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Conform Regulamentului de Orgarizare gi Functionare, art.2, REGIA PUBLICA
LOCALA A PADURILOR KRONSTADT R.A. este constituitd ca persoand juridicd qi
funclioneazd pe bazd de gestiune economicd qi autonomie fi nanciard.
In vederea realizdrii obiectului principal de activitate Silvicultur6 gi alte activitdJi
forestiere, precum gi a activit6lilor auxiliare acestora resursele materiale gi umane au fost
mobilizate eficient, in perioada Ianuarie Iunie 2022, respectdndu-se principiul unei bune
gestiuni economico-financiare qi a unui management financiar sinStos.
Cifra de afaceri cuprinde veniturile totale realizate, din care venituri din exploatare in
provin in principal din activitatea de bazd. CheLtuielile totale au fost fundamentate in strictd
corelare cu posibilitdtile reale de realizare a veniturilor gi repartizate in functie de prioritdlile
stabilite de R.P.L.P. Kronstadt R.A. pentru perioada Ianuarie - Iunie 2022.
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Iunie 2022, s-au executat urmdtoarele lucr6ri silvice:

Denumire lucrare efectuatl

u/m

Cantitate

Impdduriri
Completdri
Descoplesiri
Lucrdri in pepiniere
Lucrdri solar
Punere in valoare
Curdtiri
Rdrituri
DeeaiSri
Aiutorarea regenerdrii naturale

ha

7.40
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2.60
6,89
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4,60

Veniturile cumulate rcalizate la sfhrqitul Trimestrului 1I2022 de c6tre Regia Public6
Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. sunt urmdtoarele:
Veniturile rcalizate din activitateadebazd, de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier administrat, in conformitate cu prevederile HotIr6rii Guvernuluinr,7l5l20l7 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publicd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, acestea fiind in cuantum de:5.483,79 mii lei.
Tot in cadrul veniturilor din exploatare se regdsesc Ei veniturile reprezentdnd serviciile
prestate (activit6{i de marcare qi indepdrtare a arborilor, ce prezintd pericol, de pe domeniul
public al Municipiului Braqov, activitdli privind orgarizarcade tArguri meqtequg6reqti, precum
qi alte servicii prestate), acestea fiind in cuantum de: 520,60 mii lei.
Veniturile din redevente qi chirii, sunt in cuantum de 46,35 mii lei, la baza acestor
venituri stau, in principal, sumele cuvenite din contractual de asociere pe care regia il are
incheiat cu Monkey Bisiness Aventura Park S.R.L., pentru obiectivul Parc Aventura Braqov.
Au mai fost realizate alte venituri din exploatare in cuantum total de 594,70 mii lei,
cuprinzdnd, in special, :utilizarea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a fondului
de conservare special constituit, in cuantum de 128,20 mii lei, a fondului pentru accesibilizarea
fondului forestier, in cuantum de 28,59 mii lei, precum qi venituri din amenzi qi penalitdli, in

conformitate cu prevederile legale valoare de 51,74 mii lei, venituri din proiectele cu finanlare
extem6, in cuantum de 384,06 mii lei qi alte venituri in cuantum de2,l0 mii lei.
De asemenea, tot la capitolul venituri se adaugd veniturile financiare in sumd de 112,10
mii lei.
Cheltuielile cumulate realizate la sfdrqitul Trimestrului I12022 de cdtre Regia Publicd
Locald a Pddurilor Kronstadt R.A., au fost repartizatein funclie de prioritdlile stabilite de cltre
aceasta prin Bugetul de Venituri qi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a P6durilor Kronstadt
R.A., aprobat pentru anul2022 qi de prevederile legii privind fondurile cu destina{ii speciale qi
se compun in principal din:

A. Cheltuieli cu bunuri qi servicii in valoare de 1.414,49 mii lei cuprind cheltuielile
aferente in principal activititii de bazd privind asigurarea cu materii prime, materiale
consumabile, utilitdli, servicii de intre(inere qi repara[ii, prime de asigurare precum gi alte
cheltuieli cu servicii executate de terfi.
Cheltuielile au fost fundamentate de c6tre compartimentele de specialitate ale regiei prin
intocmirea de devize estimative pentru servicii obligatorii de executat in conformitate cu
prevederile amenajamentelor silvice, precum gi cele rezultbte din activiti{ile conexe
specificului silvic al regiei, precum gi in conformitate cu prevederile Programului anual al
achizitiilor publice.
De asemenea sunt fundamentate cheltuielile necesare function[rii in conditii de maximd
eficienld a regiei, a activitdlilor specifice fondului cinegetic nr. 18 Timiq, gestionat de cdtre
Regia Publicd LocalS a P6durilor Kronstadt R.A.
B. Cheltuieli cu impozite, taxe qi vdrslminte asimilate, in valoare de 33,49 mii lei
reprezent6nd sumele datorate Bugetului local, conform prevederilor legale.

