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o

RAPORT

privind activitatea desflguratl de directorul-gef ocol Regiei Publice Locale
Kronstadt R.A. pe perioada aprilie - iunie 2019

a

Pldurilor

Din suprafala de fond forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov, administrat
de R.P.L.P. KRONSTADT R.A., in perioada aprilie - iunie 2019, s-a exploatat in conformitate

cu prevederile amenajamentelor silvice masd lemnoasd, desfbEurat pe luni situalia fiind
urmdtoarea: aprilie -2986 mc , mai - 1298 mc Ai iunie - 1531 mc.

In aceastd perioadd s-au executat urmdtoarele lucrdri silvice:
- impdduriri
8,9 ha
- completdri
2,399 ha
- punere in valoare
- 10.481,71 mii fire
- lucrdri in pepiniere
87,98 ari
- scos puieli din pepinier[
l2l,7l mii fire
- lucr[ri solar
3,24 arr
- descoplegiri
- 5450 ari
Pentru efectuarea lucrdrilor de impiduriri gi completdri s-au folosit un numdr de 43.875
bucdti de puieli forestieri pentru impdduriri 9i 11.210 bucdji de puieli forestieri pentru
completdri.
Conform Regulamentului de Organizare qi Funcfionare, art. 2, REGIA PUBLICA
LOCALA A PADURILOR KRONSTADT R.A. este constituitd ca persoand juridica qi
funcfioneazd,pebazd de gestiune economicd gi autonomie financiard.
In vederea realizdrii obiectului principal de activitate - Silvicultura gi alte activitdli
forestiere, precum gi a activitalilor auxiliare acestora - resursele materiale gi umane au fost
mobilizate eficient, in perioada aprilie - iunie 2019, respect6ndu-se principiul unei bune gestiuni
economico-hnanciare gi a unui management financiar s[ndtos.

-

-

Veniturile cumulate realizate la trimestrul
Pddurilor Kronstadt R.A. sunt urmdtoarele:

II

2019 de cdtre Regia Publica Localf, a

Veniturile rcalizate din activitatea debazd,, de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier administrat, in conformitate cu prevederile HotdrArii Guvernului rr.71512017 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publicd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, acestea fiind in cuantum de:2.447,59 mii lei.
Tot in cadrul veniturilor din exploatare se regdsesc qi veniturile reprezentind serviciile
prestate (activitdli de marcare gi indepdrtare a arborilor, ce prezintd pericol, de pe domeniul
public al Municipiului Bragov, activitdlile specif,rce compartimentului vdndtoare - "v6n[toarea
de imagini", activitSli privind organizarea de tdrguri megtegugdregti, precum gi alte servicii
prestate), acestea hind in cuantum de:253,33 mii lei. in trimestrul II al anului2}lg s-au marcat
gi tdiat 185 de arbori de pe domeniul public, realizdndu-se venituri in suma de 124.38 mii lei.
Veniturile din redevenle gi chirii, sunt in cuantum de 50,07 mii lei, la baza acestor
venituri stau chiriile percepute prin prevederile contractelor de inchiriere a sediilor de cantoane
silvice cdtre personalul silvic, dar gi sumele cuvenite din contractual de asociere pe care regia

il

are incheiat cu Monkey Bisiness Aventura Park S.R.L., pentru obiectivul Parc Aventura

Bragov.

Veniturile obfinute din vdnzarea mdrfurilor sunt in cuantum total de 0,90 mii lei.
Au mai fost realizate alte venituri din exploatare, in special din utilizarea, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, a fondurilor speciale constituite: de conservare gi
fondul de drumuri, in cuantum total de 246,13 mii lei.
De asemenea, tot la capitolul venituri se adaugd veniturile financiare in sumd de 79,55
mii lei.

Cheltuielile cumulate realizate la luna Iunie 2019 de cdtre Regia Pubticd Local6 a
Pddurilor Kronstadt R.A., au fost repartizateinfunclie de prioritdlile stabilite de Regia Publica
Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. prin Bugetul de Venituri 9i Cheltuieli al Regiei Publice
Locale a Pddurilor Kronstadt R.A., aprobat pentru anul 2019 gi de prevederile legii privind
fondurile cu destinaJii speciale qi se compun in principal din:

A. Cheltuieli cu bunuri gi servicii in valoare de 1.400,03 mii lei cuprind cheltuielile
aferente in principal activitdlii de bazd, privind asigurarea cu materii prime, materiale
consumabile, utilitdti, servicii de intrelinere gi reparalii, prime de asigurare precum gi alte
cheltuieli cu servicii executate de terfi.
Cheltuielile au fost fundamentate de cdtre compartimentele de specialitate ale regiei prin
intocmirea de devize estimative pentru servicii obligatorii de executat in conformitate cu
prevederile amenajamentelor silvice, precum gi cele rezultate din activitSlile conexe
specificului silvic al regiei, precum gi in conformitate cu prevederile Programului anual al
achiziliilor publice, anexd la Strategia anuald de achizilie publicd pe anul 2019 aRegiei Publice
Locale a Pddurilor Kronstadt R.A., intocmitd in conformitate cu prevederile art. 11 alin (3) din
H.G. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/acordul - cadru din Legea nr.9812016
privind achiziliile publice.
De asemenea sunt fundamentate cheltuielile necesare functionlrii in condilii de maxima
ef,rcienld a regiei, a activitdlilor specifice fondului cinegetic nr. 18 Timig, gestionat de c6tre
Regia Publicd Local6 a Pddurilor Kronstadt R.A.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe gi vdrsdminte asimilate, in valoare de 68,48 mii lei
reprezent6nd sumele datorate Bugetului local, conform prevederilor legale.

C. Cheltuieli cu personalul - total, in cuantum de 2.958,86 mii lei cuprind salariile gi
contribuliile aferente acestora, pentru personalul regiei, judicios dimensionat prin Statul de
personal gi funcfii gi repartizat conform Organigramei aprobate, precum gi cheltuielile aferente
Contractelor de mandat, reglementate de cdtre Ordonanfa de Urgen{I nr. 109 din 30
noiembrie 20ll privind guvernan(a corporativi L intreprinderilor publice, cu
modificlrile gi completlrile ulterioare.
De asemenea au fost dimensionate, alte cheltuieli cu personalul in conformitate cu
prevederile Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 983,91 mii lei cuprinzdnd amortizarea
imobilizdrilor corporale gi necorporale, precum gi constituirea fondurilor speciale din activitatea
silvic6, in conformitate cu prevederile legii.
De asemenea, tot la capitolul cheltuieli se adaugd cheltuielile financiare in sumd de3,29
mii lei.

Conform bilanfului gi a contului de profit gi pierdere incheiate la 30.06.2019, Regia
Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A., prin activitatea desfEguratd in primul semestru, a
rcahzat urmdtorii indicatori economici :

Nr.
crt.
1

2
J

4
5

6
7

8

9

10

Denumire indicator
Active imobilizate, din care:
- Imobilizdri necorporale
- Imobilizdri corporale
Stocuri, produc[ie in curs si produse finite
Crean{e
Casa gi conturi la bdnci (in lei si valutd)
Datorii, din care:
- Sumele care trebuie pl6tite intr-o

perioadd de pAn[ la 1 an
- Sumele care trebuie pldtite intr-o
perioadd mai mare de I an
Subventii pentru investitii
Capitaluri proprii, din care:
- Patrimoniul regiei
- Rezerve
- Rezerve din reevaluare
- Prof,rtul reportat
- Profitul exercitiului financiar
Venituri totale, din care:
- Venituri din exploat e, din care:
- Cifra de afaceri
- Venituri financiare
Cheltuieli totale, din care:
- Cheltuieli din exploatare
- Cheltuieli f,rnanciare
Prof,rtul brut

Valoare
(mii lei)
10.373,09
431,92

9.94t.t6
516,74
1.892,68
8.329,55

3.128,56
2.497,77
630,79
88,89
17.894,60
0,08
18.534,24
1.999,19
- 341,55

-2.297.36
3.117,21
3.037,66
2.751,88
79,55
5.414,57
5.411,28
3,29
-2.297,36

Activitatea de v0nltoare
Regia Publicd Local[ Kronstadt R.A, a dezvoltat un nou concept, acela de vdndtoare de
imagini, prin care dd posibilitatea tuturor pasionatilor de naturd gi faund sd "tinteasc6", prin
obiectivul aparatelor de fotografiat sau al camerelor video, imagini inedite cu fauna de interes
cinegetic. in acest scop, regia, are reahzate un numdr de 3 observatoare din care pasionalii pot
vrzionaanimalele sdlbatice gi pasarile.
Astfel, in cursul lunii Iunie 2019, au trecut pragul observatoarelor noastre un numdr de
287 de turigti inc6ntali de fauna cinegeticd existentd in cadrul fondului cinegetic, generdnd
venituri in valoare de 29,91mii lei.
Cumulat, in perioada Ianuarie - Iunie 2019, s-au inregistrat un numdr total de 413 turigti,
aceastd activitate generAnd venituri totale in valoare de 42,87 mii lei.

