RAPORT

privind activitatea desfrquratl de Directorul - $ef Ocol al Regiei Publice Locale
Pldurilor Kronstadt R.A. pinl la data de3l.l2.202l

a

Conform Regulamentului de Organizare gi Funclionare, art.2, REGIA PUBLICA
LOCALA A PADURILOR KRONSTADT R.A. este constituita ca persoand juridicd qi
functioneazd pe bazd de gestiune economicd qi autonomie fi nanciari.
In vederea realizdrii obiectului principal de activitate - Silviculturd qi alte activitdli
forestiere, precum qi a activit6jilor auxiliare acestora - resursele materiale qi umane au fost
mobilizate eficient, in perioada Ianuarie - Decembrie202l, respectdndu-se principiul unei bune
gestiuni economico-financiare qi a unui management financiar sdndtos.
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 posibilitdlile reale de realizare a veniturilor qi repartizate in funcfie de prioritdlile
stabilite de R.P.L.P. Kronstadt R.A. pentru perioada Ianuarie - Decembrie 2021.
in perioada Ianuarie

-

Decembrie202l, s-au executat urmdtoarele lucrdri silvice:
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Pentru efectuarea lucrdrilor de impddurire, s-au folosit un numdr de 49.320 buc61i de
puieli forestieri 5i21.790 bucd{i de puiefi forestieri pentru lucr6rile de completlri completIri.

La

data de 31.12.2021, situalia economicd se prezintd astfel:
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Veniturile cumulate realizate la sf6rEitul Trimestrului lY 2021 de cdtre Regia Public[
Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. sunt urmdtoarele:

Veniturile totale realizate la 31.12.2021 sunt in cuantum de 8.848.735 lei, structurate
astfel:

in cadrul capitolului reprezentdnd venituri din exploatare, trebuie menlionat faptul cd
principala sursi a veniturilor realizate in anul 2021 o reprezintd cele aferente volumului de masd
lemnoasd care s-a exploatat qi valorificat, conform posibilit6tii stabilite prin amenajamentele
silvice in vigoare.
Facem menliunea cd in conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 4612008 Codul silvic republicat, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, volumul de masd lemnoasd
destinatd exploat6rii in anul curent include posibilitatea anuald stabilit6 prin amenajamentul
silvic pentru perioada de valabilitate a acestuia gi volumul de masd lemnoasd nerecoltatd in anii
anteriori.
Astfel, urnare celor anterior mentionate coroborate cu prevederile Hotdrdrii Guvernului
nr. 71512017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate public6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, au fost realizate venituri
din valorificarea de masd lemnoasd, lindnd cont de situafia pielei specific Ai de evolulia negativd
a acesteia, situafie datoratd r6sp6ndirii coronavirusului SARS-CoV-2, operatorii economici
atestali pentru exploatare forestierd prezentdnd, incd, o nesiguranfd in ceea ce priveqte evolulia
acestei piele.
Astfel, menfion[m tipurile de produse ce se valorificS, din fondul forestier, in vederea
oblinerii de venituri din activitateadebazd:

a)
b)

Masa lemnoasd pe picior, provenitd din tdieri de produse principale, secundare,
accidentale qi de igiend ale pddurii qi sub formd de sortimente precum gi
produsele rezultate prin prelucrarea primard a lemnului;
Alte produse lemnoase: pomi de Crdciun, cetind, puieJi forestieri;

Unul din obiectivele majore ale Regiei, este acela de a identifica surse alternative de
venit, altele dec6t cele rezultate din activitdfile specifice forestiere, precum gi de a creea premise
pentru creqterea veniturilor ob{inute din aceste surse in totalul veniturilor preconizate a fi
obfinute.
In acest sens, Regia are in vedere oblinerea de venituri din:
Prestdrile de servicii cdtre terfi, prest[ri care in perioada implementdrii Planului de
Administrare se doresc a fi continuate qi dezvoltate:

De asemenea, in baza Contractului de asociere incheiat cu S.C. Monkey Business
Aventura S.R.L., pentru o perioadd de20 ani, incepdnd cu anul 2007, Regia va obfine venituri
din activitatea specific6 acestui Contract - exploatarea,,Parcului de agrement" creat.
in urma preludrii in gestiune a fondului de vdndtoare nr. 18 Timig, Regia, are in atributii
gestionarea acestuia conform legii rdspunzdnd de realizarea efectivelor optime de vdnat, prin
acfiuni de selecfie a vdnatului, de asigurare a hranei, a ad6postului, a zonelor de linigte qi de
inmullire a acestuia, a repopuldrii in unele fonduri gi de recoltare a efectivelor aprobate prin
programe anuale de prevenire qi combatere a braconajului.