C. Cheltuieli cu personalul - total, in cuantum de 3.140,03 mii lei cuprind salariile qi
contribufiile aferente acestora, pentru personalul regiei, judicios dimensionat prin Statul de
personal gi functii qi rcpartizat conform Organigramei aprobate, precum qi cheltuielile aferente
Contractelor de mandat, reglementate de cltre Ordonanta de Urgentl nr. 109 din 30 noiembrie
2011 privind guvemanta corporativ[ a intreprinderilor publice, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.
De asemenea au fost dimensionate, alte cheltuieli cu personalul in conformitate cu
prevederile Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modific6rile qi completSrile ulterioare.

D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 912,83 mii lei cuprinzdnd arl;tortizarea
imobilizdrilor corporale qi necorporale, precum gi constituirea fondurilor speciale din activitatea
silvicd, in conformitate cu prevederile legii.
De asemenea, tot la capitolul cheltuieli se adaugd cheltuielile financiare in sumd de 9,94
mii lei.
Dimensionarea capitolului privind cheltuielile, s-a ftcut uffnare necesitElii desfEqurdrii
activitElilor silvice specifice, precum qi a unor activitdji specifice proiectelor cu finanfare
extern[ in care regia este beneficiar, dar qi a unor activit6]i specifice noi, generatoare de venituri
(in cadrul activit{ii compartimentului vdndtoare sau produc}ie qi protectia muncii).

Activitatea de vinltoare
Trebuie men{ionat faptul cd Regia Publicd Locald a P6durilor Kronstadt R.A. a definut
calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. l8 denumit Timiq pdn6 la data de 10.03.202t
conform contractului nr. I 0 din I I .03.201 I de gestionare a faunei cinegetice din fondulcinegetic
nr.l8 denumit Timiq din jude{ul Braqov,astfel cum a fost adi{ionat,contract incheiat cu
Ministerul Mediului gi P[durilor, prin I.T.R.S.V. Braqov, neincheindu-se un nou contract
deoarece activitatea de gestionare a fondului cinegetic genera pierderi financiare.
Regia a gestionat pe perioada de incetare a contactului de gestionare incd 120 de zile
pAnd la preluarea efectivd in gestiune de cltre noul gestionar. Predarea fondului cinegeteic s-a
efectuat in data de 19.07.2021 cdtre Direcfia Silvici Braqov.
Ulterior, Municipiul Braqov, prin adoptarea H.C.L. nr. 322117.06.2021 a aprobat
rectificarea bugetului Municipiului Braqov qi alocarea de fonduri pentru activitfii specifice de
gestionare in condifiile incheierii unui contract de prest6ri servicii conform prevederilor legii
40712006. Astfel, s-a revenit in vederea intocmirii documentaliei in privinfa prelu[rii in gestiune
prin atribuire direct6 ca gestionar consacrat.
In data de 27.10.2021 rcgia a preluat fondul cinegetic nr. l8 denumit Timiq de la D.S.
Braqov inbaza contactului nr . 3l2l .10.2021 incheiat cu Ministerul Mediului Apelor qi P6durilor
prin Garda Forestierd Braqov.
Astfel, in conformitate cu prevederile legale, rcgia a incheiat contracte cu Municipiul
Braqov qi cu OraEul Predeal, avdnd ca obiect Prestdri servicii de permanenld/intervenlie
imediatd pentru prevenirea Si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun.
Urmare celor anterior menfionate, in perioada Ianuarie Iunie 2022, s-au defbqurat
urm[toarele activitdli :

