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RAPORT

privind activitatea desfrquratl de directorul-qef ocol Regiei Publice Locale
Kronstadt R.A. pe perioada octombrie - decembrie 2019

a

Pldurilor

Din suprafafa de fond forestier, proprietate publicd a Municipiului Braqov, administrat
de R.P.L.P. KRONSTADT R.A., in perioada octombrie-decembrie 2019, s-a exploatat ?n
conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice masd lemnoasd, desfbqurat pe luni situafia
fiind urmdtoarea: octombrie - 5482 mc, noiembrie - 4711 mc qi decembrie - 24008 mc.
in aceastd perioadi s-au executat urmdtoarele lucrdri silvice:
- 926,40 ari
- descoplegiri
- 0,81 ari
- lucrdri solar Noua
- 65,99 ari
- lucrdri pepiniere
- 910 ari
- aj utorarea regenerdrilor
- 2,l0ha
- curd{iri
- 14ha
- degajdri
- 8,749 mii buc.
- punere in valoare
Conform Regulamentului de Organizare qi Funcfionare, art.2, REGIA PUBLICA
LOCALA A PADURILOR KRONSTADT R.A. este constituitl ca persoand juridic[ qi
funcf ioneaz d pe b azd, de gestiune economicd qi autonomie fi nanciar6.

In vederea realizdrii obiectului principal de activitate - Silvicultura qi alte activitdli
forestiere, precum qi a activitililor auxiliare acestora - resursele materiale gi umane au fost

mobilizate eficient, in perioada octombrie-decembrie 2019,respectdndu-se principiul unei bune
gestiuni economico-financiare gi a unui management financiar sdndtos.
Cifra de afaceri cuprinde veniturile totale realizate, din care veniturile din exploatare
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 prioritSlile
stabilite de R.P.L.P. Kronstadt R.A. pentru perioada octombrie-decembrie 20t9.
Veniturile cumulate realizate in trimestrul IV 2019 de cdtre Regia Publicd Locald a
Pddurilor Kronstadt R.A. sunt urm[toarele:
Veniturile rcalizate din activitatea debazd, de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier administrat, in conformitate cu prevederile Hotdrdrii Guvernului nr.71512017 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
public6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, acestea fiind in cuantum de: 9.305,35 mii lei.
Tot in cadrul veniturilor din exploatare se reglsesc qi veniturile reprezentdnd serviciile
prestate (activitdfi de marcare qi indepdrtare a arborilor, ce prezintd pericol, de pe domeniul
public al Municipiului Braqov, activitdlile specifice compartimentului vdndtoare - "vAndtoarea
de imagini", activitSli privind organizarea de t6rguri megtegugdregti, precum qi alte servicii
prestate), acestea fiind in cuantum de 1062,21 mii lei. In trimestrul IV al anului 2019 s-au
marcat gi tdiat 209 de arbori de pe domeniul public, realizdndu-se venituri in suma de 122.60
mii lei.
Veniturile din redevente gi chirii, sunt in cuantum de 230,68 mii lei, labaza acestor
venituri stau chiriile percepute prin prevederile contractelor de inchiriere a sediilor de cantoane
silvice cdtre personalul silvic, dar qi sumele cuvenite din contractual de asociere pe care regia
il are incheiat cu Monkey Business Aventura Park S.R.L., pentru obiectivul Parc Aventura
Bragov.

Veniturile oblinute din vdnzarea m6rfurilor sunt in cuantum total de 40,20 mii lei.
Au mai fost realizate alte venituri din exploatare in sumd totalS de 1146,30 mii lei din
care: venituri din :utilizarea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a fondurilor
speciale constituite (de conservare gi fondul de drumuri) precum qi venituri aferente proiectelor
derulate.

De asemenea, tot la capitolul venituri se adaugd veniturile financiare in sumd de 87.51
mii lei. Cifra de afaceri realizatdla data de31.12.2019 este de 10638,44 mii lei.

