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AGENDA  
Simpozionului ştiinţifico-practic „Asigurarea managementului forestier durabil prin 

implementarea tratamentelor silvice şi promovarea regenerărilor naturale, a împăduririlor” 

 

5 iunie 2020              Locul desfăşurării lucrărilor:  ICAS, ÎSC Străşeni, RN Codrii, ÎS  Călăraşi 

                                                                                  RN Plaiul Fagului 
 

      Începutul lucrărilor: 9-00 AM, ICAS, Calea Ieşilor, 69. 

 

8:30 - 9:00 Înregistrarea participanţilor. Cafea de bun venit. 

9:00 - 9:20 Cuvânt de deschidere: 

Ion Perju – ministru, MADRM; 

Dumitru Cojocaru – director, Agenţia „Moldsilva”. 

9:20-9:35 Sectorul forestier din Republica Moldova – starea actuală. Aplicarea şi 

promovarea tratamentelor silvice, raportor: ing. Nicolae Munteanu, 

inginer silvic-şef, Agenţia „Moldsilva”. 

9:35-9:50 Contribuţia Grădinii Botanice Naţionale (Institut) „Alexandru 

Ciubotaru” la argumentarea ştiinţifică şi promovarea managementului 

fondului forestier, raportor: dr. ing. Ion Roşca (coraportor dr. Aliona 

Miron), director, Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru 

Ciubotaru”. 

9:50 - 10:30 Deplasarea spre obiectele din teren. 

10:30 – 12:00 Deplasare ÎSC Străşeni. Vizitarea obiectelor practice. 

12:30-13:00 Deplasare RN Codrii. Vizitarea obiectelor practice.  

13:15-13:45 Pauză de cafea. 

13:45-14:50 Deplasare ÎS Călăraşi. Vizitarea obiectelor practice. 

14:50 – 15:25 Deplasare RN Plaiul Fagului. Vizitarea obiectelor practice. 

15:25 – 16:25 Utilizarea speciilor de stejar la împădurirea şi regenerarea pădurilor în 

condiţiile pericolului de încălzire a climei, raportor: dr. hab., profesor 

univ. Petru Cuza, Universitatea de Stat din Moldova (USM). 

16:25 – 16:35 Problemele actuale de conservare in situ şi ex situ a diversităţii plantelor 

din pădurile Republicii Moldova, raportor:  doctor hab., profesor, 

Gheorghe Postolache, şeful lab. Geobotanică şi Silvicultură, Grădina 

Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”.     

16:45 – 16:55 Efectuarea lucrărilor silvotehnice de îngrijire-conducere şi exploatare-

regenerare în cadrul pădurilor Republicii Moldova: noţiuni, necesitate, 

educaţie silvică, raportor: dr. ing., conf. univ., Dionisie Boaghie, 

prorector Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM). 

16:55 – 17:05 Implementarea proiectelor internaţionale în domeniul silvic. Realizări şi 

perspective. raportor: dr. ing. Dumitru Galupa, director, Institutul de 

Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS).     

17:05 – 17:15 Măsurile de adaptare la schimbarea climei în cadrul sectorului forestier 

al R. Moldova, raportor: dr. ing. Valeriu Caisîn, vicedirector ştiinţific, 

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS).     

17:15 – 18:30 Discuţii. Concluzii. Recomandări. Pauză de cafea. 

19:00 – 20:00 Deplasare or. Chişinău. 
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I. STAREA ACTUALĂ A FONDULUI FORESTIER  

GESTIONAT DE AGENŢIA „MOLDSILVA” 
 

1.1. Suprafaţa fondului forestier  
 

Evoluţia suprafeţei fondului forestier şi pădurilor aflate în gestiunea Agenţiei ”Moldsilva pe 

parcursul perioadei 2010-2020 a fost relativ constantă (Tabelul 1). Conform evidenţelor Agenţia 

„Moldsilva” gestionează 337,7 mii ha, din care 303,2 mii ha (89,8%) reprezintă terenurile acoperite cu 

păduri. Devierile anuale referitor la suprafaţa totală şi a terenurilor acoperite cu păduri sunt 

nesemnificative şi ţin de modificările generate de delimitarea proprietăţii publice, schimbarea 

periodică a bazelor cartografice, precum şi de particularităţile şi condiţiile de exercitare a 

managementului forestier în unii ani (trecerea culturilor silvice şi regenerărilor în starea de masiv; 

alocarea terenurilor pentru nevoile de producţie şi de administraţie etc.). 

Tabelul 1  

Suprafaţa fondului forestier şi a pădurilor aflate în gestiunea Agenţiei „Moldsilva” 

Anii de 

referinţă 

Total terenuri gestionate Terenuri acoperite cu păduri Ponderea terenurilor 

acoperite cu păduri din 

totalul gestionat, % 
aria,  

mii ha 

analiza 

evoluţiei, % 

aria,  

mii ha 

analiza 

evoluţiei, % 

2010 336595,4 100,00 302395,8 100,00 89,84 

2011 336400,0 99,94 301921,5 99,84 89,75 

2012 336473,9 99,96 300976,3 99,53 89,45 

2013 336529,7 99,98 301501,7 99,70 89,59 

2014 336669,6 100,02 302376,6 99,99 89,81 

2015 336684,3 100,03 302853,2 100,15 89,95 

2016 336684,3 100,03 302864,6 100,16 89,96 

2017 337087,3 100,15 301830,1 99,81 89,54 

2018 337456,7 100,26 300331,2 99,32 89,00 

2019 337643,5 100,31 303065,0 100,22 89,76 

2020 337709,3 100,33 303208,1 100,27 89,78 

 
Fondul forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva”, datorită varietăţii terenurilor din cadrul 

acestuia şi a necesităţii aplicării diferitor lucrări, este divizat în mai multe categorii de folosinţă a 

terenurilor. În cadrul lucrărilor de amenajare a pădurilor şi completării descrierilor parcelare, a căror 

prelucrare electronică permite evidenţierea structurii fondului forestier, folosinţa terenurilor silvice se 

încadrează în 25 categorii de folosinţă. Conform datelor respective şi a evidenţelor curente funciare se 

constată, că suprafaţa totală a fondului forestier gestionat de către Agenţia „Moldsilva” (337709,3 ha) 

este arondat în două categorii distincte: 

 terenuri silvice – 325903,2 ha (96,5%), cu următoarele folosinţe: terenuri acoperite cu păduri 

– 303208,1 ha (89,8%); culturi silvice până la realizarea stării de masiv – 7794,1 ha (2,3%); 

pepiniere silvice – 1179,6 (0,4%); linii parcelare, breşe antiincediare – 847,8 ha (0,2%); 

 terenuri care servesc nevoilor de producţie şi de administraţie – 11806,1 ha (3,5%), cu 

următoarele folosinţe: terenuri agricole – 4547,7 ha (1,3%); ape – 1474,2 ha (0,4%); mlaştini – 434,0 

ha (0,1%); construcţii – 365,6 ha (0,1%); drumuri – 778,9 ha (0,2%); alte terenuri – 4205,8 ha (1,2%). 

 

1.2. Structura pădurilor pe grupe şi subgrupe funcţionale 
 

Potrivit legislaţiei în vigoare, pădurile fondului forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva” sunt 

încadrate în Grupa I funcţională – păduri cu funcţii speciale de protecţie, cu 5 subgrupe:  

 1.1. Păduri cu funcţii de protecţie a apelor;  

 1.2. Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor;  

 1.3. Păduri cu funcţii de protecţie contra factorilor climatici şi industriali dăunători; 

 1.4. Păduri cu funcţii de recreare;  
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 1.5. Păduri cu funcţii de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului 

forestier.  

Încadrarea arboretelor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale este realizată prin zonarea 

funcţională, ţinând seama de funcţia prioritară. Fiecare subgrupă include un număr variat de categorii 

funcţionale în raport cu obiectivele de protecţie urmărite (Tabelul 2).  

Tabelul 2   

Zonarea funcţională a pădurilor gestionate de Agenţia „Moldsilva” 

Subgrupa funcţională Categoria funcţională 
Suprafaţa, 

ha 

Ponderea, 

% 

1.1. Păduri cu funcţii 

de protecţie a apelor 

1.1.A - Păduri situate în perimetrul de protecţie a 

izvoarelor şi surselor de apă minerală, potabilă şi 

industrială 

97,1 - 

1.1.B - Păduri situate pe versanţii râurilor, râuleţelor, 

lacurilor şi altor bazine acvatice 
467,8 0,2 

1.1.D - Păduri situate în luncile r. Prut şi fl. Nistru 8186,5 2,7 

Total subgrupa 1.1. 8751,4 2,9 

1.2. Păduri cu funcţii 

de protecţie a 

terenurilor şi 

solurilor 

1.2.A - Păduri situate pe terenuri cu eroziune în 

adâncime şi pe terenuri cu înclinare mai mare de 200 
7758,6 2,6 

1.2.B - Păduri constituite pe terenuri din parcele 

întregi, limitrofe drumurilor publice de interes deosebit 

şi căilor ferate 

3453,6 1,2 

1.2.D - Păduri situate pe terenuri cu substraturi 

litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi alunecări, cu 

pantă până la 200 

51793,9 17,2 

1.2.E - Plantaţii forestiere situate pe terenuri degradate 84543,9 28,0 

Total subgrupa 1.2. 147550,0 49,0 

1.3. Păduri cu funcţii 

de protecţie contra 

factorilor climatici şi 

industriali dăunători 

1.3.C Păduri care îndeplinesc funcţii de protecţie a 

mediului înconjurător, de mare importanţă pentru 

ameliorarea factorilor climatici, asanarea (purificarea) 

atmosferei şi protejarea sănătăţii populaţiei 

2135,9 0,7 

Total subgrupa 1.3. 2135,9 0,7 

1.4. Păduri cu funcţii 

de recreare 

1.4.A - Păduri - parc şi alte păduri de recreere de 

intensitate funcţională foarte ridicată 
25387,9 8,4 

1.4.B - Păduri din jurul oraşelor, municipiilor şi a altor 

localităţi, precum şi pădurile situate în perimetrul 

construibil al acestora 

33421,0 11,1 

1.4.C - Păduri din jurul staţiunilor balneoclimaterice şi 

sanatoriilor, de intensitate funcţională foarte ridicată 

(situate în preajma şi a doua zonă de protecţie) 

399,3 0,1 

1.4.D - Păduri constituite din parcele întregi situate de-

a lungul căilor de comunicare turistice de importanţă 

deosebită 

8155,2 2,7 

1.4.F - Păduri de protecţie specială cu regim limitat de 

gospodărire delimitate pe o rază de 500 metri în jurul 

taberelor de odihnă 

225,3 0,1 

1.4.J - Păduri de interes cinegetic deosebit 10234,1 3,4 

Total subgrupa 1.4. 77822,8 25,8 

1.5. Păduri cu funcţii 

de interes ştiinţific şi 

de ocrotire a 

genofondului şi 

ecofondului forestier 

1.5.C - Rezervaţii naturale ce cuprind suprafeţe de 

teren şi de ape din cadrul fondului forestier destinate 

conservării unor medii de viaţă, a genofondului şi 

ecofondului forestier, precum şi restabilirii unor 

componente ale naturii având ca scop menţinerea 

echilibrului ecologic 

29549,5 9,8 

1.5.D - Păduri-parcele sau părţi de parcele, constituite 

ca unităţi amenajistice distincte în care sunt amplasate 

suprafeţe experimentale pentru cercetări silvice de 

lungă durată 

1599,6 0,5 
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Subgrupa funcţională Categoria funcţională 
Suprafaţa, 

ha 

Ponderea, 

% 

1.5.E - Rezervaţii peisajistice în care sunt cuprinse 

asociaţii de vegetaţie din cadrul fondului forestier prin 

care se urmăreşte conservarea naturii 

29075,1 9,7 

1.5.F - Monumente ale naturii, reprezentând asociaţii 

sau specii de plante şi animale pe cale de dispariţie, 

arbori seculari, fenomene geologice unice, precum şi 

locuri fosilifere de pădure din cadrul fondului forestier 

922,8 0,3 

1.5.H - Rezervaţii semincere destinate producerii de 

seminţe forestiere şi conservării genofondului forestier 
1107,6 0,4 

1.5.K - Păduri din zonele de protecţie a componentelor 

(rezervaţii şi monumente naturale) fondului ariilor 

natural protejate de stat 

2697,9 0,9 

Total subgrupa 1.5. 64952,5 21,6 

Total zonare funcţională a pădurilor Agenţiei „Moldsilva” 301212,6 100,0 

 

În Figura 1 se prezintă grafic întinderea subgrupelor funcţionale. Conform datelor respective se 

constată, că circa jumătate din păduri (49,0%) îndeplinesc funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor 

(subgrupa 1.2), iar circa un sfert din arborete au funcţii de recreere (subgrupa 1.4 – 25,8%). O pondere 

semnificativă a pădurilor este deţinută de arboretele ce prezintă interes ştiinţific şi de ocrotire a 

genofondului şi ecofondului forestier – 21,6% (subgrupa 1.5). Subgrupele 1.1 şi 1.3 includ păduri cu o 

suprafaţă de 8751,4 ha (2,9%) şi 2135,9 ha (0,7%) respectiv. În confirmare (Figura 2), categoriile 

funcţionale cu o întindere mai mare se includ în subgrupa 1.2, şi anume sunt categoriile funcţionale 

1.2.E - Plantaţii forestiere situate pe terenuri degradate (84543,9 ha sau 28,0%) şi 1.2.D - Păduri situate 

pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni şi alunecări, cu pantă până la 20
0
 

(51793,9 ha sau 17,2%). 

 
Figura 1: Repartiţia pădurilor pe subgrupe funcţionale (ha). 

1.1. Păduri cu funcții 
de protecție a apelor 

1.2. Păduri cu funcții 
de protecție a 

terenurilor și solurilor 

1.3. Păduri cu funcții 
de protecție contra 
factorilor climatici și 
industriali dăunători 

1.4. Păduri cu funcții 
de recreare 

1.5. Păduri cu funcții 
de interes științific și 

de ocrotire a 
genofondului și 

ecofondului forestier 

8751,4 

147550,0 

2135,9 

77822,8 
64952,5 
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Figura 2: Repartiţia pădurilor pe categorii funcţionale (ha). 

 
Productivitatea pădurilor în dependenţă de funcţia exercitată se prezintă în Tabelul 3. 

 

Tabelul 3 

Productivitatea pădurilor gestionate de Agenţia „Moldsilva”  

în dependenţă de funcţiile îndeplinite 
 

Categoria 

funcţională 

Suprafaţa pe clase de producţie, ha Volum 

total pe 

picior, m
3
 

Volum 

mediu, 

m
3
/ha I II III IV V Total 

1.1.A   5,2 47,2 44,7 97,1 7498 77 

1.1.B   297,8 163,9 6,1 467,8 69077 148 

1.1.D 18,0 847,6 3973,2 2302,5 1045,2 8186,5 1113396 136 

Total subgrupa 1.1. 18,0 847,6 4276,2 2513,6 1096,0 8751,4 1189971 136 

Ponderea, % 0,2 9,7 48,9 28,7 12,5 100,0 3,0 - 

1.2.A 33,2 152,8 798,5 2645,1 4129,0 7758,6 502955 65 

1.2.B 6,6 248,0 1174,9 807,0 1217,1 3453,6 438598 123 

1.2.D 568,5 7294,8 24293,7 14070,5 5566,4 51793,9 8921406 172 

1.2.E 74,6 621,9 5881,1 25094,1 52872,2 84543,9 3582275 42 

Total subgrupa 1.2. 682,9 8317,5 32148,2 42616,7 63784,7 147550,0 13445234 91 

Ponderea, % 0,5 5,6 21,8 28,9 43,2 100,0 33,9 - 

1.3.C - 7,0 424,2 907,4 797,3 2135,9 174376 82 

Total subgrupa 1.3. - 7,0 424,2 907,4 797,3 2135,9 174376 82 

Ponderea, % 0 0,3 19,9 42,5 37,3 100,0 0,4 - 

1.4.A 174,0 2592,3 12436,9 5634,8 4549,9 25387,9 4696795 185 

1.4.B 159,2 4649,2 16348,7 8837,3 3426,6 33421,0 5907040 177 

1.4.C 16,4 250,3 56,7 37,1 38,8 399,3 103355 259 

1.4.D 21,8 899,9 2459,2 2644,9 2129,4 8155,2 1066077 131 

1.4.F - 9,3 106,4 53,4 56,2 225,3 34427 153 

1.4.J 21,1 96,0 3513,4 2066,1 4537,5 10234,1 1132794 111 

Total subgrupa 1.4. 392,5 8497,0 34921,3 19273,6 14738,4 77822,8 12940488 166 

Ponderea, % 0,5 10,9 44,9 24,8 18,9 100,0 32,6 - 

1.5.C 305,5 5742,6 13036,2 6600,8 3864,4 29549,5 5644496 191 

1A 1B 1D 2A 2B 2D 2E 3C 4A 4B 4C 4D 4F 4J 5C 5D 5E 5F 5H 5K

97,1 467,8 

8186,5 
7758,6 

3453,6 

51793,9 

84543,9 

2135,9 

25387,9 

33421,0 

399,3 

8155,2 

225,3 

10234,1 

29549,5 

1599,6 

29075,1 

922,8 
1107,6 

2697,9 
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Categoria 

funcţională 

Suprafaţa pe clase de producţie, ha Volum 

total pe 

picior, m
3
 

Volum 

mediu, 

m
3
/ha I II III IV V Total 

1.5.D 43,9 842,6 550,8 142,5 19,8 1599,6 488581 305 

1.5.E 25,3 2308,0 14097,9 8757,1 3886,8 29075,1 4970195 171 

1.5.F 3,2 46,1 179,7 381,4 312,4 922,8 107856 117 

1.5.H 22,6 152,5 638,2 224,5 69,8 1107,6 241442 218 

1.5.K 0,8 121,1 1623,4 604,8 347,8 2697,9 450138 167 

Total subgrupa 1.5. 401,3 9212,9 30126,2 16711,1 8501,0 64952,5 11902708 183 

Ponderea, % 0,6 14,2 46,4 25,7 13,1 100,0 30,1 - 

TOTAL GENERAL 1494,7 26882 101896,1 82022,4 88917,4 301212,6 39652777 132 

Ponderea, % 0,5 8,9 33,9 27,2 29,5 100,0 100,0 - 

 

Analizând datele din Tabelul 3 se observă că majoritatea arboretelor (56,7%) sunt de 

productivitate inferioară. Arboretele de productivitate mijlocie constituie circa o treime din total 

(33,9%), iar cele de prductivitate superioară – doar 9,4%. Concomitent, arboretele cu funcţii de interes 

ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier sunt cele mai productive, productivitatea 

superioară şi mijlocie înregistrându-se la 61,2% din subgrupa funcţională respectivă. Cele mai slab 

productive sunt arboretele ce îndeplinesc funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor încadrate în 

categoriile funcţionale 1.2.E (42 m
3
/ha) şi 1.2.A (65 m

3
/ha). 

Tipul de staţiune, ca unitate sistematică fundamentală, cuprinde totalitatea arealelor staţionale 

elementare asemănătoare ecologic şi forestier echivalente, cu aceeaşi amplitudine de variaţie sub 

raportul specificului ecologic, al aptitudinii fitocenotice şi al potenţialului productiv şi care, în 

consecinţă, pun aceleaşi probleme de folosinţă şi gospodărire. Astfel, arboretele din cadrul fondului 

forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva” se încadrează în cadrul următoarelor etaje fito-climatice: 

a) Etajul FD2 (Deluros de cvercete cu gorun, şleauri de deal şi făgete de limită inferioară) – 

134772,3 ha (41,7%); 

b) Etajul FD1 (Deluros de stejărete) – 57688,3 ha (17,8%); 

c) Etajul Ss (Silvostepă) – 130960,4 ha (40,5%). 

În procesul de amenajament silvic au fost descrise 49 tipuri de staţiuni. În Tabelul 4 se prezintă 

repartiţia tipurilor de staţiuni în raport cu codificarea acestora, diagnoza, suprafaţa şi ponderea pe 

categorii de bonitate. 

Tabelul 4  
 

Repartiţia pe tipuri de staţiuni a fondului forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva” 
 

Cod Diagnoza tipului de staţiune 
Suprafaţa Categorii de bonitate 

ha % superioară mijlocie inferioară 

6155 

Deluros de cvercete cu gorunete, 

goruneto-şleauri pe platouri, versanţi 

însoriţi şi semiînsoriţi, cu soluri cenuşii, 

izolat cernoziomuri 

41364,4 12,8  - 41364,4 -  

9340 

Silvostepă deluroasă de pedunculat pe 

platouri şi versanţi slab-moderat 

înclinaţi, cu cernoziomuri cambice, 

tipice, alte cernoziomuri 

39802,9 12,3  - -  39802,9 

9130 

Silvostepă deluroasă de cvercete cu 

plantaţii – culturi de ameliorare, pe 

versanţi cu expuneri variate, ravene, cu 

erodisoluri, litosoluri, soluri 

carbonatice, desfundate, provenite din 

cernoziomuri 

39685,4 12,3  - -  39685,4 

7420 

Deluros de cvercete cu stejar pe 

platouri şi versanţi slab moderat 

înclinaţi cu soluri cenuşii, izolat 

cernoziomuri argiloiluviale şi cambice 

33452,7 10,3  - 33452,7 -  
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Cod Diagnoza tipului de staţiune 
Suprafaţa Categorii de bonitate 

ha % superioară mijlocie inferioară 

6272 

Deluros de cvercete cu şleauri de deal 

cu carpen, stejăreto-goruneto-şleauri pe 

platouri şi versanţi umbriţi, cu soluri 

cenuşii 

22407,9 6,9  - 22407,9 -  

6157 

Deluros de cvercete cu gorunete, 

goruneto-şleauri pe platouri, versanţi 

umbriţi, cu soluri cenuşii 

18674,7 5,8 18674,7 -  -  

6156 

Deluros de cvercete cu gorunete, 

goruneto-şleauri pe platouri, versanţi 

însoriţi şi semiînsoriţi, cu soluri cenuşii 

15783,8 4,9 15783,8 -   - 

7410 

Deluros de cvercete cu stejărete pe 

versanţi moderat până la puternic 

înclinaţi, rar platouri, cu soluri cenuşii, 

izolat cernoziomuri 

11577,1 3,6 -  -  11577,1 

9330 

Silvostepă deluroasă de cvercete de 

pufos, pe culmi şi treime mijlocie-

superioară de versanţi însoriţi, cu 

cernoziomuri tipice, cambice, 

carbonatice 

9728,7 3,0  - 9728,7 -  

9240 

Silvostepă deluroasă externă de 

pedunculat, pe versanţi divers înclinaţi, 

cu cernoziomuri 

7984,8 2,5  -  - 7984,8 

6310 

Deluros de cvercete – culturi de 

ameliorare, pe versanţi cu expuneri 

variate, ravene, pe erodisoluri, 

litosoluri, soluri carbonatice înţelenite, 

provenite din soluri cenuşii şi 

cernoziomuri 

7048,0 2,2  - -  7048,0 

6257 

Deluros de cvercete cu gorunete, 

goruneto-şleauri, goruneto-stejăreto-

şleauri, pe platouri şi versanţi umbriţi, 

moderat înclinaţi, soluri cenuşii 

6977,4 2,2 6977,4  -  - 

7210 

Deluros de cvercete cu stejărete, pe 

platouri şi versanţi calcaroşi, cu soluri 

litice, rendzinice şi pseudorendzinice 

6533,1 2,0 -  -  6533,1 

- 
Alte tipuri de staţiune cu ponderi 

nesemnificative (36 tipuri; <2%) 
62400,1 19,2 8588,2 30948,8 22863,1 

TOTAL 323421,0 
100 50024,1 137902,5 135494,4 

100 15,5 42,6 41,9 

 

Conform datelor din Tabelul 4 se constată că 42,6% din staţiuni sunt de bonitate mijlocie, 

41,9% de bonitate inferioară şi 15,5% - superioară. Patru tipuri de staţiuni au o pondere de peste 10%, 

în total cumulând 47,7%, acestea fiind: „Deluros de cvercete cu gorunete, goruneto-şleauri pe platouri, 

versanţi însoriţi şi semiînsoriţi, cu soluri cenuşii, izolat cernoziomuri, Bm” – 12,8%; „Silvostepă 

deluroasă de cvercete cu plantaţii – culturi de ameliorare, pe versanţi cu expuneri variate, ravene, cu 

erodisoluri, litosoluri, soluri carbonatice, desfundate, provenite din cernoziomuri, Bi” şi „Silvostepă 

deluroasă de pedunculat pe platouri şi versanţi slab-moderat înclinaţi, cu cernoziomuri cambice, tipice, 

alte cernoziomuri, Bi” cu câte 12,3% şi „Deluros de cvercete cu stejar pe platouri şi versanţi slab 

moderat înclinaţi cu soluri cenuşii, izolat cernoziomuri argiloiluviale şi cambice, Bm” – 10,3%. 

Tipul de pădure reuneşte porţiunile de pădure, uniforme după compoziţia speciilor 

arborescente, după celelalte etaje de vegetaţie, după complexul condiţiilor staţionale, după relaţiile 

dintre plante şi mediu, după procesele de regenerare şi după direcţia succesiunilor în ele, cerând, prin 

urmare, în aceleaşi condiţii economice, măsuri silvotehnice de acelaşi fel. În cadrul fondului forestier 
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gestionat de Agenţia ”Moldsilva” sunt descrise 76 tipuri de pădure. Repartiţia detaliată a fondului 

forestier pe tipurile de pădure sunt prezentate în Tabelul 5. 