in vederea ajutorarii speciilor de interes cinegetic, in timpul iemii, regia, a dezvoltat

o

relea de puncte de hrdnire complementard gi monitorizarc atdt pentru urs qi mistret cdt qi pentru
cervide qi cdprior, amplasatd in interiorul fondului cinegetic

Paza qi protecfia

pldurilor

Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A., prin angajalii acesteia qi prin mdsurile
intreprinse, actioneazd, in vederea reducerii fenomenului infracfional/contravenlional in fondul
forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov precum gi in fondul cinegetic gestionat, sens
in care efectueazd regulat patruldri, in vederea prevenirii gi reducerii fenomenului infraclional/
contravenlional, intocmind prin agenlii sdi constatatori procese verbale de constatare gi
sancJionare a contravenliilor silvice.
in decursul perioadei Ianuarie - Iunie 2019, au fost intocmite un num[r total de 5 de
procese verbale de contravenfie gi un proces verbal de infracliune, valoarea totald a amenzilor
aplicate fiind de 19.000 lei. Amenzile au fost aplicate pentru t[ieri ilegale de arbori din fond
forestier.
Activitatea de protecfie a pddurilor const6 in monitorizarea gi prognozarea d[undtorilor
specifici speciilor forestiere: insecte, ciuperci, defoliatori. Anual in fondul forestier se
amplaseazd curse feromonale, numdrul acestora variazdin funclie de intensitatea atacurilor.
Lucrdrile de protecJia pddurilor din cadrul fondului forestier administrat de regie se
desfEgoard impreund cu cadre didactice gi studenli ai Facultdfii de Silviculturd gi Exploatdri
Forestiere pe baze unui protocol de colaborare existent intre noi gi universitate. Astfel datele
culese din teren se centralizeazd, anual dupd care se intocmesc documentaliile specifrce pebaza
cdrora se stabilesc mdsurile ce se vor lua in anul urmdtor.

Activitatea privind identificarea gi atragerea de noi surse de finanfare prin
accesarea de

finanflri

Regia depune eforturi pentru ca afftt administarea pddurilor cdt gi prestarea de servicii
silvice sd fie realizate cu respectarea legislafiei interne din domeniu gi mai mult de at6t, conform
standardelor intemalionale privind gospoddrirea responsabild a pddurilor.
in vederea asiguririi unui management duraUlt al fondului forestier administrat, dar gi
al populafiilor de vdnat existente pe raza fondului de v6ndtoare nr. 18 Timig, al cdrui gestionar
este regia, gi av6nd in vedere cregterea sustenabilitdlii financiare a activitalilor specifice ale
acesteia, se urmdregte dezvoltarea unor activitAfl generatoare de venituri care sd suplimenteze
resursele pentru a scddea presiunea asupra padurii.
Regia Publica Locald a Pldurilor Kronstadt R.A. nu considerd conservarea diversitdfii
naturale ca o obligaJie impusd ci mai degrabd un act voluntar gi o responsabilitate pe care fiecare
institulie din domeniu trebuie sE gi-o asume.
Astfel, regia face toate eforturile necesare pentru protejarea speciilor rare gi suprafelele
importante pentru conservarea biodiversitdlii din fondul forestier proprietate publicd a
Municipiului Bragov in conformitate cu prevederile Standardelor gi a criteriilor de certif,rcare.
In acest sens, o atenlie deosebitd este acordatd speciilor rare, pddurilor excluse de la
tdieri comerciale gi celor gospoddrite in scopul conservdrii biodiversitdlii precum gi pddurilor
cu valoare ridicatd de conservare.
ln acest sens, s-au continuat activitalile privind intocmirea documentafiilor ce urmeazd
sE stea la baza Cererii de Finanlare pentru proiectul "Implementarea mdsurilor cuprinse in
planul naJional de acfiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din Romdnia", prin care se are in

vedere infiinlarea, pe o suprafatd din fondul forestier administrat de cdtre regie, a unui complex

pentru ingrijirea, reabilitarea Ei proteclia ursului brun.
A fost demaratd procedura privind intocmirea documentafiei,
Cererii de Finanlare, pentru realizareaunei camere frigorifice.

