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Pentru o perioadă de peste 30 de ani, pădurile din Delta Dunării au fost 
administrate prin structuri diferite față de cele existente la nivel 
național. Condițiile dificile, specifice zonei, caracterizate în primul rând 
de accesibilitatea greoaie, precaritatea mijloacelor de administrare și 
lipsa unui suport financiar extern, au condus la o degradare a stării 
arboretelor în această perioadă. Suprafețe importante au fost afectate de 
fenomene de uscare din cauza depășirii vârstei exploatabilității dar și pe 
fondul schimbării condițiilor staționale din incintele silvice îndiguite, 
iar multe suprafețe au rămas neregenerate. Preluarea pădurilor de către 
RNP - Romsilva începând cu anul 2002 a presupus un efort considerabil 
pentru normalizarea situației și după o perioadă de 15 ani acest deziderat 
poate fi considerat atins. Au contat esențial resursele umane, tehnice și 
financiare ale Romsilvei, rezultatul final reprezentând o bună carte de 
vizită pentru administratorul pădurilor statului. 
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2002-2017: Perioada celor mai laborioase împăduriri în Delta 
Dunării 
În luna iunie a anului 2002, s-a stabilit prin Hotărâre a Guvernului preluarea în administrare 

de către Regia Națională a Pădurilor a suprafeței de teren de 21.231 ha, inclusă în fondul forestier 
național, de la S.C. Silvodelta S.A. Tulcea. Hotărârea respectivă a stabilit revenirea la o situație de 
fapt normală, consfințind, pe de o parte, intrarea în legalitate de vreme ce Codul Silvic de la acea 
dată (Legea 26/1996) stipula la art. 10 că administrarea fondului forestier proprietate publică a 
statului se face prin unicul administrator - Regia Națională a Pădurilor iar, pe de altă parte, 
reintegrarea pădurilor din Delta Dunării în sistemul național de administrare, după o rătăcire de 32 
de ani, prin diferite structuri. 

Istoria pădurii dobrogene este îndelungată, însă administrarea acesteia este destul de scurtă la 
scara istoriei, după cum este și cea a teritoriului pe care îl ocupă, revenit la patria mamă de mai puțin 
de un secol și jumătate. După alipirea Dobrogei la 14 noiembrie 1878, pădurile au trecut în 
proprietatea statului român, iar administrarea acestora s-a făcut după regulile ce existau la nivel 
național. Încă de la începutul secolului trecut, au funcționat în Dobrogea de Nord aceleași ocoale 
silvice ca și astăzi, în structura Casei Pădurilor Statului, a Casei Autonome a Pădurilor Statului, apoi 
a Inspectoratului Silvic Județean, azi Direcția Silvică Tulcea. 

În privința administrării pădurilor din Deltă, momentul de ruptură s-a produs în anul 1970, 
când prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 528 s-a înființat, la data de 1 mai, Centrala Delta 
Dunării, entitate ce avea rolul coordonării întregii activități economice din Deltă, inclusiv 
valorificarea resurselor fondului forestier. Ocolul Silvic Tulcea, până atunci componentă a 
Inspectoratului Silvic, a trecut în cadrul Centralei Delta Dunării (Întreprindere de Exploatare și 
Conservare a Resurselor Naturale din Delta Dunării - I.E.C.R.N.D.D.), iar în anul 1983 a fost împărțit 
în cinci structuri subordonate acesteia.  

După anul 1989, schimbările politice și socio-economice au vizat și administrarea pădurilor 
Deltei. Din Centrala Delta Dunării s-au desprins mai multe întreprinderi cu capital integral de stat, 
între care și S.C. Silvodelta S.A., în administrarea căreia intra și fondul forestier respectiv. În noul 
context, desprinsă de sistemul economiei centralizate, dar neintegrată în sistemul de administrare al 
fondului forestier național, administrarea pădurilor de către noua structură s-a dovedit a fi din ce în 
ce mai ineficientă. Precizăm că la 1 ianuarie 1991 a luat ființă Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
R.A., agent economic cu capital de stat, investit cu administrarea unitară a fondului forestier 
proprietate publică a statului. În noua structură, suprafața de fond forestier din Deltă nu a fost 
integrată. 

