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Dezvoltarea în ritm accelerat a societăţii moldoveneşti în ultimul deceniu a provocat 

profunde modificări în mediul de viaţă, dar a generat inerent şi o conştientizare ecologică a 

populaţiei, o preocupare tot ma pronunţată pentru ocrotirea şi conservarea mediului înconjurător. 

Pornind de la faptul, că pădurea în acest spaţiu geografic reprezintă o componentă de bază a 

mediului de viaţă şi principal element în asigurarea echilibrului ecologic, ea a fost şi este în 

continuare puternic afectată de evoluţia social-economică a ţării şi ca rezultat puternic 

mediatizată. Problema menţinerii, conservării, ameliorării şi dezvoltării durabile a ecosistemului 

forestier, precum şi rolul pădurii în asigurarea unui mediu de viaţă sănătos populaţiei republicii, 

sunt tot mai des pe de o parte supuse unor  dezbateri profesionale de domeniu, iar pe de altă parte 

trezeşte îngrijorare autorităţilor publice de toate nivelele.  

Un lucru este evident şi incontestabil, problema gospodăririi durabile a pădurilor, 

actualmente necesită o nouă abordare, deloc superficială, profesionistă şi cu argumente ştiinţifice 

bazate pe cercetări fundamentale şi aplicative de domeniu. Acţiunile silvicultorilor în procesul 

aplicării lucrărilor silvotehnice necesită o direcţionare strictă spre protejarea şi ameliorarea 

genofondului superior încă existent a speciilor principale şi de amestec autohtone. 

        Silvicultura europeană, parte componentă a căreia este şi silvicultura moldovenească, s-a 

fundamentat încă de la începuturi şi s-a dezvoltat pe o bază ecologică mereu amplificată. Cu 

toate acestea, funcţia protectivă a pădurii şi-a focalizat şi dezvoltat multitudinea acţiunilor de 

protecţie în concordanţă şi corelaţie cu funcţia de producere care rezultă din însăşi modul de 

organizare şi funcţionare a pădurii, precum şi în satisfacerea anumitor necesităţi sociale. 

Realizarea/reînființarea unui nou arboret in pădurea cultivată de către silvicultor este 

necesară/obligatorie din două motive :  

1) pentru a menține funcționalitățile ecoprotective ale pădurii la un nivel ridicat prin 

crearea și menținerea de structuri optime, precum și cele productive ale arboretului;  

2) pentru a valorifica producția de lemn a pădurii atunci când lemnul  are cantitativ și 
calitativ cea mai ridicată valoare. 

În pădurea naturală, precum și în cea cultivată, funcția productivă dar și functia 

ecoprotectivă a pădurii poate avea fluctuații în legătură cu fazele de dezvoltare a arboretelor 

echiene sau cu structura arboretului și vârsta arborilor în cele relativ echiene sau pluriene. Astfel, 

în pădurile cu arborete echiene, fazele de bătrânețe și de dezagregare, când lemnul nu se mai 

acumulează ci se pierde prin uscare, sunt foarte lungi. În aceste faze scade și capacitatea 

ecoprotectivă a pădurii. De aceea, pentru pădurea cultivată a fost creat conceptul de 

exploatabilitate, potrivit căruia arboretul în codrul regulat, trebuie regenerat atunci când atinge 

vârsta de la care eficiența productivă și cea ecoprotectivă, începe să scadă. Formulând acest 

concept, silvicultorii nu au făcut decât să aplice una din legile fundamentale ale biologiei care 

postulează că numai în organismele tinere se produce creștere activă și deci acumulare de 

biomasă, care încetează la vârste mari și chiar se pierde ulterior. 

Principala măsura în cazul regenerării din sămânță este tăierea într-un anumit fel a 

arborilor vârstnici pentru a crea spațiul și condițiile de lumină pentru producerea de sămânță și 
formarea noii generații de arbori. În cazul regenerării vegetative se aplică aceiași măsură dar la 

specii și vârste la care acest mod de regenerare este posibil. Astfel, silvicultorul prin aplicarea 

unor anumite tipuri de tăieri,  adică a unor tratamente silvotehnice, realizează concomitent 

recoltarea de masă lemnoasă și regenerarea arboretului.  

