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RAPORT

privind activitatea Regiei Publice Locale a Pidurilor Kronstadt R.A. pentru luna
Iunie 2021

I.

Elemente generale de identificare a R.P.L.P. Kronstadt R.A.

Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A., avdnd sediul in Municipiul Bragov, str.
Panselu[elor, nr.23, bl.l, jud. Braqov, este o structur6 cu specific silvic aflatd in subordinea
Consiliului Local al Municipiului Braqov, iar conform Regulamentului de Organizare gi
Func{ionare, Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. este constituiti ca persoana juridicl
9i funclioneazdpebazdde gestiune economicd gi autonomie financiar[.
Aceasta a fost infiin[atd in anul 2005 prin Hotdr6re a Consiliului Local al Municipiului
Braqov, avdnd ca obiect de activitate aplicarea strategiei na{ionale in domeniul silviculturii
acfiondnd pentru apdrarea, conservarea gi dezvoltarea durabild a fondului forestier proprietate
publicd a Municipiului Braqov, in vederea valorificlrii, prin acte gi fapte de comert, a produselor
specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, in condilii de eficien{5 economicd,
exercitdnd gi atribufii de serviciu public cu specific silvic.
Aceastl structurd a fost infiin(at[ in scopul asigurdrii unei gospoddriri durabile a fondului
forestier, conservdrii gi dezvoltdrii pidurilor administrate precum gi al dezvoltarii activita[iilor
conexe.

in

vederea realizdrii obiectului principal de activitate - Silviculturd gi alte activitali
forestiere, precum gi a activitdlilor conexe acestora, aga cum sunt definite in statutul regiei resursele materiale gi umane sunt mobilizate eficient, respectdndu-se principiul unei bune gestiuni
economico-financiare gi a unui management financiar sindtos.
Una din pricipalele atribu[ii ale Regiei, este aceea cI asiguri finan(area lucrdrilor necesare
in vederea gospoddririi ra[ionale a fondului forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov, pe
care il are in administrare qi a desfbgur[rii normale a activitdtii, in condiliile prevlzute de lege.
Regia Publicd Local[ a Pldurilor Kronstadt R.A. administreazi suprafala de 14.648 ha
fond forestier - proprietate publicl a Municipiului Bragov (din care 14.269 ha pldure iar diferen{a
de 379 ha sunt alte terenuri forestiere cu altd destina{ie (pepiniere, terenuri ocupate de construcfii
gi cu(ile eferente acestora, terenuri destinate impdduririi, albiile cursurilor de ap6, terenuri

neproductive, etc.), grupatd din punct de vedere amenajistic in 6 Unitdfi deBazd sau de Produc(ie
precum qi 669,00 ha p6gune. Din aceast[ suprafa[d, 10.516,00 ha sunt p[duri cu func(ii speciale
de protec{ie, incadrate in Grupa I funcfionald,iar 3.753ha sunt pdduri cu func{ii de Produc}ie gi
Protec[ie, incadrate in grupa a II-a func{ional6. in suprafala de fond forestier administrat6 de cltre
regie sunt constituite 3 (trei) rezerva(ii naturale, respectiv Rezervafia Muntele Tdmpa cu o
suprafafa de 188,20 ha in fondul forestier administrat, Rezervafia Postdvarul cu o suprafald de
931,00 ha in fondul forestier administrat qi Rezervafia Stejerigul Mare cu o suprafafd de 16,30 ha
in fondul forestier administrat. Suprafa[a totali a ariilor protejate din fondul forestier administrat
este de 1 135,50 ha gi reprezintdT,So/o din acesta.
Din suprafa{a totald de fond forestier men(ionat[ mai sus, 13487,4 ha au fost supuse
certificdrii managementului forestier. Suprafala aferentl UB V RAul Mic (respectiv 1159,7 ha) nu
a fost inclusd in procesul de certificare deoarece in aceastl zond sunt propuse investitii de
dezvoltare a domeniului schiabil gi a infrastructurii turistice pentru stafiunea turisticl de interes
nafional Poiana Braqov. Prezentul plan de management se referd la intreaga suprafafd de fond
forestier administratd de R.P.L.P. Kronstadt R.A., respectiv 14648ha.
Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. este condusd de un inginer silvic Director - $ef Ocol, care coordoneazd o echipd formatl din personal tehnic cu studii superioare gi
medii in specialitatea silvic6, personal cu studii economice precum gi personal cu studii juridice.
Aparatul regiei se compune din 2 oficii, l0 compartimente, pepiniere silvice, formafia de
produc{ie - exploatare gi patru subdiviziuni administrative de gospodlrire gi paz[ organizate in
districte silvice, cdrora le corespund 19 cantoane silvice. Districtele silvice sunt conduse de
ingineri - gefi de district Suprafa(a minimd a unui canton in cadrul ocolului este de 141,80 ha iar
cea maximd de 1885,70 ha. Actuala arondare pe cantoane corespunde scopurilor de gospoddrire gi
pazd a pddurilor.
Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. dispune de o structur[ organizatoricd
eficientd gi flexibild asigurdndu-se pe de o parte valorificarea superioard a resurselor umane gi
materiale, iar pe de altd parte cadrul organizatoric Ai decizional eficient.
Suprafafa administrati de regie este amplasatd in principal in imediata vecin[tate a
Municipiului Bragov, in masivele Post[varul gi Piatra Mare, dar gi in Masivul Ciucag, in bazinul
rdului Tdrlung pe versanfii Munfilor Gdrbovei gi pe versantul estic al Munfilor Pergani, in
totalitate pe teritoriul administrativ al jude[ului Braqov.
Principalele cursuri de ap6, in al ciror bazine hidrografice sunt localizate suprafe[ele de
fond forestier administrate de cdtre regie, sunt: bazinul hidrogafic al rdului Timig (UP III
Postdvarul, UP IV Bragov, UP V Rdul Mic), bazinul hidrogafic al rdului Tdrlung (UP II T[rlung),
bazinul hidrogafic al rdului Buzdu (UP I Ciucaq) qi bazinul hidrografic al r0ului Olt (UB VI Pdrdul