in vederea depunerii

Realizlri obiective de investifii in cursul trimestrului II20l9
Programul de investilii, dotdri gi sursele de finanlare a investifiilor, cuprinde sursele de
finanlare proprii, constituite din profitul net nerepartizat din anul precedent gi amortismentul
anului curent gi detalierea cheltuielilor pentru investilii pe obiective de investifii specifice
obiectului de activitate al regiei.
Cheltuielile pentru investifii sunt aferente, in principal, deruldrii gi finalizdrii
investiliilor in curs gi a realizdrii de investilii noi necesare desftgurdrii activitdlii regiei.
De asemenea, avdnd in vedere gradul avansat de uzurd al autobasculantei aflatd in
administrarea regiei, cu o vechime de 12 ani, gradul mare de poluare, faptul cd acesta nu mai
corespunde cerintelor de calitate gi scopului pentru care a fost utilizatd, lin6nd seama de
cheltuielile foarte mari ce ar ft ocazionate de reparatiile gi inlocuirea pieselor uzate, precum Ei
ca urrnare a diversific[rii activit[lii Compartimentului de Produc]ie din cadrul regiei, in vederea
desfrqurdrii in condilii optime a activitdlii la nivelul compartimentului, pentru asigurarea
deruldrii activitAtilor de intrefinere gi reparalii a drumurilor forestiere administrate de regie,
pentru asigurarea condifiilor de intervenfii urgente in fondul forestier administrat, s-a
achizilionat o autobasculantd, care, alIturi de celelalte utilaje deja existente in dotarea
personalului de teren al regiei, sd creeze premisele pentru imbundtdfirea activitdlii la nivelul
cantoanelor, districtelor Ei a compartimentelor regiei, atat din punct de vedere al pazei c6t qi al
exploatdrii qi valorificdrii materialului lemnos.
Astfel, in cursul trimestrului, dintre achiziliile de natura investiliilor menjiondm
echipamente specifice necesare desftgurdrii in condilii de maximd eficienf6 a activitdlilor regiei
(echipament pentru curdtarea zonelor reprezentdnd lucii de ap6 existente in fondul forestier
administrat - lacuri, iaztxi etc. gi echipamente de comunicatii) gi softuri.
De asemenea, in cadrul procedurilor de intocmire Cerere de Finanlare pentru proiectul
"Implementarea mlsurilor cuprinse in planul nalional de actiune pentru ursul brun (Ursus
arctos) din Rom6nia", prin care se are in vedere infiintarea unui complex pentru ingrijirea,
reabilitarea qi proteclia ursului brun, s-a procedat la intocmirea Studiului hidrologic privind
debite maxime in 4 secliuni - Timigul de Sus, Studiu pentru imprejmuire gi delimitare complex
gi Servicii topografie gi cartografie - faza S.F.
AvAnd in vedere evolufia pestei porcine gi mdsurile de biosecuritate recomandate de
Direcfia Sanitard Veterinard gi Pentru Siguranta Alimentelor Bragov, (in urma misiunii FVO
efectuate in RomAnia), printre care se regdsegte gi faptul ca fiecare fond cinegetic sd fie echipat
cu facilitdli de refrigerare sau altd soluJie de pdstrare a carcaselor in condilii igienice p6nd la
oblinerea rezultatelor de laborator, precum gi calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. 18
TimiE a regiei, s-a procedat la intocmirea documentatiei tehnico - economice pentru ob{inerea
unei finan(dri nerambursabile pentru proiectul ,/chizi[ia de cdtre RPLP Kronstadt R.A. a unei
camere frigorifice tn vederea limitdrii efectelor pestei porcine tn judelul Brasov" prin fonduri
FEADR, Submdsura 5.1 " Sprijin pentru investilii in acliuni preventive menite sI reducd
consecinlele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse qi evenimentelor catrastofale"
Camera frigorific6 se va amenaja in interiorul unei anexe aflatd in incinta Cantonului
Silvic Timigul de Sus dotat cu sistem de canalizare cu fosd septicl.Achizilia camerei frigorifice
se va face in condiliile legii privind achizitiile publice, iar sursa de finanlare aachiziliei va fi in
proporfie de 80% asiguratd prin fonduri FEADR. Valoarea maximd a f,rnan]drii este de 20.000
euro.

O altd component6 o continuarea demersurilor necesare infiinfdrii, in U.P. IV Bragov,
ua 514A, 517, pe o suprafaf6 de 25,2 ha a unui parc dendrologic, constdnd in elaborarea unei
propuneri tehnice privind infiinfarea parcului (alegerea speciilor, a modului de dispunere a
acestora, pozilionarea aleilor necesare pentru vizitare,etc.) gi demararea studiilor de specialitate
necesare in procesul de proiectare qi executie.
De asemenea, regia este implicatd activ in realizarea unor trasee de biciclete in fondul
forestier administrat de c6tre aceasta, in acest scop fiind obligatorii rcalizarea unor studii de
specialitate, in cursul anului 2017 fiinddemarcate procedurile legale in acest sens.
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