O component6 ce este foarte agreatd din punct de vedere al identificdrii de surse
suplimentare de venit, o reprezinta posibilitateareald de accesare a fondurilor europene sau de
participare in programe finan{ate din fonduri europene, asigurdnd ca structurl proprie de
specialitate a Consiliului Local al Municipiului Bragov, pregdtirea gi managementul proiectelor
finanfate prin programe europene, avdnd capacitatea tehnico-economicd de a conduce activitdli
de anvergura corespunzdtoare dimensiunii proiectelor, pentru care se va solicita sprijin financiar
nerambursabil.

Cheltuielile cumulate realizate la sfbrqitul TrimestruluilY 2021de cdtre Regia Publicd
Locald a Pddurilor Kronstadt R.A., au fost repartizatein funcfie de priorit[1ile stabilite de c[tre
aceasta prin Bugetul de Venituri qi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt
R.A., aprobat pentru anul202l gi de prevederile legii privind fondurile cu destinalii speciale.

in concordanld cu posibilitdlile reale derealizare

a veniturilor qi repartizate

in funclie

de prioritdlile stabilite de R.P.L.P. Kronstadt R.A. qi de prevederile legii privind fondurile cu
destinalii speciale, se procedeazdla fundamentarea elementelor de cheltuieli, cu detaliere pe
categorii de cheltuieli, dimensionate in mod realist.
In cadrul cheltuielilor materiale, ponderea cea mai mare o au cele aferente activitdfii

silvice specifice: protec{ia pddurilor, culturS-refacere, punere in valoare, tdieri de ingrijire,
pepiniere qi solar, drumuri gi infrastructurd forestier6.
Astfel, aceste cheltuieli sunt dimensionate la nivelul prevdzut de actele normative in
vigoare, asigurdndu-se o justificare temeinicd cheltuielilor administrativ - gospoddreqti qi de
regie.

in conformitate cu prevederile legii sunt dimensionate gi cheltuielile privind sdndtatea
gi securitatea in munc6, echipamentele qi uniformele de serviciu, cheltuielile de intrelinere qi
funclionare a utilajelor gi maqinilor din dotare.
Cheltuielile privind personalul, cuprind salariile gi contributiile aferente acestora, pentru
personalul aprobat la nivelul anilor, judicios dimensionat prin Statul de personal gi funcfii qi
repartizat conform Organigramei aprobate de cdtre Consiliul Local al Municipiului Bragov,
precum qi cheltuielile aferente Contractelor de mandat, reglementate de cdtre Ordonanla de
Urgen!6 nr. 109 din 30 noiembrie 20ll privind guvernanla corporativd a intreprinderilor
publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
In conformitate cu prevederile legii sunt dimensionate gi celelalte capitole de cheltuieli,
asigurdndu-se cadrul material gi funcfional al desfrqurSrii activitdtii R.P.L.P. Kronstadt R.A.,
astfel:
Capitolul cheltuieli cu prestatiile externe, cuprinde in principal prestafiile cu terfi pentru
realizareade servicii de gestionare fond forestier, reparafii, reabilitdri qi intrelinere de drumuri
forestiere, debitare material lemnos, elaborare de documentatii tehnico-economice pentru
reabilit[ri de drumuri forestiere ce vor fi realizate prin programele structurale de finan]are ale
Uniunii Europene, activitAti care au o pondere mare in programul regiei pe anii urmdtori.
Achiz(iile in cadrul acestor capitole de cheltuieli sunt efectuate cu respectarea legisla{iei
in vigoare privind achiziliile publice.
Aga cum s-a menlionat, Regia se supune principiului gestiunii gi autonomiei economico
- financiare, asigur6nd acoperirea cheltuielilor din veniturile prognozate aserealizaqi oblinerea
de profit.
Conform bilanfului qi a contului de profit qi pierdere incheiate [a31.12.2021, Regia
Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A., prin activitatea desfrquratd in anul 2021, arealizat

urmdtorii indicatori economici:

