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privind activitatea desflqurati de Directorul - $ef Ocol Regiei Publice Locale
Pldurilor Kronstadt R.A. pini la data de 30.06.2021

a

Conform Regulamentului de Organizare gi Functionare, art.2, REGIA PUBLICA
A PADURILOR KRONSTADT R.A. este constituita ca persoand juridicd qi

LOCALA

funcfioneaz d pe bazd de gestiune economicd gi autonomie financiard.

In vederea realizdrii obiectului principal de activitate - Silviculturd gi alte activitdli
forestiere, precum gi a activitdlilor auxiliare acestora - resursele materiale qi umane au fost
mobilizate eficient, in perioada Ianuarie - Iunie 2021, 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 posibilitdfile reale de realizare a veniturilor gi repartizate in funclie de prioritSlile
stabilite de R.P.L.P. Kronstadt R.A. pentru perioada Ianuarie - Iunie 2021.

ln perioada Ianuarie

-

Iunie 2021, s-au executat urmdtoarele lucrdri silvice:
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Pentru efectuarea lucrdrilor de impldurire, s-au folosit un numdr de 51.120 bucdti de
puieli forestieri qi22.090 bucd{i de puiefi forestieri pentru lucrdrile de completdri completdri.

Veniturile cumulate realizate la sfdrqitul Trimestrului
Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. sunt urmdtoarele:

Il2021 de cdtre Regia Publicd

Veniturile realizate din activitatea debazd, de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier administrat, in conformitate cu prevederile Hotdrdrii Guvernului w.71512017 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publicS, cu modific6rile gi completdrile ulterioare, acestea fiind in cuantum de 2.129,05 mii lei.
Tot in cadrul veniturilor din exploatare se reg6sesc qi veniturile reprezent6nd serviciile
prestate (activitdfi de marcare Ei indepirtare a arborilor, ce prezintd pericol, de pe domeniul
public al Municipiului Braqov, activitdli privind organizareade tdrguri megtequgdreqti, precum
gi alte servicii prestate), acestea fiind in cuantum de: 141,13 mii lei.
Veniturile din redevenle gi chirii, sunt in cuantum de 42,68 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.

exploatare, in special din utilizarea, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, a fondului de conservare special constituit, in
cuantum total de 281,46 mii lei.
Au fost realizate venituri din amenzi qi penalitdfi, in conformitate cu prevederile legale
valoare de 0,22 mii lei, precum qi din proiectele cu finantare extern[, in cuantum de 86,02 mii
lei Ei alte venituri in cuantum de 4,96 mii lei.
De asemenea, tot la capitolul venituri se adaugd veniturile financiare in sumd de 53,02
mii lei.

Au mai fost realizate alte venituri din

Cheltuielile cumulate realizate la sffirqitul TrimestruluiII202l de cdtre Regia Publicl
Locald a Pddurilor Kronstadt R.A., au fost repartizatein functie de prioritdlile stabilite de cdtre
aceasta prin Bugetul de Venituri gi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt
R.A., aprobat pentru anul202l qi de prevederile legii privind fondurile cu destinatii speciale qi
se compun in principal din:

A. Cheltuieli cu bunuri gi servicii in valoare de 710,99 mii lei cuprind cheltuielile
aferente in principal activitilii de bazd privind asigurarea cu materii prime, materiale
consumabile, utilitdli, servicii de intrelinere qi reparalii, prime de asigurare precum gi alte
cheltuieli cu servicii executate de te(i.
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 rezultate din activitdlile conexe
specificului silvic al regiei, precum qi in conformitate cu prevederile Programului anual al
achizitiilor publice, anexd la Strategia anualS de achizilie publicd pe anul 2021 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 achizifiile publice.
De asemenea sunt fundamentate cheltuielile necesare functiondrii in conditii de maximd
eficien{d a regiei, a activitdlilor specifice fondului cinegetic nr. 18 Timig, gestionat de cdtre
Regia Publicd Local6 a Pddurilor Kronstadt R.A.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe qi vdrs6minte asimilate, in valoare de 41,07 mii lei
reprezentdnd sumele datorate Bugetului local, conform prevederilor legale.

