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Prezentare Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură
“ HÎNCEŞTI – SILVA “
Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură “ HÎNCEŞTI – SILVA “
este înfiinţată în anul 1941, ca subdiviziune a Agenţiei „Moldsilva”. Sediul Întreprinderii
se află în oraşul Hînceşti, situat la o distanţă de cca. 30 km de oraşul Chişinău.
Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură “ HÎNCEŞTI – SILVA “
este situată în partea de Sud-Vest a Republicii Moldova pe teritoriul raioanelor
administrative: Hînceşti, Nisporeni, Ialoveni, pe o întidere de la Nord la Sud – 54 km, iar
de la Vest la Est 50 km.
Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură “ HÎNCEŞTI – SILVA “
are următoarele vecinătaţi şi limite:
 Nord – rezervaţia naturală „Codrii”;
 Nord-Vest – întreprinderea pentru silvicultură „Nisporeni Silva”;
 Vest – râul Prut, frontiera de stat cu România;
 Sud – întreprinderea pentru silvicultură „Iargara”;
 Est – întreprinderea silvocinegetucă „Sil Răzeni”;
 Nord-Est – întreprinderea silvocinegetică Străşeni;
 Sud-Est – ÎSC Cimmişlia
CAP.1 FOND FORESTIER

1.1.

Prezentarea fondului forestier

Suprafaţa fondului forestier proprietate a statului gestionat de Întreprinderea pentru
Silvicultură “ HÎNCEŞTI – SILVA “ este de 34096,1 ha,din care acoperite cu păduri
32181,88 ha, conform ultimii amenajări din 2010. Oraganizatoric, fondul forestier
este administrat de cele 7 ocoale silvice: Bobeica – 5071,1ha (15%), Bujor - 5387,5
ha (16%), Bozieni – 4561,5ha (13%), Buţeni – 3463,2ha (10%), Cărpineni – 5245,0
ha (15%), Logăneşti – 4933,0 ha (14%), Mereşeni - 5434,8ha (17%).

1.2 Condiţii staţionale şi de vegetaţie
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul întreprinderii aparţine în cea mai
mare parte Podişului Central Moldovenesc. Elemente de bază ale reliefului pe teritoriul
întreprinderii silvice “HÎNCEŞTI - SILVA” este caracteristic prin prezenţa dealurilor
înalte şi colinelor ale căror culmi coboară fie domol, în pante după cursurile de apă care
le fragmentează şi le desparte în văi largi, fie în pante mai repezi, pe porţiuni ale aceloraşi
cursuri de apă.Un aspect pregnant al reliefului este prezenţa activă a alunicărilor de teren,
diferite ca forme, dimensiuni şi vârste în terenurile degradate, fragmentarea terenului
fiind şi ca rezultat al proceselor de eroziune.
Unitatea geomorfologică predominant este versantul urmat de platou şi lunca înaltă.
Dupa exspoziţie teritoriul întreprinderii se repartizează:
- Parţial însorită (V, SE, E, NV)
- Însorită ( S,SV)
- Umbrită ( N, NE)

- 36 % ( 12194,5 ha);
- 47 % (16071,0 ha);
- 17% (5830,6 ha)

Configuraţia terenului este ondulată şi plană, mai rar frământată. Din punct de vedere
altitudinal teritoriul întreprinderii este situate între 15 m (o.s. Bujor)şi 360 m (o.s.
Bobeica).
1.3 Condiţii climatice
Teritoriul întreprinderii se încadrează zonal prin poziţia sa în sectorul de climă
continental moderată. Regimul termic al zonei se caracterizează prin temperatura
mmedie anuală + 9,2 0 C şi precipitaţii medii anuale 525 mm.
Caracteristicele genărale ale climei
1.temperature maximă anuală a aerului este de +380C
2.temperatura minimă 30-320 C
3. Adîncimea de îngheţ a solului: maximă este de 54-84 cm, medie 38-41 cm;
4.îngheţurile târzii de primăvară – sfărşitul lunii aprilie;
5.îngheţurile timpurii de toamna – în octombrie;
6.stratul de zăpadă nu depăşeşte 12 cm şi numai în unii ani atinge grosimea de 20 cm. şi
mai mult;
7.Vânturile predominante au direcţia Nord – Vest;
8.Perioda de vegetaţie durează 225 zile;
Ca factori limitative ai climei pentru vegetaţia forestieră sunt secetele,vânturile
secetoase, îngheţurile timpurii de toamnă şi târzii de primăvară.
1.4 Condiţii hidrologice
Reţeaua hidrologică este relativ bine reprezentate în cuprinsul întreprinderii, 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. Lacuri naturale

