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RAPORT

privind activitatea Regiei Publice Locale a Pldurilor Kronstadt R.A. pentrul luna Ianuarie
2018

Regia Publica Locali a Pddurilor Kronstadt R.A., avdnd sediul in Municipiul Bragov, str.
Panselulelor, nr.23, bl.l, jud. Braqov, este o structurd cu specific silvic aflatd in subordinea
Consiliului Local al Municipiului Bragov, iar conform Regulamentului de Organizare qi
Functionare,art.2, Regia Publicd Locald a P6durilor Kronstadt R.A. este constituitd ca persoana
juridica gi funclione azd pe bazd de gestiune economicd qi autonomie financiar6.
Aceasta a fost infiintatd in anul 2005 prin Hotdr6re a Consiliului Local al Municipiului
Bragov, avdnd ca obiect de activitate aplicarea strategiei nalionale in domeniul silviculturii
ac{iondnd pentru apdrarea, conservarea gi dezvoltarea durabild a fondului forestier proprietate
publica a Municipiului Bragov gi al altor unitali administrativ-teritoriale, a fondului forestier
proprietate a persoanelor fizice, in vederea creqterii contribuliei p6durilor la imbundtalirea
condiliilor de mediu Ei la asigurarea economiei locale cu lemn, cu alte produse ale pidurii Ei cu
servicii specifice silvice.
Aceastd structurd a fost infiintatd in scopul asigurdrii unei gospoddriri durabile a fondului
forestier, conserv6rii qi dezvoltlrii pldurilor administrate precum gi al dezvoltdrii activitatiilor
conexe.

in vederea realizdrii obiectului principal de activitate - Silvicultur6 gi alte activiEti
forestiere, precum gi a activitdlilor conexe acestora, aga cum sunt definite in statutul regiei resursele materiale gi umane sunt mobilizate eficient, respect6ndu-se principiul unei bune gestiuni
economico-financiare qi a unui management financiar sdn[tos.
Rezultatele bune oblinute in anii precedenli in activitatea specific silvic[ a Regiei Publice
Locale a Pddurilor Kronstadt R.A., precum gi in cea de asigurare a unei infrastructuri gi dotari
decente pentru desldgurareaactivitdlii, constituie premizaunei activitS{i eficiente qi in anul 2018,
oglindita intr-un Buget de Venituri gi Cheltuieli fundamentat realist, cu dimensionarea cheltuielilor
conform legii, in func{ie de priorit[1i gi in strict6 corelare cu posibilit6lile reale de realizare a
veniturilor.
Proiectul Bugetului de Venituri qi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a P[durilor Kronstadt
R.A. pentru anul 2018, propus spre aprobare, constituie, dupl aprobarea in Consiliul Local al
Municipiului Bragov, instrumentul urmaririi gi cuantificdrii economice a intregii activit6ti
desfEqurate de regie precum qi garan{ia autonomiei sale, economice gi func{ionale.

Proiectul Bugetului de Venituri gi Cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Publice Locale a
Pddurilor Kronstadt R.A., propus spre aprobare, asigura echilibrul financiar intern, des{Egurarea
activitatii economice in condilii de eficienid, indeplinind urmdtoarele funcfii:

Av6nd in vedere prevederile Codului silvic - Legea 4612008 Republicat[, cu modificirile
volumul maxim de lemn ce se poate recolta din fondul forestier nu poate
depaqi posibilitatea anual6 stabilitd prin amenajament silvic, cu exceptia situaliei in care volumul
produselor accidentale dep[geqte aceasti posibilitate, fiind astt'el obligatorie exploatarea integrall
gi cu prioritate a acestor produse accidentale, in scopul prevenirii infest[rii arboretelor, urmdnd ca
volumul acestora sd fie diminuat corespunzdtor in anii urmitori.
Conform amenajamentelor silvice elaborate pentru fondul forestier proprietate publicd a
Municipiului Bragov gi aprobate prin Ordin de Ministru, administrat de Regia Publicd Locald a
Pddurilor Kronstadt R.A., posibilitatea anuald de exploatare pentru anul 2018, ce urmeazd a fr
valorificatd, cf. H.C.L. nr. 615 din data de l5 noiembrie 2017, este de 58.177 m.c., repartizald
astfel: 51.477 m.c. prin licitalie c[tre operatori economici, 6.700 m.c. c6tre populalie, alte institulii
publice qi 1.000 m.c. pentru consumul propriu specific activit6tilor regiei, nivel la care au fost
fundamentate veniturile din activitatea de bazd.
gi completarile ulterioare,

I.

Realizarea veniturilor qi cheltuielilor la luna Ianuarie 2018.