C. Cheltuieli cu personalul - total, in cuantum de 2.268,71mii lei cuprind salariile qi
contribu{iile aferente acestora, pentru personalul regiei, judicios dimensionat prin Statul de
personal gi funclii qi repartizat conform Organigramei aprobate, precum gi cheltuielile aferente
Contractelor de mandat, reglementate de c6tre Ordonanla de Urgentd nr. 109 din 30 noiembrie
2011 privind guveman{a corporativI 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 modificdrile qi completdrile ulterioare.

D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 563,55 mii lei cuprinz6nd amortizarea
imobilizdrilor corporale gi necorporale, precum qi constituirea fondurilor speciale din activitatea
silvic6, in conformitate cu prevederile legii.
De asemenea, tot la capitolul cheltuieli se adaugd cheltuielile financiare in sumd de
10,66 mii lei.

Capitolul Cheltuieli s-a fundamentat ludnd in considerare punerea in aplicare a Planului
de mlsuri la nivelul regiei, ca mecanism care permite acesteia s6-gi continue activitatea
specificd, a$a cum a fost acesta aprobat prin Decizie a Consiliului de Administralie al regiei din
luna decembrie2020.

Activitatea de vinltoare
Regia Publicd Local6 Kronstadt R.A, a dezvoltat un nou concept, acela de vdn[toare de
imagini, prin care dd posibilitatea tuturor pasionalilor de naturd qi faund sd "!inteasc6", prin
obiectivul aparatelor de fotografiat sau al camerelor video, imagini inedite cu fauna de interes
cinegetic. In acest scop, regia, arc rcalizate un numdr de 3 observatoare din care pasionafii pot
viziona animalele s6lbatice qi pasdrile.
in vederea ajutordrii speciilor de interes cinegetic, in timpul iernii, regia, a dezvoltat o
retea de puncte de hrdnire complementard qi monitorizare at6t pentru urs qi mistret cdt qi pentru
cervide qi cdprior, amplasatd in interiorul fondului cinegetic.
Facem menfiunea cd, urmare a situaliei pandemice determinate de rispdndirea
coronavirusului SARS -CoY-2, activitdlile specifice compartimentului vdndtoare - "vdndtoarea
de imagini" sunt momnetan suspendate.
Mai mult, trebuie menlionat faptul cd Regia Public6 Locald a Pldurilor Kronstadt R.A.
nu va mai avea calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. l8 denumit Timiq, dupd termenul
prevdzut de lege, intrucdt contractul de gestionare a fondului cinegetic nr. l0/11.03.2011,
incheiat cu Ministerul Mediului qi Pddurilor, prin ITRSV Braqov (actualmente Garda Forestierd
Braqov), pe o perioadd de 10 ani, s-a finalizat la termen, la data de 10.03.2021.
Paza gi protec(ia

pldurilor

Regia Publicl LocalS a P6durilor Kronstadt R.A., prin angaja(ii acesteia qi prin m5surile
intreprinse, aclioneaza in vederea reducerii fenomenului infractional/contraventional 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 infracfional/

contravenlional, intocmind prin agentii s6i constatatori procese verbale de constatare 9i
sanc{ionare a contravenfiilor silvice.
Activitatea de protec{ie a pddurilor constd in monitorizarea Si prognozarea ddundtorilor
specifici speciilor forestiere: insecte, ciuperci, defoliatori. Anual in fondul forestier se
amplaseaz5 curse feromonale, numdrul acestora variazdin functie de intensitatea atacurilor.
Lucrdrile de protecfia p6durilor din cadrul fondului forestier administrat de regie se
desfrgoard impreund cu cadre didactice gi studenfi ai Facultdlii de Silviculturd gi Exploatdri
Forestiere pebaze unui protocol de colaborare existent intre noi qi universitate.
Astfel datele culese din teren se centralizeazd anual dupd care se intocmesc
documentaliile specifice pebazacdrora se stabilesc mdsurile ce se vor lua in anul urmdtor.

Realizlri obiective de investi(ii la sfflrqitul Trimestrului II2021
Programul de investi{ii, dotlri gi sursele de finantare a investitiilor, cuprinde sursele de
lrnanlare proprii, constituite din profitul net nerepartizat din anul precedent qi amortismentul
anului curent gi detalierea cheltuielilor pentru investitii pe obiective de investilii specifice
obiectului de activitate al regiei.

