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RAPORT

privind activitatea Regiei Publice Locale a Pldurilor Kronstadt R.A. pentru luna
Ianuarie 2021
Regia Publicd Locald a P[durilor Kronstadt R.A., avdnd sediul in Municipiul Bragov, str.
Panselu{elor, nr.23, bI.1, jud. Bragov, este o structurd cu specific silvic aflat[ in subordinea

Consiliului Local al Municipiului Bragov, iar conform Regulamentului de Organizare gi
Funcfionare, art. 2, Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. este constituitA ca persoand
juridic[ gi functioneazd,pebazd,de gestiune economicd gi autonomie financiard.
Aceasta a fost infiintatd in anul 2005 prin Hot[rdre a Consiliului Local al Municipiului
Braqov, avdnd ca obiect de activitate aplicarea strategiei na[ionale in domeniul silviculturii
acfiondnd pentru apdrarea, conservarea gi dezvoltarea durabil[ a fondului forestier proprietate
publicd a Municipiului Bragov gi al altor unit[1i administrativ-teritoriale, a fondului forestier
proprietate a persoanelor fizice, in vederea cregterii contributiei pldurilor la imbunitdfirea
condiliilor de mediu gi la asigurarea economiei locale cu lemn, cu alte produse ale pldurii qi cu
servicii specifice silvice.
Aceastd structurd a fost infiinfatd in scopul asigurdrii unei gospodlriri durabile a fondului
forestier, conservSrii qi dezvoltdrii pidurilor administrate precum gi al dezvoltarii activitatiilor
conexe.
Una din pricipalele atribulii ale Regiei, este aceea cI asigurd finan(area lucrdrilor necesare
in vederea gospoddririi ra{ionale a fondului forestier proprietate publici a Municipiului Bragov, pe
care il are in administrare gi a desftqur[rii normale a activit5tii, in condiliile prevdzute de lege.
Regia urm[regte cu prioritate aplicarea strategiei na(ionale in domeniul silviculturii
ac{iondnd pentru apdrarea, conservarea gi dezvoltarea durabili a fondului forestier proprietate
publicd a Municipiului Bragov in vederea valorificlrii, prin acte gi fapte de comet, a produselor
specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, in condilii de eficien(d economicd,
exercit6nd qi atribu[ii de serviciu public cu specific silvic.
Avdnd in vedere diversitatea funcfiilor indeplinite de pldurile proprietate a Municipiului
Braqov (produc[ie de masl lemnoas5, protejarea unor specii gi habitate, recreare, asigurarea
resurselor de apd, protecfie impotriva eroziunii, poludrii etc.) gi complexitatea activitdlilor in care
este implicat[ regia (management forestier, conservarea biodiversitAlii, educafie gi cercetare
silvic5, etc.) precum gi faptul cd regia isi propune sd promoveze un management forestier
responsabil din punct de vedere al mediului, benefic din punct de vedere social gi viabil economic,

certificarea modului de gospod6rire a acestor pdduri printr-un sistem recunoscut la nivel
interna[ional constituie o prioritate pentru regie.
Un astfel de certificat rcprezintd, o dovadd a calitSlii managementului gi a respectdrii
legislafiei na(ionale gi interna[ionale referitoare la utilizarea gi protejarea resurselor forestiere.
Sistemul propus a fost considerat drept cel mai potrivit pentru atingerea acestui obiectiv av6nd in
vedere c[ acesta ia explicit in considerare cele trei laturi principale care se intrepdtrund in
gospoddrirea pddurilor, respectiv domeniile de mediu, social gi economic.
In vederea realizdrii obiectului principal de activitate - Silvicultur[ gi alte activitdli
forestiere, precum qi a activitililor conexe acestora, a$a cum sunt definite in statutul regiei
resursele materiale gi umane sunt mobilizate eficient, respect6ndu-se principiul unei bune gestiuni
economico-financiare gi a unui management financiar slndtos.
Rezultatele ob(inute in anii precedenli in activitatea specific silvici a Regiei Publice Locale
a P[durilor Kronstadt R.A., precum gi in cea de asigurare a unei infrastructuri gi dot[ri decente
pentru desfrgurarea activitdtilor specifice, constituie premizadesfrguririi acestora gi in anul 2021,
oglinditd intr-un Buget de Venituri gi Cheltuieli fundamentat realist, cu dimensionarea cheltuielilor
conform legii, in func{ie de prioritdli qi in strictd corelare cu posibilitd{ile reale de realizare a
veniturilor, lu6nd in considerare efectele situafiei pandemice determinatd de rdspdndirea
coronavirusului SARS-CoV-2, ce a avut ca efect gi evolulia negativl de pe pia{a lemnului,
operatorii economici atestafi pentru exploatare forestierd prezentdnd inc6 o nesiguranli in ceea ce
priveqte evolutia acestei piefe, motiv pentru care, ?n prezent, acegtia menfindndu-gi dispozi(ia
redusd in achizilionarea de masd lemnoas[.
Proiectul Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a P6durilor Kronstadt
R.A. pentru anul 2021, ce urmeazd a fi propus spre aprobare, constituie, dupd aprobarea in
Consiliul Local al Municipiului Braqov, instrumentul urmdririi qi cuantificdrii economice a intregii
activitdli desfbgurate de regie precum gi garanfia autonomiei sale, economice gi functionale.
Proiectul Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Publice Locale a
Pddurilor Kronstadt R.A., propus spre aprobare, asigurd echilibrul financiar intern, desfEgurarea
activitdti i economice, indep I inind urmdtoarele funcfii :

