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ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ „SILVA-SUD”, CAHUL 
 

Localizarea şi administrarea entităţii silvice. 

Întreprinderea pentru silvicultură „Silva-Sud”, Cahul a fost înfiinţată în anul 

1982, ca subdiviziune a Agenţiei „Moldsilva”. Sediul întreprinderii silvice este 

amplasat în or. Cahul, la o distanţă de circa 175 km de municipiul Chişinău.  

 ÎS ”Silva-Sud”, Cahul este situată în partea de sud a Republicii Moldova 

şi administrează fondul forestier şi cinegetic, proprietate publică de stat pe teritoriul 

raioanelor administrative Cahul, Cantemir şi Taraclia. Se asigură dezvoltarea durabilă 

a pădurilor şi menţinerea în ele a biodiversităţii forestiere, intensificarea funcţiilor de 

protecţie a apelor, de reglare climaterică şi altor funcţii ale pădurilor, în scopul 

ameliorării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului înconjurător, regenerarea, 

extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii pădurilor, sporirea productivităţii 

acestora, aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea pădurilor 

în starea corespunzătoare funcţiilor ecologice şi social – economice, continuitatea 

eficienţei funcţionale a pădurilor şi valorificarea raţională a resurselor forestiere. 

Pădurile şi terenurile constituente ale fondului forestier al ÎS „SILVA-SUD”, 

Cahul, situate în limitele sus amintite sunt gospodărite prin intermediul a cinci ocoale 

silvice: Cociulia, Baimaclia, Moscovei, Taraclia şi Slobozia. Conform datelor 

lucrărilor de amenajare realizate în anul 2002 suprafaţa întreprinderii silvice este de 

18307,4 ha, iar pe ocoale silvice suprafaţa este următoarea: OS Cociulia – 4966,0 ha, 

OS Baimaclia – 4456,0 ha, OS Moscovei – 3424,8 ha, OS Taraclia – 3274,0 ha şi OS 

Slobozia – 2186,6 ha. Se menţionează că în anul 2014 Institutul de Cercetări şi 

Amenajări Silvice Chişinău realizează lucrări de reamenajare a pădurilor gestionate 

de ÎS „SILVA-SUD”, Cahul. 

Fondul forestier gestionat de ÎS „SILVA-SUD”, Cahul este amplasat în 233 

trupuri de pădure. Cel mai mare este trupul de pădure „Codrii Tigheciului” cu 

suprafaţa de 3210,0 ha sau circa 18% din suprafaţa totală a întreprinderii silvice. 

Celelalte trupuri de pădure sunt cu mult mai mici şi sunt situate dispersat. 

Organizarea teritoriului. 

Amenajarea 2002 a menţinut, după posibilitate, parcelarul anterior constituit, 

dar a fost necesar de unele modificări survenite prin trecerea la sistemul românesc 

privind lucrările de amenajare a pădurilor, prin intrări şi scoateri de suprafeţe prin 

acte legale pe parcursul perioadei, alte necesităţi de amenajare şi gestionare a 

pădurilor. 

Numărul de parcele stabilit de amenajarea 2002 a constituit 400, suprafaţa 

medie fiind de 45,8 ha. Numărul de subparcele a constituit 4053 unităţi, suprafaţa 

medie fiind de circa 4,5 ha. 

La nivel de folosinţă forestieră, suprafaţa entităţii silvice este distribuită astfel: 

- păduri şi terenuri destinate împăduririi – 17616,9 ha (96,2%), dintre care: 



- păduri şi terenuri destinate împăduririi pentru care nu se reglementează 

recoltarea de produse principale – 17616,9 ha. Din acestea, suprafaţa de 14972,9 ha 

reprezintă păduri (81,8%), iar 2644,0 ha (14,4%) este clasă de regenerare. 

- terenuri afectate gospodăririi silvice – 512,8 ha (2,8%); 

- terenuri neproductive – 95,0 ha (0,5%); 

- terenuri scoase temporar din fondul forestier – 82,7 ha (0,5%). 

Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „SILVA-SUD”, Cahul este 

organizată în 5 ocoale silvice, 12 sectoare de maiştri şi 59 cantoane silvice. Această 

arondare este corespunzătoare pentru asigurarea pazei fondului forestier şi aplicării 

măsurilor silvotehnice propuse de amenajament. De asemenea, în cadrul fondului 

forestier există o pepinieră silvică şi 3 secţii de prelucrare a lemnului. Pepiniera 

silvică are o suprafaţă de 98 ha, în care anual se produce material săditor pentru 

lucrările de împădurire în număr de peste 3 milioane puieţi, care sunt folosiţi inclusiv 

şi pentru lucrările de înverzire pe teritoriul primăriilor, etc. 

Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere. 
Din punct de vedere geomorfologic teritoriul ÎS „SILVA-SUD”, Cahul 

aparţine Câmpiei Moldovei de Sud, caracterizată prin faptul că este cea mai joasă şi 

plană pe scara câmpiilor moldoveneşti, podişului Tigheci şi Câmpiei Prutului 

Inferior. 

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul cu înclinare de până la 

16°. Arboretele se situează la altitudini cuprinse între 5 m şi 310 m. Configuraţia 

terenului este în mare parte ondulată, mai rar plană şi frământată. 

Reţeaua hidrologică este relativ normal reprezentată în cuprinsul ÎS „SILVA-

SUD”, Cahul, 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. În fondul forestier gestionat de întreprindere silvică există 

următoarele râuri şi râuleţe: principalul colector de apă este râul Prut, râuleţele 

Tigheci, Saca, Lărguţa, Larga, Salcia Mare, Ialpugeul Mare, Salcia Mică, Cahul şi 

Ialpugul Mare. Sursele de apă ale pâraielor sunt precipitaţiile atmosferice şi izvoarele 

de apă. 

Teritoriul ÎS “SILVA-SUD”, Cahul se încadrează zonal prin poziţia sa în 

sectorul de climă continental moderată. După raionarea geobotanică a Republicii 

Moldova, teritoriul aparţine Subprovinciei Basarabene din Provincia Europeană a 

pădurilor de foioase de amestec, districtul pădurilor de stejar pufos, cu excepţia 

pădurilor de foioase care vegetează în partea de nord a podişului Tigheci. Regimul 

termic al zonei se caracterizează prin temperaturi medii anuale ale aerului de +9,6° C 

şi precipitaţii medii anuale de 410-520 mm cu devieri mari pe an. Din suma anuală de 

precipitaţii aproximativ 65% cad în perioada caldă (196 zile) şi 35% în perioada rece 

(decembrie — martie) a anului. 

Complexul geologic al teritoriului a determinat evoluţia a mai multor tipuri şi 

subtipuri de sol. Se constată că molisolurile sunt cele mai răspândite, fiind urmate de 

clasa solurilor neevoluate. În cadrul clasei molisolurilor, cernoziomul tipic este cel 



mai răspândit. De asemenea, o răspândire largă în teritoriu o are erodisolul tipic şi 

mai puţin solurile aluviale. 

Arboretele din cadrul entităţii silvice se încadrează în cadrul următoarelor etaje 

fito-climatice: 

- FD2 – Etajul deluros de cvercete cu gorun şi şleauri de deal; 

- FD1 – Etajul deluros de stejărete; 

- Ss – Silvostepă. 

Staţiunile cel mai des întâlnite sunt: „Silvostepă deluroasă de cvercete cu 

stejari, versanţi cu expuneri diferite cu erodisoluri sau soluri desfundate, provenite 

din cernoziomuri, plantaţii de ameliorare, edafic mic (Bi)” ce ocupă circa 48% din 

suprafaţa pădurilor şi terenurilor destinate împăduririi, „Deluros de cvercete, cu 

plantaţii culturi de ameliorare pe versanţi cu expuneri diferite, platouri cu cernoziom, 

Bm/i” – 21%, „Deluros de cvercete cu gorunete, goruneto-şleauri pe platouri, versanţi 

însoriţi şi semiînsoriţi, edafic mijlociu-mare, Bs/m” cu o proporţie de 7%. În total, 

aceste trei staţiuni deţin o proporţie de 76% din suprafaţa totală. 

Staţiunile de bonitate inferioară au fost identificate pe 61% din suprafaţa 

acoperită cu păduri şi destinată împăduririi, cele de bonitate mijlocie pe 37% din 

suprafaţă şi cele de bonitate superioară doar pe 2% din teritoriu. 

În fondul forestier al ÎS „SILVA-SUD”, Cahul au fost identificate şi descrise 22 

tipuri de pădure. Un tip de pădure se situează evident majoritar faţă de celelalte 

identificate şi descrise, şi anume „Stejar pufos de silvostepă (Pi)”, pe 28% din 

suprafaţa întreprinderii silvice ocupată cu păduri şi terenuri destinate împăduririi. Pe 

lângă acest tip de pădure, descrise cu o suprafaţă mai mare de 1000 ha s-au identificat 

încă două: „Goruneto-şleaul” – pe 7% şi „Stejarul brumăriu de silvostepă, Pi” – 20%. 

În totalitate, aceste 3 tipuri de pădure au o suprafaţă au o pondere de 55% din 

suprafaţa acoperită cu păduri şi destinată împăduririi. 

Sunt răspândite, în principal, pădurile din formaţiile: stejăretele pure de stejar 

pufos, şleaurile de deal cu gorun şi stejăretele pure de stejar brumăriu. Se 

menţionează că majoritatea tipurilor de pădure sunt reprezentate de arborete 

artificiale, cât şi de arborete natural fundamentale şi total derivate. 