Cheltuielile pentru investilii sunt aferente, in principal, deruldrii qi finalizdrii
investiliilor in curs gi a realizdrii de investifii noi necesare desfbgurdrii activitdlii regiei.

Astfel, in cursul lunii perioadei Ianuarie
investitiilor menfiondm:

-

Iunie 2021, dintre achiziliile de natura

valoare de 0,76 mii lei,

O componentd o reprezintd continuarea demersurilor necesare infiinfdrii, in U.P. N
Braqov,ua5l4,{,5lT,peosuprafaldde25,2haaunuiparcdendrologic,constdndinelaborarea
unei propuneri tehnice privind infiinlarea parcului (alegerea speciilor, a modului de dispunere
a acestora, pozitionarea aleilor necesare pentru vizitare, etc.) qi demararea studiilor de
specialitate necesare in procesul de proiectare gi execufie.

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

finanfiri

Implicarea regiei in identificarea gi atragerea de surse de finanfare externe, s-a
concretizat, pdn5 in prezent, prin urm6toarele proiecte:
A. Avdnd in vedere evolufia pestei porcine qi mdsurile de biosecuritate recomandate de
Directia Sanitard Veterinard gi Pentru Siguranla Alimentelor Bragov, (in urma misiunii FVO
efectuate in Romdnia), printre care se regdseqte gi faptul ca fiecare fond cinegetic s5 fie echipat
cu facilitfii de refrigerare sau altd solutie de pdstrare a carcaselor in condilii igienice p6nd la
obfinerea rezultatelor de laborator, precum qi calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. 18
Timiq a regiei, s-a procedat la intocmirea documentatiei tehnico - economice pentru oblinerea
unei finan(dri nerambursabile pentru proiectul ,Achizilia de cdtre RPLP Kronstadt R.A, a unei
camerefrigoriJice in vederea limitdrii efectelor pestei porcine in judelul BraSov" prin fonduri
FEADR, Submdsura 5.1 " Sprijin pentru investilii in acfiuni preventive menite sd reducd
consecinlele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse qi evenimentelor catrastofale"
Camera frigorificS se va amenaja in interiorul unei anexe aflat5 in incinta Cantonului
Silvic TimiEul de Sus dotat cu sistem de canalizare cu fosd septics.Achiziliacamerei frigorifice
se va face in condiliile legii privind achiziliile publice, iar sursa de finanlare a achiziliei va fi in
proporfie de 80% asiguratd prin fonduri FEADR. Valoarea maximd a finanldrii este de 20.000
euro.
Av6nd in vedere faptul cd Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. nu va mai
avea calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. 18 denumit Timiq, intrucdt contractul de
gestionare a fondului cinegetic nr. 10/l1.03.2011, incheiat cu Ministerul Mediului gi P[durilor,
pe o perioadd de 10 ani, inceteazd la data de 10.03.2021, implementarea contractului de
finanlare C0510PUC0031970800104 din 13.03.2020, avdnd ca obiect: "Achizilia de cdtre
RPLP Kronstadt RA a unei camere frigorifice tn vederea limitdrii efectelor pestei porcine tn
judelul BraSov", nu mai este oportunS, nedndeplinind condiliile stipulate prin Cererea de
Finanfare, fi ind so lici tatd r ezilierea contractului anterior mentionat.

B. Este in implementare Contractul subsidiar nr. 14 cu titlul ,,Monitorizarea stdrii
ecosistemelor forestiere qi valorificarea potenlialului recreativ, cultural qi istoric al pddurilor
urbane qi periurbane administrate de RPLP Kronstadt", incheiat intre Regia Publicd Locald a
Pddurilor Kronstadt R.A. gi Institutul Nalional de Cercetare Dezvoltare in Silviculturd "Marin
Drdcea" Braqov.