Av6nd in vedere prevederile Codului silvic - Legea 4612008 Republicat6, cu modificdrile
volumul maxim de lemn ce se poate recolta din fondul forestier nu poate
depSgi posibilitatea anuald stabiliffi prin amenajament silvic, cu excepfia situaliei in care volumul
produselor accidentale depigegte aceast5 posibilitate, fiind astfel obligatorie exploatarea integrald
gi cu prioritate a acestor produse accidentale, in scopul prevenirii infestlrii arboretelor, urmdnd ca
volumul acestora sd fie diminuat corespunzdtor in anii urm[tori.
Conform amenajamentelor silvice elaborate pentru fondul forestier proprietate publicd a
Municipiului Bragov gi aprobate prin Ordin de Ministru, administrat de R.P.L.P. Kronstadt R.A.,
posibilitatea anuald de exploatare pentru anul202l, a stat la baza fundamentdrii veniturilor din
activitatea debazd,.
qi completdrile ulterioare,

I.

Realizarea veniturilor qi cheltuielilor la luna Ianuarie202l.

Realizarea elementelor de venituri gi cheltuieli, cu detaliere pe categorii de venituri gi
cheltuieli, la luna Ianuarie 2021, in conformitate cu prevederile proiectului Bugetului de Venituri
gi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A. propus spre aprobare pentru anul
2021, se prezintd astfel:

I.1. Veniturile realizate in luna Ianuarie 2021 de cdtre Regia Public6 Locald a Pddurilor
Kronstadt R.A. sunt urm[toarele:
Veniturile realizate din activitatea de bazd, de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier administrat, in conformitate cu prevederile Hot[rdrii Guvernului nr. 775/2017 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
public6, cu modificirile qi complet[rile ulterioare, acestea fiind in cuantum de:260,93 mii lei.
Tot in cadrul veniturilor din exploatare se regisesc Ai veniturile reprezentdnd serviciile
prestate (activitdli de marcare qi indepdrtare a arborilor, ce prezintd pericol, de pe domeniul public
al Municipiului Braqov, activitdri privind organizarea de tdrguri meqtegugdregti, precum gi alte
servicii prestate), acestea fiind in cuantum de: 6,03 mii lei.
Au mai fost realizate alte venituri din exploatare, in special din utilizarea, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare, a fondului de conservare special constituit, in cuantum total de
14,51 mii lei.
Au fost realizate venituri din amenzi gi penalit6{i, in conformitate cu prevederile legale
valoare de 0,15 mii lei, precum gi din proiectele cu finanlare extern6, in cuantum de 6,52 mii lei.
De asemenea, tot la capitolul venituri se adaug[ veniturile financiare in sumi de 13,21 mii
lei.
I.2. Cheltuielile realizate in luna Ianuarie 2021 de cltre Regia Publicl Locali a Pddurilor
Kronstadt R.A., au fost repartizate in functie de prioritdfile stabilite de cdtre aceasta prin proiectul
Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A. propus
spre aprobare pentru anul202l gi de prevederile legii privind fondurile cu destina[ii speciale gi se
compun in principal din:
A. Cheltuieli cu bunuri gi servicii in valoare de 64,33 mii lei cuprind cheltuielile aferente
in principal activitdtii debazdprivind asigurarea cu materii prime, materiale consumabile, utilitati,
servicii de intrefinere qi reparafii, prime de asigurare precum gi alte cheltuieli cu servicii executate
de

te(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 qi cele rezultate din activitdlile 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 2021 a Regiei Publice Locale a Pddurilor
Kronstadt R.A., intocmitl in conformitate cu prevederile art. l1 alin (3) din H.G. nr. 39512016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizilie publici/acordul - cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice.