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

astfel: 

- tipuri de pădure natural fundamentale care corespund tipului de staţiune – 

ocupă 18% din suprafaţa arboretelor întreprinderii; 

- natural fundamental subproductive, care corespund tipului natural fundamental 

sub raportul compoziţiei specifice, dar din cauza regenerării din cioate îmbătrânite, 

consistenţelor reduse, productivitatea lor este inferioară bonităţii staţiunii – 1%; 

- parţial derivate fiind cele care iau naştere din tipurile naturale fundamentale, 

prin creşterea proporţiei unei sau mai multe specii de amestec, 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 2%; 

- total derivate care au luat naştere din tipul natural fundamental, dar proporţia 

speciilor de amestec fiind mare, arboretele respective nu pot fi readuse la tipul natural 



fundamental prin măsuri de gospodărire (tăieri de îngrijire şi conducere), care deţin 

4%; 

- artificiale (provenite din plantaţii) - 73%; 

- alte terenuri – 20% (arborete tinere nedifinite, clasa de regenerare, etc.) 

Se remarcă procentul ridicat al arboretelor artificiale care de regulă sunt 

salcâmete ce necesită în majoritatea acestora lucrări de substituire cu specii 

autohtone. 

La suprafaţa totală a fondului de protecţie volumul lemnos este de circa 

1564257 m
3
 (101 m

3
/ha) cu o creştere anuală de 3,8 m

3
/ha. Vârsta medie a arboretelor 

este de 40 ani, cu consistenţa medie de 0,75 şi clasa de producţie medie 3,8. 

Structura fondului de protecţie. 

La suprafaţa totală a fondului de protecţie volumul lemnos este de circa 

1090755 m
3
 (73 m

3
/ha) cu o creştere anuală de 3,2 m

3
/ha. Vârsta medie a arboretelor 

este de 30 ani, cu consistenţa medie de 0,71 şi clasa de producţie medie 4,0. 

Structura arboretelor pe orizontală este: salcâmul constituie specia dominantă 

în raport cu suprafaţa ocupată, acesta deţine o suprafaţă de 8383,3 ha sau circa 56%, 

este urmat de gorun cu suprafaţa de 1400,3 ha sau 9%, frasin – 3%, stejar brumăriu – 

2%, stejar pedunculat – 2%, sălcioară – 2%, nuc – 2%, salcie – 1%, diverse răşinoase 

– 1%, diverse moi – 3% şi diverse tari – 19% (cele mai reprezentative: stejarul pufos, 

teiul, jugastrul, arţarul tătăresc, glădiţa, ulmul, paltin). 

Funcţiile pădurii. Subunităţi de gospodărire. 

Corespunzător obiectivelor social-economice şi ecologice au fost stabilite 

funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească pădurile din întreprinderea silvică. 

Repartizarea pe grupe funcţionale s-a realizat prin zonare în raport cu obiectivele, 

diferenţiindu-se pe categorii funcţionale. Pădurilor întreprinderii silvice le sunt 

atribuite în exclusivitate funcţia de protecţie a mediului înconjurător, fiind încadrate 

în gupa I funcţională. 

Situaţia pe subgrupe şi categorii funcţionale se prezintă astfel: 

1. Păduri cu funcţii speciale de protecţie apelor (493,2 ha, 3%): 

- 1.1. I – Păduri situate în lunca r. Prut – 493,2 ha (3%); 

2. Păduri cu funcţii de protecţie a terenurilor şi a solurilor (11131,0 ha, 63%): 

- 1.2. A – Păduri situate pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri 

cu înclinare mai mare 20° - 345,9 ha (2%); 

- 1.2. B – Păduri constituite din parcele întregi situate de-a lungul căilor 

ferate, pe terenuri cu pericol de eroziune şi alunecare – 108,3 ha (1%); 

- 1.2 E – Plantaţiile forestiere executate pe terenuri degradate – 10676,8 ha 

(60%); 

3. Păduri cu funcţii de protecţie contra factorilor climatici şi industriali 

destabilizatori şi dăunători (2052,1 ha, 12%): 

- 1.3. C – Păduri care îndeplinesc funcţii de protecţie a mediului înconjurător, de 

mare importanţă pentru ameliorarea factorilor climatici – 2052,1 ha (12%); 

4. Păduri cu funcţii de recreare (782,7 ha, 4%): 

- 1.4.A – Păduri parc şi alte păduri de intensitate funcţională ridicată – 476,6 ha 



(3%); 

- 1.4.I – Păduri destinate protecţiei căilor de comunicaţie – 306,1 ha (1%); 

5. Păduri cu funcţii speciale de interes ştiinţific şi de conservare a genofondului 

şi ecofondului forestier superior – 3159,9 ha (18%); 

- 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– 68,7 ha (-%); 

- 1.5.E – rezervaţii peisagistice în care sunt cuprinse asociaţii de vegetaţie din 

cadrul fondului forestier prin care se urmăreşte conservarea naturii – 3022,2 ha 

(18%); 

- 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 – 42,6 ha; 

- 1.5.H – Rezervaţii semincere destinate producerii de seminţe forestiere şi 

conservării genofondului forestier – 26,4 ha. 