Tabelul 5 

 Repartiţia pe tipuri de pădure a fondului forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva” 

Cod Descrierea concisă a tipului de pădure 
Suprafaţa Categorii de productivitate 

ha % superioară mijlocie inferioară 

6164 
Stejăret de pedunculat cu arţar tătăresc 

şi porumbar 
44894,7 13,9 - - 44894,7 

6161 Stejăret de silvostepă 37380,6 11,6 - - 37380,6 

6132 
Stejăret de coastă şi platouri din 

regiunea de dealuri, cu cireş 
29434,9 9,1 - 29434,9 - 

5323 Goruneto-şleau 23224,3 7,2 - 23224,3 - 

5513 Stejăreto-goruneto-şleau 17955,7 5,6 - 17955,7 - 

6165 Stejăret de pedunculat cu arţar tătăresc 16752,5 5,2 
  

16752,5 

5321 Goruneto-şleau 13115,6 4,1 13115,6 - - 

6133 Stejăret de pedunculat cu cireş 11693,5 3,6 - - 11693,5 

8225 Stejar pufos din silvostepa de deal 9810,4 3,0 - 9810,4 - 

5324 Şleau de deal cu gorun 8701,2 2,7 - 8701,2 - 

6134 Stejăret de pedunculat 8415,6 2,6 - - 8415,6 

5113 Gorunet normal cu floră de mull 7058,3 2,2 - 7058,3 - 

5322 Şleau de deal cu gorun 6855,8 2,1 6855,8 - - 

- 
Alte tipuri de pădure cu ponderi 

nesemnificative (63 tipuri; <2%)) 
88127,9 27,1 24214,0 45049,5 18864,4 

TOTAL  323421,0 100,0 44185,4 141234,3 138001,3 

Pondere, % 100,0 - 13,7 43,6 42,7 

 

Productivitatea tipurilor de pădure este preponderent mijlocie-inferioară, constituind 43,6% 

productivitate mijlocie din suprafaţa terenurilor silvice amenajate şi 42,7% au o productivitate 

inferioară. Cu o pondere mai redusă, de 13,7%, s-au identificat tipuri de păduri cu o productivitate 

superioară. 

În raport cu caracterul actual al tipului de pădure, arboretele sunt repartizate după cu urmează 

(Tabelul 6): 

- arborete natural fundamentale (de productivitate superioară, mijlocie, inferioară) care 

corespund tipului de staţiune, nefiind influenţate prea puternic de intervenţia omului, considerate ca 

fiind cele mai productive şi valoroase economic – ocupă 84073,2 ha (28,0%); 

- natural fundamentale subproductive, care corespund tipului natural fundamental sub raportul 

compoziţiei specifice, dar din cauza modului de regenerare din cioate îmbătrânite etc., consistenţelor 

reduse, productivitatea lor este inferioară bonităţii staţiunii – 15713,0 ha (5,2%); 

- parţial derivate, fiind cele care iau naştere din tipurile natural fundamentale, prin creşterea 

proporţiei unei sau mai multe specii de amestec şi/sau secundare, dar care prin măsuri de gospodărire 

ar putea fi readuse cu timpul la o situaţie corespunzătoare tipului natural fundamental sau apropiat de 

acesta, care ocupă 21676,6 ha (7,2%); 

- total derivate (de productivitate superioară, mijlocie, inferioară), care au luat naştere din tipul 

natural fundamental, dar proporţia speciilor de amestec şi/sau secundare fiind excesiv de mare, 

arboretele respective nu pot fi readuse la tipul natural fundamental prin măsuri de gospodărire (tăieri 

de îngrijire şi conducere), care deţin 24975,3 ha (8,3%); 

- artificiale (provenite din plantaţii, de productivitate superioară, mijlocie, inferioară) pe 

153816,5 ha (51,0%); 

- arborete tinere nedefinite – 958,0 ha sau 0,3%. 
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Tabelul 6 

Caracterul actual al tipului de pădure a fondului forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva” 
 

Nr. crt. Caracterul actual al tipului de pădure (cod) Suprafaţa, ha Ponderea, % 

1 Natural fundamental de productivitate superioară (1) 15333,4 5,1 

2 Natural fundamental de productivitate mijlocie (2) 58298,6 19,4 

3 Natural fundamental de productivitate inferioară (3) 10441,2 3,5 

4 Natural fundamental subproductiv (4) 15713,0 5,2 

5 Parţial derivat (5) 21676,6 7,2 

6 Total derivat de productivitate superioară (6) 4416,3 1,5 

7 Total derivat de productivitate mijlocie (7) 12033,2 4,0 

8 Total derivat de productivitate inferioară (8) 8525,8 2,8 

9 Artificial de productivitate superioară (9) 6057,2 2,0 

10 Artificial de productivitate mijlocie (A) 26629,6 8,8 

11 Artificial de productivitate inferioară (B) 121129,7 40,2 

12 Tânăr nedefinit (C) 958,0 0,3 

TOTAL 301212,6 100,0 

 

1.3. Structura fondului forestier pe specii şi grupe de specii 
 

Având în vedere diversitatea mare a speciilor de arbori şi importanţa acestora, suprafaţa lor se 

prezintă pentru speciile de bază, de amestec şi secundare cu o pondere mai mare, celelalte fiind grupate 

în diverse tari, diverse moi, diverse răşinoase şi diverse exotice. În Tabelul 7 se prezintă unii indicatori 

de caracterizare ai fondului forestier pe specii: suprafaţa pe specii ş ponderea lor, volumul total pe 

picior, volumul mediu la unitate de suprafaţă şi creşterea curentă. Astfel, cele mai răspândite specii pe 

suprafaţa ocupată sunt: salcâmul – 29,5 %, stejarul pedunculat – 16,8% şi gorunul – 13,8%. Celelalte 

specii au o pondere mai redusă (sub 10%): frasinul – 8,8%, carpenul – 5,8%, teiul – 4,1 %, stejarul 

pufos – 2,2%, paltinul de câmp şi nucul cu câte 1,7%, plopul alb şi ulmul de câmp cu câte 1,5%, salcia 

– 1,0%, diversele tari – 9,2%, diversele răşinoase – 1,5%, diversele moi – 0,8% şi diversele exotice – 

0,1%. După volumul pe picior, cvercineele deţin circa jumătate din volumul total (50,4%): gorunul cu 

24,6%, stejarul – 23,8% şi stejarul pufos cu 2,0%. 

Tabelul 7 

 Indicatori de caracterizare a fondului forestier pe specii 
 

Cod 

specii 

Indicatori de caracterizare 

Suprafaţa, 

ha 

Ponderea 

pe 

suprafaţă, 

% 

Volum total 

pe picior, m
3
 

Ponderea pe 

volum, % 

Volum 

mediu, m
3
/ha 

Creşterea curentă 

m
3
 m

3
/ha/an 

ST 50688,5 16,8 9448872 23,8 186 214575 4,2 

GO 41496,0 13,8 9754705 24,6 235 160250 3,9 

STP 6577,1 2,2 785085 2,0 119 6236 0,9 

PLA 4512,4 1,5 798299 2,0 177 25224 5,6 

SA 3081,2 1,0 380281 1,0 123 20153 6,5 

PA 4997,2 1,7 514461 1,3 103 12532 2,5 

FR 26558,0 8,8 5296030 13,3 199 118834 4,5 

TE 12176,4 4,1 2931403 7,4 241 78572 6,5 

CA 17560,5 5,8 2777897 7,0 158 87840 5,0 

ULC 4580,7 1,5 304420 0,8 66 13716 3,0 

NU 5147,2 1,7 215739 0,5 42 14631 2,8 

SC 88921,6 29,5 2942794 7,4 33 303340 3,4 

DR 4521,6 1,5 431617 1,1 95 23019 5,1 

DM 2407,4 0,8 317872 0,8 132 12248 5,1 

DT 27684,0 9,2 2728375 6,9 98 94038 3,4 

EX 302,8 0,1 24927 0,1 82 910 3,0 

TOTAL 301212,6 100,0 39652777 100,0 132 1186118 3,9 
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La suprafaţa totală a fondului de protecţie volumul lemnos este de 39652777 m
3
 (132 m

3
/ha) cu o 

creştere medie anuală de 3,9 m
3
/ha. Volumul mediu înalt şi peste media generală la unitate de suprafaţă 

este înregistrat la tei – 241 m
3
/ha, gorun – 235 m

3
/ha, frasin – 199 m

3
/ha, stejar pedunculat – 186 m

3
/ha, 

plop alb – 177 m
3
/ha, carpen – 158 m

3
/ha. Speciile cu un volum mediu la ha inferior mediei generale 

sunt: salcâmul – 33 m
3
/ha, nucul – 42 m

3
/ha, ulmul de câmp – 66 m

3
/ha, diversele exotice – 82 m

3
/ha, 

diversele răşinoase – 95 m
3
/ha, diversele tari – 98 m

3
/ha, paltinul – 103 m

3
/ha, stejarul pufos – 119 

m
3
/ha. În Figura 3 se prezintă grafic ponderea speciilor pe suprafaţă şi pe volumul total pe picior. 

 
Figura 3: Expunerea grafică a ponderii speciilor pe suprafaţă şi volum (%). 

 

În Tabelul 8 se indică repartiţia arboretelor după principalii indicatori dendrometrici (vârsta 

medie, clase de producţie, clasa de producţie medie, productivitatea speciilor şi grupelor de specii etc.). 

 

Tabelul 8  

Repartiţia arboretelor după principalii indicatori dendrometrici 

Specii 

Vârsta 

medie, 

ani 

Clase de producţie, ha 
Clasa de 

producţie 

medie 

Ponderea pe categorii de 

productivitate, % 

superi-

oară 

mijlo-

cie 

inferi-

ară I II III IV V 

ST 69 248,1 4466,7 21875,6 14673,2 9424,9 3,6 9 43 48 

GO 79 524,1 11130,9 25777,7 3696,6 366,7 2,8 28 62 10 

STP 79 20,7 731,6 5090,2 476 258,6 3,0 12 77 11 

PLA 38 22,3 663,3 2817,4 814,4 195 3,1 15 63 22 

SA 36 0,9 105,3 1324,1 1026,3 624,6 3,7 3 43 54 

PA 40 53,1 628,5 2071,2 1451,6 792,8 3,5 14 41 45 

FR 61 192 2802,2 12613 7630,7 3320,1 3,4 11 48 41 

TE 68 44,6 1826,7 7189,4 2747,7 368 3,1 15 59 26 

CA 62 121,7 1578,8 6585,8 6890,3 2383,9 3,6 10 38 53 

ULC 30 0,9 31,0 633,3 1299,5 2616 4,4 1 14 85 

NU 38 0,1 15,1 126,4 1008,5 3997,1 4,7 0 3 97 

SC 18 16,8 238,9 5346 29406,7 53913,2 4,5 0 6 94 

DR 34 54 259,7 1509,1 2016,9 681,9 3,7 7 33 60 

ST GO STP PLA SA PA FR TE CA ULC NU SC DR DM DT EX

16,8 

13,8 

2,2 
1,5 

1,0 

1,7 

8,8 

4,1 

5,8 

1,5 1,7 

29,5 

1,5 
0,8 

9,2 

0,1 

23,8 
24,6 

2,0 2,0 
1,0 

1,3 

13,3 

7,4 7,0 

0,8 0,5 

7,4 

1,1 
0,8 

6,9 

0,1 

Pondere din suprafață Pondere din volum
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Specii 

Vârsta 

medie, 

ani 

Clase de producţie, ha 
Clasa de 

producţie 

medie 

Ponderea pe categorii de 

productivitate, % 

superi-

oară 

mijlo-

cie 

inferi-

ară I II III IV V 

DM 33 51,5 344,6 874,9 711,5 424,9 3,5 17 36 47 

DT 41 143,5 2048,1 8030,4 8087,8 9374,2 3,9 8 29 63 

EX 33 0,4 10,6 31,6 84,7 175,5 4,4 4 10 86 

TOTAL 49 1494,7 26882 101896,1 82022,4 88917,4 3,8 9 34 57 

Ponderea, % 0,5 8,9 33,9 27,2 29,5 - 9,4 33,8 56,8 

 

Conform datelor din Tabelul 8 se constată că, vârsta medie a arboretelor este de 49 ani şi clasa 

de producţie medie 3,8. Productivitatea superioară se înregistrează la 9,4%, cea medie la 33,8% şi 

inferioară la 56,8%. Cele mai productive sunt speciile de gorun, plop alb, paltin, frasin şi invers, 

productivitate scăzută au speciile de nuc, salcâm, ulm de câmp, răşinoasele, diversele exotice, fapt 

demonstrat şi de clasa de producţie medie pe specii:  

 specii mai productive: gorunul – 2,8, stejarul pufos – 3,0, plopul alb şi teiul – 3,1, 

frasinul – 3,4, paltinul şi diversele moi – 3,5, stejarul pedunculat – 3,6;  

 specii cu o productivitate scăzută: nucul – 4,7, salcâmul – 4,5, ulmul de câmp şi 

diversele exotice – 4,4. 

Totodată, se constată că cele mai îmbătrânite arborete sunt formate din gorun şi stejar pufos 

(vârsta medie de 79 ani), precum şi stejar pedunculat – 69 ani. Speciile cu vârste medii mai mici sunt: 

salcâmul – 18 ani, ulmul de câmp – 30 ani, diversele moi şi exotice – 33 ani, diversele răşinoase – 34 

ani, salcia – 36 ani şi plopul alb şi nucul – 38 ani. Este necesar de menţionat vârsta medie relativ înaltă 

pentru aşa specii ca plopul alb şi salcia, care ca specii moi au un ciclu de producţie maxim de până la 

40 ani. Astfel, vârsta medie normală ar fi în limita de 20-25 ani. 

Analiza comparativă a bonităţii staţiunilor forestiere, productivităţii tipurilor de pădure, precum şi 

productivitatea actuală a elementelor de arboret, constată unele devieri cu tendinţe negative (Tabelul 9). 
 

Tabelul 9  

Analiza comparativă a valorificării potenţialului staţional de către pădurile actuale 

Indicatori 
Categorii de bonitate/productivitate 

superioară mijlocie inferioară 

Bonitatea staţiunilor (%) 15,5 42,6 41,9 

Productivitatea tipurilor de pădure (%) 13,7 43,6 42,7 

Productivitatea actuală a speciilor/arboretelor (%) 9,4 33,8 56,8 

Clasa de producţie medie actuală  3,8  

Clasa de producţie medie potenţială 3,4 
 

În Tabelul 10 se prezintă repartiţia suprafeţei ocupate de speciile forestiere pe consistenţe 

(medie şi medie generală). 

Tabelul 10  

Repartiţia suprafeţei speciilor pe consistenţe 

Specii 
Consistenţa pe specii, ha 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Medie 

ST 54,5 152 693,3 3205 21786,4 20571,9 3635,2 590,2 0,75 

GO 40,0 129,9 215,5 1141,8 15661,8 20395,8 3554,9 356,3 0,76 

STP 13,0 39,9 90,9 403,0 3413,0 2463,2 152,5 1,6 0,73 

PLA 26,4 73,2 138,6 472,2 1450,9 1344,3 880,9 125,9 0,75 

SA 80,5 127,4 264,6 659,8 980,0 659 208,6 101,3 0,68 

PA 32,3 55,9 91,6 390,8 1529,1 2190,5 612,0 95,0 0,76 

FR 32,6 102,8 231,4 1310,0 8644,5 11920,3 3643,3 673,1 0,77 

TE 12,5 25,5 33,8 211,4 3482,1 6455,6 1695,1 260,4 0,78 

CA 13,2 60,4 76,4 455,0 4663,0 9195,1 2649,6 447,8 0,79 

ULC 90,1 205,3 492,1 902,1 1460,4 987,3 373,9 69,5 0,68 
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Specii 
Consistenţa pe specii, ha 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Medie 

NU 229,1 470,4 862,8 1158,2 1469,8 769,6 141,6 45,7 0,62 

SC 469,2 1321,5 3013,4 8373,2 20544,4 31055,4 18825,1 5319,4 0,77 

DR 25,8 94,1 218,6 875,2 1984,4 1109 191,6 22,9 0,70 

DM 84,7 74,3 188,3 474,3 814,5 535,8 197,4 38,1 0,68 

DT 325,5 762,0 1353,2 2991,7 8831 9697,9 2948,3 774,4 0,73 

EX 7,2 7,2 18,4 42,9 92,2 94,1 32,2 8,6 0,72 

TOTAL 1536,6 3701,8 7982,9 23066,6 96807,5 119444,8 39742,2 8930,2 0,76 

Ponderea, % 0,5 1,2 2,6 7,7 32,1 39,7 13,2 3,0 - 

 

Din datele Tabelului 10 rezultă, că consistenţă plină şi aproape plină (0,7-1,0) se înregistrează 

la 88,0% din elementele de arboret, consistenţa brăcuită (0,4-0,6) – 11,5% şi consistenţă degradată 

(0,3) – 0,5%. Consistenţa medie generală a elementelor de arboret este de 0,76. Nici o specie nu a 

înregistrat o consistenţă medie mai mare de 0,80, iar speciile cu consistenţa medie mai redusă fiind: 

nucul – 0,62, salcia, ulmul de câmp şi diversele moi – 0,68.  

Indicatorii de caracterizare ai fondului forestier descrişi şi prezentaţi anterior depind în mare 

măsură de modul de regenerare a speciilor (sămânţă, plantaţii, lăstari). Datele cu privire la modul de 

regenerare a elementelor de arboret pe specii se prezintă în Tabelul 11. 

Tabelul 11  

Repartiţia suprafeţei pe specii după modul de regenerare 

Specii/ 

pondere 

Mod de regenerare 

Însămânţări 

naturale 

Însămânţări 

artificiale 

Puieţi din 

sămânţă 
Butaşi Sade Lăstari Drajoni 

ST 2542,9 506,6 19714 1,6 5,9 27880,4 37,1 

% 5,0 1,0 38,9 0,0 0,0 55,1 0,0 

GO 2999 132,6 2719,6 - 20,1 35623,9 0,8 

% 7,2 0,3 6,6 0,0 0 85,9 0,0 

STP 50,8 4,0 89,7 - 12,1 6420,5 - 

% 0,8 0 1,4 0,0 0,2 97,6 0,0 

PLA 849,7 22,2 469,4 - 3,0 3074,7 93,4 

% 18,8 0,5 10,4 0,0 0 68,2 2,1 

SA 656,9 19,7 266,9 - 4,2 2125,7 7,8 

% 21,3 0,6 8,7 0,0 0,1 69,1 0,2 

PA 232,6 21,5 3794,8 - - 948,3 - 

% 4,7 0,4 75,9 0,0 0,0 19,0 0,0 

FR 1488,2 55,4 5555 0,2 1,8 19457,1 0,3 

% 5,6 0,2 20,9 0,0 0,0 73,3 0,0 

TE 476,3 0,2 381,8 1,4  11316,2 0,5 

% 3,9 0,0 3,1 0,0 0,0 93,0 0,0 

CA 1038,6 0,2 76,4 - 12,1 16433,2 - 

% 5,9 0,0 0,4 0,0 0,1 93,6 0,0 

ULC 378,4 12,9 2583,5 - 0,8 1593,3 11,8 

% 8,3 0,3 56,4 0,0 0,0 34,7 0,3 

NU 14,5 3,3 4901,8 - - 227,6 - 

% 0,3 0,1 95,2 0,0 0,0 4,4 0 

SC 1384,7 21,3 36199,8 3,2 42,1 50829,7 440,8 

% 1,6 0,0 40,7 0,0 0,0 57,2 0,5 

DR 15,3 0,2 4506,1 - - - - 

% 0,3 0 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

DM 198,2 1,5 1581,7 - - 617,5 8,5 

% 8,2 0,0 65,8 0,0 0,0 25,7 0,3 

DT 4367,2 58,3 8841,3 - 2,1 14406,3 8,8 

% 15,8 0,2 31,9 0,0 0,0 52,1 0,0 

EX 0,7 - 223,2 - - 78,9 - 
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Specii/ 

pondere 

Mod de regenerare 

Însămânţări 

naturale 

Însămânţări 

artificiale 

Puieţi din 

sămânţă 
Butaşi Sade Lăstari Drajoni 

% 0,3 0,0 73,6 0,0 0,0 26,1 0,0 

TOTAL 16694,0 859,9 91905,0 6,4 104,2 191033,3 609,8 

Ponderea, % 5,5 0,3 30,5 0,0 0,0 63,5 0,2 

 

În baza datelor din Tabelul 11 se poate concluziona, că majoritatea speciilor sunt provenite din 

lăstari (63,5%), fiind la diferite generaţii. Această situaţie explică în mare parte şi productivitatea 

scăzută a arboretelor în raport cu condiţiile staţionale. Modul de regenerare din plantaţii se 

înregistrează la 30,5% din elemente de arboret şi cel din însămânţări naturale în proporţie de 5,5%. 

Celelalte moduri de regenerare au o pondere cu mult mai redusă. Prin ponderea ridicată după modul de 

regenerare din lăstari se caracterizează următoarele specii: stejar pufos – 97,6%, carpen – 93,6%, tei – 

93,0%, gorun – 85,9%. Majoritar din sămânţă (artificial, natural, puieţi) sunt regenerate aşa specii ca: 

răşinoasele – 100,0%, nucul – 95,6%, paltinul de câmp – 81,0%, diversele moi – 74,0%. 

Vitalitatea reprezintă starea de sănătate a speciilor forestiere şi se stabileşte pentru fiecare 

element de arboret, după aspectul majorităţii arborilor, exprimându-se astfel: 

 foarte viguroasă când arboretele înregistrează în ultimii ani creşteri în diametru şi înălţime 

foarte mari şi excepţionale; 

 viguroasă când ultimele creşteri anuale în diametru şi înălţime depăşesc pe cele normale; 

 normală, când ultimele creşteri în diametru şi în înălţime sunt mijlocii; 

 slabă, când ultimele creşteri în diametru şi în înălţime sunt subnormale; 

 foarte slabă când ultimele creşteri în diametru şi în înălţime practic sunt nule. 

În Tabelul 12 se prezintă repartiţia elementelor de arboret pe specii şi categorii de vitalitate. 
 

Tabelul 12  

Vitalitatea speciilor de arbori 
 

Specii 

Repartiţia suprafeţelor pe categorii de vitalitate, ha 
Total pe 

specii, ha 
foarte 

viguroasă 
viguroasă normală slabă foarte slabă 

ST 64,0 635,9 44351,8 5442,5 194,3 50688,5 

GO 162,2 1983,2 37007,9 2290,2 52,5 41496,0 

STP - 72,9 6188,6 315,1 0,5 6577,1 

PLA 0,1 58,1 3854,4 587 12,8 4512,4 

SA 3,9 16,5 1945,8 994,1 120,9 3081,2 

PA 0,2 114,6 4381,0 472,3 29,1 4997,2 

FR 19,5 565,8 23457,3 2435,9 79,5 26558,0 

TE 12,7 605,7 10803,2 740,5 14,3 12176,4 

CA 15,2 549,6 15190,8 1754,7 50,2 17560,5 

ULC 10,0 19,3 2347,2 1932,5 271,7 4580,7 

NU 1,1 62,7 2306,7 2374,6 402,1 5147,2 

SC 125,2 1263,1 61876,2 23947,5 1709,6 88921,6 

DR 4,3 25,3 3518,9 902,9 70,2 4521,6 

DM 8,7 47,5 1702,4 555,4 93,4 2407,4 

DT 14,4 509,2 21640,2 5098,3 421,9 27684,0 

EX - 1,8 225,6 68,9 6,5 302,8 

TOTAL 441,5 6531,2 240798,0 49912,4 3529,5 301212,6 

Ponderea, % 0,2 2,2 79,9 16,6 1,1 100,0 

 

Majoritatea elementelor de arboret au o vitalitate normală – 79,9%, înregistrându-se totuşi şi 

catoriile de vitalităţi foarte viguroasă (0,2%) şi viguroasă (2,2%). Arboretele cu vitalitate slabă 

(16,6%) şi foarte slabă (1,1%) alcătuiesc aproape 18%, fiind un element de risc sporit pentru 

declanşarea proceselor nefavorabile în fondul forestier pe suprafeţe importante (uscări în masă, focare 

de boli şi dăunători, etc.). 
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1.4. Conservarea biodiversităţii 
 

Conceptul de biodiversitate semnifică diversitatea vieţii de pe pământ şi implică patru niveluri 

de abordare: diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea 

etnoculturală. În paralel cu influenţa negativă a factorilor de mediu, asupra potenţialului de manifestare 

a diversităţii biologice, contribuie extrem de accentuat şi factorul uman. Intervenţia umană în scopul 

valorificării excesive a regiunilor de stepă pentru dezvoltarea sectorului agrar, acţiunile de canalizare a 

albiei râurilor lăuntrice, desecare a terenurilor înmlăştinite, defrişare a pădurilor, aplicarea incorectă a 

lucrărilor silvotehnice (substituirea structurilor şi compoziţiilor fireşti ale arboretelor) – toate acestea 

au condus la reducerea drastică în cadrul primelor două nivele a diversităţii biologice. De asemenea, 

multe populaţii sunt situate la extremităţile arealurilor naturale ale speciilor, fapt ce sporeşte 

vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice şi factorul antropic. 