De asemenea sunt fundamentate cheltuielile necesare func(ionlrii in condilii de maxima
eficien{I a regiei, a activitdtilor specifice fondului cinegetic nr. l8 Timig, gestionat de cltre Regia
Publicd LocalS a Pddurilor Kronstadt R.A.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe gi vdrsdminte asimilate, in valoare de 5,47 mii lei
reprezentAnd sumele datorate Bugetului local, conform prevederilor legale.

C. Cheltuieli cu personalul - total, in cuantum de 407,01 mii lei cuprind salariile qi
contribu[iile aferente acestora, pentru personalul regiei, judicios dimensionat prin Statul de
personal qi func(ii qi repartizat conform Organigramei aprobate, precum gi cheltuielile aferente
Contractelor de mandat, reglementate de citre Ordonan(a de Urgen[[ nr. 109 din 30 noiembrie
2011 privind guvernanfa corporativ6 a intreprinderilor publice, cu modificlrile gi complet6rile
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 81,11 mii lei cuprinzind amortizarea
imobilizirilor corporale gi necorporale, precum gi constituirea fondurilor speciale din activitatea
silvic6, in conformitate cu prevederile legii.
De asemenea, tot la capitolul cheltuieli se adaug6 cheltuielile financiare in sum6 de 2,16
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 sd-gi continue activitatea specific[, aga
cum a fost acesta aprobat prin Decizie a Consiliului de Administra{ie al regiei din luna decembrie
2020.

Activitatea de v0nitoare
Regia Publicl Local[ Kronstadt R.A, a dezvoltat un nou concept, acela de vdnltoare de
imagini, prin care dd posibilitatea tuturor pasiona[ilor de natur[ qi faund sd "linteascd", prin
obiectivul aparatelor de fotografiat sau al camerelor video, imagini inedite cu fauna de interes
cinegetic. In acest scop, regia, are realizate un numir de 3 observatoare din care pasionafii pot
viziona animalele sdlbatice qi pas[rile.
in vederea ajutor6rii speciilor de interes cinegetic, in timpul iernii, regia,a dezvoltat o refea
puncte
de
de hrdnire complementard qi monitorizare at6t pentru urs gi mistre! cdt gi pentru cervide
gi ciprior, amplasatd in interiorul fondului cinegetic.
Facem menfiunea cd, urrnare a situafiei pandemice determinate de rdspdndirea
coronavirusului SARS-CoY-2, activititile specifice compartimentului vdndtoare - "v6ndtoarea de
imagini" sunt momnetan suspendate.

Paza gi protecfia

pldurilor

Regia Publicd Local[ a Pddurilor Kronstadt R.A., prin angajafii acesteia gi prin mdsurile
intreprinse, aclioneazd in vederea reducerii fenomenului infrac{ional/contravenfional in fondul

forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov precum gi in fondul cinegetic gestionat, sens
efectueazd, regulat patruldri, in vederea prevenirii gi reducerii fenomenului infrac{ional/
contraven(ional, intocmind prin agen{ii s6i constatatori procese verbale de constatare gi sanc[ionare
a contravenfiilor silvice.
Activitatea de protecfie a pddurilor constl in monitorizarea gi prognozarea ddundtorilor
specifici speciilor forestiere: insecte, ciuperci, defoliatori. Anualin fondul forestier se amplaseazd
curse feromonale, numdrul acestora variazdin func{ie de intensitatea atacurilor.
Lucrdrile de protectia pldurilor din cadrul fondului forestier administrat de regie se
desftgoar[ impreun[ cu cadre didactice gi studen[i ai Facult6lii de Silviculturl 9i Exploatlri
Forestiere pe baze unui protocol de colaborare existent intre noi gi universitate.
Astfel datele culese din teren se centralizeazdantal dupd care se intocmesc documenta(iile
specifice pebaza cdrora se stabilesc m6surile ce se vor lua in anul urm[tor.