Realizarea elementelor de venituri qi cheltuieli, cu detaliere pe categorii de venituri gi
cheltuieli, la luna lanuarie 2018, in conformitate cu prevederile proiectului Bugetului de Venituri
gi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A. propus spre aprobare pentru anul
2018, se prezintd astfel:

I.1. Veniturilerealizate in luna Ianuarie 2018 de cdtre Regia Publici LocalS a P[durilor
Kronstadt R.A. sunt urmStoarele:

Veniturile realizate din activitatea de bazd, 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 modificirile gi completdrile ulterioare, acestea fiind in cuantum de: 307,65 mii lei.
Tot in cadrul veniturilor din exploatare se regdsesc qi veniturile reprezent6nd serviciile
prestate (activitAti de marcare qi indepdrtare a arborilor, ce prezinti pericol, de pe domeniul public
al Municipiului Braqov, activitilile specifice compartimentului vdndtoare - "v6ndtoarea de
imagini", activitdti privind organizarea de tdrguri megtequgdreqti, precum gi alte servicii prestate),
acestea fiind in cuantum de: 0,41 mii lei.
Veniturile din redevenfe gi chirii, sunt in cuantum de 0,85 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 Bisiness Aventura Park S.R.L., pentru obiectivul Parc Aventura Bragov.
De asemenea, tot la capitolul venituri se adaug6 veniturile financiare in sumd de 0,04 mii
lei.

I.2. Cheltuielile realizate in luna lanuarie 2018 de cdtre Regia Public[ LocalS a Pidurilor
Kronstadt R.A., au fost repartizatein func(ie de prioritatrile stabilite de Regia Publicl Locald a
Padurilor Kronstadt R.A. prin proiectul Bugetului de Venituri qi Cheltuieli al Regiei Publice
Locale a P6durilor Kronstadt R.A. propus spre aprobare pentru anul 2018 gi de prevederile legii
privind fondurile cu destina{ii speciale Ei se compun in principal din:

A .Cheltuieli cu bunuri gi servicii in valoare de 178,05 mii lei cuprind cheltuielile aferente
principal
in
activitdtii debazd privind asigurarea cu materii prime, materiale consumabile, utilitatri,
servicii de intrelinere gi repara(ii, 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 gi cele rezultate din activitdlile conexe specificului
silvic al regiei, precum gi in conformitate cu prevederile Programului anual al achiziliilor publice,
anexd al Strategia anual[ de achizilie publica pe anul 2018 a Regiei Publice Locale a P6durilor
Kronstadt R.A., intocmitd in conformitate cu prevederile art. I I 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 funcliondrii in condilii de maximd
eficien(a a regiei, a activit6tilor specifice fondului cinegetic nr. l8 Timig, gestionat de cdtre Regia
PublicS Locald a Pddurilor Kronstadt R.A.
B. Cheltuieli cu impozite, taxe gi v6rsdminte asimilate, in valoare de 9,86 mii lei
reprezentdnd sumele datorate Bugetului local, conform prevederilor legale.
C. Cheltuieli cu personalul - total, in cuantum de 379,82 mii lei cuprind salariile gi
contribuliile aferente acestora, pentru personalul regiei, judicios dimensionat prin Statul de
personal gi funcJii gi repartizat conform Organigramei aprobate, precum gi cheltuielile aferente
Contractelor de mandat, reglementate de cdtre Ordonan[a de Urgen{6 nr. 109 din 30 noiembrie
20ll privind guvernanla corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile gi completdrile
ulterioare.

De asemenea au fost dimensionate, alte cheltuieli cu personalul in conformitate cu
prevederile Legii nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificirile gicompletdrile ulterioare.
D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 108,44 mii lei cuprinzdnd amortizarea
irnobilizirilor corporale qi necorporale, precum gi constituirea fondurilor speciale din activitatea
silvic6, in conformitate cu prevederile legii.
Activitatea de vinltoare
Regia Publicd LocalS Kronstadt R.A, a dezvoltat un nou concept, acela de v6nltoare de
imagini, prin care dd posibilitatea tuturor pasionalilor de naturi gi faun[ si "]inteasci", 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 pasionalii pot
viziona animalele sllbatice gi pas[rile.
in vederea ajutor[rii speciilor de interes cinegetic, in timpul iernii, regia,a dezvoltat o re{ea
de puncte de hr[nire complementard gi monitorizare atdt pentru urs Ei mistret cdt Ei pentru cervide
gi c6prior, amplasat6 in interiorul fondului cinegetic.