-

fauna cinegetic[ care p6trund in intravilan (observa{ii directe, patrulare
preventivd, identificare urne, in special urs, la limita intravilanului),

exemplarelor de fauni cinegetici in afara intravilanului,
aprobat pentru combaterea Pestei Porcine Africane in Romdnia,
care pitrund in intravilan,

interes cinegetic pentru speciile: clprior, cerb comun, mistref, viezure, vulpe,
jder de copac, hermelind, nev6stuics, dihor, cocoq de munte qi gai16,

mari (urs, lup, rds, pisicd s6lbaticd),
(urs, c6prior) qi s-au prelevat cadavrele.
Paza gi protec{ia

pldurilor

Regia Publici Local6 a P6durilor Kronstadt R.A., prin angajalii acesteia qi prin mdsurile
intreprinse, aclioneazd in vederea reducerii fenomenului infraclional/contraventional in fondul
forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov precum gi in fondul cinegetic gestionat, sens
in care efectueazdregulat patruldri, in vederea prevenirii qi reducerii fenomenului infracJional/

contravenlional, intocmind prin agenlii s[i constatatori procese verbale de constatare qi
sancfionare a contraven{iilor silvice.
Astfel, in conformitate cu prevederile legale, in perioada Ianuarie - Iunie 2022, au fost
intocmite un numdr de 4 pl6ngeri penale pentru tdieri ilegale in fondul forestier administrat.
Activitatea de proteclie a pddurilor constd in monitorizarea gi prognozarea dIun[torilor
specifici speciilor forestiere: insecte, ciuperci, defoliatori. Anual in fondul forestier se
amplaseazd curse feromonale, numdrul acestora vanazdin functie de intensitatea atacurilor.
Lucr6rile de protectia p[durilor din cadrul fondului forestier administrat de regie se
desfdgoar6 impreund cu cadre didactice gi studenli ai Facultdlii de Silvicultur6 gi Exploatlri
Forestiere pebaze unui protocol de colaborare existent intre noi gi universitate.
Astfel datele culese din teren se centralizeazd anual dup[ care se intocmesc
documentatiile specifice pebaza cdrora se stabilesc mdsurile ce se vor lua in anul urmdtor.

Realizlri obiective de investi{ii la sf6rqitul Trimestrului II2022

f,

Programul de investilii, dotdri qi sursele de finan{are a investi{iilor, cuprinde sursele de
finantare proprii, constituite din profitul net nerepartizat din anul precedent gi amortismentul
anului curent gi detalierea cheltuielilor pentru investilii pe obiective de investilii specifice
obiectului de activitate al regiei.

Cheltuielile pentru investi{ii sunt aferente, in principal, derulirii gi finalizdrii
investitiilor in curs qi arealizdrii de investi{ii noi necesare desftgurdrii activitd}ii regiei.
Astfel, in cursul perioadei Ianuarie - Iunie 2022, dintre achiziliile de natura investiliilor

men{iondm:

O componentd o rcprezintd, continuarea activit6filor specifice infiinfdrii,
Braqov, ua 5 l4A, 517 , pe o suprafald de 25,2 ha a unui parc dendrologic.

in U.P. IV

Activitatea privind identificarea qi atragerea de noi surse de finan{are prin
accesarea de

finanfiri

Implicarea regiei in identificarea qi atragerea de surse de finantare exteme, s-a
concretizat,pdndinprezent,prinurmdtoareleproiecte:

A. Este in implementare Contractul subsidiar m. 14 cu titlul

o,Monitorizarea stdrii
ecosistemelor forestiere qi valorificarea potentialului recreativ, cultural qi istoric al pddurilor

urbane qi periurbane administrate de RPLP Kronstadt", incheiat intre Regia Publicl Local[ a
P[durilor Kronstadt R.A. qi Institutul Na]ional de Cercetare Dezvoltare in Silviculturd "Marin
Drdcea" Braqov.
Scopul principal al proiectului
reprezint[ identificarea qi punerea in valoare a
potenfialului recreativ, culturalqi istoric al pddurilor urbane qi periurbane, evaluarea
biodiversititii acestora.
Obiectivele proiectului se refer6, in principal, la: evaluarea funcliilor recreative,
culturale qi istorice ale pddurilor din jurul municipiului Braqov, implementarea unui sistem de
monitorizare integratd a stSrii ecosistemelor forestiere care s5 conducd la evaluarea
biodiversitefii qi a factorilor climatici qi elaborarea unor scenarii de dezvoltare pentru
valorificarea potenfialului recreativ cultural qi istoric al pddurilor urbane qi periurbane.