Etajul arborescent al fondului forestier gestionat de către Agenţia „Moldsilva” este format 

dintr-o varietate destul de largă a speciilor de arbori. În cadrul lucrărilor de amenajament silvic au fost 

identificate şi descrise peste 65 specii de arbori, inclusiv: stejarul pedunculat (Quercus robur), gorunul 

(Quercus petraea), stejarul pufos (Quercus pubescens), stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora), 

stejarul roşu (Quercus rubra), fagul (Fagus sylvatica), plopul alb (Populus alba), plopul negru 

(Populus nigra), plopul tremurător (Populus tremula), salcia albă (Salix alba), salcia plesnitoare (Salix 

fragilis), salcia căprească (Salix caprea), salcâmul (Robinia pseudoacacia), frasinul comun (Fraxinus 

excelsior), Frasinul american (Fraxinus americana), frasinul pufos (Fraxinus pallisae), mojdreanul 

(Fraxinus ornus), teiul cu frunza mare (Tilia platyphyllos), teiul argintiu (Tilia tomentosa), teiul pucios 

(Tilia cordata), carpenul (Carpinus betulus), paltinul de câmp (Acer platanoides), paltinul de munte 

(Acer pseudoplatanus), arţarul american (Acer negundo), jugastru (Acer campestre), arţarul tătăresc 

(Acer tataricum), cireşul (Prunus avium), nucul comun (Juglans regia), nucul american (Juglans 

nigra), ulmul de câmp (Ulmus minor), ulmul de munte (Ulmus glabra), velnişul (Ulmus laevis), 

sălcioara (Elaeagnus angustifolia), glădiţa (Gleditsia triacanthos), mesteacănul argintiu (Betula 

pendula), dudul alb (Morus alba), dudul negru (Morus nigra), vişinul turcesc (Prunus mahaleb), mărul 

pădureţ (Malus sylvestris), prunul (Prunus domestica), corcoduşul (Prunus cerasifera), părul pădureţ 

(Pyrus pyraster), scoruşul (Sorbus domestica), sorbul (Sorbus torminalis), anin alb (Alnus incana), 

anin negru (Alnus glutinosa), pinul silvestru (Pinus sylvestris), pinul negru (Pinus nigra), molidul 

(Picea abies), tuia (Thuja orientalis), pinul strob (Pinus strobus), laricele (Larix decidua), bradul 

(Abies alba), duglasul verde (Pseudotsuga menziesii) şi alte specii. 

Etajul arbustiv este constituit peste 25 specii de arbuşti: alunul (Corylus avellana), lemnul 

câinesc (Ligustrum vulgare), măceşul (Rosa canina), socul negru (Sambucus nigra), porumbarul 

(Prunus spinosa), cornul (Cornus mas), păducelul (Crataegus sp.), sângerul (Cornus sanguinea), salba 

moale (Euonymus europaeus), socul roşu (Sambucus racemosa), dîrmoxul (Viburnum lantana), cătina 

albă (Hippophae rhamnoides), cătina roşie (Tamarix ramosissima), coacăzul negru (Ribes nigrum), 

caragana (Caragana arborescens), caprifoiul (Lonicera xylosteum), scumpia (Cotinus coggygria), 

liliacul (Syringa vulgaris), cruşinul (Rhamnus frangula) etc. 

Edificatorii principali ai pădurilor din zona de nord a Moldovei sunt stejarul pedunculat 

(Quercus robur) şi cireşul (Cerasus avium). În pădurile din zona de centru a Moldovei edificatorii de 

bază sunt fagul (Fagus sylvatica), gorunul (Quercus petraea) şi stejarul pedunculat (Quercus robur). 

În zona de sud a ţării se regăsesc comunităţi forestiere formate din stejar pufos (Quercus pubescens) şi 

stejar pedunculat. În luncile bazinelor hidrografice ale fluviului Nistru şi râului Prut şi în cursul 

superior al unor râuri mici se întîlnesc sectoare cu comunităţi forestiere de luncă (zăvoaie), din plop 

alb (Populus alba) şi salcie (Salix alba). Circa 1140 de specii de plante vasculare (ceea ce constituie 

mai mult de 50% din totalul speciilor de plante din Moldova) sunt prezente pe terenurile acoperite cu 

vegetaţie forestieră. Mai mult de 30 de specii de plante lemnoase reprezintă o importantă sursă de 

existenţă pentru populaţia rurală. 

Pădurile sunt populate de 172 de specii de vertebrate terestre (47,8% din numărul lor total) şi 

numeroase nevertebrate (a căror diversitate este încă puţin cercetată). Cea mai mare diversitate 

faunistică se află în ecosistemele silvice ale Codrilor Centrali, favorizată de suprafeţele compacte de 

păduri, care servesc drept habitate şi adăpost. Capacitatea ecologică a ecosistemelor silvice de a 

menţine un număr mai mare de animale sunt diminuate prin tăierea arborilor scorburoşi (loc de cuibărit 
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pentru multe specii de păsări insectivore şi de reproducere a peste 10 specii de chiroptere), păşunatul 

excesiv al animalelor domestice, plantarea monoculturilor (salcâm) etc. Uneori, în timpul lucrărilor de 

îngrijire a pădurilor în lunile de sosire şi de reproducere a păsărilor, se extrag arborii uscaţi care 

servesc drept adăpost pentru animalele sălbatice, ceea ce determină reducerea hranei de bază a 

ciocănitorilor – principalele săpătoare de scorburi pentru speciile de păsări entomofage (muscari, 

piţigoi, ciocănitori, ţiclean, codroşul-de-grădină etc.). 

Ecosistemele forestiere furnizează servicii importante de aprovizionare cu produse lemnoase şi 

nelemnoase. Serviciile  furnizate de ecosistemele forestiere în Republica Moldova sunt estimate la 

circa 28,3 mil. dolari SUA în anul 2011. Actualmente, sectorul forestier, în special din cadrul 

autorităţilor administraţiei publice locale, este afectat de tăierile ilicite şi de interesul scăzut al 

administratorilor de a utiliza produsele forestiere nelemnoase. Într-un scenariu de gestionare durabilă a 

ecosistemelor cu descreşteri însemnate în ceea ce priveşte tăierile ilicite şi o creştere a interesului 

pentru produsele nelemnoase ale pădurii, valoarea prezentă netă (25 de ani, rata de 10%) este estimată 

la 578,8 mil. dolari SUA. Chiar dacă serviciile de aprovizionare ale ecosistemelor forestiere pot scădea 

în viitorul apropiat, se estimează că aceste valori se vor recupera după 27 de ani. 

Baza seminologică forestieră este constituită pentru 15 specii şi include 221 arborete-sursă de 

seminţe, formate din cele mai productive şi stabile arborete naturale, 7 rezervaţii genetice, 11 plantaje 

seminologice de prima generaţie, 79 arbori plus. Actualmente, în rezultatul unor activităţi ample de 

reevaluare şi completare, suprafaţa totală a bazei seminologice forestiere constituie 3924,4 ha sau o 

creştere cu circa 62%. 

Conservarea biodiversităţii forestiere este asigurată şi prin existenţa reţelei de arii protejate 

forestiere, prin sistemul legislativ cu privire la fondul forestier, prin respectarea regulamentelor 

corespunzătoare în procesele de gospodărire a pădurilor etc. Pentru a asigura conservarea diversităţii 

biologice fondul ariilor naturale protejate de stat (Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat, 

nr. 1538-XIII din 25.02.1998) include 189,4 mii ha sau 5,61% din teritoriul ţării. În limitele fondului 

forestier ariile protejate ocupă 93,5 mii ha sau circa 21% din suprafaţa totală. Un pas important în 

procesul de extindere a ariilor protejate este aprobarea actelor legislative şi normative (2013-2014) 

privind constituirea primului parc naţional în Republica Moldova – Parcul Naţional „Orhei”. 

În contextul atingerii scopurilor propuse, este indicată ajustarea sistemului de arii protejate la 

cerinţele reprezentativităţii întregului spectru variativ al ecosistemelor forestiere, constituirea unei 

reţele ecologice de păduri cu o protecţie mai sigură şi păduri de interes deosebit pentru a conserva şi 

restaura ecosistemele forestiere reprezentative sau de ale ocroti pe cele ameninţate. 

 

II. AMENAJAREA PĂDURILOR  

 
Amenajamentul este instrumentul de bază în procesul de implementare a regimului silvic. 

Obiectivele cercetării şi planificării amenajistice se pot referi la: lucrările de delimitare şi materializare 

a semnelor amenajistice, cunoaşterea structurii şi a potenţialului protectiv şi productiv al pădurilor în 

dinamica lor realizată prin lucrări de descriere a ecosistemelor forestiere, cercetarea particularităţilor 

de regenerare a pădurilor afectate, stării şi productivităţii arboretelor în funcţie de caracterul şi 

intensitatea lucrărilor silvotehnice aplicate, cercetarea biodiversităţii vegetale şi animale, furnizarea 

informaţiei privind structura, starea, evoluţia şi productivitatea fondului forestier, integrarea eficientă a 

studiilor obţinute de activitatea de amenajare a pădurilor în managementul şi marketingul resurselor 

forestiere, asigurarea cu materialele necesare entităţile silvice în scopul gospodăririi judicioase a 

fondului forestier (amenajamente, hărţi, îndrumări şi norme tehnice etc.). 

Pe parcursul a ultimilor 28 de ani sunt aplicate lucrări de amenajare a pădurilor în fondul 

forestier naţional al Republicii Moldova conform sistemului românesc, racordat la standardele 

europene, completat cu baza normativă autohtonă, de acumulare a experienţei teoretice şi practice de 

domeniu, de dezvoltare a patrimoniului şi capitalului instituţional, creştere şi perfecţionare a resurselor 

umane proprii. Etapele implementării amenajamentului european în Republica Moldova: 

 Ciclul I (1992-2002); 

 Ciclul II (2004-2014); 

 Ciclul III (2015-prezent). 
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Perioada care este în proces de implementare (2015-prezent) include lucrări de reamenajare a 

fondului forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva” (ciclul III), fiind parcursă o suprafaţă totală de 214 

mii ha, arondată la 11 entităţi silvice, 3 rezervaţii naturale. Pe lângă acest volum realizat, începând cu 

anul 2006, lucrările de amenajare a pădurilor au cuprins şi o parte a fondului forestier aflat în gestiunea 

autorităţilor publice locale (24 mii ha în 181 primării). Oportunitatea acestor lucrări este dictată de 

grija pentru fondul forestier naţional, asigurarea aplicării legislaţiei ecologice şi silvice, perfecţionarea 

managementului în sectorul forestier public gestionat de autorităţile publice locale. 

Pe parcursul perioadei 2010-2020 lucrările de amenajare a pădurilor au fost realizate în toate 

entităţi silvice subordonate Agenţiei „Moldsilva” pe suprafaţa totală de 370,1 mii ha sau o medie 

anuală de circa 34 mii ha (Tabelul 13). 

Tabelul 13 

Dinamica suprafeţelor parcurse cu lucrări de amenajare a pădurilor 

Anii de referinţă Suprafaţa amenajată, mii ha Entităţi silvice 

2010 34,1 ÎS Hânceşti-Silva 

2011 29,4 ÎSC Străşeni, ÎS Chişinău 

2012 30,7 ÎS Tighina, ÎSC Sil-Răzeni 

2013 34,8 ÎSC Cimişlia, ÎS Iargara, ÎS Comrat 

2014 27,1 ÎS Silva-Sud Cahul, ÎSC Manta-V, RN Prutul de Jos 

2015 36,1 ÎS Edineţ, ÎS Bălţi 

2016 45,6 ÎS Glodeni, ÎS Soroca, ÎS Şoldăneşti 

2017 40,6 ÎS Orhei, ÎS Teleneşti, RN Pădurea Domnească 

2018 25,6 ÎS Călăraşi, RN Plaiul Fagului  

2019 31,9 
ÎS Nisporeni-Silva, ÎS Silva-Centru Ungheni,  

RN Codrii 

2020 (în proces) 34,2 ÎS Hânceşti-Silva 

TOTAL 370,1 - 

 
În contextul rezultatelor pozitive obţinute de domeniu, este necesar şi în continuare promovarea 

unei preocupări bazate pe dezvoltarea continuă a rezultatelor ştiinţifice şi logisticii, amplificarea 

perfecţionării resurselor umane, întărirea bazei materiale şi tehnologiilor informaţionale în cadrul 

lucrărilor de amenajare. În cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS, Chişinău), 

activitatea nemijlocită de amenajare a pădurilor este realizată prin intermediul subdiviziunilor 

specializate (25 angajaţi). Acest contingent de specialişti, având o pregătire profesională 

corespunzătoare, permite organizarea şi desfăşurarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor de amenajare 

pe o suprafaţă de circa 30-37 mii ha anual şi elaborarea proiectelor atribuite unităţilor de gospodărire şi 

a studiilor generale pe entitate silvică. 

 

III. APLICAREA TRATAMENTELOR SILVICE ŞI A LUCRĂRILOR DE 

ÎNGRIJIRE ŞI CONDUCERE A ARBORETELOR  

 
Recoltarea masei lemnoase din pădurile Republicii Moldova se realizează în procesul tăierilor 

de produse secundare (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă) şi tăierilor de produse principale 

(tăieri de regenerare, conservare, de igienă rase) şi de reconstrucţie ecologică. Lucrările respective sunt 

realizate în conformitate cu proiectările amenajamentelor silvice, volumele destinate recoltării fiind 

autorizate anual de către Agenţia de Mediu conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  

În contextul ameliorării stării arboretelor, pe parcursul perioadei 2010-2020 în fondul forestier 

gestionat de Agenţia „Moldsilva” au fost aplicate lucrări de îngrijire şi conducere (tăieri de produse 

secundare) cu recoltarea unui volum de masă lemnoasă de 2302,3 mii m
3
 sau 37,9% din volumul total 

recoltat pe perioadă (Tabelul 14). Tratamentele silvice (tăieri de produse principale şi de reconstrucţie 

ecologică) au fost aplicate cu recoltarea unui volum de masă lemnoasă de 3629,8 mii m
3
 sau o pondere 
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de 59,7%. În procesul aplicării tăierilor diverse a fost recoltat un volum de masă lemnoasă de 148,1 

mii m
3
 sau 2,4% din volumul total recoltat. 

 

Tabelul 14 

Volumul masei lemnoase recoltat în rezultatul aplicării lucrărilor şi tratamentelor silvice  
 

Anii de 

referinţă 

Volumul mase lemnoase recoltat pe categorii de produse, mii m
3
 

Tăieri de produse 

principale şi 

reconstrucţie ecologică 

Tăieri de produse 

secundare 
Tăieri diverse Total 

ha m
3
 ha m

3
 ha m

3
 ha m

3
 

2010 3405 261,7 13825 168,3 948 4,0 18178,0 434,0 

2011 3988 308,6 14142 179,3 1429 6,7 19559,0 494,6 

2012 3993 320,1 16813 204,6 1103 23,4 21909,0 548,1 

2013 4491 348,2 17756 205,4 1247 23,9 23494,0 577,5 

2014 4992 347,7 17764 214,8 2397 26,0 25153,0 588,5 

2015 4643 342,2 17826 205,8 472 18,1 22941,0 566,1 

2016 4406 343,7 18192 222,8 449 4,6 23047,0 571,1 

2017 4616 339,3 18658 233,3 7552 18,5 30826,0 591,1 

2018 4726 341,3 20377 248,6 1653 10,7 26756,0 600,6 

2019 5076 342,7 18573,0 217,3 1400 7,0 25049,0 567,1 

2020 (plan) 5045 334,2 17129,0 202,0 9 5,2 22183,0 541,4 

TOTAL 49381 3629,8 191055 2302,3 18659 148,1 259095 6080,1 

Ponderea, % 19,1 59,7 73,7 37,9 7,2 2,4 100,0 100,0 
 

Este necesar de menţionat că recoltarea volumelor respective n-a afectat starea fondului 

forestier naţional, deoarece suprafeţele parcurse cu tăieri de produse principale au fost cuprinse în 

întregime cu lucrări de regenerare a pădurilor. În general, deficitul resurselor energetice pe teritoriul 

Republicii Moldova este un factor limitativ în diversificarea activităţilor economice şi de consum ale 

gospodăriilor casnice. Totodată, consumul şi utilizarea surselor energetice pe gospodării individuale 

constituie un indicator elocvent al nivelului de trai al populaţiei. Datele unor studii sociologice recente 

relevă că în calitate de combustibil în gospodăriile casnice se utilizează cel mai mult gazul (inclusiv în 

butelii) şi lemnul de foc, mai puţin alte surse energetice. Astfel, potrivit datelor studiilor respective, 

circa 85% din populaţie cel mai des pentru pregătirea hranei utilizează gazul, 38% – lemnul de foc şi 

21,5% – resturi vegetale (floarea-soarelui, porumb etc.). La încălzirea locuinţelor cel mai des este 

utilizat lemnul de foc – 72%, urmând cărbunele – 31% şi gazul – 26%. Pentru încălzirea apei, circa 

52% utilizează lemnul în acest scop, 49% – gazul şi 19,7% – resturile vegetale, fiecare a zecea 

gospodărie (11%) – cărbune, iar 14% – electricitate. 

 

 

IV. REGENERAREA ŞI EXTINDEREA PĂDURILOR  
 

Activitatea de regenerare şi extindere a suprafeţelor acoperite cu păduri este o prioritate a 

Agenţiei „Moldsilva”. În contextul asigurării continuităţii şi dezvoltării fondului forestier, pe parcursul 

perioadei 2010-2020, activităţile de regenerare şi extindere a pădurilor realizate de către Agenţia 

„Moldsilva” au cuprins suprafaţa totală de 52,6 mii ha (Tabelul 15). Din această suprafaţă pe 49,8 mii 

ha sau 94,7% au fost efectuate lucrări de regenerare a pădurii, iar pe 2,8 ha sau 5,3% au fost realizate 

lucrări de extindere a pădurii. Din suprafaţa totală a regenerărilor (49,8 mii ha), plantarea culturilor 

silvice a fost realizată pe suprafaţa de 12,5 mii ha sau 25,0%, ajutorarea regenerării naturale s-a 

efectuat pe suprafaţa de 32,8 mii ha sau 65,9%, iar regenerarea naturală s-a realizat pe suprafaţa de 4,5 

mii ha sau 9,1%. 
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Tabelul 15 

Volumul lucrărilor de regenerare şi extindere a suprafeţelor acoperite cu păduri  

Anii 

Regenerarea pădurii în fondul forestier gestionat de Agenţia 

„Moldsilva”, ha Extinderea 

suprafeţelor 

acoperite cu 

vegetaţie 

forestieră, ha 

Total 

regenerări 

şi 

împăduriri, 

ha 
Total 

inclusiv:   

plantarea 

culturilor silvice 

ajutorarea 

regenerării 

naturale 

regenerarea 

naturală  

2010 2743 685 1593 465 529 3272 

2011 4361 980 2765 616 221 4582 

2012 5047 1175 3675 197 73 5120 

2013 4859 1244 3376 239 57 4916 

2014 5239 1149 3618 472 37 5276 

2015 4681 1582 2674 425 425 5106 

2016 4190 1208 2596 386 1464 5654 

2017 4639 978 2955 706  - 4639 

2018 4853 1026 3410 417  - 4853 

2019 4702 1228 3110 364  - 4702 

2020 (plan) 4506 1208 3038 260 - 4506 

TOTAL 49820 12463 32810 4547 2806 52626 

Pondere, % 100,0 25,0 65,9 9,1  - -  

 

Activitatea de regenerare şi extindere a pădurii a fost mai intensă în anii 2012-2016, când s-au 

realizat de la 4900 la 5600 ha pe an. Ponderea importantă a lucrărilor de ajutorare a regenerării 

naturale se datorează faptului că în perioada de referinţă, au fost efectuate tăieri de produse principale 

prioritar în arborete de salcâm, la care asigurarea continuităţii s-a realizat în majoritate prin provocarea 

drajonării.  

 

V. STAREA DE SĂNĂTATE A PĂDURILOR 
 

Condiţiile climaterice anomale şi aride pe parcursul ultimilor ani au avut un efect negativ 

asupra stării silvo-patologice şi fitosanitare a pădurilor. Analiza condiţiilor climaterice din ultimii ani 

arată că perioadele secetoase sunt de amploare, având şi un caracter intensiv. Astfel, în perioada 2010-

2019 pe teritoriul ţării au fost înregistrate secete în anii: 2011, 2012, 2015, 2019. Secetele din anii 

respectivi au fost clasificate ca fiind cele mai puternice după intensitate, după teritoriul afectat şi 

daunele produse. Aceste secete au produs schimbări în regimul hidrologic al solului, au redus nivelul 

apelor freatice, înrăutăţind astfel condiţiile de creştere şi dezvoltare a principalelor specii de arbori şi 

arbuşti. În rezultatul acestor secete s-a simţit o slăbire bruscă a ecosistemelor forestiere, reducerea 

rezistenţei biologice a arborilor la acţiunea factorilor negativi, ceeaceea ce a dus la degradarea 

arboretelor, intensificarea proceselor de uscare pe suprafeţe mari şi crearea condiţiilor pentru răspândirea 

în masă a dăunătorilor fitofagi şi xilofagi. Dinamica focarelor de dăunători defoliatori în arboretele 

gestionate de Agenţia “Moldsilva” în perioada anilor 2010-2019 sunt prezentate în Tabelul 15. 
 

Tabelul 15 
 

Dinamica focarelor de dăunători defoliatori în arboretele gestionate de Agenţia ,,Moldsilva” 

Dăunătorul 
Suprafaţa focarelor la sfărşitul anului, mii ha 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Suprafaţa focarelor de dăunători 

fitofagi 
56 61 85,27 79,78 63,49 43,81 45,9 69,9 101,3 83,81 

Inclusiv necesită măsuri de 

combatere 
31 33,2 35,7 52,9 39,2 10,9 20,2 34,5 54,8 16,21 

Molia verde a stejarului 3,9 2,7 75,9 59,2 37,17 14,49 13,2 20,0 25,51 24,0 

Cotarul verde şi cotarul brun 48,4 50,2 6,09 10,85 18,04 25,63 23,5 35,9 53,73 50,51 
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Dăunătorul 
Suprafaţa focarelor la sfărşitul anului, mii ha 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Omida păroasă a stejarului 0 0 0 0 0 0 0 3,6 7,27 1,15 

Trombarul frunzelor de frasin  3,4 3 3,28 9,53 8,28 3,69 9,2 10,4 14,37 7,89 

Alte specii de dăunători (viespea 

frunzelor de ulm) 
0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,42 0,26 

 

Principalii dăunători defoliatori în arboretele gestionate de Agenţia ,,Moldsilva” sunt: 

 Totricidae – Molia verde a stejarului (Tortrix viridana); 

 Geomitride – Cotarul verde (Operopthera brumata); 

 Cotarul brun (Erannis defoliaria); 

 Cotar (Agriopis leucophaeria); 

 Omida păroasă a stejarului (Lymantria dispar) 

 Viespea frunzelor de ulm (Tomostethus nigritus) 

 Noctuide (Noctuidae); 

 Trombarul frunzelor de frasin (Sereonychus fraxini). 

Conform rezultatelor cercetărilor silvo-patologice detaliate, în toamna anului 2019 se constată 

că suprafaţa focarelor de dăunători defoliatori este de 83,81 mii ha. Comparativ cu sfârşitul anului 

2018 (101,3 ha) se observă o descreştere a suprafeţei focarelor de dăunători defoliatori cu 17,2%. 

Totodată, s-a micşorat considerabil şi suprafaţa care necesită măsuri de protecţie de la 54,8  mii ha la 

16,21 mii ha (sau cu 70,4 %). Ţinând cont de compoziţia arboretelor, dăunătorul dominant, densitatea 

complexului de dăunători în focare, faza de dezvoltare a focarelor, pentru primăvara anului 2020 

planificat combaterea aeriană pe o suprafaţă de până la 1,82 mii ha (Tabelul 16). 

Tabelul 16 

Dinamica focarelor de dăunători defoliatori şi a măsurilor de combatere aeriană în arboretele 

din cadrul Agenţiei „Moldsilva”  
 

Anii Suprafaţa totală a focarelor, la începutul anului, mii ha Suprafaţa combatere aeriană, mii ha 

2010 16,4 0,4 

2011 56,0 3,4 

2012 61,0 22,5 

2013 85,3 12,3 

2014 79,8 31,0 

2015 63,5 24,5  

2016 43,81 7,48 

2017 45,9 6,18 

2018 69,9 0,25 

2019 101,3 22,19 

2020 83,81 1,8 

TOTAL 706,72 132,0 
 

Conform datelor din Tabelul 16, pe parcursul ultimilor 11 ani combaterea aeriană s-a efectuat 

pe o suprafaţă de 132,0 mii ha, ceea ce reprezintă circa a treia parte din toată suprafaţa fondului 

forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva”. 