Cheltuielile cumulate rcalizate in trimestrul IV 2019 de c6tre Regia Publicd Locald a
Pddurilor Kronstadt R.A., au fost repartizate in funcJie de prioritltile stabilite de Regia Publicd
LocalS a Pddurilor Kronstadt R.A. prin Bugetul de Venituri qi Cheltuieli al Regiei Publice
Locale a Pddurilor Kronstadt R.A., aprobat pentru anul 2019 qi de prevederile legii privind
fondurile cu destinatii speciale qi se compun in principal din:

A. Cheltuieli cu bunuri gi servicii in valoare de 3.088,30 mii lei care cuprind cheltuielile
aferente in principal activitdlii de bazd privind asigurarea cu materii prime, materiale
consumabile, utilit6li, servicii de intrefinere qi reparatii, prime de asigurare precum qi alte
cheltuieli cu servicii executate de ter[i.
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 activitdflle conexe
specificului silvic al regiei, precum qi in conformitate cu prevederile Programului anual al
achiziliilor publice, anexl la Strategia anualS de achizilie publicd pe anul 2019 aRegiei Publice
Locale a Pddurilor Kronstadt R.A., intocmitE 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 achizi{iile publice.
De asemenea sunt fundamentate cheltuielile necesare funcliondrii in condilii de maximd
eficienfd a regiei, a activitdlilor specifice fondului cinegetic nr. 18 Timiq, gestionat de cltre
Regia Publicl Local6 a P[durilor Kronstadt R.A.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe qi vdrsdminte asimilate, in valoare de 258,45 mii lei
reprezentdnd sumele datorate Bugetului local, conform prevederilor legale.

C. Cheltuieli cu personalul - total, in cuantum de 5.558,31 mii lei cuprind salariile qi
contribuliile aferente acestora, pentru personalul regiei, judicios dimensionat prin Statul de
qi funcfii gi repartizat conform Organigramei aprobate, precum 9i cheltuielile aferente
personal
-Contractelor
de mandat, reglementate de cdtre Ordonanfa de Urgen{I nr. 109 din 30
privind guvernan(a corporativi intreprinderilor publice' cu
noiembrie
modificlrile qi completlrile ulterioare.
De asemeneu a, fost dimensionate, alte cheltuieli cu personalul in conformitate cu
prevederile Legii nr. 2Z7l2ol5 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare.
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D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de2.711,64 mii lei cuprinzdnd amortizarea
imobiliz6rilor corporale gi necorporale, precum gi constituirea fondurilor speciale din activitatea
silvicd, in conformitate cu prevederile legii.
De asemenea, tot la capitolul cheltuieli se adaugl cheltuielile financiare in sumd de
19,75 mii lei.

Activitatea de vinltoare
Regia Publicd LocalS Kronstadt R.A, a dezvoltat un nou concept, acela de v6nltoare de
imagini, prin care dE posibilitatea tuturor pasionalilor de naturd qi faund sd "finteascd", prin
obiectivul aparatelor de fotografiat sau al camerelor video, imagini inedite cu fauna de interes
cinegetic. in acest scop, regia, are realizate un numdr de 3 observatoare din care pasionafii pot
viziona animalele sdlbatice qi pas6rile.
Astfel, in cursul lunii anului2019, au trecut pragul observatoarelor noastre un numdr de
2073 de turigti incdntali de fauna cinegeticd existentd in cadrul fondului cinegetic, generdnd
venituri in valoare de 239,05 mii lei.
in vederea ajutordrii speciilor de interes cinegetic, in timpul iernii, regia, a dezvoltat o
retea de puncte de hrlnire complementar6 gi monitorizare at6t pentru urs qi mistref cdt qi pentru
cervide gi cdprior, amplasatd in interiorul fondului cinegetic
Paza qi protec(ia

pldurilor

Regia Publicd Locali a Pddurilor Kronstadt R.A., prin angajalii acesteia qi prin mdsurile
intreprinse, ac\ioneazd in vederea reducerii fenomenului infraclional/contravenlional in fondul
forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov precum gi in fondul cinegetic gestionat, sens
in care efectueazdregulat patruldri, in vederea prevenirii gi reducerii fenomenului infrac(ional/
contraven(ional, intocmind prin agenfii sdi constatatori procese verbale de constatare 9i
sanclionare a contraventiilor silvice.
Activitatea de proteclie a pidurilor constd in monitorizarea qi prognozarea ddundtorilor

specifici speciilor forestiere: insecte, ciuperci, defoliatori. Anual in fondul forestier se
amplaseazd curse feromonale, numlrul acestora variazdin functie de intensitatea atacurilor.
Lucrdrile de protecfia pddurilor din cadrul fondului forestier administrat de regie se
desfrgoarl impreuna cu cadre didactice gi studenli ai FacultSlii de Silviculturd gi Exploatdri
Forestiere pebaze unui protocol de colaborare existent intre noi qi universitate. Astfel datele
culese din teren se centraliz eazd anual dupd care se intocmesc documentatiile specifrce pebaza
cdrora se stabilesc mdsurile ce se vor lua in anul urmltor.