Denumire indicator

Nr.
crt.
1

2

3

4
5
6

7
8
9

Realizat

la3l.l2.202l
flei)

Cifra de afaceri
Venituri tottale, din care:

-

veniituri din exploatare
veniituri financiare

Cheltuieli totale, din care:
- cheltuieli din exploatare, din care:
- cheltuieli financiare
Rezultatul brut
Impozit pe profit
Rezultatul net
Active imobilizate
Active circulante
Canitaluri proprii

7 623 123
8 848 735
8 752 507
96 228
8 633 924
8 6t2265
21 659
214 8tt
36 119
178 692
9 s68 084
t2 362 875
19 790 111

Fajd de angajamentele asumate de Regia Publicd Local[ a Pddurilor Kronstadt R.A. prin
Bugetul de Venituri qi Cheltuieli pentru anul202l aprobat prin H.C.L. nr. 149 din data de 25
martie 2021, s-a inregistrat o creEterc arezultatului reprezentdnd profit brut, acesta situ6ndu-se
la nivelul a310,46"/o (69,19 mii lei prevedere BVC qi 214,81 mii lei realizatla31.12.2021).

Rezultatul brut al activitl(ii - Profitul brut realizat in anul 2021in sumd de 214.811
lei, la o cifrd de afaceri netd de 7.623.123Iei, are labazd, implementarea cu succes a Planului
de Mdsuri, ca mecanism care a permis regiei sd-gi continue activitatea specificd, dat fiind
contextul economic actual, datorat de situalia pandemicd determinatd de rdspdndirea
coronavirusului SARS-CoV-2, ce a avut ca efect qi evolulia negativd de pe piala lemnului.
Repartizarea profitului net reabzat in anul 2021, s-a efectuat conform destinatiilor
legale, respectiv Ordonanla Guvernuluiw.641200l privind repartizarca profitului la societdlile
nafionale, companiile nalionale gi societdtile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum gi la regiile autonome, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, intreaga diferenJd la
dispozilia regiei a fost dirijatd spre constituirea surselor proprii de finanlare a investiliilor in
curs gi a celor din programul de investilii in anul2022.
Situaliile financiare ale R.P.L.P. Kronstadt R.A. realizate la data de 31.12.2021,
certificd atdt echilibrul financiar intern, c6t qi desft$urarea activitdtii economice in condilii de
eficientd.

Activitatea de vfl nitoare
Trebuie menlionat faptul cd Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. a delinut
calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. 18 denumit Timiq pdnd la data de 10.03.2021
conform contractului nr.l0 din 11.03.2011 de gestionare a faunei cinegetice din
fondulcinegetic nr.l8 denumit Timiq din judeful Braqov,astfel cum a fost adilionat,contract
incheiat cu Ministerul Mediului Ei Pddurilor, 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
pdnd la preluarea efectivd in gestiune de cdtre noul gestionar. Predarea fondului cinegeteic s-a
efectuat in data de 19.07.2021 cdtre Directia Silvicd BraEov.

Ulterior, Municipiul Braqov, prin adoptarea H.C.L. nr. 322117.06.2021 a aprobat
rectificarea bugetului Municipiului Bragov qi alocarea de fonduri pentru activitSli specifice de
gestionare in condiliile incheierii unui contract de prestdri servicii conform prevederilor legii
40712006. Astfel, s-a revenit in vederea intocmirii documentaliei in privinfa preludrii in gestiune
prin atribuire directd ca gestionar consacrat.
In data de 27.10.2021 rcgia a preluat fondul cinegetic nr. 18 denumit Timiq de la D.S.
Braqov inbaza contactului nr . 3121 .10 .2021 incheiat cu Ministerul Mediului Apelor qi P6durilor
prin Garda Forestierd Braqov.
Regia a incheiat contractul m.2831118867104.11.2021cu Municipiul BraEov, avdnd ca
obiect Prestdri servicii de permanenfd/intervenlie imediatd pentru prevenirea Si combaterea
atacurilor exemplarelor de urs brun, in temeiul prevederilor Ordonantei de urgent6 nr.
9ll2}2l.Astfel, in data de 12.11.2021 s-a intervenit in vederea capturdrii/reloc6rii unui
exemplar de urs brun-femeld cu doi pui.
Regia a incheiat contractul nr. 18144121.12.2021 cu Oraqul Predeal, avdnd ca obiect
Prestdri servicii de permanenfd/intervenlie imediatd pentru prevenirea Si combaterea
atacurilor exemplarelor de urs brun,intemeiul prevederilor Ordonanlei de urgenldnr.8112021.
Paza qi protecfia