Tabelul 17 

Dinamica focarelor de dăunători defoliatori şi a măsurilor de combatere aeriană în arboretele 

din cadrul Agenţiei „Moldsilva”  
 

Anii 
La începutul 

anului, ha 

Apărute din 

nou, ha 

S-au 

stins, ha 

Lichidate prin 

măsuri de 

combatere, ha 

Focare la 

sfârşitul 

anului, ha 

Inclusiv necesită 

măsuri de 

combatere, ha 

2010 16375 52075 12119 297 56034 30955 

2011 56034 33141 24766 3408 61001 33200 

2012 61001 76941 29485 23157 85300 35752 

2013 85300 29477 22693 12300 79784 52878 

2014 79784 35032 20322 30993 63501 39202 
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Anii 
La începutul 

anului, ha 

Apărute din 

nou, ha 

S-au 

stins, ha 

Lichidate prin 

măsuri de 

combatere, ha 

Focare la 

sfârşitul 

anului, ha 

Inclusiv necesită 

măsuri de 

combatere, ha 

2015 63501 26778 21940 24544 43795 10871 

2016 43795 34876 25303 7474 45894 20164 

2017 45893 49337 19401 6176 69653 34544 

2018 69653 59651 27750 251 101303 54832 

2019 101303 47361 42665 22186 83813 16216 

 

Monitorizarea evoluţiei focarelor de dăunători defoliatori denotă faptul că în sfârşitul anului 

2018, începutul anului 2019 s-a înregistrat cea mai gravă situaţie în domeniul dat (Tabelul 16). 

Efectuarea lucrărilor de combatere aeriană, combinate cu cele de profilaxie, precum şi evoluţia 

naturală a focarelor de dăunători a condus la diminuarea treptată a suprafeţei focarelor, inclusiv a celor 

care necesită măsuri de combatere aeriană. 

Tabelul 17 

Dinamica focarelor cu dăunători de trunchi şi măsurile de combatere efectuate în arboretele 

gestionate de Agenţia „Moldsilva”  
 

Anii 

La 

începutul 

anului, ha 

Apărute 

din nou, 

ha 

S-au 

stins, ha 

Lichidate prin 

măsuri de 

combatere, ha 

Focare la 

sfârşitul anului, 

ha 

Inclusiv necesită 

măsuri de 

combatere, ha 

2010 7768 12348 0 6985 13131 13131 

2011 13131 8132 0 12412 8851 8851 

2012 8851 8996 0 8851 8996 8996 

2013 8996 12571 0 9845 11722 11722 

2014 11722 10441 0 10447 11686 11686 

2015 11686 8799 0 10190 10295 10295 

2016 10295 10116 0 9354 11057 11057 

2017 11058 10969 0 9963 12064 12064 

2018 12064 10051 0 11089 11026 11026 

2019 11026 8526 0 9984 9568 9568 

 

Conform datelor cercetărilor detaliate se observă o descreştere a suprafeţelor ocupate de 

dăunători xilofagi şi arboretelor afectate de fenomenul uscării (Tabelul 17). Comparativ cu anii 

precedenţi această suprafaţă s-a micşorat cu 1,5 mii ha sau 13%. Descreşterea suprafeţelor focarelor de 

dăunători xilofagi şi a suprafeţei arboretelor afectate de fenomenul uscării a avut loc în urma 

implementării măsurilor de profilaxie şi combatere, inclusiv efectuarea la timp a tăierilor de igienă 

selectivă şi rasă. 
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Î.S. REZERVAŢIA NATURALĂ „CODRII” 
 

MD -3721, raionul Străşeni, comuna Lozova 

                       Tel. +373 (237) 47-3-86 

                      E-mail: codii@moldsilva.gov.md 
 

 

Capitolul I. Istoric şi date cu caracter general 
  

Întreprinderea de Stat Rezervaţia Naturală „Codrii” se află în subordinea Agenţiei „Moldsilva”. 

Rezervaţia Naturală ,,Codrii” (RN „Codrii”), prima rezervaţie din Republica Moldova, este fondată 

prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 310 din 27.09.1971, în scopul conservării celor mai 

reprezentative sectoare de păduri tipice zonei din Podişul Central al Codrilor. Ea este situată la 49 km 

spre nord-vest de capitala Republicii Moldova şi are următoarele coordonate geografice: 47
 0

06' – 

latitudine nordică; 28
 0

21' – longitudine estică. Sediul central al rezervaţiei se află în preajma comunei 

Lozova, raionul Străşeni. Suprafaţa rezervaţiei, conform bilanţului funciar la 01.01.2020, reprezintă 

5172,2 ha (tabelul 1.1.). 
 

Tabelul 1.1. 

Suprafaţa RN ,,Codrii” pe primării şi raioane 

Nr. crt. 
Raionul 

administrativ 
Primăria 

Suprafaţa, ha 

Conform bilanţului funciar la 01.01.2020 

1 Străşeni Lozova 5167,4 

2 Nisporeni Bursuc 4,8 

      Total fond silvic de stat 5172,2 

 

Activitatea rezervaţiei este condusă de către director prin două organe consultative: Consiliul 

administrativ şi Consiliul ştiinţific. Structura administrativă a rezervaţiei include: 

 secţia ştiinţă, care evaluează patrimoniul natural şi asigură conservarea genofondului 

animal şi vegetal; 

 secţia de pază şi silvicultură, responsabilă de respectarea regimului de rezervaţie realizat de 

Serviciul silvic, îşi desfăşoară activitatea în cadrul a 3 ingineri, 3 sectoare de maiştri şi 12 cantoane silvice; 

 secţia economico-administrativă asigură coordonarea şi realizarea activităţii economico-

financiare şi administrative a rezervaţiei. 

În cadrul RN „Codrii” activează în mediu 42 colaboratori permanenţi şi circa 145 muncitori 

temporari, incluşi la lucrări sezoniere. 

 

Capitolul II. Fondul forestier 
 

Gospodărirea nemijlocită a pădurilor Rezervaţiei Naturale „Codrii” are loc în baza prevedrilor 

amenajamentului silvic, precum şi situaţiei reale din teren.  

Geomorfologie. Din punct de vedere geomorfologic teritoriul Rezervaţiei Naturale „Codrii” 

este situat în partea Centrală a Podişului Central Moldovenesc. Noţiunea de Podiş pentru această 

regiune este convenţională, deoarece relieful este foarte fragmentat de o reţea de văi, vâlcele, ravene şi 

mai ales de multiple hârtoape caracteristice pentru această regiune, culmile dealurilor şi colinelor sunt 

înguste. În relief predomină versanţii cu diferite expoziţii şi înclinaţii. Unitatea geomorfologică 

predominantă este versantul. Configuraţia terenului este de regulă ondulată (62%), adesea frământată 

(24%), mai rar plană (14%). 

Pe categorii de expoziţie predomină expoziţiile parţial-însorite (41%). Acestea sunt urmate de 

expoziţiile umbrite (26%) şi însorite (33%). Situaţia pe categorii de înclinare predomină pantele 

moderate (64%), iar pe categorii de înclinare pantele din categoria 11-15
g
 (37%), categoria  6-10

g
 

(27%) şi categoria 16-20
g
 (25%). Din punct de vedere altitudinal, teritoriului rezervaţiei este amplasat 

între 135 m (ua 5T1) şi 382 m (ua 7A). 

Geologie. RN „Codrii” este situată în partea centrală a Podişului Central Moldovenesc. Acest 

teritoriu este constituit din roci terţiare detritice. Predomină straturile de argilă sarmaţiană, care se 

mailto:codii@moldsilva.gov.md
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alternează cu aleurite, argile marnoase şi nisipuri fine, pe alocuri cu fragmente de gresii. Pe elementele 

inferioare a reliefului s-au depus straturi de luturi loessoide. La bazele versanţilor şi în vâlcele s-au 

format straturi recente deluviale, în văi – aluviale. 

Hidrologie. Fondul forestier al RN „Codrii” se află în cadrul a trei bazine hidrologice: bazinele 

râurilor Bîc şi Botna (afluenţi al fl. Nistru) şi bazinul râului Cogîlnic (se varsă direct în Marea Neagră). 

De aici, din teritoriul rezervaţiei, din aceste dealuri înalte ale cumpenelor interfluviale îşi iau 

începutul o mulţime de colectoare de ape (văgăuni, văi, râpe), mai puţine pâraie - afluenţi ai râurilor 

Bucovăţ, Cogîlnic şi Botna. Aceştia acumulează scurgerile superficiale. Rezervele de umiditate în sol 

se formează în perioadele reci ale anului în lipsa transpiraţiei şi evaporaţiei. În perioada caldă numai 

orizonturile superioare ale solului primesc anumite cantităţi de apă. Puţinele pâraie vara seacă, iar iarna 

îngheţată din lipsa unui curent continuu de apă. 

Climatologie. Teritoriul RN „Codrii” se încadrează zonal prin poziţia sa în sectorul de climă 

temperat-continentală, est-europeană, cu caracter de tranziţie de la cea maritimă spre cea continentală. 

Temperatura medie anuală a aerului pe parcursul perioadei 2000-2019 a avut valori pozitive. 

Aceasta a oscilat de la 7.7
°
C până la 11.8

°
C. Presiunea atmosferică este instabilă şi se schimbă pe 

parcursul anului, în dependenţă de factorii termici şi circulaţia sezonieră a atmosferei. Aceasta determină 

direcţia generală a vântului asupra căruia o mare influenţă o are relieful.  

Viteza medie anuală a vântului a fost de 1-4 m/s. În timpul deplasării cicloanelor şi a 

schimbării bruşte a aerului cald cu cel rece în atmosferă deseori se formează trombe (vârtejuri) şi 

furtuni care ating viteza de 15-25 m/s. 

Cantitatea medie anuală de precipitaţii în ultimii ani (2000-2019) constituie 540-795 mm. 

Precipitaţiile solide sunt caracteristice, în special, pentru lunile ianuarie-februarie. Cantitatea acestora este 

redusă şi constituie 5-10% din cea anuală. Stratul de zăpadă în ultimii ani ani este instabil. 

Soluri. În fondul forestier al rezervaţiei predomină tipurile şi subtipurile de sol ce se constată 

prin clasa molisolurilor care deţine 64% din suprafaţa totală a pădurilor şi terenurilor destinate 

împăduririi. Solurile cenuşii sunt cele mai răspândite soluri în cadrul fondului forestier (64%), urmate 

de solurile brune (35%) şi aluviale (1%). 

Tipuri de staţiuni. Cunoscându-se factorii staţionali, pe teritoriul RN „Codrii” s-au identificat 9 

tipuri de staţiuni forestiere în cadrul etajului fitoclimatic FD2 - ,,Deluros de cvercete cu gorun şi şleauri 

de deal, şi al făgetelor de limită inferioară”. Majoritatea staţiunilor sunt de bonitate superioară – 84% şi 

urmate de staţiunile de bonitate mijlocie – 16%. Cea mai mare întindere în cadrul rezervaţiei o deţin 

staţiunile deluroase de gorunete, goruneto-şleauri pe versanţi însoriţi şi semiînsoriţi, urmate de staţiunile 

deluroase de cvercete cu făgete de limită inferioară, amestecuri de şleau cu fag, pe versanţi umbriţi. 

Tipuri de pădure. Tipurile de pădure cele mai reprezentative sunt: Şleaul de deal cu gorun, Ps – 

33%, Goruneto-şleaul, Ps – 16%, Goruneto-şleaul cu fag, Ps – 11%, precum şi Şleaul de deal cu gorun 

şi stejar pedunculat, Ps – 10%. Pe formaţii forestiere participarea preponderentă o au şleaurile de deal 

cu gorun – 76%, urmate de şleaurile de deal cu gorun şi stejar (14%) şi şleaurile de deal cu stejar (7%). 

După caracterul actual al tipului de pădure, pădurile natural-fundamentale deţin 34%, parţial derivate – 

35%, arboretele total derivate ocupă – 23%, artificiale – 8% din suprafaţa terenurilor acoperite cu 

păduri şi destinate împăduririi. 

Structura fondului de protecţie. Fondul de protecţie este constituit din 5062,3 ha păduri, 

încadrate în grupa I-a ,,Păduri cu funcţii speciale de protecţie”. Principalele caracteristici ale fondului 

forestier sunt prezentate în tabelul 2.1. 

Tabelul 2.1. 

Caracteristici ale fondului forestier actual 

Specificări U.M. 
Specii 

media GO FR CA TE ST FA PA DR DT DM 

TOTAL 

compoziţie % 100 26 25 17 14 9 2 1  5 1 

clasa de 

producţie 
- 2,6 2,2 2,5 3,2 2,6 2,3 2,6 2,9 3,0 3,1 2,5 

consistenţă 

medie 
- 0,81 0,82 0,80 0,83 0,82 0,79 0,71 0,84 0,73 0,80 0,74 
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Specificări U.M. 
Specii 

media GO FR CA TE ST FA PA DR DT DM 

vârsta medie ani 93 99 102 76 92 97 106 91 60 63 48 

creşterea curentă 
m

3
/an/ 

ha 
3,9 3,6 3,1 4,7 5,1 3,8 3,9 1,6 6,0 4,0 6,9 

volum mediu m
3
/ha 309 343 348 214 324 337 322 225 247 172 258 

fond lemnos m
3
 1562588 456888 442902 183890 224443 153270 37136 13320 1781 40257 8701 

Zona de protecţie integrală 

compoziţie % 100 31 26 15 13 10    3 2 

clasa de 

producţie 
- 2,2 2,0 2,0 3,1 2,0 2,1 2,3   3,1 2,1 

consistenţă 

medie 
- 0,82 0,82 0,83 0,84 0,83 0,82 0,87   0,81 0,80 

vârsta medie ani 93 104 94 64 91 116 98   60 49 

creşterea curentă m
3
/an/ha 4,3 3,5 4,0 5,5 5,3 3,3 6,0   5,0 7,0 

volum mediu m
3
/ha 359 398 394 201 365 437 439   175 301 

fond lemnos m
3
 257321 88235 73278 21157 34459 32126 364   3972 3730 

 

Conform datelor din tabelul 2.1 şi din evidenţele fondului forestier se prezintă următoarele 

concluzii şi constatări despre structura fondului forestier: 

- speciile forestiere care formează pădurile rezervaţiei sunt gorunul, frasinul, carpenul, teiul 

şi stejarul; 

- volumul lemnos total este de 1562588 m
3
, corespunzător unui volum mediu la hectar de 

309 m
3
, realizat la vârsta medie de 93 ani, clasa medie de producţie de 2,6, creşterea medie 

curentă de 3,9 m
3
/an/ha şi consistenţa medie 0,81; 

- pe categorii de consistenţă situaţia este următoarea: arborete cu consistenţa mai mică de 0,4 

– 78,6 ha (2%), cu consistenţa în intervalul 0,4-0,6 – 171,2 ha (3%) şi cele cu consistenţa 

mai mare de 0,6 – 4812,5 ha (95%); 

- productivitatea speciilor este superioară în proporţie de 53%, mijlocie 37% şi inferioară 

10%; 

- după felul amestecului: 4% sunt arborete pure sau aproape pure, 12% sunt în amestec între 

50-80% şi 84% în amestec sub 50%; 

- după provenienţă 80% din arborete sunt din lăstari, 5% din plantaţii şi 15% din sămânţă; 

- vitalitatea arboretelor este normală în proporţie de 99% şi viguroasă pe 1% din suprafaţă; 

- analizând structura pe verticală a arboretelor se constată, că au o structură echienă – 9% 

(423,4 ha), relativ echienă – 17% (879,0 ha) şi relativ plurienă – 74% (3759,9 ha). 
 

Tabelul 2.2. 

Structura fondului forestier pe clase de vârstă şi categorii de consistenţă 

Suprafaţa  U.M. 
clasa de vârstă consistenţa 

I II III IV V VI VII Total < 0,4 0,4-0,6 > 0,6 

Total RN 
ha 150,7 39,3 143,6 634,6 2443,5 1126,1 524,5 5062,3 78,6 171,2 4812,5 

% 3 1 3 13 48 22 10 100 2 3 95 

Zona de protecţie 

integrală 

ha  5,3 24,7 66,4 512,3 105,2 2,8 716,7  5,3 711,4 

%  1 3 9 72 15  100  1 99 

 

Din tabelul 2.2. se constată o situaţie în care întinderea claselor de vârstă este neuniformă. 

Din datele prezentate în capitolul II, se constată următoarele aspecte: 

- o repartizare pe suprafaţă neechilibrată pe clase de vârstă; 

- o compoziţie deviată de cea oferită de staţiuni; 

- prezenţa masivă a arboretelor de provenienţă din lăstari, a arboretelor total derivate, ce 

indică la necesitatea unui îndelungat proces de conversiune a arboretelor la regenerarea din sămânţă şi 

respectiv reconstrucţia ecologică a arboretelor, proces care să readucă în teritoriu pădurile cu 

provenienţă din sămânţă cu o compoziţie adecvată staţiunilor forestiere. 
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Capitolul III. Stabilirea funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii 

 

Funcţiile pădurii. Arboretele RN „Codrii” îndeplinesc concomitent mai multe funcţii de 

protecţie, funcţia prioritară fiind ocrotirea genofondului şi ecofondului forestier, conform tabelului 3.1. 
 

Tabelul 3.1. 

Repartiţia pe categorii funcţionale 

Categorii funcţionale principale Categorii funcţionale subordonate 

Grupa 

funcţională 

Cod de subgrupă şi 

categorie funcţională 

Tip de categorie 

funcţională 

Suprafaţa, 

ha 
% 

Cod de subgrupă şi 

categorie funcţională 

Suprafaţa, 

ha 
% 

I 
5C TI 4363,3 86 

- 3675,4 73 

2A 499,7 10 

5H 182,6 3 

5J 5,6  

5D T0 699,7 14 5C 699,7 14 

Total 5063,0 100 - 

 

În raport cu funcţiile prioritare pe care le au de îndeplinit arboretele RN ,,Codrii”, au fost 

încadrate în: 

 grupa I funcţională „Păduri cu funcţii speciale de protecţie”: 

 Subgrupa a 5-a ,,Păduri cu funcţii speciale de interes ştiinţific şi de conservare a genofondului 

şi ecofondului forestier superior”, divizate în două categorii funcţionale: 

- categoria funcţională 1.5.C. ,,Rezervaţii naturale ce includ suprafeţe de teren şi de 

ape din cadrul fondului forestier, destinate conservării unor medii de viaţă, a 

genofondului  şi ecofondului forestier, precum şi restabilirii unor componente ale 

naturii având ca scop menţinerea echilibrului ecologic, TI (T0); 

- categoria funcţională 1.5.D. – păduri, parcele sau părţi de parcele, constituite ca unităţi 

amenajistice distincte în care sunt amplasate suprafeţe experimentale pentru cercetări 

silvice de lungă durată (zone de protecţie integrală), T0 (T1). 

Respectiv, categoriile funcţionale sunt la rândul său grupate pe tipuri funcţionale: 

- Tipul de categorie funcţională T0 cuprinde păduri de interes ştiinţific constituite în zone de 

protecţie integrală (zone strict protejate), fiind excluse de la orice intervenţii silviculturale sau alte 

activităţi care ar putea deregla echilibrul ecologic. În situaţii cu totul excepţionale (calamităţi naturale, 

catastrofe şi avarii tehnogene), când se impune recoltarea de masă lemnoasă de pe aceste suprafeţe, ca 

urmare a unor cercetări de specialitate, se vor lua în mod obligatoriu aprobarea autorităţilor 

competente prevăzute de lege; 

- Tipul de categorie funcţională TI cuprinde păduri cu funcţii de protecţie absolută (excluse 

de la reglementarea procesului de producţie lemnoasă prin produse principale), care pot fi dirijate prin 

măsuri de gospodărire (lucrări de îngrijire şi conducere) şi au un regim controlat de gospodărire. În 

cazul ecosistemelor forestiere deteriorate, sunt permise lucrări de reconstrucţie ecologică, prin care se 

urmăreşte realizarea de structuri de tip natural. 

Pe lângă categoriile funcţionale principale, sunt prezente categorii funcţionale secundare 

(subordonate): 

 1.2.A. - păduri situate pe terenuri cu eroziune în adâncime şi terenuri cu înclinare mai mare 

de 20
g
; 

 1.5.H. - rezervaţii semincere destinate producerii de seminţe forestiere şi conservării 

genofondului forestier); 

 1.5.J. - parcuri dendrologice şi arboretumuri. 

Subunităţi de gospodărire. În cadrul RN „Codrii” s-a constituit o singură subunitate de protecţie 

de tip „E” (SUP „E”) „Rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii”, ţelul urmărit fiind ocrotirea 

genofondului şi ecofondului forestier, conform tabelului 3.2. 
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Tabelul 3.2. 

Subunităţi de gospodărire 

SUP „E” Alte terenuri Total RN 

Pădure  Terenuri goale Afectate  Transmise în folosinţă  

ha % ha % ha % ha % ha % 

5062,3 98 0,7  107,0 2 2,2  5172,2 100 

 

Zonarea funcţională a rezervaţiei. Rezervaţia, în raport cu particularităţile landşaftului, gradului 

stabilit în vederea conservării în stare firească a complexelor naturale de interes ştiinţific, istoric, 

precum şi a sarcinilor propuse, are 3 zone funcţionale (conform Statutului Întreprinderii de Stat 

Rezervaţia Naturală ,,Codrii” intrat în vigoare în martie 2015 prin ordinul Agenţiei ,,Moldsilva” nr. 52 

din 24.02.2015): 

A. Zona de protecţie integrală: constituie nucleul rezervaţiei. Aceasta cuprinde sectoarele cu 

habitatele speciilor de animale şi plante rare cu valoare universală din punctul de vedere al ştiinţei şi al 

conservării. În limitele acestei zone se interzice orice gen de activitate, cu excepţia cercetărilor 

ştiinţifice şi de protecţie. În această zonă au fost încadrate parcelele 40-42, 46, 48-51 cu suprafaţa de 

723,0 ha (14% din suprafaţa totală a rezervaţiei). 

B. Zona de administrare naturală: înconjoară zona strict protejată având caracteristici 

biologice apropiate, îndeplinind funcţia de limitare a impactului activităţii umane. Aceasta serveşte ca 

poligon de studiere şi aplicare a realizărilor cercetărilor ştiinţifice pentru conservarea şi dezvoltarea 

fondului cinegetic, restabilirea tipurilor de pădure şi a altor ecosisteme degradate. În această zonă este 

inclusă restul suprafeţei RN „CODRII” – 4449,2 ha (86%). Pe teritoriul zonei de administrare naturală 

se pot desfăşura următoarele activităţi: 

 valorificarea resurselor vegetale prin aplicarea de tehnologii ştiinţifice argumentate în vederea 

dezvoltării fireşti a ecosistemelor naturale; 

 reglarea densităţii numerice a animalelor în cadrul aplicării măsurilor de selecţie; 

 efectuarea măsurilor necesare în combaterea dăunătorilor şi bolilor cu precădere prin metode 

biologice; 

 asigurarea măsurilor antiincendiare; 

 hrănirea suplimentară a animalelor în perioada de iarnă sau schimbarea habitatului în condiţii 

extreme; 

 practicarea turismului ecologic; 

 realizarea activităţilor de cercetări ştiinţifice a fenomenelor naturii; 

 tăieri de igienă, de îngrijire şi de conducere a pădurilor; 

 lucrări de regenerare şi de reconstrucţie ecologică; 

 alte activităţi ce nu contravin legislaţiei. 

C. În scopul reducerii impactului antropic asupra obiectelor şi complexelor naturale ale 

rezervaţiei, pe teritoriul adiacent acesteia se stabileşte zona de protecţie cu lăţimea de 1,5 km, în 

funcţie de configuraţia hotarelor naturale ale masivelor agricole private sau publice, pădurilor şi 

terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră ale întreprinderilor silvice învecinate, cât şi a altor 

deţinători (primării, private). În această zonă se permit toate genurile de activitate economică care nu 

contravin specificului ecosistemelor naturale. 

Pe zone funcţionale suprafaţa rezervaţiei se prezintă în tabelul 3.3. 

Tabelul 3.3. 

Zone funcţionale 

Zone funcţionale 
Parcelele 

componente 

Pădure Terenuri goale Alte terenuri Total 

ha % ha % ha % ha % 

Zona de administrare  

naturală – 5C 

1 – 39, 43 – 45, 47, 

52 – 63 
4345,6 84 0,7  102,9 2 4449,2 86 

Zona de protecţie integrală 

– 5D 
40 – 42, 46, 48 – 51 716,7 14   6,3  723,0 14 

Total RN 1 – 63 5062,3 98 0,7  109,2 2 5172,2 100   
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În tabelul 3.4. se prezintă structura arboretelor din cadrul zonelor rezervaţiei în raport cu tipul 

actual al tipului de pădure. 

Tabelul 3.4. 

