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RAPORT
privind activitatea desfăşurată de directorul-şef ocol Regiei Publice Locale a Pădurilor
Kronstadt R.A. pe perioada iulie – septembrie 2019
Din suprafața de fond forestier proprietate publică a Municipiului Brașov, administrat
de R.P.L.P. KRONSTADT R.A., în perioada iulie - septembrie 2019, s-a exploatat în
conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice masă lemnoasă, desfășurat pe luni situația
fiind următoarea: iulie –2324 mc, august – 3153 mc şi septembrie – 4287 mc.
În această perioadă s-au executat următoarele lucrări silvice:
- descopleşiri
- 7539 ari
- lucrări solar Noua
- 4,05 ari
- lucrări pepiniere
- 173,92 ari
- ajutorarea regenerărilor
- 1950 ari
- curăţiri
- 30 ha
- degajări
- 24,5 ha
- punere în valoare
- 20,119 mii buc.
Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, art. 2, REGIA PUBLICĂ
LOCALĂ A PĂDURILOR KRONSTADT R.A. este constituită ca persoană juridică şi
funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
În vederea realizării obiectului principal de activitate – Silvicultură şi alte activităţi
forestiere, precum şi a activităţilor auxiliare acestora – resursele materiale şi umane au fost
mobilizate eficient, în perioada iulie - septembrie 2019, respectându-se principiul unei bune
gestiuni economico-financiare şi a unui management financiar sănătos.
Cifra de afaceri cuprinde veniturile totale realizate, din care venituri din exploatare în
provin în principal din activitatea de bază. Cheltuielile totale au fost fundamentate în strictă
corelare cu posibilităţile reale de realizare a veniturilor şi repartizate în funcţie de priorităţile
stabilite de R.P.L.P. Kronstadt R.A. pentru perioada iulie - septembrie 2019.
Veniturile cumulate realizate în trimestrul III 2019 de către Regia Publică Locală a
Pădurilor Kronstadt R.A. sunt următoarele:
Veniturile realizate din activitatea de bază, de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier administrat, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare, acestea fiind în cuantum de: 4.258,42 mii lei.
Tot în cadrul veniturilor din exploatare se regăsesc și veniturile reprezentând serviciile
prestate (activități de marcare și îndepărtare a arborilor, ce prezintă pericol, de pe domeniul
public al Municipiului Brașov, activităţile specifice compartimentului vânătoare – “vânătoarea
de imagini”, activități privind organizarea de târguri meşteşugăreşti, precum şi alte servicii
prestate), acestea fiind în cuantum de: 741,70 mii lei. În trimestrul III al anului 2019 s-au marcat
şi tăiat 361 de arbori de pe domeniul public, realizându-se venituri în suma de 211.58 mii lei.
Veniturile din redevenţe şi chirii, sunt în cuantum de 229,31 mii lei, la baza acestor
venituri stau chiriile percepute prin prevederile contractelor de închiriere a sediilor de cantoane
silvice către personalul silvic, dar şi sumele cuvenite din contractual de asociere pe care regia
îl are încheiat cu Monkey Business Aventura Park S.R.L., pentru obiectivul Parc Aventura
Braşov.

Veniturile obţinute din vânzarea mărfurilor sunt în cuantum total de 40,20 mii lei.
Au mai fost realizate alte venituri din exploatare, în special din utilizarea, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fondurilor speciale constituite: de conservare şi
fondul de drumuri, în cuantum total de 729,09 mii lei.
De asemenea, tot la capitolul venituri se adaugă veniturile financiare în sumă de 119,48
mii lei. Cifra de afaceri realizată la data de 30.09.2019 este de 5.998,72 mii lei.
Cheltuielile cumulate realizate în trimestrul III 2019 de către Regia Publică Locală a
Pădurilor Kronstadt R.A., au fost repartizate în funcţie de priorităţile stabilite de Regia Publică
Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Publice
Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., aprobat pentru anul 2019 şi de prevederile legii privind
fondurile cu destinaţii speciale și se compun în principal din:
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare de 2.067,42 mii lei cuprind cheltuielile
aferente în principal activităţii de bază privind asigurarea cu materii prime, materiale
consumabile, utilităţi, servicii de întreţinere şi reparaţii, prime de asigurare precum şi alte
cheltuieli cu servicii executate de terţi.
Cheltuielile au fost fundamentate de către compartimentele de specialitate ale regiei prin
întocmirea de devize estimative pentru servicii obligatorii de executat în conformitate cu
prevederile amenajamentelor silvice, precum şi cele rezultate din activităţile conexe
specificului silvic al regiei, precum şi în conformitate cu prevederile Programului anual al
achiziţiilor publice, anexă la Strategia anuală de achiziţie publică pe anul 2019 a Regiei Publice
Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., întocmită în conformitate cu prevederile art. 11 alin (3) din
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordul – cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice.