in care

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

finan{iri

Implicarea regiei in identificarea qi atragerea de surse de finanlare externe, s-a concretizat,
p6n[ in prezent, prin urmitoarele proiecte:

A. Avdnd in vedere evolutia pestei porcine gi mdsurile de biosecuritate recomandate de
Direc{ia Sanitard Veterinard gi Pentru Siguranfa Alimentelor Bragov, (in urma misiunii FVO
efectuate in Romdnia), printre care se regdsegte qi faptul ca fiecare fond cinegetic s[ fie echipat cu
facilitali de refrigerare sau altd solulie de plstrare a carcaselor in condilii igienice p6ni la obtrinerea
rezultatelor de laborator, precum gi calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. l8 Timig a regiei,
s-a procedat la intocmirea documentafiei tehnico - economice pentru oblinerea unei finanfdri
nerambursabile pentru proiectul ,,Achizfia de cdtre RPLP Kronstadt R.A. a unei camere
frigoriftce in vederea limitdrii efectelor pestei porcine in judelul Bragov" prin fonduri FEADR,
Submdsura 5.1 " Sprijin pentru investilii in ac{iuni preventive menite sd reducl consecinfele
dezastrelor naturale, evenimentelor adverse gi evenimentelor catrastofale"
Camera frigorifici se va amenaja in interiorul unei anexe aflatdin incinta Cantonului Silvic
Timigul de Sus dotat cu sistem de canalizare cu fos[ septicS.Achizilia camerei frigorifice se va
face in condiliile legii privind achiziliile publice, iar sursa de finan{are aachizilieiva fi in propo(ie
de 80% asiguratd prin fonduri FEADR. Valoarea maximl a finan{5rii este de 20.000 euro.

B. Este in implementare Contractul subsidiar nr. 14 cu titlul ,,Monitorizarea stdrii
ecosistemelor forestiere gi valorificarea potenfialului recreativ, cultural qi istoric al pddurilor
urbane gi periurbane administrate de RPLP Kronstadt", incheiat intre Regia Publicd Local5 a
Pddurilor Kronstadt R.A. gi Institutul Na(ional de Cercetare Dezvoltare in Silvicultur[ "Marin
Dricea" Bragov.
Scopul principal al proiectului il reprezintd, identificarea qi punerea in valoare a
potenfialului recreativ, culturalqi istoric al pldurilor urbane gi periurbane, evaluarea biodiversitdlii
acestora.

Obiectivele proiectului se refer6, in principal, la: evaluarea func{iilor recreative, culturale
gi istorice ale pddurilor din jurul municipiului Bragov, implementarea unui sistem de monitorizare

integratl a stdrii ecosistemelor forestiere care

sd conducd la evaluarea

biodiversit[1ii gi a factorilor

climatici gi elaborarea unor scenarii de dezvoltare pentru valorificarea poten{ialului recreativ
cultural qi istoric al pddurilor urbane gi periurbane.
Activitl{ile specifice ale proiectului: identificarea qi descrierea zonelor cu poten}ial
recreativ qi cultural, cuantificarea valorii pldurilor cu impact social insemnat, proiectarea gi
amplasarea unei re{ele de suprafele perrnanente de lungd duratd, determinarea biodiversitafii gi
factorilor climatici specifice ecosistemelor forestiere limitrofe aglomerdrilor urbane, identificarea,
descrierea qi promovarea unor elemente ale patrimoniului imaterial (legende, mituri, povestiri etc.)
in relalie directi cu zonele forestiere din vecindtatea Braqovului, descrierea gi evaluarea unor
mdsuri de dezvoltare a zonelor cu rol recreativ, cultural gi istoric precum qi a infrastructurii cu rol
recreativ din pddurile urbane qi periurbane, monitorizarca 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 solulii de imbun[tdfire qi de evaluare a gradului de utilizare a infrastructurii
recreative; constituirea unei relele de suprafefe permanente de lung[ durati in care se va monitoriza
biodiversitatea la mai multe niveluri; baze dedate cu pddurile urbane gi periurbane de interes social
pentru municipiul Braqov, variabilitatea parametrilor climatici, biodiversitatea acestor p[duri,
starea de sdnitate a lor, infrastructura cu rol recreativ existentl qi gradul acesteia de utilizare; studii
privind perceplia popula{iei despre valoarea recreativd gi sociald a pddurilor, mogtenirea culturald
gi istorici a unor pdduri (zone forestiere), evaluarea solufiilor de dezvoltare a zonelor cu rol
recreativ ;i a infrastructurii necesare; articole gtiinfifice.
Gradul de noutate, originalitate, complexitate qi de inovare al proiectului rezultd din:
fundamentarea managementului forestier durabil avdnd in prim plan funcfiile recreative, culturale
gi istorice ale pddurilor limitrofe marilor aglomerdri ubane, stabilirea gi descrierea stirii
ecosistemelor forestiere din jurul Bragovului;imbun[tdfirea gi dezvoltarea patrimoniului imaterial
in vederea valorificdrii superioare a func(iilor culturale si istorice a pddurilor; elaborarea, prin cocreare cu factorii cheie interesali, a unor direclii viitoare de dezvoltare pentru zonele forestiere gi
a infrastructurii cu rol recreativ din jurul Bragovului.