Structura zonelor rezervaţiei după caracterul actual al tipului de pădure 

Nr. 

crt. 
Caracterul actual al tipului de pădure 

Suprafaţa 

Zona de protecţie 

integrală 

Zona de administrare 

naturală 
Total RN 

ha % ha % ha % 

1 
Natural fundamental de productivitate 

superioară 
388,5 54 1100,3 25 1488,8 29 

2 Natural fundamental de productivitate mijlocie   253,7 6 253,7 5 

3 
Natural fundamental de productivitate 

inferioară 
      

4 Natural fundamental subproductiv   1,5  1,5  

5 Parţial derivat 131,5 18 1622,5 37 1754,0 35 

6 Total derivat de productivitate superioară 156,0 22 718,9 17 874,9 17 

7 Total derivat de productivitate mijlocie 17,5 2 220,7 5 238,2 5 

8 Total derivat de productivitate inferioară 3,6 1 23,9 1 27,5 1 

9 Artificial de productivitate superioară 8,3 1 238,5 5 246,8 5 

A Artificial de productivitate mijlocie 11,3 2 139,2 3 150,5 3 

B Artificial de productivitate inferioară   26,4 1 26,4  

C Tânăr nedefinit       

Total 716,7 100 4345,6 100 5062,3 100 

 

Baza seminceră. În RN „Codrii” au fost selectate 8 unităţi amenajistice în calitate de obiecte a 

bazei semincere (tabelul 3.5), considerate apte pentru producerea seminţelor de bună calitate, care ar 

acoperi majoritar necesităţile în material reproductiv la lucrările de reconstrucţie ecologică a 

arboretelor. 

Tabelul 3.5. 

Descrierea arboretelor sursă de sămânţă 

u.a. Compoziţia ha Consistenţa 
Specia 

ţel 
Provenienţa Vârsta Tipul de pădure 

2E 1GO3GO2GO1FR2TE1DT 22,1 0,9 GO ÎN/LT/LT 125/125/95 Goruneto-şleau, Pm 

11A 3ST1ST2FR1TE3CA 17,6 1,0 ST ÎN/LT 145/115 Stejăreto-şleau de deal, Ps 

13H 1FA1FR1PA7CA 0,8 0,9 FA ÎN 125 
Făgeto-cărpinet cu floră de 

mull, Ps 

18F 2FA3FA2FR3CA 12,3 0,8 FA ÎN 145/110 
Făgeto-cărpinet cu floră de 

mull, Ps 

21B 4FA1GO3ST1FR1DT 2,4 0,8 FA ÎN 65 
Şleau de deal cu gorun şi fag, 

Ps 

43C 5GO3FR1TE1CA 39,0 0,8 GO LT 105 Şleau de deal cu gorun, Ps 

43E 1GO2GO1GO1FR4TE1DT 5,6 0,7 GO ÎN/LT/LT 125/95/75 Şleau de deal cu gorun, Ps 

61H 3ST2GO2FR2TE1DT 16,2 0,8 ST LT 110 
Şleau de deal cu gorun şi 

stejar pedunculat, Ps 

Total 116,0 - 

 

Conservarea eficientă şi utilizarea durabilă a resurselor genetice forestiere, este vizată de 

Programul EUFORGEN. Acesta este un program de colaborare între ţările europene care vizează 

conservarea eficientă şi utilizarea durabilă a resurselor genetice forestiere, facilitarea schimbului de 

material genetic şi informativ, precum şi creşterea gradului de conştientizare publică cu privire la 

necesitatea de a conserva resursele genetice forestiere. Pentru a determina unităţile amenajistice din 

cadrul RN „Codrii” incluse în programul EUFORGEN, coordonatele geografice ale resursei genetice 

forestiere s-au suprapus peste hărţile amenajistice ale arboretelor. 
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Tabelul 3.6. 

Lista resurselor genetice din teritoriul RN „Codrii” 

Date conform portalului EUFGIS Date conform amenajării 2019 

Unit  

number 

National 

gene conservation 

unit number 

Latitude Longitude 
Unit 

area 

Trup  

de pădure 
UA 

Suprafaţa, 

ha 

MDA00011 GO.0127001 47°6'14.4632"N 28°22'14.9487"E 27.4 Lozova Mare 12F 39,4 

MDA00012 GO.0127002 47°5'52.5886"N 28°20'36.0718"E 1.5 Lozova Mare 10A 10,2 

MDA00013 GO.0127003 47°4'41.0582"N 28°25'32.7026"E 26.9 Stejăreni 48I 17,0 

Total  55,8   66,6 

 

Tratamentul. În cadrul rezervaţiei, luând în considerare caracterul actual al tipului de pădure, 

structura şi starea arboretelor, arboretele de productivitate redusă, derivate şi parţial derivate, 

funcţional necorespunzătoare, brăcuite, aplicând principiul ecologic şi al eficacităţii funcţionale, 

amenajamentul propune promovarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică care include intervenţii 

silvotehnice, care presupun: 

 regenerări sub masiv prin tăieri selective repetate neuniforme şi uniforme, însoţite de lucrări de 

ajutorare a regenerării naturale pentru gorunete, stejărete şi făgete (sau amestecuri ale acestora) în care 

proporţia speciei de bază şi condiţiile prezente sunt suficiente pentru o regenerare bună din sămânţă; 

 regenerări sub masiv prin tăieri selective repetate neuniforme şi uniforme, însoţite de lucrări de 

ajutorare a regenerării naturale şi semănături directe sub masiv pentru gorunete, stejărete şi făgete (sau 

amestecuri ale acestora) în care condiţiile prezente nu sunt suficiente pentru o regenerare bună din sămânţă; 

 regenerări sub masiv prin tăieri repetate selective uniforme, însoţite de lucrări de ajutorare a 

regenerării naturale şi semănături directe sub masiv pentru arboretele naturale (parţial derivate) în care 

proporţia speciilor de bază (20-30%): gorun, stejar şi fag (sau amestecuri ale acestora) nu este 

suficientă pentru o regenerare bună din sămânţă, cât şi pentru arboretele total derivate de provenienţă 

naturală: arborete de frasin, jugastru, carpen, tei; 

 regenerări artificiale (din sămânţă, puieţi) pe teren descoperit (în urma tăierilor printr-o 

singură repriză) sau sub masiv (după caz, prin rărirea uniformă şi treptată a pădurii) pentru arborete 

provizorii sau artificiale în care proporţia cvercineelor este de până la 20%; 

 regenerări vegetative naturale (din lăstari şi drajoni) pe teren descoperit (în urma tăierilor 

printr-o singură repriză) în arboretele de salcâm, salcie (până la aplicarea lucrărilor de substituire). 

Exploatabilitatea. Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor sub raportul dimensional (în 

cazul structurilor de codru regulat şi de crâng) şi se exprimă prin vârsta exploatabilităţii, care se 

stabileşte diferenţiat în raport cu funcţiile pădurii. 

În cadrul RN ,,Codrii” arboretele cu regim de ocrotire integrală a naturii (S.U.P. „E”) se conduc 

până la vârsta exploatabilităţii fizice, când arboretele intră în stadiul de declin, considerate prag critic 

superior la care efectul mediu protector începe să scadă, exploatabilitate prin care se urmăreşte nu 

producţia de masă lemnoasă, ci asigurarea regenerării naturale şi menţinerea permanentă a pădurii. 

În arboretele deteriorate ecologic lucrările de reconstrucţie vor începe mai devreme în vederea 

redresării şi a sporirii capacităţii lor funcţionale. 

Ciclul de producţie. În cazul structurilor de codru regulat ciclul determină mărimea şi structura 

pădurii în ansamblul său în raport cu vârsta arboretelor componente, caracterizează structura pădurii 

normale pe clase de vârstă, reprezintă norma de timp pentru menţinerea în funcţie a arboretelor pădurii 

respective.  

Pentru arboretele RN ,,Codrii” (S.U.P. „E”) nu se stabileşte ciclul, întrucât pădurile respective se 

gospodăresc în regim de ocrotire integrală, care asigură permanenţa şi a funcţiilor ce le sunt atribuite. 

 

Capitolul IV. Regenerarea pădurii 

 
Suprafeţele regenerate la moment în fondul forestier gestionat de Rezervaţia Naturală „Codrii”  

constituie: 

- culturi silvice – 24 ha; 

- reuşita medie în anul 2019 este de 70%; 
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- ajutorarea regenerării naturale, suprafaţa 126 ha; 

- regenerarea naturală, suprafaţa 50 ha. 

Seminţele care sunt folosite la lucrările de regenerarea propriu zise, completări curente şi 

refaceri se asigură în proporţie de 100 % din fondul forestier al rezervaţiei. 

 

Capitolul V. Flora 

 

Inventarul taxonomic al florei înregistrate în limitele rezervaţiei numără 911 specii. Majoritatea 

sunt taxoni ce habitează în biotopurile ecosistemelor forestiere, fiind componente ale arboretelor, 

subarboretelor, învelişului ierbos de sub coronament, poienelor şi lizierelor. Mai puţin numeroase sunt 

speciile ce formează asociaţii de luncă şi palustre. 

Lichenoflora în rezervaţie este reprezentată prin 33 de specii, care după structura corpului se 

împart în: licheni cu tal crustos – sub forma unei cruste aderente de substrat  (Graphus scripta), 

foliaceu – cu aspect de frunzuliţe (Xantoria parietina) şi fruticulos – asemănător unor tufe tericole sau 

suspendate pe crengile arborilor (Phlyctis agelaea). 

Cele mai numeroase familii de licheni sunt familiile Parmeliaceae, Lecanoraceae, care reunesc 

câte 7 specii din numărul total de licheni din rezervaţie, şi familia Phisciaceae cu 6 specii. Acestor 3 

familii le revin 20 de specii (60,6%) sau mai mult de jumătate din componenţa speciilor de licheni. 

Familia Ramalinaceae numără 4 specii (12,2%). Şase familii reunesc numai 9 specii (câte 1-2 specii în 

fiecare familie), care constituie în total 27,3%. 

Bryophyta  în rezervaţie cuprinde 69 de specii, dintre care 7 specii – muşchi hepatici şi 62 de 

specii – muşchi verzi. După substratul popular se evidenţiază 2 grupuri de muşchi: corticoli şi tericoli. 

Muşchii corticoli numără 24 de specii (34,7%) din 12 familii, iar cei tericoli – 45 de specii (65,3%)  

din 16 familii. Sub coronamentul arboretului habitează 21 de specii, în poieni de pădure, liziere şi 

pante deschise – 14 specii, iar în locurile mlăştinoase – 10 specii. 

Cele mai numeroase grupuri ecologice sunt muşchii mezofili, constituind 33%, xeromezofili, cu 22%. 

Brioflora rezervaţiei este reprezentată prin diverse elemente geografice. Din numărul total de 

specii, 49% reprezintă formele nemorale, după care urmează cele boreale – 32%, aride – 12% şi 

cosmopolite – 7%. 

 În prezent flora rezervaţiei numără 809 specii de plante vasculare, care fac parte din 96 familii şi 

393 genuri, ceea ce constituie circa 50% din totalul speciilor vasculare din flora spontană a Republicii 

Moldova. Familiile edificatoare cu pondere majoră de specii din flora rezervaţiei sunt: Asteraceae – 

118 specii (14,6%), Poaceae - 69 specii (8,5%), Fabaceae –56 specii (6,9%), Lamiaceae –49 specii 

(6,1%), Scrophulariaceae – 37 specii (4,6%), Brassicaceae – 35 specii (4,3%), Rosaceae – 33 specii 

(4,1%), Apiaceae – 32 specii (3,9%), Cyperaceae – 30 specii (3,7%), Caryophyllaceae, Polygonaceae 

– câte 22 specii (câte 2,7%), Boraginaceae – 21 specii (2,6%), Ranunculaceae – 20 specii (2,5%). Prin 

urmare 13 familii (din cele 95 reprezentate în flora rezervaţiei) cuprind 544 specii de plante vasculare, 

ceea ce constituie majoritatea speciilor de plante (67,2%) din flora rezervaţiei. 

Dintre speciile cele mai frecvente ale învelişului ierbos pot fi enumerate: rogozul  păros, rogozul 

brevicolat, piciorul-caprei, rocoţelul lanceolat, pochivnicul european, golomozul, lipicioasa, leurda, 

diverse specii de toporaşi etc. 

În teritoriul Rezervaţiei “Codrii” au fost înregistrate 60 specii de plante ocrotite de stat. În 

conformitate cu clasificarea internaţională a speciilor periclitate (IUCN, 1994) speciile rare din 

rezervaţie sunt grupate în următoarele categorii: critic periclitate (CR) – 7,9%, periclitate (EN) – 

22,2%, vulnerabile (VU) – 12,7%, rare (R) - 39,7% şi neameninţate (Nt) – 17,5%. 

Mai frecvent se întâlnesc speciile: căpşuniţa-grandifloră, vioreaua-nopţii, crinul-de-pădure, 

pintenul-cocoşului-ovat, dalacul cvadrifoliu, orbalţul spicat, clocotişul pinat, dactiloriza-de-mai, 

dumbrăviţa-de-baltă, diverse specii de ferigi etc. 

 

Capitolul VI. Fauna 

 

Fauna rezervaţiei este dominată de specii tipice pădurilor Europei centrale şi de Vest, cu elemente 

caracteristice regiunilor Carpaţi, Balcani şi Asia Mică. Diversitatea lor este reprezentată de 225 de specii 

de vertebrate dintre care: 45 specii de mamifere, 153 specii de păsări, 8 specii de reptile, 10 specii de 
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peşti, dinele 24 specii sunt incluse în Cartea Roşie a R. Moldova (4 specii de mamifere, 16 specii de 

păsări, 3 specii de reptile şi 1 specie de amfibii). Dintre cele mai răspândite specii de mamifere fac parte: 

cerbul nobil, cerbul cu pete, căpriorul, mistreţul, jderul de piatră, nevăstuica, bursucul, vulpea, iepurele 

de câmp şi pisica sălbatică europeană. 

 Lumea animalelor nevertebrate este alcătuită din: oligochete, moluşte, păianjeni şi insecte 

constituind 1178 specii dintre care 15 specii de insecte sunt incluse în Cartea Roşie a Republicii 

Moldova iar  speciile Cerambyx cerdo L., şi Cucujus cinnaberinus (Scop.) sunt incluse în anexa II a 

Convenţiei Berna. 

Efectivul optim în fondul cinegetic este următorul: 

- cerb nobil – 42 exemplare; 

- cerb cu pete – 205 exemplare; 

- căpriori – 144 exemplare; 

- mistreţi – 57 exemplare. 

Evoluţia efectivelor de animale în perioada 2016-2019 este expusă în tabelul 6.1. 
 

Tabelul 6.1. 

Evoluţia efectivelor de animale în anii 2016-2019 

Specia 
Dinamica efectivului pe ani de evidenţă 

2016 2017 2018 2019 

Mistreţ 77 80 45 57 

Cerb nobil 35 40 38 42 

Cerb cu pete 160 175 185 205 

Căprior 115 125 131 144 

 

Pentru administrarea hranei complementare vânatului în fondul forestier sunt instalate  12 

hrănitori pentru cervide, un loc amenajat pentru hrana mistreţilor, 19 sărării, 3 observatoare de vânat şi  

3 depozite pentru stocarea hranei. Suprafaţa ocupată de culturi de câmp: 

- porumb – 1,3 ha; 

- lucernă – 2,6 ha; 

- napi – 1,8 ha. 

Pentru perioada rece a anului se pregăteşte şi se administrează anual: 

- frunzari – 6500 bucăţi; 

- fân – 4 tone; 

- grăunţoase – 4 tone; 

- siloz – 30 tone; 

- sare – 1 tonă. 

 

Capitolul VII. Obiecte practice din cadrul RN „Codrii” 

 

OBIECTUL NR. 1 

 

1. Localizarea administrativă: 

- Î.S. Rezervaţia Naturală „Codrii”; 

- parcela 14 subparcela K. 

2. Anul primei intervenţii – 2011. 

3. Reconstrucţie ecologică 

- tăieri repetate, selective uniforme. 

4. Suprafaţa totală – 19,5 ha / Suprafaţa efectivă – 2 ha. 

5. I. Intervenţie, anul 2011 - 216 m
3
; 

   II. Intervenţie, anul 2016  – 130 m
3
; 

  III. Intervenţie, anul 2018 – 26 m
3
. 

6. Descriere arboret: 

- compoziţia iniţială – 2GO 1FR 5CA 1TE 1PA; 
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- compoziţia ţel – 4FA 3GO 1FR 1TE 1CA; 

- consistenţa iniţială – 0,7; 

- consistenţa actuală – 0,1; 

- vârsta - 125 ani; 

- clasa de producţie – 3. 

7. Mod regenerare – LT. 

- măsuri de ajutorare a regenerării – mixte; 

- numărul de puieţi la 1 ha – 14200 bucăţi. 

 

OBIECTUL NR. 2 

 

1. Localizarea administrativă: 

- Î.S. Rezervaţia Naturală „Codrii”; 

- parcela 14 subparcela K. 

2. Anul primei intervenţii – 2012. 

3. Reconstrucţie ecologică 

- tăieri repetate, selective uniforme. 

4. Suprafaţa totală – 19,5 ha / Suprafaţa efectivă – 1,8 ha. 

5. I. Intervenţie, anul 2012 - 194 m
3
; 

    II. Intervenţie, anul 2018  – 97 m
3
. 

6. Descriere arboret: 

- compoziţia iniţială – 2GO 1FR 5CA 1TE 1PA; 

- compoziţia ţel –  4FA 3GO 1FR 1TE 1CA; 

- consistenţa iniţială – 0,7; 

- consistenţa actuală – 0,1; 

- vârsta - 125 ani; 

- clasa de producţie – 3. 

7. Mod regenerare – LT. 

- măsuri de ajutorare a regenerării – mixte; 

- numărul de puieţi la 1 ha – 19500 bucăţi. 

 

OBIECTUL NR. 3 

 

1. Localizarea administrativă: 

- Î.S. Rezervaţia Naturală „Codrii”; 

- parcela 14 subparcela K; 

2. Anul primei intervenţii – 2013. 

3. Reconstrucţie ecologică 

- tăieri repetate, selective neuniforme. 

4. Suprafaţa totală – 19,5 ha / Suprafaţa efectivă – 5,5ha. 

5. I. Intervenţie, anul 2013 - 157 m
3
; 

  II. Intervenţie, anul 2014  – 176 m
3
; 

 III. Intervenţie, anul 2016  – 224 m
3
; 

6. Descriere arboret: 

- compoziţia iniţială – 2GO 1FR 5CA 1TE 1PA; 

- compoziţia ţel – 4FA 3GO 1FR 1TE 1CA; 

- consistenţa iniţială – 0,7; 

- consistenţa actuală – 0,2; 

- vârsta - 125 ani; 

- clasa de producţie – 3. 

7. Mod regenerare – LT. 

- măsuri de ajutorare a regenerării – mixte; 

- numărul de puieţi la 1 ha – 16400 bucăţi. 
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OBIECTUL NR. 4 

 

1. Localizarea administrativă: 

- Î.S. Rezervaţia Naturală „Codrii”; 

- parcela 14 subparcela K; 

2. Anul primei intervenţii – 2015. 

3. Reconstrucţie ecologică 

- tăieri repetate, selective neuniforme. 

4. Suprafaţa totală – 19,5 ha / Suprafaţa efectivă – 5,0 ha. 

5. I. Intervenţie, anul 2015 - 200 m
3
; 

  II. Intervenţie, anul 2017  – 21 m
3
. 

6. Descriere arboret: 

- compoziţia iniţială – 2GO 1FR 5CA 1TE 1PA; 

- compoziţia ţel – 4FA 3GO 1FR 1TE 1CA; 

- consistenţa iniţială – 0,7; 

- consistenţa actuală – 0,3; 

- vârsta – 125 ani; 

- clasa de producţie – 3. 

7. Mod regenerare – LT. 

- măsuri de ajutorare a regenerării – mixte; 

- numărul de puieţi la 1 ha – 9600 bucăţi. 

 

OBIECTUL NR. 5 

 

1. Localizarea administrativă: 

- Î.S. Rezervaţia Naturală „Codrii”; 

- parcela 14 subparcela K. 

2. Anul primei intervenţii – 2017. 

3. Reconstrucţie ecologică 

- tăieri repetate, selective neuniforme. 

4. Suprafaţa totală – 19,5 ha / Suprafaţa efectivă – 5,2ha. 

5. I. Intervenţie, anul 2017 - 111 m
3
; 

   II. Intervenţie, anul 2018  – 41 m
3
. 

6. Descriere arboret: 

- compoziţia iniţială – 2GO 1FR 5CA 1TE 1PA; 

- compoziţia ţel – 4FA 3GO 1FR 1TE 1CA; 

- consistenţa iniţială – 0,7; 

- consistenţa actuală – 0,5; 

- vârsta - 125 ani; 

- clasa de producţie – 3. 

7. Mod regenerare – LT. 

- măsuri de ajutorare a regenerării – mixte; 

- numărul de puieţi la 1 ha – 7000 bucăţi.   
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Î.S. ÎNTREPRINDEREA SILVO-CINEGETICĂ STRĂŞENI 
 

MD-3702, or. Străşeni, str. Stefan cel Mare, 1 

 tel. +373 (0237) 2-56-51, fax +373 (0237) 2-49-02 

E-mail: straseni@moldsilva.gov.md 

iscstraseni@mail.ru 

 

Capitolul I. Istoric şi date cu caracter general 
 

Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni (iniţial Gospodăria silvică Străşeni) a fost 

organizată în anul 1961 prin ordinul Ministerului Agriculturii nr.401 din 13.12.1960, actualmente fiind 

o subdiviziune a Agenţiei “Moldsilva”, care are ca obiect principal gospodărirea durabilă a fondului 

forestier şi cinegetic, în conformitate cu amenajamentele silvice şi normele tehnice în vigoare. 

După multiplele reorganizări la 08.08.2001 întreprinderea silvică obţine statut silvo-cinegetic. 

În cadrul întreprinderii sunt 4 subdiviziuni: 3 ocoale silvice şi secţia de prelucrare a lemnului, unde 

activează 103 salariaţi permanenţi (dintre care 23 femei):  

- Corpul ingineresc: 16 salariaţi, din care 16 ingineri silvici; 

- Pădurari: 30 salariaţi, din care 6 cu studii superioare; 

- Alt personal: 57 persoane. 

Vârsta medie a salariaţilor permanenţi constituie 46 ani. La lucrări silvice sunt implicaţi şi circa 

500 muncitori temporari (sezonieri).   

 

Capitolul II. Fond forestier 
 

Suprafaţa totală a fondului forestier de stat gestionată de întreprindere constituie 12844 ha, din 

care ocupat de păduri 12700 ha sau 99%. Toate pădurile din cadrul întreprinderii sunt păduri de grupa I 

funcţională. Teritorial-administrativ ÎSC Străşeni este amplasată în:  
- raionul Străşeni  11882,4 ha; 

- raionul Ialoveni 107,3 ha; 

- mun. Chişinău 854,3 ha 

Repartiţia fondului forestier gestionat pe categorii de folosinţă: 1295,0 ha (10%) sunt păduri 

supuse organizării procesului de producţie şi 11155 ha (90%) sunt păduri cu rol de protecţie exclusiv, 

în care se execută lucrări speciale de conservare. 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul întreprinderii aparţine în cea mai mare parte la 

Podişul Central Moldovenesc (Codrii centrali), unde configuraţia terenului este ondulată şi plată, mai 

rar frământată. Din punct de vedere altitudinal, teritoriul întreprinderii este situat între 190-364 m 

(ocolul silvic Căpriana), cu panta terenului de la 6 până la 31°. 

Reţeaua hidrologică este relativ bine reprezentată în cuprinsul întreprinderii, în regimul 

hidrologic se caracterizează printru-un debit variabil în timpul anului: primăvara şi după ploile 

abundente, în timpul sezonului de vegetaţie apele ating debitul maxim, în timp ce vara – majoritatea 

râurilor (Botna, Işnovâţ şi Cojuşna) seacă din cauza precipitaţiilor sărace. 

Predomină solurile cenuşii, care ocupă 99% din suprafaţa acoperită cu păduri şi terenurile 

destinate împăduririi urmate de soluri neevoluate cu 1%. 

Tipurile de staţiuni identificate în pădurile gestionate de întreprindere sunt grupate într-un 

singur etaj fitoclimatic: FD2 – etajul deluros de cvercete cu gorun şi şleauri de deal şi al făgetelor de 

limită inferioară (12450 ha – 100%). În general, bonitatea staţiunilor se reflect în productivitatea 

arboretelor, fapt prezentat şi în structura fondului de producţie şi de protecţie. 

În raport cu caracterul actual al tipului de pădure arboretele sunt repartizate în natural 

fundamentale – 7251,5 ha (58%), natural fundamental subproductive – 1536,7 ha (12%), parţial 

derivate – 1030,8 ha (8%), total derivate – 815 ha (6%) şi artificiale (provenite din plantaţii) – 1855,5 

ha (15%). Terenurile fără vegetaţie forestieră au o suprafaţă de 144,0 ha.   

Predomină şleaurile de deal cu gorun, în cadrul cărora se constată un procent mare al pădurilor 

parţial derivate şi artificiale. În tabelul 2.1. se prezintă unele elemente de structură a fondului de 

protecţie şi producţie a ÎSC Străşeni pe specii. 

mailto:straseni@moldsilva.gov.md
mailto:iscstraseni@mail.ru
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Tabelul 2.1. 
 