pidurilor

Regia PublicS Locald a Pddurilor Kronstadt R.A., prin angajafii acesteia gi prin mdsurile
intreprinse, ac\ioneazd in vederea reducerii fenomenului infracJional/contravenlional in fondul
forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov precum qi in fondul cinegetic gestionat, sens
in care efectueazd regulat patruldri, in vederea prevenirii gi reducerii fenomenului infrac{ional/
contravenfional, intocmind prin agentii s6i constatatori procese verbale de constatare gi
sanclionare a contraventiilor silvice.
Activitatea de protec{ie a pddurilor constd in monitorizarea qi prognozarea ddundtorilor

specifici speciilor forestiere: insecte, ciuperci, defoliatori. Anual in fondul forestier se
amplaseazd curse feromonale, numirul acestora variazdin funcJie de intensitatea atacurilor.
Lucrdrile de protectia pddurilor din cadrul fondului forestier administrat de regie se
desfbgoard impreund cu cadre didactice qi studenti ai Facultdlii de Silviculturd qi Exploatdri
Forestiere pebaze unui protocol de colaborare existent intre noi gi universitate.
Astfel datele culese din teren se centralizeazd anual dupd care se intocmesc
documenta{iile specifice pebaza cdrora se stabilesc m6surile ce se vor lua in anul urmdtor.

Realizlri obiective de investi(ii la sfflrqitul Trimestrului IV

2021

Programul de investifii, dotlri qi sursele de finantare a investiliilor, cuprinde sursele de
finantare proprii, constituite din profitul net nerepartizat din anul precedent qi amortismentul
anului curent gi detalierea cheltuielilor pentru investifii pe obiective de investilii specifice
obiectului de activitate al regiei.

Cheltuielile pentru investitii sunt aferente, in principal, deruldrii qi finalizdrii
investifiilor in curs Si arealizdrii de investi(ii noi necesare desfrqurdrii activitdtii regiei.
Astfel, in cursul perioadei Ianuarie - Decembrie202l, menfiondm achiziliile de natura
investiliilor, astfel :
valoare de 21,14 mii lei,

O componentl o reprezintd continuarea demersurilor necesare infiintdrii, in U.P. IV
Braqov, ua 514,A., 5l7,pe o suprafatd de25,2 ha a unui parc dendrologic, constdnd in elaborarea
unei propuneri tehnice privind infiinlarea parcului (alegerea speciilor, a modului de dispunere
a acestora, pozilionarea aleilor necesare pentru vizitare, etc.) qi demararea studiilor de
specialitate necesare in procesul de proiectare Ei execu{ie.

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

finan(Iri

Implicarea regiei in identificarea gi atragerea de surse de finanlare externe, s-a
concretizat p6nd in prezent, prin urmdtoarele proiecte:

A. Este in implementare Contractul subsidiar nr. 14 cu titlul ,,Monitorizarea

stdrii

ecosistemelor forestiere Ei valorificarea potenlialului recreativ, cultural qi istoric al pddurilor
urbane qi periurbane administrate de RPLP Kronstadt", incheiat intre Regia Publicd Locald a
PSdurilor Kronstadt R.A. gi Institutul Nalional de Cercetare Dezvoltare in Silviculturd "Marin
Dr6cea" Bragov.

Scopul principal al proiectului il reprezintd identificarea qi punerea in valoare a
potenlialului recreativ, culturalqi istoric al pddurilor urbane qi periurbane, evaluarea
biodiversitSlii acestora.