Îndată după declararea independenței Republicii Moldova, spațiul informațional de la noi 

a fost în permanență invadat cu informații de senzație privind degradarea stării de sănătate a 

fondului forestier, în deosebi cu referință la starea fitosanitară, tăieri ilicite, defrișări masive de 



suprafețe, etc.. Este evident, că fondul forestier se confruntă cu o masă largă de probleme, unele 

fiind cauzate de factori obiectivi, altele cu regret de percepere sau atitudini subiective la ceea ce 

se subînțelege prin noțiunea de pădure ca ecosistem forestier. Trebuie să putem face 

discernământ între problemele cauzate de factorii ecologici externi, rezultat al schimbărilor 

climatice deja vizibile și de cei departe de agricultură și silvicultură, și problemele sectorului 

forestier rezultat al influenței factorului uman, în primul rând al silvicultorului, dar și a unor 

factori sociali, inclusiv implicarea politicului la toate nivelele în managementul sectorului silvic. 

Nu doresc să mă opresc la acest capitol care solicită o dezbatere mai largă și poate în alt format. 

Astăzi doresc să mă expun succint asupra câtorva subiecte enunțate în denumirea prezentării, 

precum utilizarea corectă a terminilor silvici (mă voi referi doar la o mică parte), necesitatea 

efectuării lucrărilor silvotehnice și rolul cercetărilor și educației silvice în asigurarea unui 

management durabil a sectorului forestier. 

Vorbesc de noțiuni/termeni silvici, deoarece utilizarea incorectă a unora dintre aceștia de 

către mass-media și alte rețelele de socializare se regăsește și vina noastră, a silvicultorilor. Peste 

tot și în permanență se vorbește doar de tăieri silvice – tăieri principale, tăieri secundare, tăieri 

ilicite, precum și de defrișări. Nu se promovează suficient termenul de tratamente silvice, adică 

tratarea/însănătoșirea și nu tăierea pădurii, îngrijirea și conducerea pădurii și nu tăieri 

secundare. Omul merge la medic pentru a se trata, chiar și atunci când este vorba de 

transplant/înlocuirea unui organ. Același lucru se întâmplă și în cazul schimbului de generații în 

cadrul unui arboret. Pădurea a fost tratată prin înlocuirea unui arboret vechi/bătrân cu un arboret 

nou/tânăr. Nu au fost efectuate tăieri principale, ci aplicate tratamente silvice prin extragerea 

arboretului vechi/bătrân și înființarea unui arboret nou. Altfel spus, în cadrul pădurilor nu au loc 

tăieri silvice, ci au loc aplicarea tratamentelor silvice, prin care se subînțelege modul special de 

exploatare și regenerare a unei păduri ajunse la vârsta exploatabilității. În acest mod, tratamentul 

asociază două genuri de intervenții – lucrări de exploatare/extragerea arborilor bătrâni prin tăiere 

și lucrări de regenerare/înființare a unei noi păduri, sau exploatarea unei generații și întemeierea 

altei noi.  

Același lucru putem menționa și despre aplicarea lucrărilor de îngrijire și conducere a 

pădurii, care nu ar trebui să se regăsească în actele silvice ca tăieri secundare, deoarece ele se 

referă în sens larg la sistemul de lucrări și intervenții silvotehnice  privind  dirijarea creșterii și 
dezvoltării  pădurii de la întemeierea acestea până la apropierea termenului exploatării sale. 

Astfel, este vorba de un sistem de lucrări silviculturale care au ca scop dirijarea creșterii și 
dezvoltării arboretelor, selecția arborilor cu însușiri genetice superioare și ameliorarea 

compoziției structurii și funcțiilor viitoarei păduri.  