Paza gi protec(ia

pidurilor

Regia Publicd Locald a Pidurilor Kronstadt R.A., prin angajalii acesteia gi prin mdsurile
intreprinse, aclioneazd in vederea reducerii fenomenului infractional/contraven(ional in fondul
forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov precum gi in fondul cinegetic gestionat, sens
in care efectueazd regulat patrul6ri, in vederea prevenirii gi reducerii fenomenului infracfional/
contraventional, intocmind prin agenlii s[i constatatori procese verbale de constatare gi sanciionare
a contravenli i lor silvice.
In cursul lunii Ianuarie 2018, au fost intocmite un numdr de 2 de procese verbale de
contravenlie, amenzile aplicate fiind pentru tdiere liri drept de arbori.
Activitatea de proteclie a pddurilor constd in monitorizarea qi prognozarea ddunitorilor
specifici speciilor forestiere: insecte, ciuperci, defoliatori. Anual in fondul forestier se amplaseazi
curse feromonale, numdrul acestora variazd, in funclie de intensitatea atacurilor.
Lucririle de proteclia pldurilor din cadrul fondului forestier administrat de regie se
desfEqoard impreund cu cadre didactice gi studenfi ai Facult6lii de Silviculturd 9i Exploatari
Forestiere pebaze unui protocol de colaborare existent intre noi qi universitate. Astfel datele culese
din teren se centralizeazd anual dup[ care se intocmesc documentaliile specifice pebaza cdrora se
stabilesc m[surile ce se vor lua in anul urmdtor.

Realiziri obiective de investi{ii in cursul lunii Ianuarie 2018
Programul de investilii, dotari gi sursele de finanJare a investitriilor, cuprinde sursele de
finantare proprii, constituite din profitulnet nerepartizatdinanul precedent qi amortismentulanului
curent qi detalierea cheltuielilor pentru investilii pe obiective de investilii specifice obiectului de
activitate al regiei.
Cheltuielile pentru investilii sunt aferente, in principal, derul6rii gi finalizlrii investiliilor
qi
in curs a realizirii de investitrii noi necesare desllquririi activitdtii regiei.
Dintre obiectivele de investiJii, menfion6m continuarea lucr6rilor de amenajare a halei
industriale - depozit din Noua, in conformitate cu toate normativele in vigoare, pentru asigurarea
bazei proprii pentru depozitarea cdsulelor meqteEug[regti, a pavilioanelor qi misulelor din lemn
cu sunt utilizate la diverse t6rguri, pentru depozitarea utilajelor gi echipamentelor din dotarea regiei
;i pentru asigurarea unui punct autorizat qi cu un grad ridicat de accesibilitate pentru livrarea de
lemn de foc cdtre populafia Municipiului Bragov.
O altd componentd o continuarea demersurilor necesare infiinlErii, in U.P. IV BraEov, ua
5144', 517, pe o suprafa!5 de 25,2 ha a unui parc dendrologic, constdnd in elaborarea unei
propuneri tehnice privind infiinlarea 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 ;i 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 realizarea unor studii de
specialitate, in cursul anului 2017 fiind demarcate procedurile legale in acest sens.

Indicatorii de performanfl

Cuprind obiectivele qi criteriile de performanfd ale Regiei Publice Locale a Pddurilor
Kronstadt R.A. fundamentate in funcfie de prevederile propunerii Bugetului de Venituri qi
Cheltuieli, inaintat spre aprobare, pe anul 2018.
Indicatorii de Performald estimafi pe anul 2018 prin propunerea Bugetului de Venituri gi
Cheltuieli, propus spre aprobare, pe anul 2018 al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A.
asigurd echilibrul financiar intern, desfEgurarea activit5tii economice in condilii de eficienfd.
In vederea evalulrii performanlelor regiei gi implicit a Consiliului de Administralie al
acesteia, aga cum este prev[zut la art. I 7 din OUG nr. l09l20l I privind guvernan{a corporativd a
intreprinderilor publice, precum gi a faptului ci stabilirea acestor indicatori se face in strdnsE
corelare cu activitatea preconizatd a se realiza de citre regie, aga cum este evidenliatl prin
propunerea privind Bugetul de Venituri gi Cheltuieli, propus spre aprobare, au fost stabilili
indicatori de performantd economici gi tehnici specifici, ce au caracter anual, dupl cum urmeazd:

A. in conformitate cu prevederile art 25 alin (2) qi alin (3), anexa 2, sectiunea 3 din HG
72212016 Norme Metodologice pentru stabilirea indicatorilor finaciari si nefinanciari qi a
componentei variabile a remunera{iei membrilor consiliului de administra}ie sau , dup6 caz, de
supraveghere, precum gi a directorilor respectiv a membrilor directoratului, pentru administratorii
neexecutivi:

"(2) Pentru o abordare echilibratd a evaludrii performanfei gi a componentei variabile,
ponderile lCP, care insumate sd reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului
de maijos:
5-20% ICP financiari
5-20% ICP operafionali
5-25% ICP orientali c6tre servicii publice
50-75% ICP responsabilitali specifice activitdlii de guvernant[ corporativ6.