În cadrul ÎS „SILVA-SUD”, Cahul sunt constituite trei subunităţi de protecţie, 

şi anume: 

- subunitatea de gospodărire (SUP) de tip „M” – „Păduri supuse regimului de 

conservare deosebită” cu suprafaţa de 11852,1 ha (79%), cuprinde arboretele din tipul 

de categorie funcţională T II, cu includerea următoarelor categorii funcţionale: 1I, 

2A, 2B, 2E, 3C, 4A şi 4I. 

- subunitatea de gospodărire (SUP) de tip „E” – „Rezervaţii pentru ocrotirea 

integrală a naturii”, însumează suprafaţa de 5584,9 ha (37%), cu arboretele încadrate 

în tipul de categorie funcţională T I care include categoriile funcţionale 5C, 5E şi 5F. 

- subunitatea de tip „K” – „Rezervaţii pentru producerea de seminţe” cu o 

suprafaţă de 26,4 ha, cu arborete încadrate în tipul de categorie T I care include 

categoria funcţională 5H. 

Reglementarea procesului de producţie lemnoasă. 

Recoltarea posibilităţii de produse principale nu a fost reglementată din lipsa 

subunităţii de gospodărire de tip „A”.  

Recoltarea masei lemnoase din arboretele încadrate în subunitatea de tip „M” 

(T II) se realizează prin intermediul lucrărilor de conservare cu respectarea 

restricţiilor ecologice, funcţionale şi silviculturale impuse. Volumul anual propus 

pentru recoltare de către amenajament a constituit 16358 m
3
, dintre care salcâm 

10866 m
3
 (66%). 

Arboretele încadrate în tipul de categorie funcţională T I se gospodăresc în 

cadrul subunităţii de tip „E”- rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii. Tipul T I 

cuprinde categoriile funcţionale în care s-au încadrat arboretele destinate ocrotirii 

integrale a naturii. Pentru aceste arborete se stabilesc ţeluri de ocrotire a genofondului 

şi ecofondului forestier în conformitate cu obiectivele ştiinţifice avute în vedere la 

constituirea lor legală. În aceste arborete sunt interzise prin lege orice fel de 

exploatări de masă lemnoasă sau alte produse, fără aprobarea organului competent. 



Ansamblul lucrărilor de reconstrucţie ecologică propuse a se executa în aceste 

arborete (cu avizul Conferinţei a II-a de Amenajare) cuprinde următoarele intervenţii: 

efectuarea lucrărilor de igienă, promovarea nucleelor de regenerare, îngrijirea 

seminţişului şi tineretului natural (descopleşiri, recepări, degajări), împădurirea sau 

completarea golurilor, lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de 

reconstrucţie ecologică. 

Volumul anual propus orientativ a fi extras prin lucrări de reconstrucţie 

ecologică (SUP E), a constituit 1109 m
3
.  

Lucrările de îngrijire şi conducere ce se realizează şi cele planificate în cadrul 

fondului forestier sunt: degajările, curăţirile, răriturile şi tăierile de igienă. Degajările 

au fost planificate anual pe o suprafaţă de 20,0 ha. Curăţirile s-au planificat pe o 

suprafaţă anuală de 411,8 ha cu recoltarea unui volum lemnos de 1003, cu un indice 

de 2,4 m
3
/ha. Răriturile, în cadrul ÎS „SILVA-SUD”, Cahul s-au planificat pe o 

suprafaţa totală de 1828,8 ha (182,9 ha/an) cu extragerea unui volum de 24333 (2433 

m
3
/an) m

3
 masă lemnoasă, ce reprezintă 13,3 m

3
/ha. S-au propus lucrări de igienă pe 

o suprafaţă de 4915,1 ha cu recoltarea unui volum orientativ de 35447 m
3
 masă 

lemnoasă, ce reprezintă 0,7 m
3
/ha/an. 

Un volum de lucru considerabil s-a realizat în domeniul produselor nelemnoase 

ale pădurii. Astfel, s-au colectat produse ale cinegeticii, fructe şi pomuşoare de 

pădure, plante medicinale şi materie primă, miere de albine, seminţe forestiere şi 

produse ale pepinieritului, produse agricole.  

Fondul forestier este considerat accesibil 100%.  

 

 
 

 

 

 