Astfel,

in cursul lunii

Ianuarie 2021 s-au desfEgurat urmdtoarele activitdli specifice
proiectului, acestea frcdnd parte din raportarea aferentd peioadei Ianuarie - Martie 2021, ce
urmeazd a fi transmisd cdtre organismul de finan[are:
Activitatea 3. - Cuantificarea valorii pidurilor cu impact social insemnat prin analizl
sociologicl.
In cadrul s-a demarat activitatea reprezentdnd desfEqurarea anchetei sociologice in vederea
cuantificdrii valorice a efectelor sociale, precum gi a grupurilor de factori interesa{i.
Rezultat obfinut: Studiu sociologic privind percep{ia populafiei asupra valorii serviciilor
recreative, culturale gi istorice a pidurilor din jurul Municipiului Bragov, inclusiv stabilirea
acesteia - rezultat parfial.

Activitatea 8.
locale.

-

Monitorizatea parametrilor clirnatici gi descrierea topoclimatelor

in cadrul activiterii s-au continuat mdsurdtorile privind parametrii meteorologici, fiind
colectate, analizate gi interpretate datele inregistrate la staliile meteorologice instalate in cadrul
subactivitElii 4: temperatura gi umiditatea in aer gi in sol, v6nt, precipitalii, radialia solar[.
Rezultat ob{inut:
Studiu privind parametri climatici qi dinamica acestora - rezultat pa(ial.
Bazd de date privind variabilitatea parametrilor climatici - rezultat pa(ial.
Activitatea 12. - Gradul de utilizare qi intensitatea de utilizare a infrastructurii
recreative. Evaluare qi monitoruare.
in cadrul activitelii s-a demarat procedura privind modul in care urmeazd a fi stabilite
puncte de control prin intermediul cdrora va fi desfrquratd activitatea de contabilizarc a
utilizatorilor infrastructurii existente.
Rezultat obfinut: Studiu privind utilizarea infrastructurii cu rol recreativ, cultural, istoric qi
social - livrabil pa(ial.
C. Complexul pentru ingrijirea, reabilitarea qi protecfia ursului brun reprezinti o
parte din Crescitoria de Vinat a cirei realizare a fost aprobatl prin H.C.L , nr.255ll7 aprilie
2019 privind aprobarea Municipiului BroSov privindintiinlarea gifunclionarea unei crescdtorii
de vdnat in fondul forestier proprietate publicd a Municipiului BraSov, administrat de Regia
Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. Separarea acestuia de proiectul mare
reprezentind crescitoria se impune datoriti identificlrii de surse de finan(are pentru
realizarea acestuia.
Mdsurile de management aprobate de autoritatea publicd centralS pentru protec{ia mediului
in aceastl perioadl s-au bazat pe prevederile "Planului de management gi de ac(iune pentru
conservarea populatiei de urs brun din Romdnia", elaborat in anul 2005, astfel incAt sd rispundd
obligaliilor asumate prin aderarea la UE gi convenfiile internalionale in domeniu protecfiei naturii,
dar care s6 rdspundd qi realitafli socio-economice din Romdnia. Principiile debazd,ale planului de
acfiune, pornind de la considerentele cd mlrimea optimd a populatiei de urs brun, din punct de
vedere ecologic, social gi economic, este de aproximativ 4.000 de exemplare, iar habitatele
specifice ocup[ o suprafalS de aproximativ 69.000 km2lanivel na{ional, sunt urmitoarele:

indeplineascd rolul ecologic
pentru existenfa speciei;

in toate ecosistemele care oferd condifii adecvate

brun;
management ce se impun.

