculelor ( ii de NzO de la arderea biomasei) in modulul de calcul

SMART pror

monitori a PDSF

obiecjiile te de la experlii Companiei "AENOR"
remiterea BioCF pentru examinare Ei promovare pachetului de

Raportului revdzut de monitorizare a PDSFCM (versiunea

06) (Mo Report, on 06); modutul de calcul SMART MCFDP 2017 v.06.

anilor 20

35 din 15

copiile
proiectele

activitate, volum total db 387 foi.

7 . Trad scrisorii Fondului BioCarbon al Bdncii Mondiale

rorduri de (umpdrare-v dnzare a reducerilor de emisii (ERPA) pentru

PCSM PDSFpM, ordinele legate de activitatea UIP, contractele, rapoafie de

oldislva" pri],'ind explicarea relinerii pldlilor pentru
adresate directorului
reducerile de emisiiAgenliei

generate cadrul proiecte[or PCSM si PDSFCM (4 file).
8. in conte

impl a proiectelQr PCSM 9i PDSFCM, se prevede transferul responsabilitalii



cDM de la BiocF cdtre Entitatea proiectului (Agenfia "Moldsilva,'). Aceasta prevede
transferarga statutului de Punct Focal al cDM de la BIRD/BM. in calitate de
Administrator al BiocF la Entitatea proiectului pentru ambele proiecte. cu acest scop se
solicitd oompletarea si semnarea unor formulare. Formularele respective au fost
completatg, sernnate de conducerea Agengiei "Moldsilva,, si transmise la BioCF.

9. Informarea conducerii Agenliei "Moldsilva" despre mersul procesului de cerlificare a
emisiilor a GE|S generate in cadrul proiectelor pcSM gi pDSFCM pe parcursul perioadei
II de monitorizare:

I 0. confirmarea din data de 22.04.2019 de la Secretariatul ccoNUSC privind primirea
Cererii din partea companiei AENOR privind eliberarea cerlificatului pentru reducerile
de emisii in volum de 695097 tCO2 pentru proiectul PDSFCM (nr. de inreg.g244)
generate pe parcursul perioadei de 01.01.2013 -31.12.2017.

1 1. confirmarea din data de 25.04.2019 de la Secretariatul ccoNUSC privind primirea
cererii din pirftea companiei rUV-NORD privind eliberarea certificatului pentru
reducerile de emisii in volum de 2065041 tCO2 pentru proiectul pCSM (nr. de

inreg.194$) generate pe parcursul perioadei de 01.01.2012 -31 .12.2016.
12. Pentru oblinerea reducerilor de emisii certificate (CERs) este necesar de pldtit aqa numitd

"ponderea veniturilor" (SoP) la Secretariatul Convenfiei. Proiecteie pCSM Ei PDSFCM
au generat cantitafi de reduceri de emisii (ERs) mai mari dec6t cele contractate de BCF,
fapt confirmat prin Rapoarlele de Monitorizare si de companiile de verificare. BIRD in
calitate de Adrninistratorul proiectelor PCSM qi PDSFCM va achita numai pentru ERs
contractatg de ei, surplus de ERs ar trebui sd achite Entitatea proiectului (Agen{ia
"Moldsilva"). Cu acest scop, s-a solicitat ca Moldsilva sd semneze scrisori, prin care
permite AdmirListratorului proiectelor sd achite Pondera veniturilor (Sop) din numele
Agenliei "Moldsilva" gi apoi sa reduca aceasta sumd din plata anuald pentru ERs
contractate in cadrul ERPA semnate. Scrisorile respective au fost pregdtite, semnale Sr

transmise Administratoru|.ri de proiect.

13. Elaborarea proiectului de Regulament al Unitdtii pentru Implementarea proiectelor in
domeniul forestier' (inclusiv proiectele "Conservarea solurilor in Moldova". "Dezvoltarea
sectorului f,orestier comunal in Moldova").

14. Deoarece termenul Acordului de cumpdrare a reducerilor de emisii generate in cadrul
proiectului PCSM (ERPA) se finalizeazd la 30 iunie 2019, dar obligagiunile
Administratorului (BIRD) al Fondului BioCarbon fala de Entitatea Proiectului (Agenfia
"Moldsilva") nu sunt onorate, BIRD a propus prelr.rngirea termenului Acordului pind la
3 1 decembrie lZ01 9. Scrisoarea respectivd a fost semnard de BIRD la 2 I iunie 20 19.

Scrisoarea a fost traduse din limba englezd qi impreund cu doud exemplare originale
identice ale scrisorii au fost prezentate conducerii Agenfiei "Moldsilva" pentru examinare

9l semnare.