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

finanflri

Implicarea regiei in identificarea qi atragerea de surse de finanlare externe, s-a
concretizat, pand in prezent, prin urmltoarele proiecte:

in vedere evolutia pestei porcine gi mdsurile de biosecuritate recomandate de
Direclia Sanitarl Veterinari gi Pentru Siguranla Alimentelor Bragov, (in urma misiunii FVO
efectuate in Romdnia), printre care se regdsegte gi faptul ca fiecare fond cinegetic sd fie echipat
cu facilitdli de refrigerare sau altd solulie de pdstrare a carcaselor in condilii igienice pdnd la
oblinerea rezultatelor de laborator, precum qi calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr' 18
a. Avdnd

Timiq a regiei, s-a procedat la intocmirea documentatiei tehnico - economice pentru oblinerea
unei i'rnanlari nerambursabile pentru proiectul ,Achizilia de cdtre RPLP Kronstadt R.A. a unei
camerefrigorijice in vederea limitdrii efectelor pestei porcine in iudelul BraSov" prin fonduri
FEADI{, Submdsura 5.1 " Sprijin pentru investifii in acliuni preventive menite sd reducd
consecinlele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse qi evenimentelor catrastofale"
iu-.ru frigorificd se va amenaja in interiorul unei anexe aflatd' in incinta Cantonului
Silvic Timigul de Sus dotat cu sistem de canalizare cu fos6 septicd.Achiziliacarterei frigorifice
va fi in
se va face in condiliile legii privind achizitiile publice, iar sursa de finanlare aachiziliei

propo4ie de 80% asiguratd prin fonduri FEADR. Valoarea maximd a finanfdrii este de 20.000
euro.
s-a procedat la semnarea Contractului subsidiar nr. 14 cu titlul
forestiere Ei valorificarea potenfialului recreativ, cultural qi
stdrii
ecosistemelor
,,Monitorizarea
istoric al pddurilor urbane qi periurbane administrate de RPLP Kronstadt", incheiat intre Regia
Publicd Local6 a Pddurilor Kronstadt R.A. gi Institutul Nalional de Cercetare Dezvoltare in
Silvicultur6 "Marin Drdcea" Bragov.
Scopul principal al proiectului il reprezintl identificarea qi punerea in valoare a
potenfialului recreativ, culturalqi istoric al pddurilor urbane qi periurbane, evaluarea
biodiversitdfii acestora.
Obiectivele proiectului se referd, in principal, la: evaluarea funcliilor recreative,
culturale qi istorice ale pddurilor din jurul municipiului Braqov, implementarea unui sistem de
monitorizare integratd a stdrii ecosistemelor forestiere care sI conducd la evaluarea
biodiversitAfii qi a factorilor climatici qi elaborarea unor scenarii de dezvoltare pentru
valorificarea potentialului recreativ cultural Ei istoric al pddurilor urbane qi periurbane.
Activitifile specifice ale proiectului: identificarea qi descrierea zonelor cu potenlial
recreativ qi cultural, cuantificarea valorii pidurilor cu impact social insemnat, proiectarea qi
amplasarea unei refele de suprafefe permanente de lungd durat6, determinarea biodiversitdfii gi
factorilor climatici specifice ecosistemelor forestiere limitrofe aglomer6rilor urbane,
identificarea, descrierea qi promovarea unor elemente ale patrimoniului imaterial (legende,
mituri, povestiri etc.) in relafie directd cu zonele forestiere din vecindtatea Braqovului,
descrierea Ei evaluarea unor mdsuri de dezvoltare a zonelor cu rol recreativ, cultural qi istoric
precum qi a infrastructurii cu rol recreativ din pddurile urbane gi 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 impreun[ cu
factorii cheie a unor solulii de imbundtdtire gi de evaluare a gradului de utilizare a infrastructurii
recreative; constituirea unei refele de suprafete permanente de lungd duratd in care se va
monitoriza biodiversitateala mai multe niveluri; baze de date cu p6durile urbane gi periurbane
de interes social pentru municipiul Braqov, variabilitatea parametrilor climatici, biodiversitatea
acestor pdduri, starea de sdndtate a 1or, infrastructura cu rol recreativ existentd qi gradul acesteia
de utilizare; studii privind percepfia populaliei despre valoarea recreativd gi sociald a pddurilor,
moEtenirea culturald qi istorici a unor pdduri (zone forestiere), evaluarea soluliilor de dezvoltare
a zonelor cu rol recreativ qi a infrastructurii necesare; articole qtiinfifice.
Gradul de noutate, originalitate, complexitate gi de inovare al proiectului rezultd
din: fundamentarea managementului forestier durabil avdnd in prim plan funcfiile recreative,
culturale qi istorice ale pddurilor limitrofe marilor aglomerdri ubane, stabilirea qi descrierea
stirii ecosistemelor forestiere din jurul Braqovului; imbun6t6tirea Ei dezvoltarea patrimoniului
imaterial in vederea valorificdrii superioare a funcliilor culturale qi istorice a pddurilor;
elaborarea, prin co-creare cu factorii cheie interesali, a unor direclii viitoare de dezvoltare
pentru zonele forestiere Ei a infrastructurii cu rol recreativ din jurul Braqovului.