În ciuda eforturilor depuse, S.C. Silvodelta S.A. nu a reușit aplicarea măsurilor silviculturale 
necesare în fondul forestier administrat. Amenajamentul silvic întocmit pentru pădurile Deltei 
Dunării în 1987, trebuia revizuit în anii 1992, 1997 și 2002, lucrare care nu s-a mai realizat. Cu 
amenajament silvic nerevizuit, care ar fi trebuit să stabilească măsurile necesare gospodăririi 
pădurilor cu o dinamică foarte activă specifică arboretelor din lunci și fără sprijin financiar necesar, 
S.C. Silvodelta S.A. a executat tăieri de exploatare - regenerare doar pe o parte din suprafețele care 
trebuiau parcurse cu acest gen de lucrări. Lucrările de regenerare pe cale artificială s-au executat 



45

REVISTA PĂDURILOR 134(2) (2019) 043–050 

Daia & Petcu: 2002-2017: Perioada celor mai laborioase împăduriri în Delta Dunării... 

45 

numai pe o parte din suprafețe, iar unele dintre acestea au fost executate în condiții austere (plantații 
cu salcâm la scheme de 2 × 5 m). Multe dintre acestea au fost sortite eșecului. S.C. Silvodelta S.A. s-
a confruntat în acea perioadă cu greutăți mari: agresiunea excesivă asupra pădurilor exercitată de 
pășunatul abuziv și doborâturile de vânt care au afectat în 1997 peste 300 de hectare de pădure. Din 
volumul de peste 60.000 m3 afectat de doborâturi, mare parte nu a putut fi valorificat și s-a degradat 
pe teren, iar suprafețele respective nu au putut fi replantate. Clasa de regenerare a atins dimensiuni 
mari. 

Anul 2002 este anul preluării pădurilor din Deltă de către Regia Națională a Pădurilor. Actul 
decizional prin care s-a hotărât preluarea prevedea darea în administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor a terenurilor reprezentând fond forestier și transferul personalului care deservea 
activitățile de gospodărire a pădurilor, lăsând fostului administrator întregul patrimoniu necesar 
pentru activitățile de administrare. Preluarea pădurilor de către Direcția Silvică Tulcea a fost o 
adevărată piatră de încercare fără amenajament silvic actualizat, fără un sediu adecvat, fără cantoane 
de locuit, fără echipamente de lucru necesare, fără mașini și fără bărci, fără utilaje de exploatare și 
transport, fără obiecte de inventar. Condițiile administrării, imediat după preluare, s-au dovedit a fi 
extrem de dificile. Astfel, Direcția Silvică Tulcea a parcurs o perioadă foarte grea. 

Prima măsură importantă după preluare a fost amenajarea pădurilor, acțiune începută în anul 
2003. Cu efortul considerabil al colectivului de specialiști de la ICAS Pitești, în anul 2004, Ocolul 
Silvic Tulcea avea amenajament nou, valabil pentru 5 ani. Prevederile acestuia au scos însă în 
evidență o realitate îngrijorătoare și au prefigurat un drum lung și anevoios. Conform datelor din 
Studiul General, suprafața ocolului era de 22.946,2 hectare, iar pădurile și terenurile destinate 
împăduririlor ocupau 18.000 hectare. Structura pe clase de vârstă (Figura 1) era necorespunzătoare. 

Figura 1. Structura pe clase de vârstă a pădurilor pentru care s-a reglementat recoltarea de produse 
principale. Sursa: Studiul General al Ocolului Silvic Tulcea, 2004  

În proporție de 48% din suprafața pădurilor, cu precădere din clasa a V-a și a VI-a de vârstă, 
au fost afectate de factori destabilizatori și limitativi aproape 6.000 de hectare, acestea prezentând 
fenomene de uscare (Figura 2). Aici intrau și așa-numitele incinte silvice, în care, pe fondul 
deconectării de la regimul de inundații al Dunării prin îndiguire, unele arborete au fost grav afectate 
de fenomene de uscare și de o multitudine de factori biotici și abiotici dăunători. 
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Figura 2. Situația arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi. Sursa: Studiul General al 
Ocolului Silvic Tulcea, 2004 