De asemenea sunt fundamentate cheltuielile necesare funcţionării în condiţii de maximă
eficienţă a regiei, a activităţilor specifice fondului cinegetic nr. 18 Timiş, gestionat de către
Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 229,08 mii lei
reprezentând sumele datorate Bugetului local, conform prevederilor legale.
C. Cheltuieli cu personalul – total, în cuantum de 4.203,33 mii lei cuprind salariile şi
contribuţiile aferente acestora, pentru personalul regiei, judicios dimensionat prin Statul de
personal şi funcţii şi repartizat conform Organigramei aprobate, precum şi cheltuielile aferente
Contractelor de mandat, reglementate de către Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 30
noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
De asemenea au fost dimensionate, alte cheltuieli cu personalul în conformitate cu
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
D. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 1.490,39 mii lei cuprinzând amortizarea
imobilizărilor corporale şi necorporale, precum şi constituirea fondurilor speciale din activitatea
silvică, în conformitate cu prevederile legii.
De asemenea, tot la capitolul cheltuieli se adaugă cheltuielile financiare în sumă de
10,30 mii lei.

Activitatea de vânătoare
Regia Publică Locală Kronstadt R.A, a dezvoltat un nou concept, acela de vânătoare de
imagini, prin care dă posibilitatea tuturor pasionaților de natură și faună să “țintească”, prin
obiectivul aparatelor de fotografiat sau al camerelor video, imagini inedite cu fauna de interes
cinegetic. În acest scop, regia, are realizate un număr de 3 observatoare din care pasionații pot
viziona animalele sălbatice și pasările.
Astfel, în cursul lunii August 2019, au trecut pragul observatoarelor noastre un număr
de 842 de turiști încântați de fauna cinegetică existentă în cadrul fondului cinegetic, generând
venituri în valoare de 110,90 mii lei.
În vederea ajutorării speciilor de interes cinegetic, în timpul iernii, regia, a dezvoltat o
rețea de puncte de hrănire complementară și monitorizare atât pentru urs și mistreț cât și pentru
cervide și căprior, amplasată în interiorul fondului cinegetic
Paza şi protecţia pădurilor
Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., prin angajaţii acesteia și prin măsurile
întreprinse, acționează în vederea reducerii fenomenului infracţional/contravenţional în fondul
forestier proprietate publică a Municipiului Braşov precum şi în fondul cinegetic gestionat, sens
în care efectuează regulat patrulări, în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului infracţional/
contravenţional, întocmind prin agenţii săi constatatori procese verbale de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor silvice.
Activitatea de protecţie a pădurilor constă în monitorizarea şi prognozarea dăunătorilor
specifici speciilor forestiere: insecte, ciuperci, defoliatori. Anual în fondul forestier se
amplasează curse feromonale, numărul acestora variază în funcţie de intensitatea atacurilor.
Lucrările de protecţia pădurilor din cadrul fondului forestier administrat de regie se
desfăşoară împreună cu cadre didactice şi studenţi ai Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări
Forestiere pe baze unui protocol de colaborare existent între noi şi universitate. Astfel datele
culese din teren se centralizează anual după care se întocmesc documentaţiile specifice pe baza
cărora se stabilesc măsurile ce se vor lua în anul următor
Activitatea privind identificarea şi atragerea de noi surse de finanţare prin
accesarea de finanţări
Regia depune eforturi pentru ca atât administarea pădurilor cât şi prestarea de servicii
silvice să fie realizate cu respectarea legislaţiei interne din domeniu şi mai mult de atât, conform
standardelor internaţionale privind gospodărirea responsabilă a pădurilor.
În vederea asigurării unui management durabil al fondului forestier administrat, dar şi
al populațiilor de vânat existente pe raza fondului de vânătoare nr. 18 Timiş, al cărui gestionar
este regia, şi având în vedere creșterea sustenabilității financiare a activităților specifice ale
acesteia, se urmăreşte dezvoltarea unor activităţi generatoare de venituri care să suplimenteze
resursele pentru a scădea presiunea asupra pădurii.
Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. nu consideră conservarea diversităţii
naturale ca o obligaţie impusă ci mai degrabă un act voluntar şi o responsabilitate pe care fiecare
instituţie din domeniu trebuie să şi-o asume.
Astfel, regia face toate eforturile necesare pentru protejarea speciilor rare şi suprafeţele
importante pentru conservarea biodiversităţii din fondul forestier proprietate publică a
Municipiului Braşov în conformitate cu prevederile Standardelor şi a criteriilor de certificare.

În acest sens, o atenţie deosebită este acordată speciilor rare, pădurilor excluse de la
tăieri comerciale şi celor gospodărite în scopul conservării biodiversităţii precum şi pădurilor
cu valoare ridicată de conservare.
În acest sens, s-au continuat activităţile privind întocmirea documentaţiilor ce urmează
să stea la baza Cererii de Finanţare pentru proiectul ”Implementarea măsurilor cuprinse în
planul naţional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) din România”, prin care se are în
vedere înfiinţarea, pe o suprafaţă din fondul forestier administrat de către regie, a unui complex
pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun.