Astfel, pentru administratorii neexecutivi au fost stabiliti urmitorii indicatori

de

performant6:

a. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
Analiza cheltuielilor se realizeazd prin respectarea principiului conectdrii la venituri gi
vizeazd evolu{ia acestora gi factorii determinanli in vederea identific5rii posibilitalilor de
diminuare a lor pentru cregterea rentabilitdlii intreprinderii.
Analiza cheltuielilor aferente veniturilor are rolul de a evidenfia evolufia acestora, factorii
care influeteazl nivelul lor, precum gi identificarearezervelor care pot fi puse in valoare pentru
reducerea lor sau menlinerea in limitele de eficien(d care concurd la performanla econ6micofinanciari a Regiei.
Astfel, pentru urmirirea evoluliei cheltuielilor aferente veniturilor totale este utilizat
indicatorul numit rata de eficien{d a cheltuielilor totale - cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale,
determinat ca raport intre Cheltuielile totale gi Veniturile totale, dupl urmltoarea relatie:

C: (IChi/fVi) x 1000

finAnd seama de modul de calcul al prezentului indicator, respectiv raportul efort/efect,
nivelul descresc6nd al acestuia relevd cregterea eficienlei cheltuielilor.
Astfel, cuantumul prezentului indicator, a$a cum este propus spre apobare in funclie de
BLrgetul de Venituri gi Cheltuieli, este:
C

:

883,50 lei.

NotI:
Trebuie ardtat atdt faptul c5 indicatorii de performanld ai regiei sunt anuali, precum qi c5,
gradul de realizare a indicatorilor de performanlE specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influenlele rezultate asupra celorlalli indicatoride performan{6, fluctueazddelaan
la an, in funclie de prevederile menlionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru gi de situatiile imprevizibile care apar pe parcursul deruldrii contractului.
Astfel, prezentul indicator de performanli este: in curs de realizare.

b.

Rata profitului net

Rata profitului net este un indicator financiar de profitabilitate, car ene aratd in procente
cit de profitabilA este activitatea total a Regiei.
Cu cdt procentul este mai mare, cu atdt Regia, din punct de vedere al profitabilitdtii, este
mai stabilS gi ne sugereazi o situafie buni a acesteia.
Rata profitului net caracterizeazd capacitatea Regiei de a produce profit net din vdnzdri gi
reflectf, profitul net oblinut in medie la nivelul Regiei, la 1 leu v6nzdri nete.
Creqterea nivelului acestui coeficient evidenlieazd gestionarea eficienti a procesului de
produclie.
Rata profitului net se calculeazd pe urmltoarea formuld de calcul:

Rpn: Pn/CA x 100
unde:
rata profitului net,
Profitul
net,
CA - cifra de afaceri.

Rpn

-

Pn

Astfel, cuantumul prezentului indicator,
Bugetul de Venituri qi Cheltuieli, este:
Rpn

aga

cum este propus spre apobare in func{ie de

= 10,66oh.

NotS:
Trebuie ardtat at6t faptul cd indicatorii de performanlE ai regiei sunt anuali, precum qi c6,
gradul de realizare a indicatorilor de performanlE specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influenlele rezultate asupra celorlalli indicatori de performan![, fluctu eazd dela an
la an, in funcfie de prevederile men{ionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru gi de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul derulSrii contractului.
Astfel, prezentul indicator de performan!5 este: in curs de realizare.

c.

Profitul brut

Profitul brut, este un indicator al eficienfei economice, in sensul in care pentru ca Regia

fie profitabili, adicl sd oblind profit, este necesar ca veniturileobJinute s5 fie mai mari

sd

dec6t

cheltuiel i le aferente.

Profitul mai mare poate fi definit gi ca excedentul de venit oblinut din vdnzirile unei unitali
peste nivelul cheltuielilor care le-au generat.
Profitul brut exprimd diferenia pozitivi intre "veniturile totale brute" gi "cheltuielile totale
brute".

Astfel, formula de calcul a profitului brut este:

Pb=Vt-Ct
unde:

- prifitul brut,
- venituri totale,
Ct - cheltuieli totale.
Pb

Vt

in sensul celor anterior ardtate, sun l}cute urm[toarele men(iuni:
Veniturile totale cuprind atdt veniturile impozabile - acele venituri care se iau in calcul at6t
la determinarea profitului contabil brut, c6t gi la calculul profitului impozabil (fiscal), cAt gi
veniturile neimpozabile - acele venituri care se iau in calcul la determinarea profitului contabil
brut, dar un se iau in calcul la determinarea profitului impozabil.
Astfel, cuantumul prezentului indicator, aga cum este propus spre apobare in funclie de
Bugetul de Venituri Ei Cheltuieli, este: 1.514,72 mii lei.
Notd:
Trebuie ardtat atAt faptul cd indicatorii de performanld ai regiei sunt anuali, precum gi c5,
gradul de realizare a indicatorilor de performanld specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influenfele rezultate asupra celorlalli indicatori de performan!6, fluctueazddelaan
la an, in func{ie de prevederile men}ionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru ;i de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul derul6rii contractului.
Astfel, prezentul indicator de performanla este: in curs de realizare.

Din punctul de vedere al managementului forestier gi in conformitate cu Amenajamentele
silvice, sunt definili o serie de indicatori de performanld specifici domeniului de activitate, astfel:

d.