b.

in data de23.07.2019,

c. Complexul pentru ingrijirea, reabilitarea qi protecfia ursului brun reprezintl o
parte din Crescltoria de Vinat a cirei realizare a fost aprobatl prin H.C.L. nr. 255117
aprilie 2019 privind aprobarea Municipiului Bragov privind inJiinlarea gifunclionarea unei
crescdtorii de vdnat in fondut forestier proprietate publicd a Municipiului BraSov'
administrst de Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt rR..4. Separarea acestuia de
proiectul mare reprezentflnd crescltoria se impune datoritl identificirii de surse de
finan{are pentru reabzarea acestuia.

Mdsurile de management aprobate de autoritatea publicd centralE pentru proteclia
mediului in aceastd perioad6 s-au bazat pe prevederile "Planului de management gi de actiune
pentru conservarea populafiei de urs brun din Romdnia", elaborat in anul 2005, astfel incdt sd
rdspundd obligafiilor asumate prin aderarea la UE qi convenfiile internafionale in domeniu
protecfiei naturii, dar care sd rispundd qi realitdlii socio-economice din Rom6nia. Principiile de
bazd ale planului de acfiune, pornind de la considerentele c[ mlrimea optim6 a populaliei de
urs brun, din punct de vedere ecologic, social qi economic, este de aproximativ 4.000 de
exemplare, iar habitatele specifice ocup[ o suprafa][ de aproximativ 69.000 km2 la nivel
national, sunt urmdtoarele

:

indeplineascd rolul ecologic in toate ecosistemele care ofer6 condilii adecvate
pentru existenta speciei;
urs brun;
management ce se impun.