Elemente de structură a fondului de protecţie şi producţie a ÎSC Străşeni pe specii 
 

Elemente  

de structură 
Total  

Specii  

GO ST CA TE FR SC JU DR DT DM 

Suprafaţa, ha 12450 5058,0 1197,3 2247,7 1569,7 1120,5 581,7 106,7 24,3 626,2 43,1 

Proporţia 

speciilor 
100 40 10 18 12 9 5 1 - 5 - 

Clasa de 

producţie medie 
3,2 2,9 3,1 3,8 3,0 3,3 4,6 3,2 3,5 3,5 3,7 

Consistenţa 

medie 
0,75 0,74 0,75 0,7 0,77 0,76 0,77 0,76 0,72 0,75 0,75 

Vârsta medie 79 87 94 73 81 85 20 58 37 64 25 

Indice de creştere 

curentă, 

(m
3
/an/ha) 

3,8 3,5 3,8 4,1 5,3 3,4 3,2 1,1 5,8 3,5 6,1 

 

Repartiţia arboretelor din cadrul întreprinderii pe clase de vârstă este relativ disproporţionată, 

predomină arboretele din clasa V de vârstă: I – 6%; II – 6%; III – 15%; IV – 15%; V – 33%; VI – 

17%; VII – 8%. Majoritatea arboretelor sunt de productivitate mijlocie, ceea ce se confirmă prin 

structura arboretelor după clasa de producţie (CLP): CLP 1 - 1%, CLP 2 – 13%, CLP 3 -56%, CLP 4 -

21%, CLP 5 – 9%. 

Indicatorii principali pentru fondul forestier gestionat de ÎSC Străşeni: 

a) Volumul mediu la 1 ha – 214 m
3
; 

b) Fondul lemnos total – 2664 mii m
3
; 

c) Creşterea curentă totală – 47310 m
3
; 

Posibilitatea de recoltare – 22,8 mii m
3
, inclusiv: 

- produse principale şi lucrări speciale de conservare – 12,8 mii m
3
; 

- produse secundare – 8,9 mii m
3
. 

Lucrările silvotehnice în fondul forestier gestionat, anual, se efectuează în medie pe 

aproximativ circa 1000 ha (tabelul 2.2.), în baza propunerilor de amenajament silvic şi situaţia reală 

din teren, după examinarea acestora şi autorizarea de către autorităţile de mediu. 

Tabelul 2.2. 

Lucrările silvotehnice în fondul forestier gestionat 
 

Nr. 

d/o 
Tip de lucrări Suprafaţa, ha Volum, m

3
 

1. Degajări 60 800 

2. Curăţiri 40 500 

3. Rărituri 250 6200 

4. Tăieri de igienă 450 7700 

5. Lucrări speciale de conservare şi tăieri de produse principale 200 11500 

Total: 1000 26700 

  

Compoziţia pădurilor gestionate, cât şi funcţiile pe care acestea le îndeplinesc impun aplicarea, 

cu precădere, a regimului codru cu regenerare din sămânţă, iar salcâmetele din terenurile degradate 

sunt conduse în regim de crâng. Arboretele care îndeplinesc funcţii prioritar de protecţie, se conduc 

până la vârsta exploatabilităţii fizice, considerate prag critic superior, la care efectul mediu protector 

începe să scadă, iar în arboretele deteriorate ecologic, lucrările de reconstrucţie încep mai devreme în 

vederea redresării şi sporirii capacităţii lor funcţionale. 

Ţinând cont de formaţiile şi speciile forestiere ce compun pădurea, funcţiile social-economice 

atribuite arboretelor, vârsta exploatabilităţii funcţionale a arboretelor şi pădurii, în ansamblu, s-a 

stabilit pentru arboretele din SUP A, ciclul de 100 ani. 

Obiectele fondului ariilor naturale protejate de stat ocupă 1965,8 ha sau 15,5% din suprafaţa 

întreprinderii, este reprezentat de rezervaţii peisagistice (1784,7 ha) şi rezervaţii naturale silvice (181,1 

ha), precum şi 25 arbori seculari. 
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Capitolul III. Regenerarea pădurii 
 

În conformitate cu amenajamentul silvic din a.2012, planul decenal al lucrărilor de regenerare 

constituie                                                                                  în total 150,8 ha: 

- împăduriri ale golurilor şi după tăieri rase (pe parchete)    – 27 ha; 

- împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de regenerare  – 19,5 ha; 

- împăduriri în completarea regenerării naturale după tăieri de conservare  – 104,3 ha; 

În perioada de implementare a amenajamentului silvic (2013-2020) la acest capitol au fost 

realizate următoarele: 

- Împădurirea golurilor şi suprafeţelor după tăieri rase (pe parchete) – 51,6 ha; 

- Regenerări naturale – 522 ha. 

- Ajutorarea regenerării naturale – 166 ha, din care 43 ha cu cvercinee. 

De menţionat că, în perioada respectivă au fost substituite 40,4 ha de arborete derivate şi 

introdusă specia principală (de bază) conform tipului de staţiune (cvercinee). Suprafeţele regenerate, la 

moment, în fondul forestier gestionat de întreprindere, constituie 484 ha, inclusiv: 

- Culturi silvice – 33 ha (7%); 

- Reuşita medie în a.2019 – 79%; 

- Ajutorarea regenerării naturale – 49 ha (10%); 

- Regenerarea naturală – 402 ha (83%). 

Materialul genetic folosit pentru lucrările de regenerare propriu zise, completări curente şi refaceri 

se asigură în proporţie de 100% din fondul forestier gestionat şi pepinierele silvice temporare proprii. 

În perioada anilor 2002-2016, întreprinderea a participat activ la extinderea fondului forestier, 

în teritoriile administraţiilor publice locale din zona de activitate, unde s-au plantat 1393 ha de păduri, 

din care 430 ha în proiectul „Conservarea solurilor din Moldova” şi 174 ha din proiectul „Dezvoltarea 

sectorului forestier comunal”. 
 

Capitolul IV. Paza şi protecţia pădurii 
 

Starea arboretelor, compoziţia pădurilor şi condiţiile climaterice în teritoriul întreprinderii este 

favorabilă pentru dezvoltarea şi răspândirea focarelor de boli şi dăunători. În general, anual, suprafaţa 

focarelor variază între 0,43-7,65 mii ha, ceia ce constituie 3,4-98,5% din suprafaţa împădurită. 
 

Tabelul 4.1. 

Dinamica suprafeţelor cu boli şi dăunători în arboretele ÎSC Străşeni 

pentru perioada aa.2013-2019 
 

Factori patologici 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dăunători defoliatori  7010 5656 0 4142 0 6532 12110 

Dăunători xilofagi 638 520 430 576 557 520 557 

Boli ale pădurii 0 0 0 0 0 0 0 

Total focare 7648 6176 430 4718 557 7052 12667 

Ponderea din suprafaţa acoperită  

cu pădure, % 
60,8% 49,1% 3,4% 37,5% 4,4% 56,1% 98,5% 

 

Anual în întreprindere se lichidează de la 430-638 ha (tabelul 4.1) focare de dăunători xilofagi prin 

tăieri de produse secundare (tăieri de igienă), de la care se colectează aproximativ 17 m
3
/ha. De regulă, în 

toate arboretele de stejar afectate de dăunători defoliatori se începe procesul de uscare şi produce formarea 

activă a focarelor de insecte xilofagi. În perioada 2011-2020, în fondul forestier gestionat de întreprindere, 

ca rezultat al factorilor climaterici a avut loc uscarea arboretelor pe aria de 21,8 ha, suprafeţe tratate cu 

tăieri de igienă rase (după stare), în special în arborete îmbătrânite şi degradate. 

În scopul diminuării suprafeţelor cu arborete în proces de uscare şi a focarelor de dăunători 

xilofagi, specialiştii întreprinderii, în comun cu Secţia de protecţie şi monitoring, din cadrul Institutului 

de Cercetări şi Amenajări Silvice, efectuează monitoringul silvo-patologic a focarelor de dăunători.   
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Capitolul V. Gospodăria de vânătoare 
 

În fondul de vânătoare gestionat de întreprindere, este creată zona de linişte pentru vânat pe o 

suprafaţă totală de 1600 ha, inclusiv:  

- o/s Căpriana – 339 ha;  

- o/s Scoreni – 445 ha; 

- o/s Străşeni – 816 ha. 

Din voliera pentru creşterea şi reproducerea cerbului nobil, în decembrie 2017 au fost puşi în 

libertate 18 unităţi de cerbi (8 masculi, 6 femele, 4 pui). Efectivul optim pentru principalele specii de 

vânat în fondul cinegetic gestionat este următorul:  

- cerb cu pete – 141-192 exemplare;  

- căprior – 400-642 exemplare;  

- mistreţ – 167-231 exemplare. 

Pentru administrarea hranei complementare vânatului în fondul forestier sunt instalate 52 

hrănitori, 25 locuri amenajate pentru hrana mistreţului, 25 adăpători şi 64 sărării, 36 depozite pentru 

stocarea hranei, 3 turnuri şi 3 bordee pentru observaţii. 

Tabelul 5.1. 

Evoluţia efectivelor de animale în perioada 2016-2020 în ÎSC Străşeni 
 

Anii de referinţă  cerb nobil cerb cu pete căprior mistreţ 

2016 - 84 209 36 

2017 - 112 327 63 

2018 18 126 379 80 

2019 20 181 458 54 

2020 16 184 509 35 

 

Suprafaţa ocupată de culturi de câmp constituie 12,6 ha, inclusiv: porumb – 11 ha; lucernă – 8 

ha; mazăre – 1 ha; sfeclă furajeră – 0,6 ha; napi – 3 ha. Pentru perioada rece a anului se pregătesc şi 

administrează anual: frunzari – 17000 buc.; fân – 20000 kg; grăunţoase – 20000 kg; sare – 3000 kg; 

rădăcinoase – 3000 kg. 

   

Capitolul VI. Produse nelemnoase ale pădurii 
 

Recoltarea/colectarea produselor nelemnoase ale pădurii (fructe, pomuşoare, plante medicinale 

etc.) este o direcţie importantă în structura activităţilor întreprinse de ÎSC Străşeni. Volumele de 

recoltare/colectare, prelucrare şi realizare a produselor nelemnoase ale pădurii variază, în funcţie de 

factorii de mediu şi cerinţele pieţii de desfacere. Astfel, anual, întreprinderea colectează şi 

comercializează în medie: flori de tei – 3000 kg; flori de soc – 1000 kg; aronie – 3000 kg. 

 

Capitolul VII. Prelucrarea lemnului 
 

Lemnul recoltat de către ÎSC Străşeni este realizat populaţiei, agenţilor economici şi/sau se 

prelucrează nemijlocit la secţia specializată. Randamentul de folosire a capacităţii de producere a 

secţiei specializate este influenţat de cererea limitată la masa lemnoasă prelucrată, de calitatea joasă a 

materiei prime, capacitatea redusă de cumpărare a populaţiei din Republica Moldova. Veniturile 

obţinute de la prelucrarea lemnului permite completarea bugetului întreprinderii de la realizarea 

produselor finite şi semifabricate. Astfel, la secţie se prelucrează şi se fabrică cherestea, palete, 

containere, semifabrivcate pentru parchet ş.a. 

 

Capitolul VIII. Obiecte practice din cadrul ÎSC Străşeni 

 
În continuare este prezentată lista unităţilor amenajistice parcurse cu lucrări silvo-tehnice şi 

măsurile de regenerare aplicate. 
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OBIECTUL NR. 1 

OCOLUL SILVIC SCORENI 

 

Conform materialelor de amenajare a 1985  

Parcela 1, subparcela 3, suprafaţa 23,0 ha  

 

Compoziţia: 4Fr4Te1Go1Ca, vârsta – 120 ani, consistenţa 05, CLP – 2, SUP – E, altitudine – 

305 m, expoziţie – NE;  

Tipul şi subtipul de sol: cenuşiu închis, litiera: continua-subţire;  

Tip flora: Carex piloza; 

CRT: Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien; 

Subarboret: 8Ca2Ar; 

Lucrări executate:  

a 1995-1997 – tăieri rase (3 parchete cu suprafaţa  de 5,7 ha); 

a.1996-1999 – pregătirea solului, parţial; 

Metoda de împădurire: prin semănături, cu ghindă, specia gorun, completarea suprafeţei cu 

puieţi, specia stejar/ gorun; 

Schema de amplasare  6x0,5x0,5; 

a. 1999-2003 – au fost executate lucrări de îngrijire a culturilor silvice; 

a. 2002-2003 – suprafaţa a fost transferată în stare de masiv; 

a. 2003-2020 – lucrări de îngrijire: degajări, curăţiri; 

Lucrări Propuse: 

Lucrări de îngrijire – curăţiri, rărituri; 

 
1.1. Ocolul silvic Scoreni 

Parcela 1, subparcela A, suprafaţa 2,4 ha 

 

Compoziţia: 1Go2Fr3Te4Ca, vârsta – 148 ani, consistenţa – 0,6, CLP – 3, SUP E, altitudine – 

310 m, expoziţie – SE; 

Tipul şi subtipul de sol: cenuşiu închis; 

Litiera: continuă-subţire; 

Tip floră: Carex piloza; 

CRT: Natural fundamental prod. mij. relativ-plurien; 

Subarboret: Corn; 

Volumul mediu  pe picior – 241 m
3
/ha; 

Compoziţia ţel: 5Go1Fr2Te2Ca; 

Lucrări executate:  

a 1985-1999 – tăieri de igienă selective;  

a.2020 – tăieri de conservare selectivă,  I repriză, suprafaţa  1,1 ha; V=189 m
3
, inclusiv 66,15 

m
3
 neutilizabil. 

Lucrări propuse: Tăieri de conservare cu împăduriri; Completări – după necesitate.   

 
1.2. Ocolul silvic Scoreni 

Lucrări de Regenerare 

Parcela 1, subparcela A, suprafaţa 1,1 ha 

 

a. 2020 – tăieri de conservare selectivă  I repriză, suprafaţa  1,1 ha, cu un volum  recoltat – 189 

m
3
, inclusiv lemn foc neutilizabil – 66,15 m

3
, sau 94,5 m/steri; 

Metode de împădurire: prin seminţe, în cuiburi, sub masiv, primăvara a.2020, cu ghindă, specia 

gorun în cantitate de 100 kg;  

Amplasarea: 3,0 m x 0,7 m;  

Numărul de puieţi proiectaţi pentru toată suprafaţa 5238 cuiburi; 

Lucrări propuse: 
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Completări – după necesitate; lucrări de îngrijire; 

Compoziţia ţel: 5Go1Fr2Te2Ca. 

 

1.3. Ocolul silvic Scoreni 

Conform materialelor de amenajare a 2012 

Parcela 1, subparcela C, suprafaţa 5,7 ha 

 

Compoziţia: 4Go2 Ca1Fr2Te1Dt, vârsta – 23 ani, consistenţa – 0,9, CLP – 3, SUP E, 

altitudinea – 250-305 m, expoziţie NE; 

Tip de pădure: Şleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie;  

Tipul şi subtipul de sol:  molisoluri, cenuşiu deschis; 

Litiera: continuă-subţire; Tip floră: Carex piloza.  

CRT: Natural fundamental prod. mij. echien; 

Lucrări executate:  

a. 2003, 2005, 2007, 2010 – lucrări de îngrijire: degajări; 

a. 2013, 2016, 2020 – lucrări de îngrijire: curăţiri; 

a.2016 – suprafaţa 1,6 ha, V-23 m
3
; 

a.2017 – suprafaţa 4,0 ha, V-78 m
3
; 

Lucrări propuse: 

Lucrări de îngrijire – curăţiri, rărituri 

 

 

OBIECTUL NR. 2 

OCOLUL SILVIC CĂPRIANA 

 

Curăţiri 

Parcela 48, subparcela O, suprafaţa 0,7 ha 

 

Compoziţia: 7Go1TE2Dt,  Vârsta: 11  ani;   

Consistenţa: 1,0,  CLP: 3, Altitudinea: 325 m, expoziţia: N, Sol: cenuşiu închis; 

Date de amenajament: 

a.2009:  Compoziţia: 9Ca1Te, vârsta: 90 ani, s-au efectuat lucrări de conservare rase, culturi 

silvice; 

Toamna a.2009  a fost efectuată pregătirea solului – parţial în benzi;     

Metode de împădurire: prin seminţe, în cuiburi, toamna 2009, cu ghindă, specia gorun şi stejar 

pedunculat în cantitate de 50 kg;  

Schema de amplasare:  3,0 x 0,7m;   

Numărul de puieţi pentru toată suprafaţa: 2700 buc.; 

În a. 2014 au fost transferate în starea de masiv (reuşita a. 2013: 85%); 

a.2015 – 2019  s-au efectuat lucrări de îngrijire (degajări, curăţiri); 

Lucrări  propuse: curăţiri. 
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OBIECTUL NR. 3 

OCOLUL SILVIC CĂPRIANA 

 

Lucrări de ajutorare a regenerării naturale 

Parcela 26, subparcela F, suprafaţa 34,6 ha 

 

Compoziţia: 1Go1St5Ca1Te1FR1Dt, vârsta – 123 ani, consistenţa: 0,7, CLP – 4, SUP M, 

altitudinea: 245-340 m, expoziţia: NE; 

Tip sol: cenuşiu deschis, Tip flora: Asarum, Stellaria;  

CRT: Arboret total derivat de productivitate inferioară relativ plurien;  

Volumul mediu pe picior – 237 m
3
/ha;  

Compoziţia-ţel: 2Go2St1Fr1Te3Ca1Dt.  

Lucrări executate:  

a. 2012 - 2016 – tăieri de igiena selective;  

primăvara a.2018 – s-au efectuat  tăieri de conservare selectivă uniforme, I repriză 

(însămânţare), suprafaţa de 1,8 ha, cu un volum de extras de 168 m
3
;    

 Metoda de regenerare: prin seminţe, în cuiburi (toamna 2017),  cu ghindă, specia gorun, în 

cantitate de 150 kg.  

În parchet este instalat seminţiş natural în cantitate de 3,5 mii buc./ha; 

Datele inventarierii din toamna a.2019: numărul seminţişului utilizabil constituie 7,3 mii 

buc./ha, vârsta seminţişului 1-3 ani. 

Lucrări propuse: Iluminarea seminţişului natural, îngrijirea speciei principale; Lucrări de 

regenerare, tăieri de dezvoltare, definitive.   
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Î.S. REZERVAŢIA NATURALĂ „PLAIUL FAGULUI” 
 

MD - 3642, raionul Ungheni, com. Rădenii Vechi 

                       Tel. +373 (236) -93-532/- 93-535 

                      E-mail: plaiulfagului@moldsilva.gov.md 

 

Capitolul I. Istoric şi date cu caracter general 

 
Î.S. Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului” a fost creată în baza Hotărârii Guvernului nr. 167 din 

12 martie 1992 ”Cu privire la crearea Rezervaţiei Naturale de Stat ”Plaiul Fagului” pe o suprafaţă de 

5642,0 ha, delimitând o zonă de circa 789,0 ha cu regim absolut”. Conform amenajamentului din 2018 

şi evidenţei cadastrale R.N. ”Plaiul Fagului” are o suprafaţă de 5573,7 ha, din care terenuri acoperite 

cu păduri 5417,0 ha (97%). 

Rezervaţia ”Plaiul Fagului” are  scopul conservării, regenerării, redresării ecologice şi studierii 

unora dintre cele mai pitoreşti şi mai reprezentative ecosisteme forestiere din zona codrilor, elaborând 

bazele ştiinţifice de protecţie şi restabilire a populaţiilor rare de plante şi animale.  

Suprafaţa Rezervaţiei ”Plaiul Fagului”este încadrată într-un singur trup de pădure – ”Rădeni”. 

Administrativ, fondul forestier al R.N. ”Plaiul Fagului” se ală în raza teritorială a 3 raioane: 

- Ungheni   – 5201,2 ha; 

- Nisporeni – 344,5 ha; 

- Călăraşi   – 28,0 ha. 

R.N. ”Plaiul Fagului” este situată în raza localităţilor: Rădenii Vechi, Bumbăta, Bahmut, 

Vălcineţ, Temeleuţi şi Mileşti. Fondul forestier al Rezervaţiei ”Plaiul Fagului” este arondat în 3 

sectoare tehnice şi 12 cantoane silvice, unde activează: 

- Ingineri – 3 persoane; 

- Maiştri pădurari – 3 persoane; 

- Pădurari – 12 persoane; 

- Colaboratori ştiinţifici – 2 persoane; 

- Alt personal – 9 persoane. 

Din punct de vedere al administraţiei silvice R.N. ”Plaiul Fagului” este administrată de Agenţia  

”Moldsilva” . Având statutul de instituţie cu profil de protecţie a mediului şi de cercetări ştiinţifice. 

Rezervaţia a devenit un laborator natural pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice unde sunt încadrate 

activ colectivele instituţiilor de profil ştiinţific din Moldova.  

În raport cu caracterul actual al tipului de pădure arboretele din cadrul R.N. ”Plaiul Fagului” 

sunt repartizate astfel: 

- Tipuri de pădure natural fundamentale de bază care corespund tipului de staţiune – ocupă 

1619,8 ha (30%); 

- Natural fundamental subproductive, care corespund tipului natural fundamental sub raportul 

compoziţiei specifice – 192,4 ha (4%); 

- Parţial derivate care ocupă – 666,7 ha ( 12%); 

- Total derivate care nu corespund tipului de staţiune – 2241,6 ha (42%); 

- Artificiale (provenite din plantaţii) – 610,8 ha (11%). 

Principalii indicatori de caracterizare a fondului forestier al Rezervaţiei ”Plaiul Fagului” sunt 

expuşi în tabelul 1.1. 

 

Tabelul 1.1. 

Indicatori de caracterizare a fondului forestier al Rezervaţiei ”Plaiul Fagului” 

Specificări 
SPECIA 

UP 
CA GO FR ST TE FA PA DR DT DM 

Compoziţia 23 22 19 10 10 6 1  8 1 100 

Clasa de 

producţie 
2,9 2,1 2,9 2,2 2,7 2,3 2,5 3,1 2,9 2,6 2,6 

Consistenţa 0,80 0,79 0,79 0,81 0,79 0,76 0,82 0,74 0,80 0,74 0,79 

mailto:plaiulfagului@moldsilva.gov.md
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Specificări 
SPECIA 

UP 
CA GO FR ST TE FA PA DR DT DM 

Vârsta medie 

(ani) 
67 93 88 91 86 97 73 58 65 54 82 

Creşterea curentă 

(mc/an/ha) 
5,2 4,1 3,7 5,5 5,1 5,2 1,9 7,0 3,8 4,1 4,5 

Volum mediu 

(mc/ha) 

198 334 313 364 306 322 217 264 196 235 284 

Fond lemnos 

(mc) 

246939 390682 316721 193851 161848 108448 17271 1097 85636 17064 1539557 

 

Capitolul II. Starea fitosanitară a arborilor 
 

Luând în consideraţie schimbările climatice s-au produs brusc în ultimii ani având în vedere: 

seceta, temperaturi înalte, insolaţie scăderea nivelului apelor freatice. Ca rezultat în prezent atestăm un 

proces activ de uscare în masă a fagului, frasinului, carpenului, gorunului.  

Ca exemplu suprafaţa afectată de uscări sub tăieri de igienă în anul 2009 constituia 28,7 ha iar 

peste 9 ani, în anul 2019 circa 612 ha. Arboretele slăbite de frasin au fost atacate de dăunătorul defoliator 

trombarului frunzelor de frasin. În focarele cronice noi formate în urma atacului acestui dăunător sa 

început formarea focarelor cu prezenţa dăunătorilor de trunchi. Situaţia cea mai ameninţătoare a fost 

observată  în subparcelele 14E, 16E,33O, 37L, 38O, 38C, 40I, 45G, 48B, 51K. În aceste subparcele 

procentul de uscare variază de la 12 la 565. Suprafaţa totală de uscare în masă constituie 179,2 ha. 
 

Capitolul III. Lucrări de regenerare 
 

În arboretele total derivate care nu corespund tipului de staţiune unde procesul de uscări în 

masă persistă au fost întreprinse măsuri de amenajare, unde s-au efectuat lucrări de ajutorare a 

regenerării naturale a fagului, gorunului şi stejarului. În perioada anilor 1997-2018 s-au efectuat lucrări 

pe o suprafaţă totală de 539 ha inclusiv: specia principală fag – 152 ha, gorun 179 ha, stejar 58 ha şi 

amestec de biogrupe de fag şi gorun 150 ha. În aceste suprafeţe s-au efectuat lucrări de reconstrucţie 

ecologică în 3-4 reprize la cvercinee şi 4-5 reprize la făgete. 

Suprafaţa totală a arboretelor prevăzute pentru deceniul curent după structura urgenţilor de 

regenerare propusă – 230 ha. 

 

Capitolul IV. Obiecte practice din cadrul Rezervaţiei ”Plaiul Fagului” 

 
OBIECTUL NR. 1 

Parcela 25, subparcela C, suprafaţa 2,6 ha, comp. precedentă 9 CA 1DT, vârsta medie – 85 ani, 

consistenţa – 0,8, 5CA – 90 ani, 4CA – 65 ani, 1DT-110 ani. Arboret total derivat tipul de staţiune – 

Deluros de cvercinee cu gorunete, goruneto-şleauri pe platouri, versanţi însoriţi şi semiînsoriţi, soluri 

cenuşii brune, slab luvice. Se atesta proces de uscare a carpenului, au avut loc tăieri de igienă – 2013. 

În toamna anului 2014 s-au efectuat lucrări de ajutorarea regenerării naturale prin semănături 

directe sub masiv, fără mobilizarea solului în cuiburi cu ghindă de gorun. 

Pe această suprafaţă începând cu anul 2016 a fost începute lucrări de reconstrucţii ecologice 

(substituiri), tăieri de deschidere a ochiurilor, unde au fost redusă consistenţa până la 05-06. Volumul 

extras – 32%. 

