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Introducere (Introduction) 
 

 
 
În cursul anului 1996, continuându-se preocupările din anii precedenţi, în cadrul Staţiunii 

Experimentale de Cultura Molidului activitatea s-a desfăşurat pe două coordanate distincte: (a) 
cercetare ştiinţifică cu caracter fundamental şi aplicativ, vizând aspecte privind reconstrucţia ecologică 
şi gospodărirea ecosistemelor montane şi (b) diseminarea rezultatelor cercetărilor şi producţie silvică 
în cadrul Ocolului silvic experimental Tomnatic. 

Cercetarea ştiinţifică s-a desfăşurat în cadrul a şapte teme în responsabilitatea staţiunii şi trei 
teme de colaborare. Dintre temele în responsabilitate, un număr de cinci au avut ca sursă de finanţare 
bugetul de stat pentru cercetare de 1 %, celelalte două beneficiind de finanţare directă de către 
Romsilva. Doua dintre temele în responsabilitate şi-au încheiat ciclul de cercetare în cursul anului 
1996, finalizându-se cu recomandări tehnice pentru producţie. 

Sub raport tematic, activitatea de cercetare s-a axat pe principalele probleme impuse de 
stabilizarea ecosistemelor forestiere de molid, coroborate cu tehnologii noi de îngrijire şi regenerare a 
acestor ecosisteme, privite prin prisma liniilor strategice de dezvoltare a silviculturii româneşti. 
Subiectele principalelor teme au fost: stabilirea direcţiilor de evoluţie a molidişurilor, reconstrucţia 
ecologică a molidişurilor afectate de vânat, reconstrucţia ecologică a arboretelor de răşinoase din afara 
arealului, dinamica şi calitatea populaţiilar de cervide în Carpaţii Orientali, cercetări privind feromonii 
lepidopterelor ce vatămă conurile şi seminţele de răşinoase, reconstrucţia ecologică a ecosistemelor 
forestiere cu uscare intensă din raza Filialei Teritoriale Suceava, elaborarea unor sisteme silviculturale 
de îngrijire a molidişurilor din zonele cu doborâturi de vânt (asistenţă tehnică). 

În cadrul lucrărilor la temele de cercetare, în anul 1996 au fost amplasate un număr de 800 
suprafeţe experimentale cu caracter temporar, după cum urmează: 

- în unităţi amenajistice din Ocolul silvic experimental Tomnatic - 200 suprafeţe cu caracter 
temporar; 

- în alte ocoale silvice din judeţele Suceava, Vrancea, Bacău, Dolj, Gorj, Vâlcea au fost 
amplasate 600 suprafeţe cu caracter temporar. Totodată, s-au continuat măsurătorile în staţionarului 
ecologic "Călimani". 

Transferul rezultatelor cercetării în producţie s-a realizat mai ales în cadrul bazei 
experimentale - Ocolul silvic Tomnatic - în care practic fiecare temă din programul anului 1996 a avut 
experimentări. De asemenea, au fost acordate asistenţe tehnice într-un volum de 1440 ore, în probleme 
ce au vizat: punerea în valoare, prognoza populaţiilor de insecte vătămătoare (ipidae), cadastrul 
suprafeţelor cedate conform prevederilor legii 18/1990, monitoring naţional, activităţi cinegetice. 

În ceea ce priveşte activitatea de producţie a Ocolului silvic Tomnatic, lucrările efectuate au 
fost cotate la parametrii tehnologici corespunzători, programul valoric de producţie fiind depăşit cu 7 
%. 

Cu toate progresele înregistrate, rămân totuşi o serie de neîmpliniri legate de posibilităţi mai 
extinse de documentare şi schimb de informaţii, de dotarea cu aparatură modernă de cercetare şi de 
cooptarea în activitatea de cercetare a unor specialişti cu înaltă pregătire şi cu pasiune deosebită. 
Rezultatele anului 1996 conferă motivele unei atitudini optimiste privind anul 1997, an în care se vor 
împlini o serie din dezideratele personalului staţiunii, coroborate cu prevederile direcţiilor strategice 
de dezvoltare a silviculturii în această zonă a ţării. 
 
 