Scopul principal al proiectului il reprezintd identificarea Ei punerea in valoare a
potenlialului recreativ, culturalEi istoric al pddurilor urbane Ei periurbane, evaluarea
biodiversitdlii acestora.
Obiectivele proiectului se refer6, in principal, la: evaluarea funcfiilor recreative,
culturale qi istorice ale p[durilor din jurul municipiului Braqov, implementarea unui sistem de
monitorizare integratl a st[rii ecosistemelor forestiere care sd conducd la evaluarea
biodiversitAlii Ei a factorilor climatici qi elaborarea unor scenarii de dezvoltare pentru
valorificarea poten{ialului recreativ cultural qi istoric al pddurilor urbane qi periurbane.
Stadiul proiectului: in implementare.
C. Complexul pentru ingrijirea, reabilitarea Ei protecfia ursului brun reprezintd o
parte din Crescltoria de Vinat a cirei realizare a fost aprobatl prin H.C.L. nr. 255117
aprilie 2019 privind aprobarea Municipiului BraSov privind inJiinlarea Sifunclionarea unei

crescdtorii de vhnil fu fondul forestier proprietate publicd a Municipiului BraSov,
administrat de Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt.R.,4. Separarea acestuia de
proiectul mare reprezentind crescitoria se impune datoriti identificirii de surse de
finan(are pentru realizarea acestuia.
Astfel, in vederea implementdrii "Planului de management qi de acfiune pentru
conservarea populaliei de urs brun din Romdnia", este necesard, pe l6ngd toate activitilile
specifice de cercetare qi crearea unei infrastructuri necesare asigur6rii bazei genetice a
populafiei de urs brun din Rom6nia, realizarea acesteia fiind posibild prin finanlarea asiguratd
in cadrul POIM (Programul Operalional Infrastructur6 Mare 2014 - 2020), Axa Prioritard" 4
Proteclia mediului prin mdsuri de conservare a biodiversitdlii, monitorizarea calitd{ii aerului qi
decontaminare a siturilor poluate istoric vizeazd prioritatea de investi(ii 6d ,,Protejarea Si
refacerea biodiversitdlii ;Si a solurilor Si promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin
Naturq 2000 Si de infrastructurd ecologicd", urmdrind, prin Obiectivul Specific 4.1 "Cresterea
gradului de proteclie Si conservare a biodiversitdlii qi refacerea ecosistemelor degrodate",
promovarea mdsurilor de conservare a biodiversitdlii in conformitate cu Cadrul de Ac{iuni
Prioritare pentru Natura 2000, Strategia Europeand pentru Biodiversitate 2020 qi cu Strategia
Nationald qi Planul de Acfiune pentru Conservarea Biodiversitillii 2014 - 2020, aprobatd prin
HG nr. 108112013, prin Obiectivele B, C gi F ale acesteia.
Obiectivul Specific 4.1 "Cregterea gradului de proteclie qi conseryare a biodiversitAlii
qi refacerea ecosistemelor degradate" promoveazd acliuni ce contribuie la indeplinirea
obiectivelor Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Ac{iuni Prioritare pentru
Natura 2000, Strategia Nafionald qi Planul de Actiune pentru Conservarea Biodiversirdii2014
- 2020, ce iau in considerare nevoile concrete de proteclie a biodiversit5fi din Romdnia.
Tehnologia de creqtere intr-un sistem intensiv, in condilii de captivitate, intr-o suprafald
de 617.842m2, se bazeazd pe o relea de compartimente in care se are in vedere ca, prin
pozilionarea lor, sd se asigure pe l6ngd addpost Ei liniqte qi posibilitatea ca speciile sd se poatd
hrdni in spaliul astfel creat.
StaAiU proiectului: in etapa premergltoare contractlrii (verificare qi evaluare).

D. ln 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 P6durilor Kronstadt
R,A. qi Institutul Nalional de Cercetare Dezvoltare in Silviculturd "Marin Dricea" Braqov.
Scopul principal al proiectului il reprezintd asigurarea unui management corespunzdtor
al resurselor forestiere administrate de Regia Publicl Locald a Pddurilor (RPLP) Kronstadt RA
din punct de vedere al planificdrii, organizdrii, coordondrii qi 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
tehnologiilor privind depistarea,
sdn[tate, imbundtdlirea metodelor, mijloacelor
monitorizarea, prevenirea qi combaterea principalilor dlundtori Ei boli (biotice, abiotice qi
complexe) qi dezvoltarea capacitdfii acestora de a furniza bunuri qi servicii in condiliile
manifestdrii tot mai accentuate a schimbirilor socio-economice qi de mediu.
Stadiul proiectului: in implementare.
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