Cur5{iri

CurS!irile sunt t[ieri de ingrijire a arboretelor care se executd in etapa tinere]ii in stadiile
prijiniq, stadii de dezvoltare (faze de dezvoltare) in care nu sunt suficient de dezvoltate
coroanele arborilor datoritl desimii prea mari a arborilor.
Se estimeazd a fi parcursi cu lucr6ri reprezent6nd curaliri, o suprafat[ de 35,40 ha.
de nuielig gi

Not[:
Trebuie arittat at6t faptul ci indicatorii de performanli ai regiei sunt anuali, precum Ei c6,
gradul de realizare a indicatorilor de performan![ specifici domeniului de activitate, aproba{i anual
prin B.V.C., cu influenlele rezultate asupra celorlalli indicatori de performantS, fluctueazddelaan

la an, in funcfie de prevederile mentionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin
ministru gi de situafiile imprevizibile care apar pe parcursul deruldrii contractului.
Astfel, prezentul indicator de performanld este: in curs de realizare.

de

e. Rlrituri
Rdriturile sunt lucrdri deingrijire ale arborilorcare se executdin stadiile de pdrig, codrigor
gi codru mijlociu, in mod deosebit, in stadiile de pariq qi codrigor.
Rdriturile au drept scop principal promovarea exemplarelor de valoare din speciile principale de
bazd qi principale de amestec.
Se estimeazd a fi parcursl cu lucrdri reprezent6nd rdrituri, o suprafal6 de 44,60ha.
NotS:
Trebuie ardtat at0t faptul cI indicatorii de performan{I ai regiei sunt anuali, precum qi c[,
gradul de realizare a indicatorilor de performanld specifici domeniului de activitate, aproba{i anual
prin B.V.C., cu influenlele rezultate asupra celorlalli indicatori de performanlI, fluctueazd,delaan
la an, in funclie de prevederile menlionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru gi de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul deruldrii contractului.
Astfel, prezentul indicator de performanld este: in curs de realizare.

f. implduriri
lmpdduririle sunt reprezentate de activitatea de plantare a puieJilor forestieri dupd
efectuarea tiierilor definitive ori rase, sau in terenuri goale ce au aceasti destinafie, in vederea
folosirii rationale a potenlialului productiv al fondului forestier, a sporirii capacit6lii de produclie
gi protec{ie a pldurii.
Se estimeazd a fi parcursS cu lucrdri reprezent6nd impdduriri, o suprafali de 4,80 ha.

Noti:
Trebuie ardtat at6t faptul c5 indicatorii de performanli ai regiei sunt anuali, precum qi c6,
gradul de realizare a indicatorilor de performan{d specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influenlele rezultate asupra celorlalli indicatoride performanlE, fluctueazddelaan

la an, in functie de prevederile mentionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin
ministru gi de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul derul6rii contractului,
Astf-el, prezentul indicator de performantd ester in curs de realizare.

g. Monitorizarea

de

proceselor de transparen(i qi comunicare

Regia trebuie sa publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociafilor gi al
pu bl i cu I u i, urmdtoarele documente gi informalii :

semestrului,

administralie qi ale directorilor, precum gi nivelul remuneratiei acestora,
gi directorilor, in cursul anului financiar,

mai
an,

tirziu de 3l mai a anului urmdtor celui cu privire la care se raporteazI,
in cazul revizuirii acestuia.

Not[:
Trebuie ardtat atdt faptul c5 indicatorii de performan![ ai regiei sunt anuali, precum gi c6,
gradul de realizare a indicatorilor de performanlE specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influenlele rezultate asupra celorlalli indicatori de performanld, fluctueazd dela an
la an, in funclie de prevederile menlionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru ;i de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul derulirii contractului.

Astfel, prezentul indicator de performanfd este: in curs de realizare.

h.

Monitorizarea, stabilirea gi raportarea la timp a indicatorilor de performan{I

Regia are obligafia intocmirii urmdtoarelor tipuri de rapoarte:

q.

Rapoarte intocmite de cdtre Consiliul de administralie:

la solicitarea acesteia,
anex6 la contractual de mandate, precum gi alte date qi informalii de interes pentru
autoritatea publicd tutelarS, la solicitarea acesteia,

$trziu de 3l mai a anului urmltor celui cu privire la care se raporteazS.

b.

Rapoarte fntocmite de cdtre directori:

gi directorilor, pe care il prezintd autoritdtiitutelare care aprobd situaliile financiare
anuale gi cuprinde celputin informatii privind:

o

structura remunera{iei, cu explicarea ponderii componentei variabile

o

componentei fixe,
criteriile de performan!5 ce fundamenteazd componenta variabil6 a
rem un era{i ei, raportu I d i ntre perfo rman! a r ealizatd g i rem uneraf ie,

qi

considerentele

ce

justifici orice schemd

de bonusuri anuale sau avantaje

nebdneqti,

o
o

eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate,

informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociatd,
cuantumul daunelor-interese pentru revocare fErd justd cauzd.