il

n

Activitifile specifice ale proiectului: identificarea qi descrierea zonelor cu potenfial
recreativ qi cultural, cuantificarea valorii p6durilor cu impact social insemnat, proiectarea qi
amplasarea unei re{ele de suprafefe permanente de lungd duratd, determinarea biodiversitdfii qi
factorilor climatici specifice ecosistemelor forestiere limitrofe aglomerdrilor urbane,
identificarea, descrierea qi promovarea unor elemente ale patrimoniului imaterial (legende,
mituri, povestiri etc.) in relafie directl cu zonele forestiere din vecin6tatea Braqovului,
descrierea qi evaluarea unor mdsuri de dezvoltare a zonelor cu rol recreativ, cultural qi istoric
precum qi a infrastructurii cu rol recreativ din pddurile urbane qi periurbane, monitorizarca
gradului de utilizare a infrastructurii recreative.
Rezultatele estimate ce se vor obline in urma proiectului constau in: metodologii de
identificare qi delimitare a arboretelor cu impact social deosebit, de identificare impreund cu
factorii cheie a unor solutii de imbundtdfire qi de evaluare a gradului de utilizare a infrastructurii
recreative; constituirea unei refele de suprafefe permanente de lungd durat[ in care se va
monitoriza biodiversitateala mai multe niveluri; baze de date cu p6durile urbane qi periurbane
de interes social pentru municipiul Braqov, variabilitateaparumetrilor climatici, biodiversitatea
acestor plduri, starea de s6n[tate a lor, infrastructura cu ro1 recreativ existent6 qi gradul acesteia
de utilizare; studii privind percepfia populafiei despre valoarea recreativd qi socialE a pddurilor,
moqtenirea culturald qi istoricd a unor pSduri (zone forestiere), evaluarea soluliilor de dezvoltare
a zonelor cu rol recreativ qi a infrastructurii necesare; articole qtiinfifice.
Gradul de noutate, originalitate, complexitate qi de inovare al proiectului rcnaLtd
din: fundamentarea managementului forestier durabil avdnd in prim plan funcliile recreative,
culturale qi istorice ale pidurilor limitrofe marilor aglomer6ri ubane; stabilirea qi descrierea
stlrii ecosistemelor forestiere din jurul Braqovului; imbun6t6lirea qi dezvoltarea patrimoniu
imaterial in vedereavalorificlrii superioare a funcfiilor culturale qi istorice a pddurilor;
elaborarea, prin co-creare cu factorii cheie interesati, a unor direcfii viitoare de dezvoltare
pentru zonele forestiere qi a infrastructurii cu rol recreativ din jurul Bragovului.
Stadiul proiectului:

in implementare.

Proiectul "iNrnNTlnn,a qN(II C0MPLEY PENTRa iNcntnngA,
REABILITAREA $I PROTECTIA URSaLU BRUN', prin proiectul ,,Implementarea
Planului nafional de acfiune pentru conservarea populafiei urs brun din

B.

Rom0nia",Contractdeftnhnfurenn:POIMnr.606/09.07.2021,Codproiect: 136899, finanfat
prin POIM (Programul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020) - Axa Prioritard 4 Proteclia mediului prin mdsuri de conservare abiodiversitdtii, monitorizarea calit6tii aerului gi
decontaminare a siturilor poluate istoric, (OS) 4.1 ,,Cregterea gradului de protec{ie gi conservare

a biodiversitefii qi refacerea ecosistemelor degradate, conform Acordului de Parteneriat nr.
DAFE t24454114.05.2021, incheiat intre Ministerul Mediului, Apelor qi Pddurilor, Regia
Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt - Regie Autonomd, RegiaNalionald a Pddurilor Romsilva
- Regie Autonom6, Institutul Nafional de Cercetare Dezvoltare in Silvicultur6 "MARIN