Prevederile noului amenajament stabileau sarcini grele, având în vedere situația materială 
precară, anterior prezentată. Amenajamentul prevedea recoltarea în cei cinci ani de aplicare a unui 
volum de 850.000 m3, posibilitatea anuală fiind stabilită la 170.000 m3, în condițiile în care în ultimii 
cinci ani se recoltase un volum total de sub 100.000 m3. Menționăm faptul că în acea perioadă piața 
lemnului de salicacee era total nefavorabilă: Celhart Brăila și-a restrâns activitatea, iar marii 
procesatori de lemn actuali nu existau la acea dată în România. Interesul pentru lemnul din Deltă, 
lemn de calitate modestă, era restrâns și viza firme desprinse din fostele IFET-uri din zonă, cu 
tehnologii învechite, subcapitalizate, care valorificau în principal lemn de foc populației locale. 

Problema exploatării arboretelor cuprinse în planul cincinal de recoltare putea fi privită cu 
ceva mai mult optimism doar dacă o corelăm cu problema plantării terenurilor goale și a celor de pe 
care s-a recoltat masa lemnoasă. Amenajamentul silvic din 2004 scoate în evidență o situație critică, 
stabilind lucrări de regenerare artificială pe o suprafață de aproape 7.000 ha (suprafață comparabilă 
cu cea a unui ocol silvic din zona de luncă). Din cele 6.952,9 ha, 2.578,6 ha erau terenuri goale, 3.156 
ha trebuiau împădurite după parcurgerea cu tăieri de regenerare, iar 1.218,2 ha vizau substituirea 
arboretelor necorespunzătoare, derivate.  

Figura 3. Situația suprafețelor prevăzute a fi împădurite în cincinalul 2004-2009. Sursa: Studiul General al 
Ocolului Silvic Tulcea, 2004 
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Problema regenerării pădurilor din Delta Dunării a devenit repede o problemă cunoscută bine 
până la nivelul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Ca în oricare început, 
normalizarea situației pădurilor a fost grea. Problemele cunoscute inițial sub aspect teoretic au 
început să se confirme: lipsa utilajelor pentru pregătirea terenului, a forței de muncă pentru plantații 
și lucrări de întreținere, a mijloacelor de deplasare, a spațiilor de cazare pentru muncitori, pășunatul 
abuziv etc. au făcut ca în primii ani de aplicare a amenajamentului situația să devină din ce în ce mai 
grea. Până în 2008, pe fondul recoltării susținute a masei lemnoase din arboretele afectate de 
fenomene de uscare, suprafața totală a terenurilor de împădurit a crescut în loc să scadă, ajungând 
la 2.864 ha. A fost o perioadă de încercări și tatonări, de natură să cristalizeze un set de măsuri care 
au contribuit la reușita finală. Dintre acestea menționăm unele măsuri administrative, organizatorice 
și tehnologice: 

- pentru îmbunătățirea capacității administrative, începând cu anul 2005, Ocolul Silvic Tulcea 
a fost divizat în două ocoale silvice: Ocolul Silvic Tulcea, la nord de brațul Sulina și Ocolul 
Silvic Rusca, la sud de brațul respectiv; 

- s-a abandonat treptat tehnologia de plantare care includea scoaterea cioatelor și strângerea 
lor în tasoane, mare consumatoare de energie și timp; în locul acesteia s-au folosit tehnologii 
de distrugere a cioatelor prin așchiere sau frezare, cu tractoare pe pneuri de mare putere și 
echipamente adecvate; 

- s-au aplicat tehnologii de plantare cu grad ridicat de mecanizare (săparea gropilor exclusiv 
mecanizat); 

- s-au adoptat tehnologii de întreținere îmbunătățite, înlocuind modelul clasic cu arătură 
printre rânduri și întreținere manuală în fâșii, discuirea cu disc greu în două direcții 
perpendiculare (1,55 ha parcurse/1 ha efectiv) și întrețineri manuale în jurul puieților, crescând 
astfel gradul de mecanizare la lucrările de întrețineri; 

- pe fondul unei situații a forței de muncă nefavorabile (populație redusă și îmbătrânită) s-a 
lucrat cu precădere cu firme specializate, acestea aducând forță de muncă din alte zone ale 
țării; 