Adinc).
Accesul dinspre Municipiul Bragov se poate realiza pe urmltoarele drumuri auto: DN l,
DN IA, DN 73, DN 13, DN I1.

II.

Scopul qi obiectul de activitate ale R.P.L.P. Kronstadt R.A.

Regia Publicd LocalS a Pddurilor Kronstadt R.A. are ca scop gospoddrirea durabilS qi
unitard in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice gi ale normelor de regim silvic a
fondului forestier proprietate publica a Municipiului Bragov gi al altor unitali administrativteritoriale, a fondului forestier proprietate a persoanelor fizice gi juridice, in vederea cregterii

contribu{iei pldurilor la imbunltSfirea condiliilor de mediu gi la asigurarea economiei locale cu
lemn, cu alte produse ale pldurii gi cu servicii specifice silvice.
Obiectul de activitate al regiei const[ in:

)
F
F
F
F

asigurarea integritdlii gi pazei fondului forestier administrat;

cultura gi refacerea pddurilor din fondul forestier administrat;
opera(iunile culturale gi conducerea arboretelor spre realizarea[elurilor de
producfie stabilite;
valorificarea superioar[ a masei lemnoase;
reconsiderarea func(iilor protective ale p[durilor intr-un concept mai larg al
Pddurilor cu Valoare Ridicatl de Conservare.

prin procese conexe activitdtii
gestionarea fondurilor de v6n[toare, activit[1i de silvo-turism, protejarea

Regia poate avea gi alte obiecte de activitate, reprezentate

de baza, cum ar

fi:

ecosistemelor forestiere etc.

in domeniul silviculturii
acfionind pentru aplrarea, conservarea qi dezvoltarea durabili a fondului forestier
proprietate publicl a Municipiului Bragov in vederea valorificdrii, prin acte qi fapte de comert,
a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, in condilii de eficien([
Regia urmlregte cu prioritate aplicarea strategiei nafionale

economic[, exercit6nd gi atribufii de serviciu public cu specific silvic.
Avdnd in vedere diversitatea functiilor indeplinite de pldurile proprietate a Municipiului
Bragov (produc(ie de mas6 lemnoas[, protejarea unor specii gi habitate, recreare, asigurarea
resurselor de apd, protecfie impotriva eroziunii, poludrii etc.) gi complexitatea activitdlilor in care
este implicatd regia (management forestier, conservarea biodiversitAlii, educa{ie gi cercetare
silvicd, etc.) precum gi faptul cd regia isi propune sE 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
internafional constituie o prioritate pentru regie.
Un astfel de certificat reprezintl o dovad[ a calitalii managementului gi a respect6rii
legislaliei na{ionale gi interna[ionale referitoare la utilizarca gi protejarea resurselor forestiere.
Sistemul propus a fost considerat drept cel mai potrivit pentru atingerea acestui obiectiv avdnd in
vedere cd acesta ia explicit in considerare cele trei laturi principale care se intrepdtrund in
gospoddrirea pldurilor, respectiv domeniile de mediu, social gi economic.
Prin urmare, Regia Publicl Locald a P[durilor Kronstadt R.A. se obligd sd respecte
prevederile tuturor principiilor gi criteriilor din stadardul de certificare.
Pentru atingerea acestui scop qi pentru a asigura transparenfa intregii activit5ti de
management forestier, regia adoptd o serie de proceduri explicite, referitoare la aspecte de
certificare existente la nivelul regiei.
in acest context, incd de la infiintare, Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. qia propus abordarea gi a altor sectoare de activitate cu caracter secundar.
Astfel, se urmdreqte introducerea in activitatea curentd a unui mod integrat de abordare a
gospodlririi pidurilor, finind cont de necesitatea obiectivi de a asigura resursele necesare
economiei locale prin valorificarea potenlialului comercial qi de a plstra valorile de conservare ale
pddurilor administrate. Toate acestea trebuie s[ permitd atingerea, in urmitorii ani a obiectivelor
strategice fundamentale ale Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A.