pe teritoriul întreprinderii nu sunt. Principale colectoare de apă sunt: râul Prut, râuleţe
Botna, Cogîlnic cu afluentul Galbena, Lapuşna.
1.5 Condiţii edafice
Pe teritoriul ÎSÎS “HÎNCEŞTI - SILVA” predomină solurile cenuşii, care ocupă 41,4 %
(13876,0 ha) din suprafaţa acoperită cu păduri şi terenurilor destinate împăduririi urmate
de cernoziomuri cu 33 % ( 11044,5ha).
1.6 Tipuri de Staţiune
Etajele fitoclimatice în care sunt grupate tipurile de staţiuni din cadrul întreprinderii
pentru silvicultură “HÎNCEŞTI - SILVA” sunt:
- FD2- etajul deluros de cvercete cu gorun şi şleauri de deal şi al făgetelor de limită
inferioară – 18714,8 ha ( 56% )
- FD 1- etajul deluros de cvercete cu stejar – 1024,7 ha (3%)
- Ss Silvostepă – 13736,1 ha (41%)
2. CARACTERISTICILE FONDULUI FORESTIER
2.1 Formaţii forestiere şi tipuri de pădure
Dintre tipurile de pădure indentificate se observă că 5% (1707,6 ha) sunt de
productivitatea superioară din care se află în FD2, 80% (1361,8 ha) şi în Ss 20% (345,8
ha) ; 50% (16878,5 ha) sunt de productivitatea mijlocie din care 14406,1 ha se află în
FD2, 2472,4 ha se află în etajul FD1; 45 % (14889,6 ha) sunt de productivitatea
inferioară din care 2946,9 ha se află în etajul FD2, 1024,7 ha se află în etajul FD1 şi
10991,0 ha se află în etajul Ss.
Amenajamentul silvic descrie existenţa de 11 tipuri de pădure dintre care mai raspandite
sunt:
51 Gorunete pure
- 10,2%
53 Sleauri de del cu gorun
-19,9 %
54 Goruneto- stejarete
-5,3 %
55 Sleauri de deal cu GO, ST
-5,7 %
61 Stejarete pure de stejar
-43,2 %
62 Şleauri deal câmpie de stejar -2,2 %
63 Şleauri de luncă
– 0,1%
82 Stejarete pure de STP
– 9,9%
91 Plopişuri pure de PLA
– 2,0%
95 Sălcete pure
- 0,6 %
96 Amesticuri de plop salcie
– 0,9%
2.2 Compoziţia pădurii
Arboretul, ca etaj al arborilor, dă nota predominantă în caracteristica pădurii ca
biosistem şi reprizintă obiectivul principal în conducerea pădurilor.
Compoziţia actual a arboretelor pe întreprindere este:

26SC21GO17ST10FR8STP5TE2PLA1DR9DT1DM
În vederea promovării speciilor productive cu valoare economică ridicată s-a
pus accent în primul rând pe speciile de bază: stejar, gorun, însoţite de specii de
amestec specifice staţiunilor forestiere din întreprindere.
Compoziţia în perspectivă a arboretelor va fi:
25GO25ST10FR15SC10STP5TE3PLA6DT1DM
În terenurile degradate, unde staţiunile naturale au fost deteriorate se
recomandă pentru culturile provizorii menţinerea mai multe generaţii. Este
necesară realizarea combinaţiilor de specii în proporţii adecvate sub raportul
protecţiei solului, apei, etc.
2.3 Structura pe clase de vârstă
Se constata ca structura claselor de vârstă este dominate de clasele I - IV (20-80
ani) avînd o proporţie de 78 %.
Structura claselor de vârstă :
Clasa de I
II
vârstă
(1-20)
(21-40)
(ani)

III
(41-60)

IV
(61-80)

V
(81-100)

VI
(101120)

Total

Ha
%

3893,8
12

11102,3
34

5348,2
16

69,8

32181,88
100

6724,38
23

5043,4
15

Vîrsta medie a arboretului pe ÎSÎS “Hînceşti Silva” 59 de ani.