Este necesar să se vorbească cât mai mult concret despre fiecare lucrare de îngrijire și 
conducere a arboretelor. Ce este Degajare, Curățire și Răritură, și care sunt obiectivele acestor 

intervenții silviculturale. Ce este exploatabilitate și care este starea arborelui la această vârstă. 

Oamenii trebuie să cunoască și să conștientizeze, că așa cum au loc schimb de generații umane, 

la fel sunt necesare și schimburi de generații de arbori, că exploatabilitatea este starea sau 

calitatea unui arboret în momentul în care recoltarea lor devine necesară spre a putea realiza o 

nouă generație de arbori. Formulând acest concept, silvicultorii nu au făcut decât să aplice una 

din legile fundamentale ale biologiei care postulează că numai în organismele tinere se produce 

creștere activă și deci acumulare de biomasă, care încetează la vârste mari și chiar se pierde 

ulterior, și doar arboretele tinere și sănătoase pot asigura exercitarea la maximum a funcției de 

protecție a solurilor și terenurilor, a apei, rezista influenței negative a factorilor de mediu 

perturbanți, precum și  asigurarea unui echilibru ecologic viabil și a unui mediu sănătos pentru 

odihnă și recreere. 

Termenul Defrișare. A devenit o modă deja, de rând cu termenul de tăieri silvice să se 

vorbească și despre defrișarea pădurii. Este timpul să explicăm în detaliu ce se subînțelege prin 

termenul de defrișare a pădurii.  Defrișarea este sinonimul despăduririi și constă în îndepărtarea 

totală a vegetației lemnoase forestiere de pe o anumită suprafață, fără a fi urmată de regenerarea 

acesteia, inclusiv scoaterea și îndepărtarea cioatelor și a rădăcinilor, cu schimbarea folosinței și a 



destinației terenului, adică  utilizarea terenului în alte scopuri (agricultură, pășunat, construcții). 
Pot entitățile silvice să se ocupe cu astfel de activități. Ce spune legislația silvică, în deosebi 

Codul silvic. Cine poate schimba destinația unui teren, inclusiv silvic. Este necesar ca aceste 

subiecte să fie tranșant discutate în luări de atitudini în presă zi de zi și în conferințe cu mass-

media.  

Există  și mulți alți termeni silvici care merită să fie menționați, dar vom reveni la ei cu o 

altă ocazie.  

Un alt subiect sensibil discutat în prezent, atât la noi în republică, cât și peste hotare, 

necesitatea și oportunitatea aplicării lucrărilor silvotehnice de îngrijire, conducere și de 

exploatare-regenerare a arboretelor. Pe viitor, discuțiile pe marginea acestui subiect se vor 

amplifica atât în contextul aplicării metodelor și tehnologiilor de conservare a ecosistemelor 

naturale forestiere, cât și în contextul influenței schimbărilor climatice asupra stabilității 
ecosistemelor forestiere. Un lucru este evident și incontestabil, problema gospodăririi durabile a 

pădurilor, actualmente necesită o nouă abordare, deloc superficială, profesionistă și cu 

argumente științifice bazate pe cercetări fundamentale și aplicative de domeniu. Astăzi, nu ne 

putem permite să vorbim despre pădure, despre dezvoltarea durabilă a sectorului forestier doar 

de pe poziții naturaliste. Pădurea ca ecosistem natural de maximă importantă pentru Republica 

Moldova poate fi păstrată și se poate dezvolta doar ținând cont de complexitatea acestui 

ecosistem, de rolul pădurii în existența și dezvoltarea societății moldovenești, de presiunea 

antropică crescândă asupra pădurii și de capacitatea de autoadaptare a pădurilor la noile condiții 
de viață în contextul schimbărilor climatice și  dezvoltării–modernizării societății moldovenești. 
        Astfel, reieșind din cele expuse, se pot formula următoarele argumente ce stau la baza 

necesității și chiar obligativității efectuării lucrărilor silvotehnice menționate, și anume : 