Astfel, in vederea implementdrii "Planului de management qi de acliune pentru conservarea
populaliei de urs brun din Romdnia", este necesard, pe l6ng[ toate activitd{ile specifice de cercetare
gi crearea unei infrastructuri necesare asigurdrii bazei genetice a populafiei de urs brun din

Rom6nia, realizarea acesteia fiind posibil6 prin finanlarea asiguratd in cadrul POIM (Programul
Operafional Infrastructur[ Mare 2014 -2020), Axa Prioritard 4 Protecfia mediului prin mdsuri de
conservare a biodiversitdlii, monitofizarea calitdfli aerului gi decontaminare a siturilor poluate
istoric vizeazd,prioritatea de investi\ii 6d ,,Protejarea Si refacerea biodiversitdlii Si a solurilor Si
promovorea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 Si de infrostructurd ecologicd",
urmdrind, prin Obiectivul Specific 4.1 "CreSterea gradului de proteclie Si conservare o
biodiversitdlii si refacerea ecosistemelor degradate", promovarea m[surilor de conservare a
biodiversitdlii in conformitate cu Cadrul de Ac(iuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia
Europeand pentru Biodiversitate 2020 gi cu Strategia Na[ionald gi Planul de Ac{iune pentru
Conservarea BiodiversitFttii 2014 - 2020, aprobat[ prin HG nr. 1081/2013, prin Obiectivele B, C
gi F ale acesteia.
Obiectivul Specific 4.1 "Cregterea gradului de protec{ie gi conservare a biodiversitilii gi
refacerea ecosistemelor degradate" promoveazd, acliuni ce contribuie la indeplinirea obiectivelor
Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Actiuni Prioritare pentru Natura 2000,
Strategia Nafionald gi Planul de Ac{iune pentru Conservarea Biodiversitdlii 2014 2020, ce iau in
considerare nevoile concrete de protec{ie a biodiversit[tii din Rom6nia.
in acest sens, complexul pentru ingrijirea gi reaLilitarea urgilor cu comportament deviant,
realizat de R.P.L.P. Kronstadt R.A. are in vedere situa{ia specificd {drii noastre, asigurdnd o
prioritizare a acfiunilor gi coordonarea factorilor implica{i in conservarea qi gestionarea populafiei
de urs din Romdnia, pentru:

exemplarelor de urs,

regional,

legale,

responsabile.

Tehnologia de cregtere intr-un sistem intensiv, in conditii de captivitate, intr-o suprafald de
611.842m2, sebazeazd. pe o relea de compartimente in care se are in vedere ca, prin porilionu.ru
lor, sd se asigure pe ldngd addpost gi liniqte qi posibilitatea ca speciile sd se poatd hrlni in spafiul
astfel creat.
tntreaga suprafald va fi imprejmuit6 corespunzdtor atdt pentru menfinerea animalelor in
complex, cdt gi pentru protecfia lor impotriva bolilor. in interiorul compartimentelor c6t gi in zona
unde animalele sunt crescute in semilibertate, sunt prevdzute puncte de hrdnire, depozite pentru
hrand gi adipdtori rdspindite cAt mai uniform pentru deservirea optiml a efectivelor.

Pentru urmdrirea speciilor ca dezvoltare gi mod de via{6 sunt prevdzute observatoare
distribuite in punctele cele mai frecventate de animale. Pentru capturarea v0natului se va executa
o capcan6, iar la intrarea in complex se vor infiinfa filtre de minim sanitar.
Imprejmuirile exterioare vor urmdri pe c6t posibil limitele naturale, respectiv,vdi, culmi, qi
vor fi mascate in apropierea po(ii de acces cu specii arbustive.
Principalele p6(i constructive ale complexului sunt reprezentate de amenajlri pentru
intrefinerea gi observarea v6natului, puncte de hrdnire, instala{ii de monitorizare avdnatului.
In cadrul complexului, elementele de bazd ale investiliei iniliale qi cheltuielile cu
personalul ce participd la implementarea proiectului vor fi asigurate in proporfie de 99,98o/o prin
proiect cu finanfare nerambursabild.
Prezentul proiect se afl6 in etapa premergdtoare contractirii (verificare qi evaluare).