- începând cu anul 2007, s-au încheiat contracte de prestări servicii pe termen lung (până la 
reușita definitivă), conceptul fiind similar proiectelor de împădurire a terenurilor degradate; 

- s-au conceput și utilizat formulare specializate pentru elaborarea documentațiilor tehnico-
economice în aplicații informatice comune, cunoscute personalului tehnico-ingineresc 
(Microsoft Excel), aplicații cu funcționalități multiple, adaptate specificului silvic, intuitive, 
ușor de utilizat chiar pentru cunoscători de nivel mediu, cu design plăcut și posibilități reduse 
de introducere eronată a datelor; 

- s-au găsit soluții pentru diminuarea efectelor păgubitoare ale pășunatului abuziv; 

- pentru protecția plantațiilor nou înființate, s-au realizat împrejmuiri, pe o lungime de 42,3 
km cu gard din stâlpi de lemn sau beton și plasă de sârmă; 

- au fost realizate investiții menite să amelioreze condițiile de muncă și de viață ale 
personalului celor două ocoale (șase cantoane silvice, numeroase mașini și utilaje, barje pentru 
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Figura 2. Situația arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi. Sursa: Studiul General al 
Ocolului Silvic Tulcea, 2004 
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lemnului de salicacee era total nefavorabilă: Celhart Brăila și-a restrâns activitatea, iar marii 
procesatori de lemn actuali nu existau la acea dată în România. Interesul pentru lemnul din Deltă, 
lemn de calitate modestă, era restrâns și viza firme desprinse din fostele IFET-uri din zonă, cu 
tehnologii învechite, subcapitalizate, care valorificau în principal lemn de foc populației locale. 

Problema exploatării arboretelor cuprinse în planul cincinal de recoltare putea fi privită cu 
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cu cea a unui ocol silvic din zona de luncă). Din cele 6.952,9 ha, 2.578,6 ha erau terenuri goale, 3.156 
ha trebuiau împădurite după parcurgerea cu tăieri de regenerare, iar 1.218,2 ha vizau substituirea 
arboretelor necorespunzătoare, derivate.  

Figura 3. Situația suprafețelor prevăzute a fi împădurite în cincinalul 2004-2009. Sursa: Studiul General al 
Ocolului Silvic Tulcea, 2004 
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transport naval, șalupe rapide, bărci și motoare pentru dotarea personalului de teren, 
autocamion pentru transport etc.); 

- au fost adoptate tehnologii moderne pentru producerea în pepiniere proprii a materialului 
forestier de reproducere; 

- începând cu anul 2012, s-au clarificat o serie de aspecte în privința obiectivelor socio-
economice și a funcțiunilor pădurilor din Deltă, ajungându-se la un acord scris cu 
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării. Prevederile acordului au fost integrate în 
temele de proiectare și implicit în amenajamentele silvice; 

- s-au realizat trei revizuiri ale amenajamentelor silvice (2004, 2009 și 2014), fiecare revizuire 
însemnând o mai atentă analiză a suprafețelor din clasa de regenerare, sub aspectul soluțiilor 
tehnice de împădurire, a speciilor din compoziția de împădurire în primul rând, sau pentru 
schimbarea categoriei de folosință a terenurilor, pe fondul schimbărilor staționale din incintele 
silvice. 

Figura 4. Producerea puieților de plop euramerican (Populus × canadensis Moench) folosiți pentru 
regenerarea pe cale artificială a arboretelor din Delta Dunării (Pepiniera silvică Rachelu, O.S. Măcin). Foto: 
Parascan Maricel, 2018 

Menționăm că în această perioadă s-au produs și o serie de evenimente naturale care au 
perturbat bunul mers al lucrurilor. În anul 2006, cotele ridicate ale Dunării au făcut ca digul de 
apărare al incintei silvice Carasuhat, de la Ocolul Silvic Rusca, să cedeze, fiind compromise în 
totalitate plantațiile existente. În anul 2010, ca urmare a inundațiilor, digul de apărare al incintei 
Sireasa de la Ocolul Silvic Tulcea a fost distrus, fiind afectate atât incinta silvică cât și cea agricolă 
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limitrofă. Au fost calamitate plantații cu reușită provizorie, arborete tinere, dar mai ales arborete 
exploatabile, în urma inundațiilor având loc o degradare accentuată a lemnului pe picior. Ocolul a 
fost în imposibilitatea de a mai valorifica o bună parte a materialului rezultat. Tot în 2010, a cedat 
din nou digul de apărare al incintei Carasuhat și au fost distruse complet plantațiile și chiar unele 
arborete cu masiv închis, apa stagnând și aici, ca și în incinta Sireasa, mai bine de un an. 