În data de 23.07.2019, s-a procedat la semnarea Contractului subsidiar nr. 14 cu titlul
„Monitorizarea stării ecosistemelor forestiere și valorificarea potențialului recreativ, cultural și
istoric al pădurilor urbane și periurbane administrate de RPLP Kronstadt”, încheiat între Regia
Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în
Silvicultură “Marin Drăcea” Braşov.
Scopul principal al proiectului îl reprezintă identificarea și punerea în valoare a
potențialului recreativ, culturalși istoric al pădurilor urbane și periurbane, evaluarea
biodiversității acestora.
Obiectivele proiectului se referă, în principal, la: evaluarea funcțiilor recreativ, culturale
și istorice ale pădurilor din jurul municipiului Brașov, implementarea unui sistem de
monitorizare integrată a stării ecosistemelor forestiere care să conducă la evaluarea
biodiversității și a factorilor climatici și elaborarea unor scenarii de dezvoltare pentru
valorificarea potențialului recreativ cultural și istoric al pădurilor urbane și periurbane.
Activitățile specifice ale proiectului: identificarea și descrierea zonelor cu potențial
recreativ și cultural, cuantificarea valorii pădurilor cu impact social însemnat, proiectarea și
amplasarea unei rețele de suprafețe permanente de lungă durată, determinarea biodiversității și
factorilor climatici specifice ecosistemelor forestiere limitrofe aglomerărilor urbane,
identificarea, descrierea și promovarea unor elemente ale patrimoniului imaterial (legende,
mituri, povestiri etc.) în relație directă cu zonele forestiere din vecinătatea Brașovului,
descrierea și evaluarea unor măsuri de dezvoltare a zonelor cu rol recreativ, cultural și istoric
precum și a infrastructurii cu rol recreativ din pădurile urbane și periurbane, monitorizarea
gradului de utilizare a infrastructurii recreative.
Rezultatele estimate ce se vor obține în urma proiectului constau în: metodologii de
identificare și delimitare a arboretelor cu impact social deosebit, de identificare împreună cu
factorii cheie a unor soluții de îmbunătățire și de evaluare a gradului de utilizare a infrastructurii
recreative; constituirea unei rețele de suprafețe permanente de lungă durată în care se va
monitoriza biodiversitatea la mai multe niveluri; baze de date cu pădurile urbane și periurbane
de interes social pentru municipiul Brașov, variabilitatea parametrilor climatici, biodiversitatea
acestor păduri, starea de sănătate a lor, infrastructura cu rol recreativ existentă și gradul acesteia
de utilizare; studii privind percepția populației despre valoarea recreativă și socială a pădurilor,
moștenirea culturală și istorică a unor păduri (zone forestiere), evaluarea soluțiilor de dezvoltare
a zonelor cu rol recreativ și a infrastructurii necesare; articole științifice.
Gradul de noutate, originalitate, complexitate şi de inovare al proiectului rezultă
din: fundamentarea managementului forestier durabil având în prim plan funcțiile recreative,
culturale și istorice ale pădurilor limitrofe marilor aglomerări ubane; stabilirea și descrierea
stării ecosistemelor forestiere din jurul Brașovului; îmbunătățirea și dezvoltarea patrimoniu
imaterial în vedereavalorificării superioare a funcțiilor culturale și istorice a pădurilor;
elaborarea, prin co-creare cu factorii cheie interesați, a unor direcții viitoare de dezvoltare
pentru zonele forestiere și a infrastructurii cu rol recreativ din jurul Brașovului.

În cadrul proiectul „Monitorizarea stării ecosistemelor forestiere și valorificarea
potențialului recreativ, cultural și istoric al pădurilor urbane și periurbane administrate de RPLP
Kronstadt”, încheiat între Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. şi Institutul Naţional
de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” Braşov, au fost demarate activităţile
specifice, în conformitate cu Graficul Gantt şi calendarul acestora.
Realizări obiective de investiţii în cursul trimestrului III 2019
Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare a investiţiilor, cuprinde sursele de
finanţare proprii, constituite din profitul net nerepartizat din anul precedent şi amortismentul
anului curent şi detalierea cheltuielilor pentru investiţii pe obiective de investiţii specifice
obiectului de activitate al regiei.
Cheltuielile pentru investiţii sunt aferente, în principal, derulării şi finalizării
investiţiilor în curs şi a realizării de investiţii noi necesare desfăşurării activităţii regiei.
Astfel, în cursul trimestrului III, dintre achiziţiile de natura investiţiilor menţionăm
echipamente de comunicaţii necesare desfăşurării în condiţii de maximă eficienţă a activităţilor
specifice regiei, softuri.
O altă componentă o reprezintă continuarea activităţilor specifice privind înființarea, în
U.P. IV Brașov, ua 514A, 517, pe o suprafață de 25,2 ha a unui parc dendrologic, precum şi
continuarea procedurilor necesare realizării unor trasee de biciclete în fondul forestier
administrat de către aceasta.
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