- pădurile R. Moldova în totalitate sunt păduri cultivate (păduri în care s-a intervenit cu 

lucrări silvotehnice) de-a lungul a câtorva secole, ceea ce presupune o dereglare a sistemului 

natural de autoregenerare, autoreglare și autoorganizare; 

- peste 80 % din stejărete sunt provenite din lăstari cu o capacitate redusă de fructificație,  

ceea ce presupune lucrări obligatorii de ajutorare a regenerării naturale și de conversiune a 

acestora de la regimul crâng (regenerare din lăstari) de gospodărire la regimul codru (regenerare 

din semințe); 

- peste 50 % din salcâmete sunt arborete necorespunzătoare staţional și necesită lucrări de 

substituire cu alte arborete constituite din specii corespunzătoare condițiilor staţionale (condiții 
de mediu); 

- orice ecosistem (agricol, forestier, etc..) cultivat necesită lucrări de îngrijire și conducere 

în corespundere cu obiectivele fixate (eficientizarea funcțiilor de protecție, de producere a masei 

lemnoase și a  altor produse secundare); 

- pădurile de foioase amestecate, precum sunt cele din R. Moldova, sunt de regulă 

constituite  

din specii principale (stejari și fag)  și secundare (de amestec și însoțitoare – carpen, tei, ulmi, 

paltini, cireș, frasin, etc..) cu diferite caracteristici ecobiologice şi compatibilităţi, ceea ce 

presupune efectuarea obligatorie a lucrărilor silvotehnice care au ca scop reglarea proporției 

acestora în structura și compoziția arboretului (de regulă speciile secundare au o capacitate de 

regenerare atât vegetativă cât și generativă mai bună și un potențial de creștere mai rapid, ceea 

ce poate duce la copleșirea speciilor principale în caz de neaplicare a lucrărilor silvotehnice de 

îngrijire şi conducere); 

- aproximativ 50 % din suprafața acoperită cu vegetație forestieră sunt arborete slab  

productive (clasa IV-V de producție), degradate (consistența – 0,1- 0,3), brăcuite (consistența – 

0,4 - 0,6) și derivate (compoziție necorespunzătoare tipului natural fundamental) și care necesită 

în mod obligatoriu lucrări de reconstrucție ecologică; 

- pădurile R. Moldova sunt afectate în mare măsură de presiunea factorului antropogen 

(aspect recreativ, tăieri ilicite, poluare, etc..) și de pășunatul intensiv și extensiv, ceea ce 

presupune de asemenea aplicarea în mod obligatoriu a unor măsuri silvotehnice care au  ca 



obiectiv atenuarea și contracararea consecințelor negative a factorilor menționați (reconstrucţii 

ecologice, complectări, ajutorarea regenerării naturale, etc..); 

- altele. 

              Politica gestionării durabile a pădurilor impune  necesitatea formării unei noi 

mentalități, elaborării unor noi criterii în organizarea utilizării raționale sub aspectul continuității 
potențialului polifuncţionalităţii pădurilor în sens protector,  al evidenței multiplelor lor resurse 

și de oferire a multiplelor servicii. 

De aici, pentru a fi în raport cu imperativul vremii, politica în ramură se impune a fi 

unitară și anume – promovarea silviculturii naționale durabile prin asigurarea continuității 
arboretelor autohtone, a structurii lor funcționale pe de o parte, iar pe de altă parte, utilizarea pe 

larg în procesul de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră a speciilor și asociațiilor de 

specii cu un potențial ridicat de rezistență la consecințele schimbărilor climatice.  

Cerințele societății actuale și viitoare, ca și starea și evoluția mediului ambiant, impun 

ridicarea obiectivului ecologic al silviculturii naționale cu mult deasupra obiectivului economic. 

În consecință ameliorarea funcțiilor ecoprotective a pădurilor – în special a celor de protecție a 

apelor, solului, aerului, climei și peisajului trebuie să devină un obiectiv prioritar în politica 

silviculturii naționale. 