Tăierile de lărgire a ochiurilor s-au efectuat în anul 2019, pe viitor se propun lucrări de îngrijire 

a seminţişului (descopleşiri). Tăieri de racordare definitivă: în anul 2022. 

Compoziţia actuală a seminţişului: 7GO1FA2CA+DT, vârsta seminţişului: 5-6 ani, compoziţia-

ţel: 6GO2FA1CA1TE1DT. 
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OBIECTUL NR. 2 

Parcela 25, subparcela E, suprafaţa 1,5 ha, compoziţia precedentă: 8CA1FA1DT, vârsta 90 ani. 

Arboret total derivat. Tipul de staţiune – Deluros de cvercinee cu gorunete, goruneto-şleuri pe platouri, 

versanţi însoriţi şi semiânsoriţi, soluri cenuşii brune slab luvice. 

Lucrări de ajutorare a regenerării naturale în anul 2012 – semănături cu ghindă, fără pregătirea 

preventivă a solului, completări cu ghindă în anul 2014. În parchet s-au efectuat lucrări de 

reconstrucţie ecologică (substituiri) – tăieri de deschidere a ochiurilor în anul 2014. Pe această 

perioadă s-au efectuat lucrări de îngrijire a seminţişului (descopleşiri). 

În anul 2017 s-a efectuat a II repriză a tăierilor de lărgire a ochiurilor, unde consistenţa s-a 

redus până la 03-04. În primul trimestru al anului 2020 s-a efectuat tăierea de racordare, ultima repriză. 

Compoziţia actuală: 4ST3GO1FA1CI1DT, compoziţia-ţel: 4ST2GO2CA1FA1TEI. Lucrări propuse: 

îngrijirea seminţişului regenerat.   
 

OBIECTUL NR. 3 

Parcela 25/B, suprafaţa 2,5 ha, compoziţia arboretelui precedent: 2GO8CA, vârsta – 85 ani. 

Arboret total derivat. Tipul de staţiune – Deluros de cvercinee cu gorunete, goruneto-şleauri pe 

platouri, versanţi, însoriţi, soluri cenuşii, brune slab luvice. Se atesta procesul de uscare a carpenului. 

Lucrări de ajutorare a regenerării naturale cu semănături în tăblii 3x3m, distanţa între tăblii 5 m, 

compoziţia actuală: 3GO2ST2CA1PA1DT, vârsta – 14 ani. 

Lucrări de reconstrucţie ecologică în IV intervenţii, începând cu anul 2008. Completări cu 

ghindă, lucrări de îngrijire, descopleşiri, degajări 2014-2017, se propun curăţiri pentru anul 2021. 
 

OBIECTUL NR. 4 

Parcela 23, suprafaţa – 4,1 ha, compoziţia arboretului precedent: 1GO1ST6CA1TE1CI, vârsta: 

90 ani. Arboret total derivat. Tipul de staţiune – Deluros de cvercinee cu gorunete, goruneto-şleauri pe 

platouri şi versanţi însoriţi şi soluri cenuşii, brune slab luvice. Proces de uscare a carpenului. Lucrări 

de ajutorare a regenerării naturale sub masiv, fără pregătirea solului, anul 2004. Compoziţia actuală: 

4ST1FA1GO2CA1CI1DM, vârsta 15 ani, s-au efectuată tăieri de reconstrucţie ecologică în IV reprize, 

începând cu anul 2006. Lucrări efectuate în arboretul nou – lucrări de îngrijire (descopleşiri), tăieri în 

arborete tinere, degajări – 2010-2014, curăţiri – 2020.   
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ÎS ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ CĂLĂRAŞI 
 

MD-4402 or. Călăraşi, str. Bojole, nr. 1 

tel. +373 (244)-205-89; (244)-227-05 

E-mail: calarasi@moldsilva.gov.md 

 

Capitolul I. Istoric şi date cu caracter general 
 

ÎS “Întreprinderea pentru Silvicultură Călăraşi” a fost fondată în anul 1960, prin ordinul 

Ministerului Agriculturii din 15.02.1960, care activează sub formă organizatorico-juridică de 

întreprindere de stat şi este constituită în baza statutului şi a deciziei fondatorului Agenţiei 

“Moldsilva”. 

Fondul forestier al ÎS “Întreprinderea pentru Silvicultură din Călăraşi” este compus în 146 

trupuri de pădure şi gestionat prin intermediul a 4 ocoale silvice, 12 sectoare de maiştri, 52 cantoane 

silvice şi secţia de prelucrare a lemnului . În cadrul întreprinderii activează 130 de salariaţi permanenţi, 

la lucrările silvice sunt implicaţi circa 300 muncitori sezonieri: 

- Personalul de conducere constituie 7  persoane; 

- Personalul tehnic 20 persoane. 

- alt personal 103 persoane. 

Suprafaţa totală administrată de întreprindere este de 20059,1 ha. ÎS „Întreprinderea pentru 

Silvicultură Călăraşi” are stabilite următoarele obiective: 

- Să contribuie activ la dezvoltarea durabilă a pădurilor aflate în gestiune şi menţinerea în ele 

a biodiversităţii forestiere; 

- Întreprinderea măsurilor corespunzătoare privind intensificarea funcţiilor de protecţie a 

apelor, igienico-sanitare şi alte funcţii a pădurilor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei şi a 

mediului înconjurător; 

- Organizarea şi implementarea măsurilor privind conservarea regenerarea extinderea 

ameliorarea compoziţiei şi calităţii şi redresarea ecologică a acestora; 

- Valorificarea raţională a resurselor silvice precum şi folosirea raţională a resurselor 

genetice şi biologice. 

 

Capitolul II. Fondul forestier 
 

Geomorfologie. Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul ocupat de vegetaţia forestieră a ÎS 

Călăraşi aparţine Podişului Central Moldovenesc. Formele de relief, creste ridicate, sunt reprezentate 

de un sistem de cumpene înguste a apelor. Caracterul general al reliefului Podişului Central 

Moldovenesc este determinat de prezenţa dealurilor ce succed în valuri. Un aspect pregnant al 

reliefului este prezenţa activă a alunecărilor de teren, diferite ca forme, dimensiuni şi vârste în 

terenurile degradate, fragmentarea terenului fiind şi ca rezultat al proceselor de eroziune. 

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul – 92,4% din suprafaţă, urmat de platou – 

6,4%, fund de vale – 0,7% şi lunca – 0,2%. Alte forme de relief (terasă, culme, ravenă etc.) ocupă circa 

0,3% din suprafaţa fondului forestier. Configuraţia terenului este majoritar ondulată (76,3%), mai rar 

plană (17,3%) şi cea frământată (6,4%). 

Hidrologie. Reţeaua hidrologică este relativ bine reprezentată în cuprinsul ÎS Călăraşi, iar 

regimul hidrologic se caracterizează printr-un debit variabil în timpul anului: primăvara şi după ploile 

abundente în timpul sezonului de vegetaţie apele ating debitul maxim, în timp ce vara majoritatea 

acestora seacă din cauza precipitaţiilor sărace. Teritoriul pe care se situează pădurile întreprinderii 

silvice cuprinde bazinele râurilor Bâc, Ichel şi Cula, care sunt afluenţi ai râului Nistru. Aceste râuri 

aparţin râurilor mici şi nu au importanţă social-economică. Au ca sursă de apă precipitaţiile şi 

izvoarele de apă. Cu toată lipsa de apă a râurilor, acestea au în schimb lunci bine dezvoltate, care în 

unele perioade cu precipitaţii abundente sunt inundate. Regimul hidrologic al acestora este puternic 

influenţat de condiţiile climatice din zonă. Cu toată dezvoltarea destul de mare a reţelei acestor râuri, 

apele lor nu influenţează procesele de solificare ale solurilor din pădure, mai cu seamă că pădurea se 

află la distanţe destul de mari de albiile acestora. 

mailto:calarasi@moldsilva.gov.md
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Climatologie. Teritoriul ÎS Călăraşi se încadrează zonal, prin poziţia sa, în sectorul de climă 

continental-moderată, sub ţinutul climatic al climei de dealuri. După raionarea geobotanică a 

Republicii Moldova, acest teritoriu aparţine Subprovinciei Basarabene din Provincia Europeană a 

pădurilor de foioase de amestec a zonei forestiere, şi anume a raionului pădurilor de codru cu foioase. 

După raionarea staţională arboretele din teritoriu aparţin zonei pădurilor de amestec de foioase. 

Regimul termic al zonei se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 8,7º-9,0ºC şi precipitaţii 

medii anuale de 480-525 mm. Pe fondul climatului zonal sub influenţa reliefului se diferenţiază 

topoclimate caracteristice în raport cu orientarea versanţilor. Climatul staţional local determinat de cel 

general, este modificat în funcţie de diferenţele de altitudine, formele de relief, expoziţie, vegetaţie, 

bazin hidrografic, individualizându-se climate locale de versanţi însoriţi, umbriţi, semiînsoriţi, 

semiumbriţi, de culmi, platouri şi văi. Având în vedere diferenţele mici de altitudine, cât şi poziţia 

generală a versanţilor în teritoriu se diferenţiază un singur etaj climatic, cel de versant, platouri şi văi. 

În general, condiţiile climaterice se caracterizează ca fiind nestabile, cu mari devieri ale valorilor 

lunare, sezoniere şi anuale ale temperaturilor, precipitaţiilor, etc. perioadele secetoase se succed cu ploi 

abundente, deseori cu caracter torenţial, uneori însoţite de grindină. Clima teritoriului întreprinderii, 

corelată cu solurile existente, este favorabilă dezvoltării arboretelor de amestec de productivitate 

superioară pentru speciile: gorun, stejar, fag, tei, frasin, carpen etc. 

Soluri. În fondul forestier al ÎS Călăraşi clasa molisolurilor este predominantă, ocupând suprafaţa de 

16433,2 ha sau 84% din suprafaţa pădurilor şi terenurilor destinate împăduririi. Privind tipurile de sol, 

solurile cenuşii sunt cele mai răspândite şi ocupă 81%, fiind urmate de erodisoluri – 8%. 

Tipuri de staţiuni. În fondul forestier al ÎS Călăraşi sunt identificate şi descrise 14 tipuri de 

staţiuni forestiere, dintre care 62,0% de bonitate superioară, 21,6% de bonitate mijlocie şi 16,4% de 

bonitate inferioară. Cele mai răspândite sunt patru tipuri de staţiuni forestiere cumulând împreună 

83,9%, şi anume:  

 Deluros de cvercete cu gorunete, goruneto-şleauri pe platouri, versanţi umbriţi, Bs – 

28,5%; 

 Deluros de cvercete cu gorunete, goruneto-şleauri pe platouri, versanţi însoriţi şi 

semiînsoriţi, Bs – 28,3%;  

 Deluros de cvercete cu plantaţii-culturi de ameliorare, pe versanţi cu expuneri variate, Bi 

– 16,4%;  

 Deluros de cvercete cu gorunete, goruneto-şleauri pe platouri, versanţi însoriţi şi 

semiînsoriţi, Bm – 10,7%. 

Arboretele din cadrul ÎS Călăraşi se încadrează în cadrul următoarelor etaje fitoclimatice: 

 FD2 – etajul „Deluros de cvercete cu gorun şi şleauri de deal, şi al făgetelor de limită 

inferioară” – 19540,4 ha (99,3%); 

 FD1 – etajul „Deluros de stejărete” – 142,0 ha (0,7%). 

Tipuri de pădure. În cadrul ÎS Călăraşi au fost identificate 31 tipuri de păduri, dintre care 62,0% 

sunt de productivitate superioară, 21,6% de productivitate mijlocie şi 16,4% - inferioară. Două tipuri 

de pădure se situează evident majoritar faţă de celelalte identificate şi descrise, şi anume „Goruneto-

şleaul, Ps” pe o suprafaţă de 4488,6 ha sau 22,8% şi „Şleaul de deal cu gorun, Ps”, pe o suprafaţă de 

3532,8 ha sau 17,9% din suprafaţa ocupată cu păduri şi terenuri destinate împăduririi. 

Arboretele cu caracter natural fundamental reprezintă 7674,7 ha din suprafaţa acoperită cu păduri 

sau 39%, iar cele natural-fundamentale subproductive 312,0 ha sau 1%. Arboretele parţial derivate au 

o suprafaţă de 3382,8 ha (17%). Arboretele total derivate însumează 2113,8 ha sau 11% din terenurile 

acoperite cu păduri. Arboretele artificiale constituie 5824,5 ha sau 30% din suprafaţa acoperită cu 

păduri. Clasa de regenerare reprezintă 46,0 ha. Arboretele tinere nedefinite au o suprafaţă de 328,6 ha 

(2%), majoritatea fiind situate în OS Călăraşi. Dintre formaţiile forestiere, cea mai mare pondere o are 

„Şleaul de deal cu gorun” – 57%. 

Structura fondului forestier. Fondul de protecţie şi producţie este constituit din 19636,4 ha 

păduri, toate încadrate în grupa I funcţională – păduri cu funcţii speciale de protecţie, dintre care: 

9209,7 ha - codru regulat, sortimente obişnuite pentru care se reglementează recoltarea posibilităţii de 

produse principale (SUP A); 5761,6 ha – rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii (SUP E); 441,4 

ha – rezervaţii de seminţe (SUP K) şi 4223,7 ha – regim de conservare deosebită (SUP M). Principalii 

indicatori cantitativi şi calitativi ai fondului forestier gestionat de ÎS Călăraşi: 
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 volumul lemnos total de 3807503 m
3
 (194 m

3
/ha) şi cu o creştere anuală de 4,7 m

3
/ha; 

 vârsta medie a arboretelor este de 59 ani, consistenţa medie de 0,78 şi clasa de producţie 

medie 3,0; 

 productivitatea arboretelor pe elemente de arboret este superioară – 36% , mijlocie – 39% şi 

inferioară – 25%; 

 pe categorii de consistenţă: 95% din arborete au consistenţa cuprinsă între 0,7-1,0, 5% au 

consistenţa cuprinsă între 0,4-0,6 şi cu consistenţa mai joasă de 0,4 sunt arborete pe 

suprafaţa de 62,1 ha din suprafaţa arboretelor întreprinderii silvice; 

 după provenienţă: 79% din arborete sunt din lăstari, 13% din plantaţii şi 8% din sămânţă; 

 după felul amestecului: 15% sunt arborete aproape pure, 18% sunt în amestec între 50% şi 

80% şi 67% în amestec sub 50%; 

 vitalitatea este normală la 94% din arborete, viguroasă – 3% şi slabă – 3%; 

 după structura pe verticală arboretele se împart astfel: arborete echiene – 25% (4993,8 ha) 

din suprafaţa totală acoperită cu pădure; relativ echiene – 32% (6234,5 ha) şi relativ pluriene 

– 43 % (8408,1 ha); 

 arboretele sunt destul de vulnerabile la factori destabilizatori şi limitativi, fapt confirmat 

prin: uscare în arborete pe 2648,2 ha; rupturi de zăpadă şi vânt – 645,3 ha; eroziune în 

suprafaţă – 1386,2 ha; eroziune în adâncime – 130,4 ha; incendieri pe 4,2 ha; 

 compoziţia actuală este: 24GO18CA15SC12FR9TE9ST1FA1DR10DT1DM. 

 

Capitolul III. Funcţiile social-economice şi ecologice ale pădurilor gestionate 
 

În raport cu principalele funcţii pe care le îndeplinesc, arboretele ÎS Călăraşi au fost încadrate 

în următoarele grupe, subgrupe şi categorii funcţionale: 

 Subgrupa 1.2. Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor – 10809,2 ha (55%): 

- 1.2 A – Păduri situate pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinare mai 

mare de 20 grade (TII) – 307,2 ha (2%); 

- 1.2 B – Păduri constituite pe terenuri limitrofe drumurilor publice de interes deosebit şi 

căilor ferate (TII) – 68,8 ha; 

- 1.2.D. - Păduri situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni 

şi alunecări, cu pantă până la 20
0
 (TIII) – 7321,9 ha (16%); 

- 1.2 E – Plantaţiile forestiere executate pe terenuri degradate (TII) – 3111,3 ha (16%); 

 Subgrupa 1.3. Păduri cu funcţii speciale de protecţie contra factorilor climatici şi industriali 

dăunători – 17,0 ha: 

- 1.3 C– Păduri care îndeplinesc funcţii de protecţie a mediului înconjurător, de mare 

importanţă pentru ameliorarea factorilor climatici, asanarea (purificarea) atmosferei şi 

protejarea sănătăţii populaţiei (TII) – 17,0 ha; 

 Subgrupa 1.4. Păduri cu funcţii speciale de recreere – 2554,4ha (13%): 

- 1.4 A – păduri-parc şi alte păduri de recreare de intensitate funcţională foarte ridicată 

(TII) – 160,5 ha (1%); 

- 1.4.B – păduri din jurul oraşelor, municipiilor şi a altor localităţi, precum şi pădurile 

situate în perimetrul construibil al acestora (TIII): – 1795,9 ha (9%); 

- 1.4 C – păduri din jurul staţiunilor balneoclimaterice şi sanatoriilor, de intensitate 

funcţională ridicată (situată în preajmă şi a doua zonă de protecţie) (TII) – 354,6 ha (2%); 

- 1.4 D – păduri constituite din subparcele întregi situate de-a lungul căilor de comunicare 

turistice de importanţă deosebită (TII) – 243,4 ha (1%); 

 Subgrupa 1.5. Păduri cu funcţii speciale de interes ştiinţific şi de conservare a genofondului 

şi ecofondului forestier superior – 16244,0 ha (70%): 

- 1.5 A - Parcuri naţionale ce cuprind spaţii naturale reprezentative fondului 

forestier,diverse peisaje geografice, obiective şi complexe naturale, specii floristice şi 

faunistice autohtone destinate conservării genofondului şi ecofondului forestier (T0, TI, 

TII) – 6301,8 ha (32%); 

- 1.5 C – Rezervaţii naturale ce cuprind suprafeţe de teren şi de ape din cadrul fondului 

forestier destinate conservării unor medii de viaţă, a genofondului şi ecofondului 
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forestier, precum şi restabilirii unor componente ale naturii având ca scop menţinerea 

echilibrului ecologic (TI) – 742,1 ha (4%); 

- 1.5 E - Rezervaţii peisagistice în care sunt cuprinse asociaţii de vegetaţie din cadrul 

fondului forestier prin care se urmăreşte conservarea naturii (TI) – 1813,1 ha (9%); 

- 1.5 F – Monumente ale naturii, reprezentând asociaţii sau specii de plante şi animale pe 

cale de dispariţie, arbori seculari, fenomene geologice unice, precum şi locuri fosilifere 

de pădure din cadrul fondului forestier (TI) – 11,7 ha; 

- 1.5 H – Rezervaţii semincere destinate producerii de seminţe forestiere şi conservării 

genofondului forestier (TI) – 441,4 ha (2%); 

- 1.5K – păduri din zonele de protecţie a componentelor (rezervaţii şi monumente 

naturale) fondului ariilor naturale protejate de stat (TIII) – 96,9 ha (1%). 

 

Capitolul IV. Tratamente silvice şi regenerarea pădurii 
 

Pentru atingerea obiectivelor asumate ÎS Călăraşi, una din direcţiile-cheie este implementarea 

corectă a tratamentelor silvice şi promovarea regenerărilor naturale şi a împăduririlor de către 

întreprindere. Prin urmare, pentru deceniul 2018-2028 în întreprindere s-a stabilit structura urgenţelor 

de regenerare cu efecte benefice asupra rezultatelor propuse, s-a analizat la nivelul fiecărui ocol silvic 

starea arboretelor exploatabile şi trecute de vârsta exploatabilităţii. În prima urgenţă au fost încadrate 

toate arboretele care în raport cu starea lor de vegetaţie şi sănătate nu mai pot fi menţinute pe picior 

mai mult de 10 ani, având riscul degradării totale şi o influenţă negativă asupra pădurii însăşi, 

suprafaţa efectivă de astfel de arborete constituie 5,3 ha, cu un volum de extras de 285 m
3
. 

În a 2-a urgenţă au fost încadrate toate arboretele exploatabile, care în raport cu dinamica 

procesului de regenerare, impun un proces accelerat de exploatare, precum şi arboretele neexploatabile 

aflate într-o stare precară sau având o productivitate mult inferioară celei potenţiale. Suprafaţa efectivă 

a acestor arborete constituie 459,7 ha, cu un volum de extras de 72763 m
3
. 

În urgenţa a 3-a de regenerare au fost încadrate arboretele ajunse sau trecute de vârsta 

exploatabilităţii, precum şi cele pluriene şi relativ pluriene, care prin structura şi starea lor de vitalitate 

pot fi incluse în exploatabilitate cu suprafaţa efectivă de 160,3 ha cu un volum de extras de 31478 m
3
. 

Prin urmare acest volum de lucrări va fi atins prin aplicarea următoarelor tratamente:  

- Tăieri progresive – 33,2 ha de extras 3093 m
3
; 

- Tăieri succesive – 410,8 ha de extras 70190 m
3
; 

- Tăieri rase – 125,7 ha de extras 25981 m
3
; 

- Tăieri de crâng – 55 ha de extras 5264 m
3
; 

Total pe deceniul 2019-2028 sunt programate tratamente silvice pe suprafaţa de 625,3 ha, cu un 

volum de extras 104 528 m
3
, suprafaţa anuală va constitui 62,5 ha cu un volum de extras de 10452 m

3
. 

Un lucru important necesar de menţionat este că din volumul total a lucrărilor de regenerare 

nominalizate, în arboretele parţial derivate se planifică de executat 106,8 ha, iar în cele total derivate – 

231,2 ha, ceea ce constituie în total – 338 ha sau în raport procentual 54% din volumul planificat. Prin 

urmare, prin aceste tratamente se va asigura substituirea esenţială a speciilor secundare care nu 

corespund tipului de staţiune cu specii principale mai valoroase de GO şi ST, specii caracteristice 

tipului de staţiune corespunzătoare. 

Pentru deceniul 2019-2028 în fondul forestier al ÎS Călăraşi se planifică următorul volum de 

lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor: 

 degajări: 314,9 ha (31,5 ha/an); 

 curăţiri: 1618,9 ha cu un volum lemnos de extras de 2799 m
3
 (161,9 ha/an; 280 m

3
/an şi 

indicele de recoltare de 1,7 m
3
/ha); 

 rărituri: 6952,7 ha cu un volum de masă lemnoasă decenal de recoltat de 100012 m
3
 (695,3 

ha/an; 10001 m
3
/an şi indicele de recoltare de 14,4 m

3
/ha); 

 cu tăieri de igienă se propune parcurgerea anuală a suprafeţei de 8394,6 ha cu un volum 

lemnos orientativ anual de extras de 6917 m
3
/an, respectiv o intensitate de 0,8 m

3
/an/ha. 

Conform datelor de planificare a lucrărilor de împădurire, se constată că suprafaţa totală pentru 

deceniul 2019-2028 constituie 698,9 ha, dintre care clasa de regenerare (terenuri goale, terenuri 

degradate) constituie 46,0 ha (7%). Restul suprafeţei planificată la lucrările de împădurire este 
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orientativă şi va fi definitivată în procesul de implementare a amenajamentului silvic şi activităţilor de 

management al fondului forestier. 

Tabelul 4.1. 

Lucrări de împădurire pe perioada 2019-2028 
 

Împăduriri în terenuri: 
Ocol silvic, ha Total ÎS 

Călăraşi 

Ponderea, 

% Hîrjauca Bravicea Vărzăreşti Călăraşi 

- Clasa de regenerare 21,1 5,4 4,0 15,5 46,0 7 

- După aplicarea tratamentelor (SUP A) 36,7 30,5 230,0 156,7 453,9 65 

- După tăierile de conservare (SUP M) 58,3 13,1 14,9 12,0 98,3 14 

- După tăierile de reconstrucţie 

ecologică (SUP E) 
1,3 18,2 22,2 59,0 100,7 14 

TOTAL ÎMPĂDURIRI 117,4 67,2 271,1 243,2 698,9 100 

 

 

Capitolul V. Obiecte practice din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Călăraşi 
 

OBIECTUL NR. 1 
 

Obiectul este amplasat în ocolul silvic Călăraşi, UA 67 A. 

- Pe suprafaţa de 0,6 ha s-a intervenit cu tratamentul tăierilor rase în trimestrul I a anului 

2020; 

- Compoziţia iniţială a arboretului: 6FR3SC1DT; 

- Compoziţia-ţel: 6GO2FR1TE1DT (Sc, Ci disem., TE); 

- Scopul care se urmăreşte este substituirea speciei de FR cu specia principală GO, îngrijirea 

culturilor silvice şi completarea lor; 

- Volumul total de extras de pe suprafaţă – 66 m
3
; 

- Măsuri de ajutorare a regenerării naturale – nu au fost întreprinse; 

- Regenerarea artificială prin plantare a puieţilor de GO în număr de 4000 buc./ha; 

- Rezultatele inventarierii culturilor silvice – 72% reuşită; 

- Probleme semnalate pe parcursul dezvoltării culturilor silvice – lupta prin eliminare 

permanenţă a SC ca specie invadatoare. 

