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- stabilirea, pentru blocurile experimentale cercetate, a parametrilor biometrici (N/ha, 
G/ha, V/ha, dg, hg) şi de stabilitate (coeficientul de zvelteţe, lungimea coraanei %, poziţia, 
înălţimea centrului de greutate). 
 

Rezultate obţinute şi concluzii 
- Studiul evoluţiei distribuţiei arborilor pe categorii de diametre răspunde necesităţilor 

teoretice şi parctice deoarece se pot stabili: efectul lucrărilor executate anterior (pentru 
variantele moderat şi forte) şi ale acţiunii vântului şi zăpezii (varianta martor), direcţiile de 
acţiune în viitor, proiectarea şi executarea unor viitoare lucrări de îngrijire în arborete cu 
caracteristici similare, a căror finalitate să fie crearea unor arborete cu parametri structurali de 
stabilitate şi de productivitate în conformitate cu ţelurile de gospodărire fixate (figura nr.1 ). 

- Varianta martor pentru toate cazurile studiate evolutiv din punct de vedere al 
distribuţiei arborilor pe categorii de diametre se apropie ca alură de variantele moderat şi 
forte, ca urmare a acţiunii factorilor abiotici perturbatori (zăpadă şi vânt). 

- Începerea aplicării lucrărilor la vârste relativ târzii (35 ani), corelat cu indicii de 
densitate foarte mari (peste valoarea 2), existenţi la instalarea blocurilor experimentale şi cu 
valori ale coeficienţilor de zvelteţe peste 120, ca urmare a numărului foarte mare de puieţi 
folosiţi la plantare, fac ca aplicarea lucrărilor din variantele moderat şi forte să ducă la o 
scădere foarte mică a coeficientului de zvelteţe mediu pe arboret, cu menţinerea acestor 
variante în domeniul foarte vulnerabil. Ca o consecinţă a celor expuse, peste 95 % din 
numărul de arbori au valori ale coeficientului de zvelteţe mai mari de 80 (figura nr. 2). 

- Pentru majoritatea suprafeţelor cercetate se constată a creştere a daunelor provocate 
de vânat, de aceea se impune ca executarea lucrărilor să fie corelată şi cu protejarea arborilor 
de viitor. 
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PARTlCIPĂRI LA MANIFESTĂRI CU CARACTER ŞTIINŢIFIC 
(MEETINGS) 
 

 
 

A. Manifestări internaţionale 
1. Barbu, I. - Tannensterben in Rumanien - Al 7-lea Simpozion IUFRO, Grupa S 1-01-08 - 
Okologie und Waldbau der Tanne, Altensteig – Germania, 31 oct.-5 nov. 1994. 
2. Barbu, I. - Mistelbefall - verantwortlich fur Tannensterben ? Al 7-lea Simpozion IUFRO, 
Grupa S 1 - Ol - 08 - Okologie und Waldbau der Tanne, Altensteig – Germania, 31 oct.-5 nov. 
1994 
 

B. Manifestari interne 
l. Barbu, I. - Arheomagnetismul - metodă pentru determinarea vârstelor in istorie. 
Simpozionul de fizică "Nicolae Sava", Câmpulung Moldovenesc, 1-2 aprilie 1994. 
2. Barbu, I. - Influenţa unor caracteristici staţionale şi de arboret asupra regenerării naturale a 
molidului. Sesiunea ştiinţifica jubiliară "45 de ani de cercetare şi proiectare silvică în 
Staţiunea Braşov", Braşov, 22-23 iunie 1994. 
3. Cenuşă, R. - Prognoză asupra evoluţiei arboretelor naturale de molid. Sesiunea ştiinţifică 
jubiliară "45 de ani de cercetare şi proiectare silvică în Staţiunea Braşov", Braşov, 22-23 iunie 
1994. 
4. Cenuşă, R. - Masivul Călimani. Simpozionul naţional "Legile turismului ecologic, 
conceptul de arie protejată", Câmpulung Moldovenesc, 16-20 noiembrie 1994. 
5. Cenuşă, R. - Cultura molidului în Bucovina. Simpozionul "Aspecte ale culturii române în 
Bucovina", Centrul de Studii Bucovina, Rădăuţi, 15-16 oct. 1994 
6. Vlad, R.- Cercetări privind stabilirea momentului optim de reconstrucţie ecologică a 
arboretelor de molid afectate de vânat. Sesiunea ştiinţifică jubiliară "45 de ani de cercetare şi 
proiectare silvică în staţiunea Braşov", Braşov, 22-23 iunie 1994. 
 
 
 

INTEGRAREA SI DISEMINAREA REZULTATELOR CERCETĂRILOR 
 INTEGRATION AND EXTENTION OF RESEARCH RESULTS 
 

 
 
A. În cadrul Ocolului silvic experimental Tomnatic 
 
1. Asistenţa tehnică (664 ore) pentru principalele lucrări din baza proprie la: 

- punerea în valoare a masei lemnoase; 
- evaluarea pagubelor produse de vânat şi păşunat; 
- prognoza populaţiilor de Ipidae; 
- cadastrul suprafeţelor cedate conform legii 18. 

2. Schimb de experienţă cu şefii ocoalelor silvice experimentale I.C.A.S., cu prezentarea 
rezultatelor la temele desfăşurate în ultimii ani. 
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B. În cadrul altor unităţi Romsilva 
 
1. Instruiri privind aplicarea sistemului naţional de monitoring cu personalul din Filialele 
Romsilva Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vrancea, Galaţi, Maramureş, Satu Mare, 
Bistriţa, Harghita, Mureş (dr. ing. I. Barbu, dr. ing. R. Cenuşă, ing. R. Vlad) 
2. Asistenţă tehnică la lucrări de protecţie a pădurilor in Filiala Teritorială Suceava - 184 ore  
( ing. N. Olenici). 
3. Conferinţă la Centrul de Perfecţionare Buşteni în problema împăduririi staţiunilor dificile 
(dr. ing. R. Cenuşă). 
4. Avizarea zonelor de combatere a dăunătorilor pădurilor (ing. N. Olenici) 
5. Contribuţii la întocmirea proiectului Legii Fondului Cinegetic - Societatea Cinegetică 
Română (ing. A. Gângă). 
6. Editarea revistei "Bucovina Forestieră" (dr. ing R. Ichim, dr. ing. I. Barbu, dr. ing. R. 
Cenuşă, ing. N. Olenici). 
 
C. În cadrul învăţământului silvic din Bucovina 
 
l. Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Silvicultură:  

- cursuri de meteorologie forestieră (dr.ing. R. Cenuşă) 
- cursuri de entomologie forestieră (ing. N. Olenici)  

2. Liceul silvic Câmpulung Moldovenesc : 
- cursuri de dendrologie, şcoala tehnică silvică - an I (dr. ing. I. Barbu) 
- cursuri de  organizare şi legislaţie forestieră - şcoala tehnică silvică (dr. ing. I. Barbu) 
- cursuri de vânătoare, liceu - clasa a XII-a (ing. A. Gângă)  

- cursuri de tehnica culturilor silvice, şcoala tehnică silvică (ing. R. Vlad) 
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