15. Conlucrarga cu reprezentantii Fondului BioCarbon privind elaborarea formularului de
transfer al pldlilor pentru reducerile de emisii generate in cadrul proiectului PCSM pe
parcursul perioadei Il de rnonitorizare, traducerea variantei engleze qi prezentarea

conducerii Agen!iei "Moldsilva" pcntn-r examinare gi aprobare.

16. Organizarqa semndrii de cdtre conducerea Agenliei "Moldsilva" a fbrmularului de

transfer al reducerilor de emisii generate in cadrul proiectului PCSM pe parcursul



perioadei II de monitorizare (semnatd cu data 09.07.2019) (Anexa nr.2) si remiterea in
adresa Fondului BioCarbon pentru procesare.

17, Elaborarea ordinului Agentiei "Moldsilva" nr. 171 din 12.09.2019 privind modificarea
ordinului nr. 211 iln 22.08.20i 1 (reactualizarea componenlei comitetului de
Supraveghere).

18. organizarea qedinlei ordinare a comitetului de Supraveghere pentru proiectele pcSM gi
PDSFCM din 15.08.2019: elaborarea pachetului de documente si prezentarea acestuia
cdtre membrii Comitetului in termenul stabilit.

l9 Examinarea solicitdrilor de concretizare/rectificare parvenite din partea echipei CDM din
cadrul Secretariatului convenliei UNFCCC, pregatirea rdspunsurilor Ei remiterea in
adresa Fondului Biocarbon, precum gi introducerea modificdrilor respective in textul
Raportului de Monitorizare pentru proiectul pCSM (august 2019).

20 Organizarea conferinlei telefonice (10 septembrie) cu reprezentanlii Fondului BioCarbon
- Rama Chandra gi Yevghen Yeserkenov privind pregdtirea rdspunsurilor la intrebdrile
abordate de Secretariatul LTNFCCC refentor la Protocolul de Verificare a proiectelor
PCSM si PDSF'CM.

21. Cooperarea cu expertul internalional Viorel Blujdea privind obginerea opiniei referitor la
corectitudinea utilizdrii de cdtre ICAS a ecualiilor alometrice romAne;ti pentru calcularea
biomasei arborilor ;i arbuqtilor in cadrul proiectelor pCSM qi pDSFCM.

22. Remiterea cdtre compania de verificatori (TUV-NORD) a pachetului de documente -
Raport de Monitorizare pentru PCSM (v.09) transcris in format nou (v.07.0), rdspunsurile
entitdlii proiectului la comentariile/observafiile parvenite de la Secretariatul Convenliei
privind Schimbdrile climatice, calcurile incertitudinilor la calcularea carbonului in
biomasa pe suprafefele de probd din cadrul proiectului pCSM.

23 Modificarea Raporlului de Monitorizare pentru PDSFCM conform cerintelor formatului
nou (v.07.0) qi remiterea catre compania de verificatori (AENoR) a pachetului de
documente - Raport de Monitorizare pentru PDSFCM (v.08).

24, cooperarea cu reprezentantul Fondului Biocarbon - yevgen yeserkenov privind
pregdtirea scrisorii informative adresatd conducerii Agen!iei "Moldsilva" privind mersul
procesului de verificare a proiectelor PCSM gi PDSFCM.

25. Reiesind din faptul cd verificarea proiectelor PCSM 9i PDSFCM nu va fi finalizatd pind
la sfdrqitul anului 2019, Administratorul (BIRD) Fondului BioCarbon a propus
prelungirea acordurile de procurare/vinzare a reducerilor de emisii (ERpA) pentru
ambele proiecte pind la 30 iunie 2020. Scrisorile respective au fost traduse din limba
englezd gi impreund cu doud exemplare originale identice ale scrisorilor au fost
prezentate conducerii Agenfiei "Moldsilva" pentru examinare qi semnare. pe data de 30
decembrie 201 9 Agentia "Moldsilva" a contrasemnat amendamentele la ERpA
reSpectlVe.

26. Lansarea activitdlii de elaborare a Raportului privind implementarea proiectelor MDN de
impidurire ,,conservarea solurilor in Moldova" 5i .,Dezvoltarea sectorului forestier
comunal in Moldova", perioada 2002-2020.

27. Documentarea privind trecerea proiectelor PCSM qi pDSFCM cdtre standardele
voluntare (model PDD; metodologie de calcul reduceri de emisii, proceduri etc.).



28.

29.

30.

ex. Spitoc L.

022-92-89-56

DIRECTO

introducerea tuturor datelor contabile aferente activitdtii UIP
ICAS.

tuturor financiare gi a declaraliilor aferente activitElii UIp de
a proiectel PCSM si PDSFCM.

cu reprezentanlii Fondului BioCarbon pi a Bdncii Mondiale.

DUMITRUGALUPA