Obiectivele proiectului se refer6, in principal, la: evaluarea funcliilor recreative,
culturale gi istorice ale pddurilor din jurul municipiului Braqov, implementarea unui sistem de
monitorizare integratd a stdrii ecosistemelor forestiere care sd conducd la evaluarea
biodiversitAfli $i a factorilor climatici qi elaborarea unor scenarii de dezvoltare pentru
valorificarea potenfialului recreativ cultural qi istoric al pldurilor urbane qi periurbane.
Activitfl{ile specifice ale proiectului: identificarea Ei descrierea zonelor cu potenlial
recreativ qi cultural, cuantificarea valorii pddurilor cu impact social insemnat, proiectarea qi
amplasarea unei refele de suprafefe permanente de lungd durat6, determinarea biodiversitdtii Ei
factorilor climatici specifice ecosistemelor forestiere limitrofe aglomerlrilor urbane,
identificarea, descrierea qi promovarea unor elemente ale patrimoniului imaterial (legende,
mituri, povestiri etc.) in relafie direct6 cu zonele forestiere din vecindtatea Braqowlui,
descrierea qi evaluarea unor mdsuri de dezvoltare a zonelor cu rol recreativ, cultural qi istoric
precum Ei a infrastructurii cu rol recreativ din pddurile urbane qi periurbane, monitorizarea
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 solufii de imbun[tdfire qi de evaluare a gradului de utilizare a infrastructurii
recreative; constituirea unei retele de suprafete permanente de lungd duratd in care se va
monitoriza biodiversitatealamai multe niveluri; baze de date cu pddurile urbane qi periurbane
de interes social pentru municipiul Bragov, variabilitatea parametrilor climatici, biodiversitatea
acestor pdduri, starea de sdndtate a lor, infrastructura cu rol recreativ existentd qi gradul acesteia
de utilizare; studii privind perceptia populatiei despre valoarea recreativd qi sociald a pddurilor,
moqtenirea culturald qi istoricd a unor piduri (zone forestiere), evaluarea soluliilor de dezvoltare
a zonelor cu rol recreativ qi a infrastructurii necesare; articole qtiintifice.

Gradul de noutate, originalitate, complexitate gi de inovare al proiectului rezultd
din: fundamentarea managementului forestier durabil avdnd in prim plan funcliile recreative,
culturale qi istorice ale pddurilor limitrofe marilor aglomerSri ubane; stabilirea qi descrierea
stlrii ecosistemelor forestiere din jurul Braqovului; imbunitdlirea qi dezvoltarea patrimoniu
imaterial in vedereavalorificdrii superioare a funcliilor culturale qi istorice a pddurilor;
elaborarea, prin co-creare cu factorii cheie interesati, a unor directii viitoare de dezvoltare
pentru zonele forestiere qi a infrastructurii cu rol recreativ din jurul Bragovului.
Stadiul proiectului:

in implementare.

B.