D. in cursul lunii Martie 2020, 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 Public5 Locald a P[durilor Kronstadt R.A.
gi lnstitutul Na(ional de Cercetare Dezvoltare in Silvicultur6 "Marin Drdcea" Bragov.
Scopul principal al proiectului il reprezintl asigurarea unui management corespunz[tor al
resurselor forestiere administrate de Regia Publicd Locald a Pddurilor (RPLP) Kronstadt RA din
punct de vedere al planificdrii, organizdrii, coordonirii qi controlului.
In acest context, obiectivul general al proiectului constd in optimizarea solu{iilor de
management a pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA prin monitorizarea st6rii de sdn[tate,
imbundtS{irea metodelor, mijloacelor Ei tehnologiilor privind depistarea, monitorizarea, prevenirea
gi combaterea principalilor d6undtori gi boli (biotice, abiotice gi complexe) qi dezvoltarea
capacitdlii acestora de a furniza bunuri gi servicii in condiliile manifestlrii tot mai accentuate a
schimbdrilor socio-economice qi de mediu.
Obiectivele gtiin{ifice ale proiectului se referd in principal la : i) cunoaqterea resurselor
stirii acestora prin inventarierea statisticd a pddurilor; ii) identificarea principalelor
funclii qi servicii ecosistemice oferite de pddurile administrate de RPLP Kronstadt RA in raport
zonarea funclionald a acestora; iii) evaluarea, analiza gi supravegherea continui stdrii de sindtate
a pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA; iv) Depistarea, prevenirea qi combaterea agenfilor
forestiere gi a

vltimitori.

Vor fi abordate aspectele principale ale activitdlii de protecfia pddurilor din zona de studiu,
in vederea adaptirii soluliilor la noul context legislativ gisocial (regulile de certificare), cdt gi a
identificarii clilor de optimizare arezultatelor specifice, prin urm[toarele activit[1i:
i) Proiectarea retelei sistematice de suprafe(e permanente de cercetare in vederea
inventarierii statistice a arboretelor administrate de RPLP Kronstadt RA.
ii) Amplasarea relelei sistematice de sondaje permanente, inventarierea statisticd a
arborilor din cadrul acestora, prelevarea de probe de cregtere radial[ gi evaluarea stdrii de sdnltate
a pddurilor.
iii) Stabilirea pricipalilor indicatori de caracterizare astdrii pddurilor administrate de RPLP
Kronstadt RA pe baza informa{iilor obfinute prin inventarieri gi prelevdri de probe de creqtere
radiald dintr-un egantion de suprafefe perrnanente de cercetare din refeaua statisticd proiectatl gi
amplasatd in treren.
iv) Evaluarea mlsurilor de management pentru agenfii biotici qi abiotici perturbatori
pldurilor administrate de RPLP Kronstadt.

Rezultate cuantificabile: observarea, testarea, analizarea qi implementarea de metode
optimizate de identificare/depistare, monitorizare, prognoza/analiza riscului, prevenire gi
combatere ale principalelor insecte gi boli (criptogamice sau complexe), precum qi integrarea
acestora in managementul general al arboretelor (ecosistemelor) afectate din zona de studiu.
Rezultatele estimate prin implementarea proiectului, pe baza activitililor gtiin{ifice
propuse, se vor concretiza in:

o
o
o
o
o
.
o

Retea sistematicd de inventariere statistic[ qi de evaluare anuali a stdrii de sdnltate
a pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA.

Harta pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA in format digital cu privire la
distribu{ia spafiald a relelei sistematice de sondaje permanente.
Baze de date integrate obfinute pe baza inventarierii statistice, evaluSrii stdrii de
sdnatate a arborilor, identificdrii funcliilor gi serviciilor ecosistemice pe baza
zondrii funcfionale a p6durilor.
Rapoarte privind principalii indicatorii de caracteizare a stdrii p6durilor
administrate de RPLP Kronstadt RA (suprafa{a pe specii gi grupe de specii,
mdrimea fondului de producfie, volumul mediu la ha, cregterea medie in volum
distribufia p[durilor pe clase de vdrstl etc.).
Rapoarte privind identificarea principalilor agenli biotici vdtdmdtori; factorii biotici
Ei abiotici vdtimltori din pepiniere; caracteristicile culturilor silvice afectate de
insecte ddun[toare, debilitarea / uscarea plantaliilor gi arboretelor;
Studii privind evaluarea gradului de risc qi a impactului insectelor ddunltoare
asupra regenerdrilor qi arboretelor.
Articole gtiinfifice referitoare la rezultatele ob{inute in decursul cercetdrilor.