Not[:
Trebuie ardtat at6t faptul cd indicatorii de performanlEai regiei sunt anuali, precum gi c5,
gradul de realizare a indicatorilor de performanld specifici domeniului de activitate, aprobafi anual
prin B.V.C., cu influenlele rezultate asupra celorlalli indicatori de performanld, fluctueazd dela an
la an, in func{ie de prevederile men{ionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru gi de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul deruldrii contractului.
Astfel, prezentul indicator de performanld este: in curs de realizare.

i.

Monitorizarea qi evaluarea performan(elor conducerii executive

Directorii au obligatia intocmirii raportului trimestrial cu privire la activitatea de conducere
fi comunicat consiliului de administralie.

executivd qi cu privire la evolutia regiei, raport ce va

NotI:
Trebuie ardtat atdt faptul cd indicatorii de performanlE ai regiei sunt anuali, precum gi c5,
gradul de realizare a indicatorilor de performanld specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influenlele rezultate asupra celorlalli indicatori de performan!6, fluctueazddelaan
la an, in funcfie de prevederile menlionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru ;i de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul derulirii contractului.

Astfel, prezentul indicator de performanti este: in curs de realizare.

B. art26 alin (2) $i (3), anexa 2, secliunea 3 din HG 72212016 Norme Metodologice pentru
stabilirea indicatorilor finaciari gi nefinanciari Ei a componentei variabile a remuneraliei membrilor
consiliului de administralie sau , dupd caz, de supraveghere, precum gi a directorilor respectiv a
membri lor d irectoratu lu i, pentru ad mini stratori i executivi :

"(2)Pentru o abordare echilibrata a evaluirii performanlei ;i a componentei variabile,
ponderile ICP, care insumate sd reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de
maijos:
25-50% ICP financiari
I 0-25% ICP operalionali
5-25% ICP orientali cdtre servicii publice
10-25% ICP responsabilitali specifice activitalii de guvernanla corporativa

Astfel, pentru administratorii executiviau fost stabilili urmitorii indicatori de performan!6:

a. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
Analiza cheltuielilor se realizeazd, prin respectarea principiului conectdrii la venituri gi
vizeazd evolulia acestora qi factorii determinanti in vederea identificdrii posibilitalilor de
diminuare a lor pentru cregterea rentabilit6lii intreprinderii.
Analiza cheltuielilor aferente veniturilor are rolul de a evidenlia evolulia acestora, factorii
care influe[eazd nivelul lor, precum qi identificarearezervelor care pot fi puse in valoare pentru
reducerea lor sau menlinerea in limitele de eficienli care concurd la performanla econ6micofinanciar6 a Regiei.
Astfel, pentru urmdrirea evolufiei cheltuielilor afbrente veniturilor totale este utilizat
indicatorul numit rata de eficien[i a cheltuielilor totale - cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale,
determinat ca raport intre Cheltuielile totale gi Veniturile totale, dupi urmdtoarea relatie:

C: (Ichi/lvi) x 1000
Jin6nd seama de modul de calcul al prezentului indicator, respectiv raportul efort/efect,
nivelul descresc0nd al acestuia relevd cre$terea eficienlei cheltuielilor.
Astfel, cuantumul prezentului indicator, a$a cum este propus spre apobare in funclie de
Bugetul de Venituri qi Cheltuieli, este:
C

:

883,50 lei.

Notd:
Trebuie ardtat atdt faptul c5 indicatorii de performantd ai regiei sunt anuali, precum qi c6,
gradul de realizarc a indicatorilor de performanlI specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influenlele rezultate asupra celorlalli indicatori de performanld, fluctueazd de la an
la an, in func{ie de prevederile men}ionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru ;i de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul derul6rii contractului.
Astfel, prezentul indicator de performantd este: in curs de realizare.

b.

Productivitatea muncii

Progresul oricdrei societd(i depende intr-o mdsurd decisivd de eficienla cu care sunt folosite
resursele umane, naturale gi financiare de care dispune.

in procesul combinirii factorilor de produclie are loc consumarea acestora, oblin6ndu-se
bunurile economice. intreprinzdtorul rational va compara permanent rezultatele obiinute cu factorii
de produclie utilizati. Acest lucru se realizeazd mai ales prin intermediul productivitdtrii. Prin
productivitate se inlelege rodnicia, randamentul factorilor de produclie utilizali.
Productivitatea muncii este unul din cei mai importanti indicatori sintetici ai eficien(ei
activitAtii economice a Regiei, care reflecti eficacitatea sau rodnicia muncii cheltuite in procesul
de produclie.
Cregterea produclivitilii muncii constituie cel mai important factor de sporire a volumului
producliei, de reducere a costurilor de produclie qi de creqtere a rentabilit6(ii gi competitivitSlii
produselor.