proiectul "iNFIINTAREA UN(]I COMPLEX PENTRU iNcrumn,l,
REABILITAREA $I PROTECTIA URSULUI BRUN', prin proiectul ,,Implementarea
Planului na{ional de ac{iune pentru conservarea populafiei urs brun din
Rom6nia" , Contract deftnanlare nr.: POIM nr. 606/09.07.202l, Cod proiect: 136899, finanlat
prin POIM (Programul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020) Axa Prioritar[ 4 Protec(ia mediului prin mdsuri de conservare a biodiversitdlii, monitorizarea ca[tAlii aerului gi
decontaminare a siturilor poluate istoric, (OS) 4.1 ,,Creqterea gradului de proteclie qi conservare
a biodiversitdfi qi refacerea ecosistemelor degradate, conform Acordului de Parteneriat nr.
DAFE 124454114.05.2021, incheiat intre Ministerul Mediului, Apelor qi P[durilor, Regia
Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt - Regie Autonomd, RegiaNalionald a Pddurilor Romsilva
- Regie Autonomd, Institutul Nafional de Cercetare Dezvoltare in Silviculturd "MARIN
DRACEA".
Complexul pentru ingrijirea, reabilitarea qi protectia ursului brun reprezintd o parte din
Crescdtoria de Vdnat a cdrei realizare a fost aprobatd prin H.C.L. nr.255l17 aprilie 2019 privind
aprobarea Municipiului BraSov privind ffiinlarea qifunc\ionarea 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 reprezentdnd
crescdtoria se impune datoritd identificdrii de surse de finan(are pentru realizarea acestuia.
Astfel, in vederea implementdrii "Planului de management qi de acliune pentru
conservarea populafiei de urs brun din Romdnia", este necesar6, pe l6ngd toate activitSlile
specifice de cercetare gi crearea unei infrastructuri necesare asigurdrii bazei genetice a
popula{iei de urs brun din Romdnia, realizarea acesteia fiind posibild prin finan{area asiguratd
in cadrul POIM (Programul Operalional Infrastructurd Mare 2014 - 2020), Axa Prioritard 4
Protec{ia mediului prin mdsuri de conservare a biodiversitdlii, monitorizarea calitdfii aerului gi
decontaminare a siturilor poluate istoric vizeazd prioritatea de investilii 6d ,, Protejarea Si
refacerea biodiversitd{ii Si a solurilor Si promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin
Natura 2000 Si de infrastructurd ecologicd", urmdrind, prin Obiectivul Specific 4.1 "CreSterea
gradului de proteclie Si conservare o biodiversitdlii Si refacerea ecosistemelor degradate",
promovarea misurilor de conservare a biodiversitdtii in conformitate cu Cadrul de Acfiuni
Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeand pentru Biodiversitate 2020 qi cu Strategia
Nalionald gi Planul de Actiune pentru Conservarea Biodiversitlt[ii 2014 - 2020, aprobatd prin
HG nr. 1081/2013, prin Obiectivele B, C qi F ale acesteia.
Obiectivul Specific 4.1 "Cregterea gradului de protectie qi conservare a biodiversitS{ii
gi refacerea ecosistemelor degradate" promoveazd acliuni ce contribuie la indeplinirea
obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Acliuni Prioritare pentru
Natura 2000, Strategia Nafional[ qi Planul de Acfiune pentru Conservarea Biodiversitdtiiz0l4
-2020, ce iau in considerare nevoile concrete de proteclie a biodiversitdfli din Romdnia.
Tehnologia de creqtere intr-un sistem intensiv, in condilii de captivitate, intr-o suprafald
de 611.842m2, se bazeazd pe o relea de compartimente in care se are in vedere ca, prin

-

pozitionarea lor, sd se asigure pe l6ng5 ad[post Ei liniqte qi posibilitatea ca speciile s5 se poatl
hrdni in spatiul astfel creat.
Stadiul proiectului:

in implementare.