 

OBIECTUL NR. 2 
 

a) Obiectul este amplasat în ocolul silvic Călăraşi,UA 59D: 

- Pe suprafaţa de 6,3 ha s-a intervenit cu tratamentul tăierilor rase în anii 2007-2010; 

- Compoziţia iniţială a arboretului: 7CA2TE1DT; 

- Compoziţia-ţel: 5GO2ST1Te1Ca1DT; 

- Scopul atins – substituirea arboretului total derivat (TD), unde în componenţa arboretului 

lipsea specia principală (GO şi St), având ca obiectiv conducerea arboretului creat prin 

tăieri de îngrijire pentru a menţine compoziţia-ţel propusă; 

- Măsuri de ajutorare naturală – nu au fost întreprinse; 

- Regenerare artificială – prin plantarea puieţilor de GO şi St în număr de 4000 buc./ha; 

- Pe perioada existenţei, arboretul în cauză a fost parcurs cu 2 degajări în anii 2013 şi 2016. 

 

b) Obiectul este amplasat în ocolul silvic Călăraşi,UA 59 J: 

- Pe suprafaţa de 2,0 ha s-a intervenit cu tratamentul tăierilor rase în anul 2016; 

- Compoziţia iniţială a arboretului: 7 CA2TE1DT; 

- Compoziţia-ţel – 3GO5ST1TE1DT; 
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- Scopul atins – substituire arboretului total derivat (TD) cu specia principală GO şi ST, 

având ca obiectiv conducerea culturilor silvice prin îngrijirea până la atingerea stării de 

masiv şi în continuare prin degajări şi curăţiri de format compoziţia-ţel propusă; 

- Regenerarea artificială – plantarea puieţilor de GO şi ST în număr de 4000 buc./ha. 

- În culturile silvice pe această suprafaţă în iarna anului curent a fost executată şi 

descopleşirea speciei principale de specii însoţitoare. 

c) Obiectul este amplasat în ocolul silvic Călăraşi,UA 59 L: 

- Pe suprafaţa de 2,9 ha s-a intervenit cu tratamentul tăierilor rase în anii 2011-2013;  

- Compoziţia iniţială a arboretului: 7Ca2TE1DT; 

- Compoziţia-ţel: 7GO1ST1TE1DT; 

- Scopul atins – substituirea arboretului total derivat (TD) cu speciile principale GO şi ST, 

continuând prin tăieri de îngrijire şi conducere atingerea compoziţiei-ţel propusă şi 

obţinerea unui arboret bine dezvoltat şi înalt productiv; 

- Regenerare artificială – prin plantarea puieţilor de GO şi St în număr de 4000 buc./ha; 

- În perioada existenţei, arboretul în cauză a fost parcurs cu lucrări de degajare în anii 2015 şi 

2020.   
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ÎS ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ ORHEI 
 

MD-3500or. Orhei, str. Vsile Lupu, nr.166 

tel. +373 (235)-21959 

E-mail: orhei@moldsilva.gov.md 
 

Capitolul I. Istoric şi date cu caracter general 
 

Întreprinderea de Stat ”Întreprinderea pentru silvicultură Orhei” este situată în partea centrală a 

Republicii Moldova, administrativ aflându-se pe teritoriul raioanelor Orhei, Rezina, Criuleni, Străşeni 

şi Dubăsari. Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei este subordonată Agenţiei pentru Silvicultură 

“Moldsilva”. Sediul întreprinderii se află în oraşul Orhei str. Vasile Lupu 166, situat la distanţa de 

circa 50 km de oraşul Chişinău.  

Întreprinderea a fost constituită în anul 1960 conform Hotărârii Sovietului Miniştrilor R.S.S. 

Moldoveneşti nr.35 din 15.02.1960 şi avea în componenţă ocoalele silvice Cinişeuţi, Pohrebeni, 

Susleni, Curchi, Selişte, Ivancea. Amenajarea din 1985, prin înfiinţarea „Gospodăriei Cinegetice 

Rezina” a modificat constituirea anterioară în baza ordinului Ministrului Gospodăriei Forestiere nr: 

217 menţinând în componenţa „Gospodăriei Silvice Orhei” numai ocoalele silvice Pohrebeni, Susleni, 

Ivancea, Selişte şi Vatici – a cărui denumire a fost modificată din Ocolul Silvic Curchi. 

În anul 1994, prin Hotărârea Guvernului R.M. nr: 338 din 26.05.94 “Gospodăria Silvică Orhei” 

a fost lichidată şi conform Hotărârii nr. 339 din 26.05.94 a fost organizată Întreprinderea de Stat 

„Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei”. 

Teritoriul Întreprinderii pentru Silvicultură Orhei aparţine de două raioane geomorfologice: 

ocoalele silvice Susleni şi Pohrebeni sunt situate pe teritoriul Podişului Nistrului iar Vatici, Selişte, 

Ivancea şi Teleşeu pe teritoriul Podişului Central Moldovenesc, ramificaţia înălţimii codrilor.  

Suprafaţa totală a Întreprinderea pentru silvicultură Orhei este de 23826,1ha (conform 

amenajamentului 2017) fiind gospodărită prin intermediul a şase ocoale silvice: Pohrebeni, Susleni, 

Ivancea, Selişte, Vatici şi Teleşeu divizate în 15 sectoare. 

Serviciul silvic reprezintă 99 de unităţi după cum urmează: 

Inginer şef în silviculturi – 1 

Ingineri – 3 

Şef de ocol - 6 

Şef adjunct a ocolului – 6 

Maiştri –pădurar - 15 

Pădurari - 68   

Pentru arboretele din cadrul ÎS Orhei reglementarea procesului de producţie lemnoasă s-a 

organizat pentru arboretele încadrate în subunitatea de gospodărire de tip „A” – codru regulat. 

Măsurile de gospodărire s-au stabilit diferenţiat de la arboret la arboret luându-se în consideraţie 

caracterul funcţiei atribuite şi încadrarea în unităţi de gospodărire, compoziţia, vârsta, consistenţa, 

starea de vegetaţie etc. În context, s-au propus a se efectua tratamentele respective în arboretele ajunse 

la exploatabilitate în SUP „A”, lucrări speciale de conservare sau reconstrucţie ecologică în arboretele 

trecute sau ajunse la vârsta când acestea nu mai pot îndeplini în condiţii normale funcţiile atribuite în 

SUP „M” şi SUP „E”. 

Cea mai mare pondere în volumul de exploatat pe deceniu o reprezintă arboretele exploatabile 

cu peste 70% din arbori proveniţi din lăstari – 60%, urmate de arboretele expoatabile de tip provizoriu 

– 26% din volum. 

Recoltarea posibilităţii de produse principale se va efectua prin tăieri în crâng simplu (11% pe 

suprafaţă şi 10% pe volum), tăieri rase în parchete mici urmate de împăduriri (6% pe suprafaţă şi 5% 

pe volum), tăieri succesive (12% pe suprafaţă şi 12% pe volum) şi tăieri progresive (71% pe suprafaţă 

şi 73% pe volum). Sprafaţa totală planificată de a fi parcursă cu lucrări în deceniu constituie 709ha cu 

extragerea unui volum de 54524m
3
. În a 2-a urgenţă au fost încadrate toate arboretele exploatabile, 

care în raport cu dinamica procesului de regenerare, impun un proces accelerat de exploatare, precum 

şi arboretele neexploatabile aflate într-o stare precară sau având o productivitate mult inferioară celei 

potenţiale reprezentând 97%, restul fiind încadrate în urgenţa 3. 

mailto:orhei@moldsilva.gov.md
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Majoritatea arboretelor din care se recoltează posibilitatea de produse principale în primul 

deceniu sunt arborete de tip provizoriu, derivate, degradate sau brăcuite cu exemplare majoritar 

provenite din lăstari dintre care unele se refac în vederea reconstrucţiei lor ecologice, altele vor fi 

regenerate încă una sau două generaţii din lăstari şi drajoni (salcâmete) ca după îmbătrânirea şi 

epuizarea cioatelor să se treacă la substituirea lor cu specii corespunzătoare tipului de pădure. 

Toate arboretele din cadrul fondului forestier al ÎS Orhei sunt cuprinse în grupa I funcţională. 

Dintre acestea, 2454,7 ha (10,7%) sunt arborete pentru care se reglementează recoltarea de produse 

principale (TIII), 16117,7 ha (70,4%) au fost încadrate în subunitatea de gospodărire de tip „E” - 

rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii (TI, T0, TII) şi 4273,1 ha (18,7%) în subunitatea de tip 

“M” - păduri supuse regimului de conservare deosebită (TII). Totodată, se menţionează, că 50,4 ha 

(0,2%) reprezintă baza seminceră destinată producerii. Recoltarea masei lemnoase din arboretele 

încadrate în subunitatea de tip „M” (TII) se va realiza prin intermediul lucrărilor de conservare cu 

respectarea restricţiilor ecologice, funcţionale şi silviculturale impuse.  

Anual se planifică a se parcurge cu tăieri de conservare suprafaţa de 71,4 ha cu un volum 

posibil de extras de 3015 m3. Se menţionează că, obiectul lucrărilor de conservare îl constituie parţial 

arboretele de salcâm, ulm, nuc, alte diverse tari, cât şi de plop şi salcie, la vârsta când efectele lor 

protectoare sunt în scădere vizibilă ca urmare a îmbătrânirii şi uscării, dar şi arborete de tip natural 

regenerate vegetativ în care sunt necesare lucrări de conversiune. 

Cu lucrări de reconstrucţie ecologică (SUP E), anual se planifică a se parcurge orientativ 

suprafaţa de 224,7 ha, cu o posibilitate de recoltare a unui volum lemnos orientativ de 28809 m3. 

Specificul regenerării acestor arborete este asemănător celui descris anterior. 

 

Capitolul II. Obiecte practice din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Orhei 
 

OBIECTUL NR. 1 
 

Obiectul este amplasat în ocolul silvic Teleşeu, UA 59D, suprafaţa 1 ha, compoziţia actuală: 

7ST3GO, compoziţia ţel – 5ST3GO1TE1DT vârsta – 110  ani. Lucrări de reconstrucţie ecologică 

uniforme începând cu anul 2014  a doua repriză a fost efectuată în anul 2019. Au fost efectuate 

completări cu ghindă şi lucrări de descopleşiere. Cantitatea seminţişului utilizabil a speciei principale 

constituie 8000 buc. 

OBIECTUL NR. 2 
 

Obiectul este amplasat în ocolul silvic Teleşeu, UA 7M, suprafaţa 1,6 ha, compoziţia actuală: 

4ST2GO2TE2FR, compoziţia ţel – 4ST2GO2TE2FR vârsta – 100  ani. Lucrări de reconstrucţie 

ecologică uniforme prima repriză efectuată în anul 2018. Au fost efectuate completări cu ghindă şi 

lucrări de descopleşiere. Cantitatea seminţişului utilizabil a speciei principale constituie 8500 buc. 
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EFECTUĂREA LUCRĂRILOR SILVOTEHNICE DE ÎNGRIJIRE – CONDUCERE 

ŞI EXPLOATARE-REGENERARE ÎN CADRUL PĂDURILOR REPUBLICII 

MOLDOVA: NOŢIUNI, NECESITATE, EDUCAŢIE SILVICĂ 
 

Dionisie Boaghie,  

dr.ing., conf. univ., Prorector UASM 

            

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/reînfiinţarea unui nou arboret in pădurea cultivată de către silvicultor este 

necesară/obligatorie din două motive :  

1) pentru a menţine funcţionalităţile ecoprotective ale pădurii la un nivel ridicat prin crearea şi 

menţinerea de structuri optime, precum şi cele productive ale arboretului;  

2) pentru a valorifica producţia de lemn a pădurii atunci când lemnul  are cantitativ şi calitativ 

cea mai ridicată valoare. 

În pădurea naturală, precum şi în cea cultivată, funcţia productivă dar şi functia ecoprotectivă a 

pădurii poate avea fluctuaţii în legătură cu fazele de dezvoltare a arboretelor echiene sau cu structura 

arboretului şi vârsta arborilor în cele relativ echiene sau pluriene. Astfel, în pădurile cu arborete 

echiene, fazele de bătrâneţe şi de dezagregare, când lemnul nu se mai acumulează ci se pierde prin 

uscare, sunt foarte lungi. În aceste faze scade şi 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 eficienţa productivă şi 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 creştere activă şi deci 

acumulare de biomasă, care încetează la vârste mari şi chiar se pierde ulterior. 

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

vârstnici pentru a crea spaţiul şi condiţiile de lumină pentru producerea de sămânţă şi formarea noii 

generaţii de arbori. În cazul regenerării vegetative se aplică aceiaşi măsură dar la specii şi 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 şi 

regenerarea arboretului.  

Îndată după declararea independenţei Republicii Moldova, spaţiul informaţional de la noi a fost 

în permanenţă invadat cu informaţii de senzaţie privind degradarea stării de sănătate a fondului 

forestier, în deosebi cu referinţă la starea fitosanitară, tăieri ilicite, defrişări masive de suprafeţe, 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 subînţelege prin 

noţiunea de pădure ca ecosistem forestier. Trebuie să putem face discernământ între problemele 
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cauzate de factorii ecologici externi, rezultat al schimbărilor climatice deja vizibile şi de cei departe de 

agricultură şi silvicultură, şi problemele sectorului forestier rezultat al influenţei factorului uman, în 

primul rând al silvicultorului, dar şi 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 şi poate în alt format. Astăzi doresc să mă expun succint asupra câtorva subiecte 

enunţate în denumirea prezentării, precum utilizarea corectă a terminilor silvici (mă voi referi doar la o 

mică parte), necesitatea efectuării lucrărilor silvotehnice şi rolul cercetărilor şi educaţiei silvice în 

asigurarea unui management durabil a sectorului forestier. 

Vorbesc de noţiuni/termeni silvici, deoarece utilizarea incorectă a unora dintre aceştia de către 

mass-media şi alte reţelele de socializare se regăseşte şi vina noastră, a silvicultorilor. Peste tot şi în 

permanenţă se vorbeşte doar de tăieri silvice – tăieri principale, tăieri secundare, tăieri ilicite, precum 

şi de defrişări. Nu se promovează suficient termenul de tratamente silvice, adică tratarea/însănătoşirea 

şi nu tăierea pădurii, îngrijirea şi conducerea pădurii şi nu tăieri secundare. Omul merge la medic 

pentru a se trata, chiar şi atunci când este vorba de transplant/înlocuirea unui organ. Acelaşi lucru se 

întâmplă şi în cazul schimbului de generaţii 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 şi înfiinţarea unui arboret nou. 

Altfel spus, în cadrul pădurilor nu au loc tăieri silvice, ci au loc aplicarea tratamentelor silvice, prin 

care se subînţelege modul special de exploatare şi regenerare a unei păduri ajunse la vârsta 

exploatabilităţii. În acest mod, tratamentul asociază două genuri de intervenţii – lucrări de 

exploatare/extragerea arborilor bătrâni prin tăiere şi lucrări de regenerare/înfiinţare a unei noi păduri, 

sau exploatarea unei generaţii şi întemeierea altei noi.  

Acelaşi lucru putem menţiona şi despre aplicarea lucrărilor de îngrijire şi 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 şi intervenţii silvotehnice  privind  dirijarea creşterii şi 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 creşterii şi dezvoltării arboretelor, selecţia arborilor cu 

însuşiri genetice superioare şi ameliorarea compoziţiei structurii şi funcţiilor viitoarei păduri.  

Este necesar să se vorbească cât mai mult concret despre fiecare lucrare de îngrijire şi 

conducere a arboretelor. Ce este Degajare, Curăţire şi Răritură, şi care sunt obiectivele acestor 

intervenţii silviculturale. Ce este exploatabilitate şi care este starea arborelui la această vârstă. Oamenii 

trebuie să cunoască şi să conştientizeze, că aşa cum au loc schimb de generaţii umane, la fel sunt 

necesare şi schimburi de generaţii de arbori, că exploatabilitatea este starea sau calitatea unui arboret în 

momentul în care recoltarea lor devine necesară spre a putea realiza o nouă generaţie 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 creştere activă şi deci acumulare 

de biomasă, care încetează la vârste mari şi chiar se pierde ulterior, şi doar arboretele tinere şi 

sănătoase pot asigura exercitarea la maximum a funcţiei de protecţie a solurilor şi terenurilor, a apei, 

rezista influenţei negative a factorilor de mediu perturbanţi, precum şi  asigurarea unui echilibru 

ecologic viabil şi a unui mediu sănătos pentru odihnă şi recreere. 

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

vorbească şi despre defrişarea pădurii. Este timpul să explicăm în detaliu ce se subînţelege prin 

termenul de defrişare a pădurii.  Defrişarea este sinonimul despăduririi şi constă în îndepărtarea totală 

a vegetaţiei lemnoase forestiere de pe o anumită suprafaţă, fără a fi urmată de regenerarea acesteia, 

inclusiv scoaterea şi îndepărtarea cioatelor şi a rădăcinilor, cu schimbarea folosinţei şi a destinaţiei 

terenului, adică  utilizarea terenului în alte scopuri (agricultură, păşunat, construcţii). Pot entităţile 

silvice să se ocupe cu astfel de activităţi. Ce spune legislaţia silvică, în deosebi Codul silvic. Cine 

poate schimba destinaţia unui teren, inclusiv silvic. Este necesar ca aceste subiecte să fie tranşant 

discutate în luări de atitudini în presă zi de zi şi în conferinţe cu mass-media.  

Există şi mulţi alţi termeni silvici care merită să fie menţionaţi, dar vom reveni la ei cu o altă 

ocazie.  

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

necesitatea şi oportunitatea aplicării lucrărilor silvotehnice de îngrijire, conducere şi de exploatare-

regenerare a arboretelor. Pe viitor, discuţiile pe marginea acestui subiect se vor amplifica atât în 
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contextul aplicării metodelor şi tehnologiilor de conservare a ecosistemelor naturale forestiere, cât şi în 

contextul influenţei schimbărilor climatice asupra stabilităţii ecosistemelor forestiere. 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. Astăzi, nu ne putem permite să vorbim despre pădure, despre dezvoltarea 

durabilă a sectorului forestier doar de pe poziţii naturaliste. Pădurea ca ecosistem natural de maximă 

importantă pentru Republica Moldova poate fi păstrată şi se poate dezvolta doar ţinând cont de 

complexitatea acestui ecosistem, de rolul pădurii în existenţa şi dezvoltarea societăţii moldoveneşti, de 

presiunea antropică crescândă asupra pădurii şi de capacitatea de autoadaptare a pădurilor la noile 

condiţii de viaţă în contextul schimbărilor climatice şi dezvoltării–modernizării societăţii 

moldoveneşti. 

Astfel, reieşind din cele expuse, se pot formula următoarele argumente ce stau la baza 

necesităţii şi chiar obligativităţii efectuării lucrărilor silvotehnice menţionate, şi 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 şi autoorganizare; 

- peste 80 % din stejărete sunt provenite din lăstari cu o capacitate redusă de fructificaţie, ceea ce 

presupune lucrări obligatorii de ajutorare a regenerării naturale şi de conversiune a acestora de 

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

seminţe); 

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

substituire cu alte arborete constituite din specii corespunzătoare condiţiilor staţionale (condiţii 

de mediu); 

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

corespundere cu obiectivele fixate (eficientizarea funcţiilor de protecţie, de producere a masei 

lemnoase şi a  altor produse secundare); 

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

specii principale (stejari şi fag)  şi secundare (de amestec şi însoţitoare – carpen, tei, ulmi, 

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

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

acestora în structura şi compoziţia arboretului (de regulă speciile secundare au o capacitate de 

regenerare atât vegetativă cât şi generativă mai bună şi un potenţial de creştere mai rapid, ceea 

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

îngrijire şi conducere); 

- aproximativ 50 % din suprafaţa acoperită cu vegetaţie forestieră sunt arborete slab productive 

(clasa IV-V de producţie), degradate (consistenţa – 0,1- 0,3), brăcuite (consistenţa – 0,4 - 0,6) 

şi derivate (compoziţie necorespunzătoare tipului natural fundamental) şi care necesită în mod 

obligatoriu lucrări de reconstrucţie ecologică; 

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

recreativ, tăieri ilicite, poluare, etc..) şi de păşunatul intensiv şi extensiv, ceea ce presupune de 

asemenea aplicarea în mod obligatoriu a unor măsuri silvotehnice care au  ca obiectiv atenuarea 

şi contracararea consecinţelor negative a factorilor menţionaţi (reconstrucţii ecologice, 

complectări, ajutorarea regenerării naturale, etc..); 

- altele. 

Politica gestionării durabile a pădurilor impune  necesitatea formării unei noi mentalităţi, 

elaborării unor noi criterii în organizarea utilizării raţionale sub aspectul continuităţii potenţialului 

polifuncţionalităţii pădurilor în sens protector,  al evidenţei multiplelor lor resurse şi de oferire a 

multiplelor servicii. 

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

anume – promovarea silviculturii naţionale durabile prin asigurarea continuităţii arboretelor autohtone, 

a structurii lor funcţionale pe de o parte, iar pe de altă parte, utilizarea pe larg în procesul de extindere 

a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră a speciilor şi asociaţiilor de specii cu un potenţial ridicat de 

rezistenţă la consecinţele schimbărilor climatice.  



61 

Cerinţele societăţii actuale şi viitoare, ca şi starea şi evoluţia mediului ambiant, impun ridicarea 

obiectivului ecologic al silviculturii naţionale cu mult deasupra obiectivului economic. În consecinţă 

ameliorarea funcţiilor ecoprotective a pădurilor – în special a celor de protecţie a apelor, solului, 

aerului, climei şi peisajului trebuie să devină un obiectiv prioritar în politica silviculturii naţionale. 

Modernizarea şi adoptarea învăţământului silvic de toate nivelele se integrează organic în 

politica forestieră naţională. Perfecţionarea continuă a pregătirii cadrelor profesionale a dezvoltării 

ştiinţei silvice este unul din obiectivele prioritare  ale politicii forestiere naţionale. Este corect că starea 

pădurilor este într-o continuă degradare, iar cauzele sunt multiple. Declinul ştiinţei şi educaţiei silvice 

din ultimele trei decenii provocat de insuficienţa cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, precum şi 

finanţarea insuficientă a cercetărilor ştiinţifice au pus în dificultate viitorul cercetărilor şi a educaţiei 

silvice. Actualul colaps ecologic profund în care se află pădurile din Republica Moldova poate fi 

depăşit doar prin aplicarea unui program complex de acţiuni axat pe investigaţii continue şi 

promovarea educaţiei silvice. Actualmente este evidentă necesitatea unificării şi coordonării 

centralizate a cercetărilor silvice din diferite instituţii atât din cadrul sectorului forestier, cât şi din afara 

lui, precum şi a centrelor de pregătire a cadrelor silvice de toate nivelele. Pentru promovarea şi 

aplicarea unei silviculturi durabile bazate pe utilizarea raţională a resurselor forestiere şi îndeplinirea 

eficientă a funcţiilor de protecţie atribuite, în silvicultură sunt necesare cercetări ştiinţifice 

fundamentale de lungă durată şi aplicative, precum şi perfecţionarea continuă a personalului silvic în 

concordanţă cu cerinţele actuale de domeniu. 

Analiza situaţiei create în problemele asigurării ramurii silvice cu specialişti de înalţă calificare 

demonstrează că, în noile condiţii economice gospodăria silvică necesită schimbări radicale în ceea ce 

priveşte abordarea problemelor în domeniul pregătirii cadrelor şi ridicării nivelului lor de calificare. 

Astfel, aşa cum s-a menţionat încă la începutul secolului XXI, măsuri care rămân în vigoare şi în 

prezent, se impune crearea unui sistem ramural de pregătire, perfecţionare, reciclare şi atestare a 

personalului silvic. Acest sistem trebuie să aibă la bază următorii paşi : 

1. Concentrarea potenţialului silvic ştiinţifico-didactic într-un singur centru (Universitatea Agrară 

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

2.  Întărirea şi îmbunătăţirea considerabilă a bazei didactice şi tehnico-materiale a 

Departamentului Silvicultură, Grădini Publice şi Protecţia plantelor din cadrul Universităţii 

Agrare de Stat din Moldova; 

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

în procesul de pregătire şi perfecţionare a personalului silvic; 

4. Utilizarea la maximum a posibilităţilor Centrului naţional de formare profesională continua şi 

consultanţă a specialiştilor din domeniile de formare profesională specifice universităţii 

(inclusiv domeniul forestier) din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova în procesul de 

perfecţionare, reciclare şi atestare a personalului silvic; 

La nivelul perfecţionării şi ridicării nivelului de calificare al specialiştilor silvici, acest proces 

este necesar să se organizeze în 3 niveluri: 

I nivel – autoinstruirea în baza programelor de învăţământ elaborate; 

II nivel – ridicarea nivelului de cunoştinţe în cadrul cursurilor de perfecţionare şi ridicare a 

nivelului de calificare; 

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

În concluzie putem menţiona, că în condiţiile Republicii Moldova, problema conservării 

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

toată complexitatea sa, şi trebuie să constituie o preocupare permanentă a întregii societăţi. În acest 

context, pentru asigurarea unui management durabil al sectorului forestier, se impune ân mod 

obligatoriu cultivarea şi formarea unei conştiinţe forestiere ca element integral al conştiinţei naţionale 

prin sistemul instructiv–educaţional, informaţional–educaţional, teologic, cultural–artistic şi publicitar.  