tt

DRACEA".
Complexul pentru ingrijirea, reabilitarea qi protecfia ursului brun reprezintd o parte din
Crescdtoria de V6nat acdreirealizarc a fost aprobatd prin H.C.L. nr.255ll7 aprilie 2019 privind
aprobarea Municipiului BraSov privind tnfiinlarea Sifunclionarea unei crescdtorii de vdnat tn
fondul forestier proprietate publicd a Municipiului BraSov, administrat de Regia Publicd
Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. Separarea acestuia de proiectul mare reprezent6nd
crescltoria se impune datoritd identificdrii de surse de finantare pentru rcalizarca acestuia.
Astfel, in vederea implementlrii "Planului de management qi de acfiune pentru
conservarea populafiei de urs brun din Romdnia", este necesard, pe l6ng6 toate activitdfile
specifice de cercetare qi crearea unei infrastructuri necesare asigurdrii bazei genetice a
populafiei de urs brun din Romdnia, rcalizarca acesteia fiind posibild prin frnanlarea asiguratd
in cadrul POIM (Programul Operafional Infrastructurd Mare 2014 - 2020), Axa Prioritard 4
Protectia mediului prin m6suri de conservare a biodiversitdlii, monitorizarea cafitafi aerului qi
decontaminare a siturilor poluate istoric vizeazd prioritatea de investilii 6d ,,Protejarea Si
refacerea biodiversitdlii gi o solurilor Si promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin
Natura 2000 Si de infrastructurd ecologicd", urmdtind, prin Obiectivul Specific 4.1ooCreSterea
gradului de proteclie Si conservare a biodiversitdlii Si refacerea ecosistemelor degradate",
promovarea m6surilor de conservare a biodiversitAfi in conformitate cu Cadrul de Acfiuni
Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeand pentru Biodiversitate 2020 qi cu Strategia
NaJionald gi Planul de Acliune pentru Conservarea Biodiversitdlii2014 -2020, aprobat[ prin
HG nr. 108112013, prin Obiectivele B, C qi F ale acesteia.
Obiectivul Specific 4.1 "Creqterea gradului de protec{ie gi conservare a biodiversitilii
gi refacerea ecosistemelor degradate" promoveazd actiuni ce contribuie la indeplinirea
obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Actiuni Prioritare pentru
Natura 2000, Strategia NafionalS gi Planul de Actiune pentru Conservarea Biodiversitdlii2014
-2020, ce iau in considerare nevoile concrete de protectie a biodiversitltii din Romdnia.
Tehnologia de creqtere intr-un sistem intensiv, in condilii de captivitate, intr-o suprafald
de 611.842fif, se bazeazd pe o relea de compartimente in care se are in vedere ca, prin
pozifionarea lor, sd se asigure pe l6ngd addpost qi liniqte qi posibilitatea ca speciile s[ se poat6
hrdni in spa{iul astfel creat.
Stadiul proiectului : in implementare.

C. in cursul lunii Martie2020, s-a semnat Contractul subsidiar w. 17 cu titlul titlul
,,Optimizarea soluliilor de management al pddurilor administrate de Regia Publicd Locald a
Pddurilor (RPLP) Kronstadt M" ", incheiat intre Regia Publicd Local6 a Pddurilor Kronstadt
R.A. qi Institutul Nalional de Cercetare Dezvoltare in Silviculturd "Marin Drdcea" Braqov.
Scopul principal al proiectului il reprezint[ asigurarea unui management corespunzdtor
al resurselor forestiere administrate de Regia Publicl Local6 a Pddurilor (RPLP) Kronstadt RA
din punct de vedere al planificdrii, organizdrii, coordonArii qi controlului.
In acest context, obiectivul general al proiectului constd in optimizarea solu{iilor de
management a p6durilor administrate de RPLP Kronstadt RA prin monitorizarea st6rii de
s6ndtate, imbun6tdfirea metodelor, mijloacelor qi tehnologiilor privind depistarea,
monitorizarea, prevenirea qi combaterea principalilor d6undtori qi boli (biotice, abiotice qi

complexe) qi dezvoltarea capacitdlii acestora de a fumiza bunuri qi servicii in condifiile
manifestdrii tot mai accentuate a schimblrilor socio-economice qi de mediu.
Obiectivele qtiinlifice ale proiectului se referd in principal la : i) cunoaqterea resurselor
forestiere qi a st[rii acestora prin inventarierca statisticd a p[durilor; ii) identificarea
principalelor funclii qi servicii ecosistemice oferite de pSdurile administrate de RPLP Kronstadt
RA in raport zonarea funcfional6 a acestora; iii) evaluarea, analiza qi supravegherea continul
stdrii de sdndtate a p[durilor administrate de RPLP Kronstadt RA; iv) Depistarea, prevenirea gi
combaterea agenlilor vdtdmdtori.