Nivelul productivitalii muncii se determind ca raport intre volumul producliei qi cantitatea
de muncd cheltuita pentru oblinerea lui:

W:

VteA{ms

unde:

productivitatea muncii,
Vte - veniturile totale din exploatare,
Nms - numdrul mediu de salariali.
W

-

Astfel, cuantumul prezentului indicator, a$a cum este propus spre apobare in funclie de
Bugetul de Venituri gi Cheltuieli, este:
W

:

231,56 mii lei/salariat.

Not[:
Trebuie ardtat atdt faptul cE indicatorii de performanld ai regiei sunt anuali, precum qi c5,
gradul de realizare a indicatorilor de performanld specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influen{ele rezultate asupra celorlalli indicatori de performantS, fluctueazd de la an
la an, in func{ie de prevederile menlionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru gi de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul derul6rii contractului.

Astfel, prezentul indicator de performan{i este: in curs de realizare.

c.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintd veniturile totale ob(inute din activitatea comenrciald a unei
intreprinderi pe o anumita perioadd de timp.
In cadrul cifrei de afaceri un se includ veniturile financiare precum gi veniturile
extraordinare.
Analiza cifrei de afaceri prezintd o importan{d deosebit[ deoarece permite aprecierea
locului Regiei in sectorul s[u de activitate, a poziliei sale pe piaJi, a aptitudililor acesteia de a
lansa. respectiv de a dezvolta diferite activitdli in mod profitabil.
Totodat6, modificarea cifrei de afaceri se reflect6 asupra principalilor indicatori
econ6mico-fi nanciari, precum gi asupra eficienlei activit6tii Regiei.
Cifra de afaceri net6 (CA), exprimi volumul total al afecerilor Regiei, evaluate in pre{urile
pie(ei. Aceasta cuprinde totalitatea veniturilor din vdnzarea m[rfurilor gi produselor, executarea
lucrdrilor gi prestarea serviciilor intr-o perioadi de timp, precum gi veniturile din subventii pentru
exploatare.
Principalele obiective ale analizei cifrei de afaceri vizeazd: analiza structural[ a cifrei de
afaceri; analiza factorial6 a cifrei de afaceri; principalele consecinfe ale modific6rii cifrei de
afaceri.
Cifra de afaceri estimat6 a se realiza este de 11.927 ,09 mii lei.

Noti:
Trebuie ardtat at6t faptul ci indicatorii de performan{5 ai regiei sunt anuali, precum gi c5,
gradul de realizare a indicatorilor de performanld specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influen{ele rezultate asupra celorlalti indicatori de performan{i, fluctueazd de la an

la an. in funcjie de prevederile menfionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin
ministru gi de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul derul[rii contractului.
Astfel, prezentul indicator de performanld este: in curs de realizare.

d.

de

Investi{ii

Investiliile sunt considerate ca fiind plasamente de capital pe termen lung, cu scopul de a
asigura bazatehnico-materiali gi forta de muncl necesare desfrqur6rii gi lnrgirii activitdlii pentru
crearea de noi fonduri fixe, precum gi pentru reconstruirea, l6rgirea gi modernizarea celor existente,
acestea avdnd o valoarea de 1.399,82 mii lei.
NotS:
Trebuie ardtat atdt faptul cd indicatorii de performan{d ai regiei sunt anuali, precum gi c5,
gradul de realizare a indicatorilor de performanld specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influenlele rezultate asupra celorlalli indicatori de performan{d, fluctueazddelaan
la an, in func{ie de prevederile mentionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru gi de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul derulirii contractului.
Astfel, prezentul indicator de performanli este: in curs de realizare.

e.

Profitul brut

Profitul brut, este un indicator al eficienlei economice, in sensul in care pentru ca Regia s[
fie profitabild, adicd si obtrini profit, este necesar ca veniturileobtrinute sd fie mai mari dec6t
cheltuieI i Ie aferente.
Profitul mai mare poate fi definit gi ca excedentul de venit oblinut din vdnzdrile unei unitali
peste nivelul cheltuielilor care le-au generat.
Profitul brut exprimd diferenta pozitivS intre "veniturile totale brute" gi "cheltuielile totale
brute".
Astfel, formula de calcul a profitului brut este:

Pb:Vt-Ct
unde:
Pb - prifitul brut,

- venituri totale,
Ct - cheltuieli totale.
Vt

in sensul celor anterior aritate, sun ftcute urmdtoarele mentiuni:
Veniturile totale cuprind atdt veniturile impozabile - acele venituri care se iau in calcul at6t
la determinarea profitului contabil brut, c6t gi la calculul profitului impozabil (fiscal), cdt gi
veniturile neimpozabile - acele venituri care se iau in calcul la determinarea profitului contabil
brut, dar un se iau in calcul la determinarea profitului impozabil.
Astfel, cuantumul prezentului indicator, a$a cum este propus spre apobare in funclie de
Bugetul de Venituri qi Cheltuieli, este: 1.514,72 mii lei.

Not[:
Trebuie ardtat at6t faptul cd indicatorii de performanli ai regiei sunt anuali, precum gi c6,
gradul de realizare a indicatorilor de performanlE specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influenfele rezultate asupra celorlalli indicatori de performan!5, fluctueazddelaan
la an, in funclie de prevederile menlionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru ;i de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul deruldrii contractului.

