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Concluzii 
După trei ani de cercetare din care un an şi jumătate au fost consacraţi testărilor în 

teren şi laborator, pentru stabilirea metodelor celor mai adecvate de lucru şi un an şi jumătate 
măsurătorilor continue se poate aprecia că s-a acumulat un  volum important de date care au 
fost prezentate succint în referatul de faţă şi în referatele ştiinţifice parţiale din anii 1995, 
1996 şi 1997. S-au prelevat periodic (1-2 săptămâni), măsurat şi analizat chimic pentru fiecare 
ecosistem circa 1000 probe de ape de precipitaţii din teren liber, de sub coronament şi de la 
două (patru) nivele pe profilul solului în 7 ecosisteme forestiere reprezentative pentru pădurile 
României. 

Datele obţinute şi prelucrate din patru strate ale ecosistemelor vor putea fi  coroborate 
cu rezultatele investigaţiilor asupra solurilor, a stării de sănătate a pădurilor, pentru analize 
foliare, auxometrice şi dendrocronologice, care se realizează în cadrul altor teme de cercetare 
I.C.A.S. Pe baza observaţilor noastre din ultimii doi ani, starea de sănătate a arborilor din 
suprafeţele experimentale este bună (chiar şi în suprafaţa Solca 1, în care în perioada 1982-
1987 s-au înregistrat uscări anormale intense). Calculele intrărilor de ioni în ecosistemele 
forestiere (kg/ha/an) se încadrează în limitele stabilite în literatura de specialitate (mai ales în 
vestul şi centrul Europei) pentru zonele mijlociu-slab poluate. Pentru prima dată în ţara 
noastră se prezintă evaluări ale depunerilor de ioni minerali din atmosferă în ecosistemele 
forestiere pe baza unor măsurători continue după o metodologie clară elaborată în consens cu 
recomandările programului european de monitoring al depunerilor atmosferice (EMEP 1996). 
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PARTlCIPĂRI LA MANIFESTĂRI CU CARACTER ŞTIINŢIFIC 
(MEETINGS) 
 

 
A. Manifestări internaţionale  

 
1. Cenuşă, R. - La structure et le functionnement des ecosystemes naturels des forets 
melangees de resineux et de hetre. Programul internaţional "Techniques. Savoirs ei savoir - 
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faire du bois de lutherie et de construction", Câmpulung Moldovenesc, 12-25 noiembrie, 
1997. 

B. Manifestări interne 
 
1. Barbu, I. - Propunere de zonare teritorială a României în raport cu riscul apariţiei 
vătămărilor produse de zăpadă. Simpozion: Culturile de răşinoase în afara arealului - prezent 
şi perspectivă. Universitatea Suceava, 12.02. 1997. 
2. Barbu, I. - Starea de vegetaţie a culturilor de răşinoase în afara arealului determinată pe 
baza anchetei chestionar. Simpozion: Culturile de răşinoase în afara arealului - prezent şi 
perspectivă. Universitatea Suceava, 12.02. 1997. 
3. Barbu, I. - Vătămări produse de zăpadă în perioada 1994-1997 în culturile de răşinoase 
instalate în afara arealului. Simpozion: Simpozion: Culturile de răşinoase în afara arealului - 
prezent şi perspectivă. Universitatea Suceava, 12.02. 1997. 
 
 
 

INTEGRAREA SI DISEMINAREA REZULTATELOR CERCETĂRILOR 
 INTEGRATION AND EXTENTION OF RESEARCHES RESULTS 
 

 
A. În cadrul Ocolului silvic experimental Tomnatic  
 

Asistenţă tehnică (2400 ore) pentru principalele lucrări din baza proprie la : 
- prognoza populaţiilor de insecte;  
- punerea în valoare a masei lemnoase;  
- monitoring naţional;  
- activităţi cinegetice 

   
B. În cadrul altor unităţi din Regia Naţională a Pădurilor 

 
Asistenţă tehnică (16 ore) pentru lucrări specifice protecţiei pădurilor 
  

     C. În cadrul învăţământului silvic din Bucovina 
 
 1. Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură: 
        - curs de meteorologie forestieră (dr.ing. R. Cenuşă) 
 2. Grupul Scolar Silvic Câmpulung Moldovenesc : 

- curs de vânătoare şi salmonicultură - (ing. Aurel Gână)  
- curs de Protecţia pădurilor - (ing. Aurel Gângă) 

 
D. Studii de impact 

-    Studiul de impact privind realizarea drumului de acces Grinţieşul Mare - Culmea 
Primatarului. (dr. ing. Radu Cenuşă, ing. Radu Vlad); 

- Studiul de impact pentru amplasarea sondei de petrol Geamăna – U.P. IV 
Geamăna, O.s. Tazlău (dr.ing. Ion Barbu); 

- Studiul de impact şi refacerea echilibrului ecologic la sonda de petrol nr. 4732 
Pluton O.s. Pipirig (dr.ing. lon Barbu); 

- Studiul de impact şi refacerea echilibrului ecologic la sonda de petrol nr. 4720 
Cuejdiu, O.s. Tg. Neamţ (dr. ing. Ion Barbu). 
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