Vor fi abordate aspectele principale ale activitdlii de protecfia pddurilor din zona de
studiu, in vederea adapt[rii solufiilor la noul context legislativ qisocial (regulile de certificare),
cdt qi a identificarii cdilor de optimizare arezuLtatelor specifice, prin urmdtoarele activitdli:
i) Proiectarea relelei sistematice de suprafefe permanente de cercetare in vederea
inventarierii statistice a arboretelor administrate de RPLP Kronstadt RA.
ii) Amplasarea refelei sistematice de sondaje permanente, inventarierea
statisticd a arborilor din cadrul acestora, prelevarea de probe de creqtere radiald qi
evaluarea stdrii de sSndtate a pddurilor.
iiD Stabilirea pricipalilor indicatori de caracterizarc stdrii pddurilor
administrate de RPLP Kronstadt RA pe baza informafiilor oblinute prin inventarieri qi
prelevdri de probe de creqtere radial6 dintr-un eqantion de suprafele permanente de
cercetare din refeaua statisticd proiectatd qi amplasatd in treren.
iv) Evaluarea mdsurilor de management pentru agenlii biotici qi abiotici
perturbatori p6durilor administrate de RPLP Kronstadt.

a

Rezultate cuantificabile: observarea, testarea, analizarea qi implementarea de metode
optimizate de identificare / depistare, monitorizare, prognoza I analiza riscului, prevenire qi
combatere ale principalelor insecte qi boli (criptogamice sau complexe), precum qi integrarea
acestora in managementul general al arboretelor (ecosistemelor) afectate din zona de studiu.

Rezultatele estimate prin implementarea proiectului, pe baza activit[lilor gtiinfifice
propuse, se vor concretizain:

o
o
c
o
o
.
o

Retea sistematicd de inventariere statistic6 qi de evaluare anualE a stlrii de
sdn6tate a p6durilor administrate de RPLP Kronstadt RA.
Harta pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA in format digital cu privire
la distribufia spafiald a re]elei sistematice de sondaje permanente.
Baze de date integrate obfinute pebazainventarierii statistice, evaludrii stdrii de
sdnatate a arborilor, identificlrii funcliilor qi serviciilor ecosistemice pe baza
zondrii funcfionale a pddurilor.
Rapoarte privind principalii indicatorii de caracteizare a stdrii pddurilor
administrate de RPLP Kronstadt RA (suprafa[a pe specii qi grupe de specii,
mdrimea fondului de producfie, volumul mediu la ha, creqterea medie in volum
distribufia p[durilor pe clase de vdrst6 etc.).
Rapoarte privind identificarea principalilor agenfi biotici vdtdmStori; factorii
biotici gi abiotici v[tdmdtori din pepiniere; caracteristicile culturilor silvice
afectate de insecte ddundtoare, debilitarea / uscarea plantafiilor qi arboretelor;
Studii privind evaluarea gradului de risc qi a impactului insectelor ddundtoare
asupra regenerdrilor qi arboretelor.
Articole qtiinfifice referitoare la rezultatele oblinute in decursul cercetlrilor.

Rezultatele obfinute vor aduce efecte beneJice deosebite, in principal, cu privire la
adaptarea sistemului de management al pIdurilor in raport cu starea acestora, implementarea
de metode optimizate de identificare / depistare, monitorizare, prognoza I analiza riscului,
prevenire qi combatere ale principalelor insecte qi boli (criptogamice sau complexe), stabilirea
strategiei de valorificare a resurselor in raport cu sistemul de management qi condifiile de pia!6,
cunoaqterea serviciilor ecosistemice oferite de pSdurile administrate de RPLP Kronstadt RA,
cuantificarea serviciilor ecosistemice oferite de acestea (aprovizionare, reglare, culturale), qi nu
in ultimul rand crearea unui nucleu de cercetare in cadrul RPLP Kronstadt RA.
Gradul de noutate, originalitate, complexitate Si de inovare al proiectului rezultd din
caracterizarea in premier[ a resurselor forestiere qi a stirii pddurilor administrate de RPLP
Kronstadt RA , eviden{ierea impactului speciilor noi (invazive sau potenfate de schimblrile
climatice), de insecte Ei patogeni, implemenatrea unor solulii noi, optimizate de supraveghere
qi management integrat al pddurilor (ecosistemelor) debilitate de factorii biotici qi abiotici
perturbatori oferind pe aceastl cale posibilitatea recoltdrii in mod planificat qi comercializitrii
lemnului, considerat inc6 principal produs furnizat de p[duri. Bunurile qi serviciile - inclusiv
funcJiile protective, de recreare gi biodiversitatea acestora - cdqtigi o mai mare importantd, in
special in sfera societitii din mediul urban.
Stadiul proiectului:

in implementare.

lntocmit,