3. FUNCŢIILE ŞI BAZELE DE AMENAJARE A PĂDURII
3.1 Funcţiile pădurii
Corespunzător obiectivelor social-economice s-au stability funcţii social economice
diferenţiate potrivit naturii pădurilor şi condiţiilor special de protecţie. Principale
funcţiile pe care le au de îndeplinit arboretele întreprinderii, au fost grupate în
următoarele subgrupe şi categorii funcţionale:
Subgrupa I – Păduri cu duncţii de protecţia apelor – 935,1 ha (3%)
Subgrupa 2 – Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi solurilor – 13386,6 ha (42%)
Subgrupa 4 – Păduri cu funcţii de recreare – 17860,18 ha – (55%)
3.2 Subunităţi de gospodarire constituite
Subunitatea de gospodarire cuprinde suprafeţele de pădure grupate sau dispersate în
care este necesar şi justificat sub raport ecologic, social şi economic să se aplice în regim
de goapodarire diferit de cel celorlalte porţiuni de pădure.Astfel au fost constituite
urmatoarele subunităţi de gospodarire (S.U.P.):

S.U.P. “A” – Codru regulat cu suprafaţa de 13337,78 ha (32%)
S.U.P. “E” – rezervaţii pentru ocrotirea integral a naturii cu suprafaţa de 6930,4 ha
(37%)
S.U.P. “M” – păduri supuse regimului de conservsre deosebită cu suprafaţa de 11909,5
ha (31%)
S.U.P. “K” – rezervaţii de seminţă forestieră genătic controlate cu suprafaţa de4,2 ha. În
aceste arborete se vor efectua lucrări speciale de promovare a fructificaţiei.
3.3 Regimul
Regimul, sau modul general în care se asigură regenerarea unei păduri ( din
sămânţă sau pe calea vegetativă) defineşte structura pădurii din acest punct de
vedere.Atît compoziţia pădurilor întreprinderii cît şi funcţiile pe care acesta le
îndeplinesc, impun aplicarea cu precădere a regimului codru, cu regenerarea din
sămânţa.Datorită condiţiilor favorabile, deşi provin din lăstari, arboretele sunt capabile să
se regenereze din sămînţa prin aplicarea de tratamente specific codrului, printr-un
complex de lucrări de răconstrucţie, din care nu trebuie să lipsească ajutorarea regenerării
natural, semănăturile sub masiv şi chiar împăduriri sub masiv .Rămîn însă pentru a fi
conduse în crâng salcetele şi plopişurile din lunca Prutului, salcîmetele din terenurile
degradate, care se pretează la regenerarea din lăstari şi drajoni prin sistemul lor de
înrădăcinare funcţia prioritară antierozională şi celelalte funcţii special de protecţie
(hidrologie, sociale, economice).
3.4 Tratamentul
Tratamentele ce se vor aplica în întreprinderea pentru silvicultură “HINCEŞTI
SILVA” sunt deferenţiate pe subunităţi de gospodarire şi anume:
3.4.I.În S.U.P. “A”:
–tratamentul tăierilor progressive ani pentru arboretele de bază de cvercinee;
- tratamentul tăierilor successive pentru arboretele pe bază de cvercine;- tratamentul
tăierilor rase în parchete mici, urmate de împăduriri pentru arboretele derivate, slab
productive; -tratamentul crîngului de jos urmate de ajutorarea regenerării natural pentru
salcîmete I şi a II generaţie
3.4.2.În S.U.P. “M”, arboretele încadrate în tipul II de categorie funcţională, se vor aplica
numai lucrări special de conservare.
3.4.3. În S.U.P. “E” arboretele încadrate în tipul I de categorie funcţională s-au propus
lucrări de reconstrucţie ecologică (regenărare integral sub masiv).

3.5 Exploatabilitatea
Exploatabilitatea defineşte structura arboretelor şi se exprimă prin vîrsta exploabilităţii
care s-a stabilit diferenţiat cu funcţiile pădurii pe specii şi clase de producţie.

3.6 Posibilitatatea
Posibilitatea anuală a pădurilor a fost calculată 49,4 mii m3 produse principale şi 7,2 mii
m3 produse secundare. Tăieri de igienă se execută doar după necesitate.