Modernizarea și adoptarea învățământului silvic de toate nivelele se integrează organic în 

politica forestieră națională. Perfecționarea continuă a pregătirii cadrelor profesionale a 

dezvoltării științei silvice este unul din obiectivele prioritare  ale politicii forestiere naționale. 

Este corect că starea pădurilor este într-o continuă degradare, iar cauzele sunt multiple. Declinul 

științei și educației silvice din ultimele trei decenii provocat de insuficiența cadrelor științifice și 
științifico-didactice, precum și finanțarea insuficientă a cercetărilor științifice au pus în 

dificultate viitorul cercetărilor și a educației silvice. Actualul colaps ecologic profund în care se 

află pădurile din Republica Moldova poate fi depășit doar prin aplicarea unui program complex 

de acțiuni axat pe investigații continue și promovarea educației silvice. Actualmente este 

evidentă necesitatea unificării și coordonării centralizate a cercetărilor silvice din diferite 

instituții atât din cadrul sectorului forestier, cât și din afara lui, precum și a centrelor de pregătire 

a cadrelor silvice de toate nivelele. Pentru promovarea și aplicarea unei silviculturi durabile 

bazate pe utilizarea rațională a resurselor forestiere și îndeplinirea eficientă a funcțiilor de 

protecție atribuite, în silvicultură sunt necesare cercetări științifice fundamentale de lungă durată 

și aplicative, precum și perfecționarea continuă a personalului silvic în concordanță cu cerințele 

actuale de domeniu. 

Analiza situației create în problemele asigurării ramurii silvice cu specialiști de înalță 

calificare demonstrează că, în noile condiții economice gospodăria silvică necesită schimbări 

radicale în ceea ce privește abordarea problemelor în domeniul pregătirii cadrelor și ridicării 

nivelului lor de calificare. Astfel, așa cum s-a menționat încă la începutul secolului XXI, măsuri 

care rămân în vigoare și în prezent, se impune crearea unui sistem ramural de pregătire, 

perfecționare, reciclare și atestare a personalului silvic. Acest sistem trebuie să aibă la bază 

următorii pași : 
1. Concentrarea potențialului silvic științifico-didactic într-un singur centru (Universitatea 

 Agrară de Stat din Moldova) pentru pregătirea cadrelor silvice cu studii superioare; 

2.  Întărirea și îmbunătățirea considerabilă a  bazei didactice și tehnico-materiale a  

Departamentului Silvicultură, Grădini Publice și Protecția plantelor din cadrul Universității 
Agrare de Stat din Moldova; 

3. Crearea unei Întreprinderi Silvo-didactice, în cadrul căreia se vor organiza aplicațiuni 

practice în procesul de pregătire și perfecționare a personalului silvic; 

4. Utilizarea la maximum a posibilităților Centrului național de formare profesională 

continuă 



și consultanță a specialiștilor din domeniile de formare profesională specifice universității 
(inclusiv domeniul forestier) din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova în procesul de  

perfecționare, reciclare și atestare a personalului silvic; 

La nivelul perfecționării și ridicării nivelului de calificare al specialiștilor  silvici, acest 

proces este necesar să se organizeze în 3 niveluri: 

I nivel – autoinstruirea în baza programelor de învățământ elaborate; 

II nivel – ridicarea nivelului de cunoștințe în cadrul cursurilor de perfecționare și 
ridicare a nivelului de calificare; 

III nivel - ridicarea nivelului de pregătire la centre specializate de peste hotare; 

  În concluzie putem menționa, că în condițiile Republicii Moldova, problema conservării 

mediului înconjurător la general, cât și problema conservării pădurii în particular, trebuie 

înțeleasă în toată complexitatea sa, și trebuie să constituie o preocupare permanentă a întregii 

societăți. În acest context, pentru asigurarea unui management durabil al sectorului forestier, se 

impune ân mod obligatoriu cultivarea și formarea unei conștiințe forestiere ca element integral al 

conștiinței naționale prin sistemul instructiv–educațional, informațional–educațional, teologic, 

cultural–artistic și publicitar.  