in

vederea implement6rii "Planului de management Ei de acliune pentru
conservarea populafiei de urs brun din Rom6nia", este necesard, pe l6ngd toate activitdfile
specifice de cercetare qi crearea unei infrastructuri necesare asigurlrii bazei genetice a
populaliei de urs brun din Romdnia, rcalizarea acesteia fiind posibild prin finanfarea asiguratd
in cadrul POIM (Programul Operalional Infrastructurd Mare 2014 2020), Axa Prioritard 4
Proteclia mediului prin misuri de conservare a biodiversitAlii, monitorizarea calitafli aerului qi
decontaminare a siturilor poluate istoric vizeazd prioritatea de investilii 6d ,,Proteiarea Si
refacerea biodiversitdlii Si a solurilor Si promovareo unor servicii ecosistemice, inclusiv prin
Natura 2000 Si de infrastructurd ecologicd", :umrdrind, prin Obiectivul Specific 4.l "CreSterea
gradului de proteclie Si conservore a biodiversitdlii Ei refacerea ecosistemelor degradate",
promovarea mdsurilor de conservare a biodiversitdtii in conformitate cu Cadrul de Actiuni
Prioritare pentru Natura 2000, Strategia EuropeanS pentru Biodiversitate 2020 gi cu Strategia
Nalionald qi Planul de Ac(iune pentru Conservarea Biodiversitdtii 2014 * 2020, aprobatd prin
HG nr. 108t12013, prin Obiectivele B, C qi F ale acesteia.
Obiectivul Specific 4.1 "Creqterea gradului de protecfie qi conservare a biodiversitafii
qi refacerea ecosistemelor degradate" promoveazd actiuni ce contribuie la indeplinirea
obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Actiuni Prioritare pentru
Natura 2000, Strategia Nafionald qi Planul de Acliune pentru Conservarea Biodiversitdtii2}l4
Romdnia.
-2O2O,ce iau in considerare nevoile concrete de proteclie a biodiversitElii din
comportament
cu
qi
urqilor
reabilitarea
pentru
ingrijirea
in acest sens, complexul
deviant, realizat de R.P.L.P. Kronstadt R.A. are in vedere situalia specific6 fdrii noastre,
asigurdnd o prioritizare a acfiunilor qi coordonarea factorilor implicafi in conservarea qi
gestionarea populafiei de urs din Rom6nia, pentru:

Astfel,

-

exemplarelor de urs,

gi regional,

legale,

activitate,
responsabile.
Tehnologia de creqtere intr-un sistem intensiv, in condilii de captivitate, intr-o suprafald
de 611.842m2, se bazeazd pe o retea de compartimente in care se are in vedere ca, prin
pozilionarea lor, s6 se asigure pe l6ngd ad6post qi liniqte qi posibilitatea ca speciile sd se poatd
hrdni in spafiul astfel creat.
Intreaga suprafa{i va fi imprejmuitd corespunzdtor at6t pentru mentinerea animalelor in
complex, c6t qi pentru protecfia lor impotriva bolilor. In interiorul compartimentelor cdt qi in
zona unde animalele sunt crescute in semilibertate, sunt prevlzute puncte de hrdnire, depozite
pentru hrand qi addpdtori r6spindite cit mai uniform pentru deservirea optimd a efectivelor.
Pentru urmdrirea speciilor ca dezvoltare Ei mod de via{i sunt prevdzute observatoare
distribuite in punctele cele mai frecventate de animale. Pentru capturarea vdnatului se va
executa o capcanS, iar la intrarea in complex se vor infiinfa filtre de minim sanitar.
Imprejmuirile exterioare vor urmlri pe c6t posibil limitele naturale, respectiv,vdi, culmi,
qi vor fi mascate in apropierea portii de acces cu specii arbustive.
Principalele pd(i constructive ale complexului sunt reprezentate de amenajdri pentru
intrelinerea qi observarea vdnatului, puncte de hrdnire, instalafii de monitorizare avdnatului.
In cadrul complexului, elementele de bazd ale investifiei ini{iale qi cheltuielile cu
personalul ce participi la implementarea proiectului vor fi asigurate in proporfie de 99,98o/o prin
proiect cu finanfare nerambursabil[.

Realiziri obiective de investifii in cursul trimestrului IV 2019
Programul de investilii, dotdri gi sursele de finanlare a investiliilor, cuprinde sursele de
finanfare proprii, constituite din profitul net nerepartizat din anul precedent gi amortismentul
anului curent qi detalierea cheltuielilor pentru investilii pe obiective de investifii specifice
obiectului de activitate al regiei.

Cheltuielile pentru investilii sunt aferente, in principal, derulSrii gi finalizdrii
investifiilor in curs qi a realizdrii de investitii noi necesare desfrqur6rii activit6tii regiei.
Astfel, in cursul trimestrului IV, dintre achiziliile de natura investiliilor menfiondm
echipamente de comunicatii necesare desfrqurdrii in conditii de maximi eficien{d a activitdlilor
specifice regiei, cdsufe mestesugdreqti.
O alt6 component6 o reprezintd continuarea activitdfilor specifice privind infiin]area, in
U.P. N Braqov, ua 514A, 5l7,pe o suprafatd de25,2 ha a unui parc dendrologic, precum 9i
continuarea procedurilor necesare realizdrii unor trasee de biciclete in fondul forestier
administrat de cltre aceasta.
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