C. in cursul lunii Martie2020, s-a semnat Contractul subsidiar nr. 17 cu titlul titlul
,,Optimizarea soluliilor de management al pddurilor administrate de Regia Publicd Locald a
Pddurilor (RPLP) Kronstadt RA" ", incheiat intre Regia Publicd Locald a Pldurilor Kronstadt
R.A. qi Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Silviculturd "Marin Dr6cea" Bragov.
Scopul principal al proiectului il reprezintd asigurarea unui management corespunzltor
al resurselor forestiere administrate de Regia Public[ Locald a Pddurilor (RPLP) Kronstadt RA
din punct de vedere al planificdrii, organizdrii, coordondrii gi controlului.
In acest context, obiectivul general al proiectului constd in optimizarea soluliilor de
management a pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA prin monitorizarea stdrii de
sdndtate, imbundtdfirea metodelor, mijloacelor qi tehnologiilor privind depistarea,
monitorizarea, prevenirea qi combaterea principalilor ddundtori qi boli (biotice, abiotice qi
complexe) qi dezvoltarea capacitSlii acestora de a furniza bunuri Ei servicii in condiliile
manifestdrii tot mai accentuate a schimbdrilor socio-economice qi de mediu.
Obiectivele qtiintifice ale proiectului se referd in principal la : i) cunoaqterea resurselor
forestiere qi a stlrii acestora prin inventarierea statisticd a pddurilor; ii) identificarea
principalelor funclii qi servicii ecosistemice oferite de pldurile administrate de RPLP Kronstadt
RA in raport zonarea funcfionald a acestora; iii) evaluarea, analiza gi supravegherea continud
stdrii de sdnState a pldurilor administrate de RPLP Kronstadt RA; iv) Depistarea, prevenirea Ei
combaterea agenf ilor vdtlmdtori
Vor fi abordate aspectele principale ale activitdlii de protecfia pddurilor din zona de
studiu, in vederea adaptirii solufiilor la noul context legislativ gisocial (regulile de certificare),
cdt qi a identificarii cdilor de optimizare arezultatelor specifice, prin urm6toarele activitdli:
i) Proiectarea refelei sistematice de suprafete permanente de cercetare in vederea
inventarierii statistice a arboretelor administrate de RPLP Kronstadt RA.
ii) Amplasarea relelei sistematice de sondaje permanente, inventarierea
statistic6 a arborilor din cadrul acestora, prelevarea de probe de creqtere radialS qi
evaluarea stdrii de s6n6tate a pddurilor.
iiD Stabilirea pricipalilor indicatori de caracterizare a stdrii pddurilor
administrate de RPLP Kronstadt RA pe baza informatiilor obfinute prin inventarieri qi
prelev6ri de probe de creEtere radiald dintr-un eqantion de suprafele permanente de
cercetare din refeaua statisticl proiectatd Ei amplasatd in treren.
iv) Evaluarea mdsurilor de management pentru agenfii biotici qi abiotici
perturbatori pddurilor administrate de RPLP Kronstadt.
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 gi integrarea
acestora in managementul general al arboretelor (ecosistemelor) afectate din zona de studiu.

Rezultatele estimate prin implementarea proiectului, pe baza activitdlilor gtiin{ifice
propuse, se vor concretiza in:

o

Refea sistematicd de inventariere statisticd qi de evaluare anuald a stdrii de
sdndtate a pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA.

Harta pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA in format digital cu privire
la distribulia spafialS a relelei sistematice de sondaje permanente.
Baze de date integrate obfinute pebaza inventarierii statistice, evaludrii stdrii de
s6natate a arborilor, identificdrii funcliilor qi serviciilor ecosistemice pe baza
zondrii funclionale a pddurilor.
Rapoarte privind principalii indicatorii de caracterizare a stdrii pddurilor
administrate de RPLP Kronstadt RA (suprafala pe specii qi grupe de specii,
mdrimea fondului de produclie, volumul mediu la ha, creqterea medie in volum
distribulia pddurilor pe clase de vdrstd etc.).
Rapoarte privind identificarea principalilor agenfi biotici vdtdmdtori; factorii
biotici qi abiotici vdtdmdtori din pepiniere; caracteristicile culturilor silvice
afectate de insecte ddundtoare, debilitarea / uscarea plantafiilor Ei arboretelor;
Studii privind evaluarea gradului de risc Ei a impactului insectelor ddundtoare
asupra regenerdrilor qi arboretelor.
Articole Etiinlifice referitoare la rezultatele obtinute in decursul cercetdrilor.

Rezultatele oblinute vor aduce efecte benefice deosebite, in principal, cu privire la
adaptarea sistemului de management al pddurilor in raport cu starea acestora, implementarea
de metode optimizate de identificare I 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 piafd,
cunoagterea serviciilor ecosistemice oferite de pddurile 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 inovore al proiectului rezultd din
caracterizarea in premierd a resurselor forestiere qi a stdrii pddurilor administrate de RPLP
Kronstadt RA , evidenlierea impactului speciilor noi (invazive sau potentate de schimbdrile
climatice), de insecte qi patogeni, implemenatrea unor solulii noi, optimizate de supraveghere
qi management integrat al pddurilor (ecosistemelor) debilitate de factorii biotici gi abiotici
perturbatori oferind pe aceastd cale posibilitatea recoltdrii in mod planificat gi comercializdrii
lemnului, considerat incd principal produs furnizat de pSduri. Bunurile qi serviciile - inclusiv
func{iile protective, de recreare gi biodiversitatea acestora - cdqtigd o mai mare importanfi, in
special in sfera societElii din mediul urban.
Stadiul proiectului:

in implementare.
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