Astfel, prezentul indicator de performanla este: in curs de realizare.

Din punctul de vedere al managementului forestier gi in conformitate cu Amenajamentele
silvice, sunt definili o serie de indicatori de performanli specifici domeniului de activitate, astfel:

f.

Degajlri

Sunt lucriri de ingrijire a arboretelor tinere care se efectueazdin stadiul de desiq qi au drept
scop imbundtdfirea compoziliei arboretelor prin promovarea exemplarelor valoroase din speciile
principale debazd gi de amestec; asigurarea condi{iilor corespunzdtoare de cregtere qi dezvoltare a
exemplarelor valoroase din speciile principale debazd gi de amestec; linerea in frdu a lastarilor.
preexisten!i qi a exemplarelor din speciile coplegitoare (carpen, mesteacdn, plop tremurdtor, salcie
cdpreascd gi altele) de valoare economicd scdzutS.
Se estimeazi a fi parcursi cu lucr[ri reprezentdnd degajdri, o suprafald de 43,24ha.

Noti:
Trebuie ardtat atdt faptul ci indicatorii de performanld ai regiei sunt anuali, precum gi c6,
gradul de realizare a indicatorilor de performan!6 specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influenlele rezultate asupra celorlalli indicatori de performan!6, fluctueazd,delaan
la an. in func{ie de prevederile menlionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru gi de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul derul6rii contractului.
Astfel, prezentul indicator de performan{5 este: in curs de realizare.

g. CurI{iri
Cur6lirile sunt tdieri de ingrijire a arboretelor care se executd in etapa tinerelii in stadiile
de nuielig gi prajinig, stadii de dezvoltare (faze de dezvoltare) in care nu sunt suficient de dezvoltate

coroanele arborilor datoriti desimii prea mari a arborilor.
Se estimeazd a fi parcursd cu lucriri reprezentdnd curdfiri, o suprafald de 35,40 ha.

NotI:
Trebuie ardtat at6t faptul cd indicatorii de performan{d ai regiei sunt anuali, precum gi c5,
gradul de realizare a indicatorilor de performanld specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influen{ele rezultate asupra celorlalli indicatori de performan!5, fluctueazd de la an
la an, in funclie de prevederile mentionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru gi de situaliile imprevizibile care apar pe parcursul deruldrii contractului.

Astfel, prezentul indicator de performan![ este: in curs de realizare.

h. Rlrituri
R6riturile sunt lucrdri de ingrijire ale arborilor care se executi in stadiile de piriq, codriqor
in mod deosebit, in stadiile de pdrig qi codrigor.
Ririturile au drept scop principal promovarea exemplarelor de valoare din speciile principale de
bazd Ei principale de amestec.
Se estimeazd a fi parcursd cu lucrdri reprezentdnd r[rituri, o suprafalS de 44,60ha.

gi codru mijlociu,

Noti:
Trebuie ardtat at6t faptul cd indicatorii de performanld ai regiei sunt anuali, precum gi c6,
gradul de realizare a indicatorilor de performan{d specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influen(ele rezultate asupra celorlalli indicatori de performan!6, fluctueazd de la an
la an, in funclie de prevederile menlionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru gi de situa{iile imprevizibile care apar pe parcursul deruldrii contractului.
Astfel, prezentul indicator de performanlE este: in curs de realizare.

i. implduriri
impaduririle sunt reprezentate de activitatea de plantare a puie{ilor forestieri dupd
ori rase, sau in terenuri goale ce au aceastl destinalie, in vederea
folosirii rationale a potenlialului productiv al fondului forestier, a sporirii capacitdlii de produclie

efectuarea tdierilor definitive
qi proteclie a pddurii.
Se estimeaz[ a

fi

parcursd cu

lucriri reprezent6nd impdduriri, o suprafald

de 4,80 ha.

NotI:
Trebuie ardtat at6t faptul cE indicatorii de performanlI ai regiei sunt anuali, precum gi c[,
gradul de realizare a indicatorilor de performanla specifici domeniului de activitate, aprobali anual
prin B.V.C., cu influenlele rezultate asupra celorlalli indicatori de performanfd, fluctueazd de la an
la an, in funclie de prevederile menfionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de
ministru Ei de situafiile imprevizibile care apar pe parcursul derulirii contractului.
Astfel, prezentul indicator de performan!5 este: in curs de realizare.

j.

Monitorizarea proceselor de transparen{i gi comunicare

Regia trebuie sd publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asocialilor gi al
publicului, urmltoarele documente gi informaJii:

Situaliile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare,
Raportdrile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea
semestrului,

Raportul de audit annual,

Lista administratorilor gi

a

directorilor, CV-urile membrilor consiliului

administralie gi ale directorilor, precum qi nivelul remuneraliei acestora,

de