Figura 5. Suprafețe împădurite în incinta silvică Păpădia, O.S. Tulcea. Foto: Rotaru Mariana, 2018 

În perioada 2003 - 2017, conform datelor din raportările statistice consemnate în SILV IV, au 
fost executate împăduriri pe o suprafață de 4.459 ha și lucrări de refacere a culturilor calamitate pe 
1.241 ha. În Figura 6 se poate observa dinamica suprafețelor din categoria de folosință 1.5.1. - Clasa 
de regenerare, în tot acest interval.  

Figura 6. Dinamica suprafețelor din categoria de folosință 1.5.1 - Clasa de regenerare în perioada 2003-2017, 
cumulat pe cele două ocoale silvice din Delta Dunării - Rusca şi Tulcea. Sursa: Raportări privind Evidența 
Fondului Forestier 2003 - 2017, OS Rusca și OS Tulcea 
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Demn de menționat este faptul că gestionarea adecvată a implicat un enorm efort financiar din 
partea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva. Conform evidențelor, pentru realizarea lucrărilor de 
regenerare de la cele două ocoale, în perioada 2003 - 2017 s-au utilizat fonduri în sumă de 53.944.416 
lei, ceea ce înseamnă aproximativ 12 milioane de euro. Peste 75% din această sumă a fost asigurată 
prin redistribuire de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin mecanismul utilizării fondului de 
conservare și regenerare a pădurilor statuat prin Codul Silvic. 

Printr-un efort de echipă, la această dată, s-a ajuns într-o situație de normalitate în privința 
suprafețelor din clasa de regenerare. Totuși, pe termen scurt, mediu și lung mai sunt provocări 
cărora personalul silvic din Direcția Silvică Tulcea trebuie să le găsească soluții. Le menționăm doar 
pe cele mai importante: 

- cele mai multe plantații sunt în incintele silvice îndiguite, dar digurile care apără aceste 
incinte nu aparțin administratorului fondului forestier, ci sunt în patrimoniul fostului 
administrator. Deoarece au circa 40-50 de ani vechime, acestea sunt degradate pe anumite 
tronsoane, prin urmare sunt vulnerabile în fața debitelor mari ale Dunării, așa cum au fost cele 
din 2006 și 2010; 

- în incinte, ca urmare a lipsei apelor de inundații, au avut loc transformări radicale ale 
specificului stațional în sensul aridizării terenurilor, existând pericolul ca în zonele mai înalte 
să reapară fenomene de uscare anormală a arboretelor instalate; 

- peste circa 20 de ani, când vor ajunge la exploatabilitate arborete pe suprafețe extinse, vor fi 
necesare măsuri pentru a evita un nou moment critic, cu lucrări de exploatare și regenerare pe 
suprafețe importante, în intervale de timp relativ scurte. 

Apreciem că, prin efortul comun, al personalului silvic de la toate eșaloanele s-a realizat 
epopeea împăduririi clasei de regenerare din Delta Dunării. Ea reprezintă o bună carte de vizită 
pentru Romsilva. Este puțin probabil ca această lucrare complexă, extrem de grea să fi putut fi 
realizată de o altă entitate. Au avut un rol important calitățile personalului: profesionalism, 
experiență, unitate, solidaritate, abnegație, disciplină. Resursele tehnice şi resursele financiare 
alocate acestui obiectiv, au avut rolul lor, iar Romsilva le-a avut pe toate. În silvicultura din Delta 
Dunării și mai ales în activitatea de regenerare a pădurilor, împădurirea clasei de regenerare a 
reprezentat un deziderat, care odată atins, a adus celor ce au contribuit un sâmbure de satisfacție, 
de bucurie și mai ales, puterea de a privi mai încrezători în viitor. 