Rezultatele obfinute 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 / depistare, monitorizare, prognoza I analizariscului, prevenire
qi combatere ale principalelor insecte gi boli (criptogamice sau complexe), stabilirea strategiei de
valorificare a resurselor in raport cu sistemul de management gi condifiile de piald, cunoa;terea
serviciilor ecosistemice oferite de pldurile 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 qi de inovare al proiectului rezultd din
caracterizarea in premier[ a resurselor forestiere gi a stirii pddurilor administrate de RPLP
Kronstadt RA , evidenlierea impactului speciilor noi (invazive sau potenlate de schimbdrile
climatice), de insecte gi patogeni, implemenatrea unor solulii noi, optimizate de supraveghere gi
management integrat al p[durilor (ecosistemelor) debilitate de factorii biotici gi abiotici
perturbatori oferind pe aceastd cale posibilitatea recolt[rii in mod planificat gi comercializ1rii
lemnului, considerat incd principal produs fumizat de p6duri. Bunurile gi serviciile - inclusiv
func(iile protective, de recreare gi biodiversitatea acestora - c6qtig[ o mai mare importan[d, in
special in sfera societi{ii din mediul urban.

Realiziri obiective de investifii in cursul lunii Ianuarie202l
Programul de investi(ii, dot[ri qi sursele de finan[are a investi{iilor, cuprinde sursele de
finan[are proprii, constituite din profitul net nerepartizatdinanul precedent gi amortismentul anului
curent qi detalierea cheltuielilor pentru investitrii pe obiective de investilii specifice obiectului de
activitate al regiei.
Cheltuielile pentru investitii sunt aferente, in principal, derul6rii gi finalizdrii investi{iilor
in curs qi arcalizdrii de investilii noi necesare desfrqurdrii activitdtii regiei.
O componentd o reprezintd continuarea demersurilor necesare infiin![rii, in U.P. IV
Bragov, ua 514A, 517 , pe o suprafald de 25,2 ha a unui parc dendrologic, const6nd in elaborarea
unei propuneri tehnice privind infiinlarea parcului (alegerea speciilor, a modului de dispunere a
acestora, pozifionarea aleilor necesare pentru vizitare, etc.) gi demararea studiilor de specialitate
necesare in procesul de proiectare qi execufie.

MIsuri in vederea reducerii riscului de contaminare in contextul

situafiei

epidemiologice determinate de rispindirea coronavirusului SARS-CoV-2
Regia Public[ Local6 a P[durilor Kronstadt R.A. s-a preocupat sd respecte gi sI pun[ in
aplicare prevederile legale referitoare la noul coronavirus, in vederea protejarii angajaiitor acesteia
precum gi a terlelor persoane, in vederea reducerii riscului de contaminare.
Astfel s-a optat pentru munca la domiciliu pentru angaja[ii ai ciror activitate a permis acest lucru
gi in perioada de stdrii de urgen[6.

Indicatorii de performan(i
Indicatorii de performanfd trebuie sd cuprindd obiectivele gi criteriile de performan[d ale
R.P.L.P. Kronstadt R.A. fundamentate in functie de prevederile Bugetului de Venituri gi Cheltuieli
anuale.

Indicatorii de Performa(d anuali estima[i prin Bugetul de Venituri gi Cheltuieli asiguri
echilibrul financiar intern, desfbgurarea activit[tii economice in condilii de eficien{i, indeplinind
urmltoarele funcfii:

Facem menliunea cd nu au fost stabilili, conform legislaliei in vigoare, prin H.C.L.,
indicatorii de performan(d pentru monitorizarea performan(ei regiei, nici indicatorii-cheie de
performanfd financiari gi nefinanciari pentru acordarea componentei variabile a remunera{iei
pentru administratorii executivi gi pentru cei neexecutivi, aqa cum sunt acestea prevdzute prin
NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea indicatorilor de
performan[d financiari qi nefinanciari gi a componentei variabile a remuneratiei membrilor
consiliului de administrafie sau, dupd caz, de supraveghere, precum gi a directorilor, respectiv a
membrilor directoratului, aprobate prin H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenfd a Guvernului nr.
I 09 120 I 1 privind guvernan{a corporativ[ a intreprinderilor publice.
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