Scopul implementlrii planului de management este dat de dorin{a introducerii unei

abordiri integrate si crearea unui cadru strategic pentru eficientizarea gi imbunitifirea
continuii a modului de gospodirire a pldurilor care sd permit6:

pe suprafa[a fondului forestier administrat de regie;

fondului forestier aflat in administrarea regiei;
optime a activitdtrilor;
durabil recunoscut printr-un sistem de certificare;
interesa[i in managementul activitdtilor desftgurate de regie cu privire la fondul
forestier administrat, respectiv fondul cinegetic aflat in gestiune.

II.

Atribufiile Regiei Publice Locale a Pldurilor Kronstadt R.A.

Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. are urmdtoarele atribu(ii:
1) asigurd integritatea fondului forestier proprietate publicd a Municipiului Braqov, precum
gi a celui apa(indnd altor de(indtori pe care il are in administrare, qi gospoddrirea durabild a

pddurilor de pe cuprinsul acestora;

2) asigurd finan{area lucrdrilor necesare in vederea gospoddririi rafionale a fondului
forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov, pe care il are in administrare qi a desfrgurdrii
normale a activitdtii, in condiliile previzute de lege;
3) organizeazd Si realizeazd, in condi[iile prevdzute de lege, cadastrul pentru fondul
forestier proprietate publici a Municipiului Braqov, pe care il are in administrare, cu respectarea
normelor tehnice gi a prevederilor legale in vigoare;
4) ia mdsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier qi de corectare a perimetrului
pddurilor prin schimburi, prin cumpdrare de terenuri sau prin alte modalitE{i prevdzute de lege, pe
bazd de acte autentice, in condi[iile prevdzute de lege;
5) efectueazd schimburi de terenuri, scoaterea definitivd sau ocuparea temporarl a unor
terenuri din fondul forestier, potrivit prevederilor legale;
6) indeplinegte atribu(iile prevlzute de lege referitoare la exercitarea dreptului de
preempfiune in cazul tuturor vdnzdrilor de bun[voie sau silite, la pret gi in condi[ii egale, pentru
enclavele din fondul forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov, pe care il are in
administrare, gi pentru terenurile limitrofe acestuia,
7) poate cump6ra, in conditriile prevdzute de lege, terenuri proprietate privatd sau poate
prelua asemenea terenuri, in cazul donlrii lor de cdtre proprietari, cu respectarea prevederilor
legale, in vederea impdduririi, cu suportarea cheltuielilor din fondul de conservare gi regenerare a
pddurilor;

8) organizeazd gi executdpaza fondului forestier pe care il administreaz[ impotriva tdierilor
ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degraddrilor, pSgunatului, braconajului gi altor fapte
pdgubitoare, precum gi mdsurile de prevenire gi stingere a incendiilor in fondul forestier
administrat, asigurdnd in acest sens dotarea tehnicl necesar5;
9) organizeazd Si executS, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice sau ale
altor studii de specialitate, lucrdrile de regenerare qi de reconstruc(ie ecologicd a pddurilor pe care
le administreazd, precum gi cele de ingrijire a arboretelor tinere qi de intre(inere a regenerdrilor;
l0) asiguri realizarcacompoziliilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau
prin alte studii de specialitate in fondul forestier pe care il administreazd; poate realizaimpdduriri
in afara fondului forestier precum qi perdele forestiere de proteclie in conditriile prevdzute de lege;
11) urm6regte protejarea terenurilor din fondul forestier pe care il administreazd impotriva
eroziunii qi a altor forme de degradare,inbazaproiectului de ameliorare, propun6nd qi coordondnd
lucrdri de corectare a torenfilor pe terenurile forestiere aflate in perimetrele de ameliorare finan{ate
de la bugetul de stat, bugetul local sau din credite externe, potrivit legii;
12) asigurd starea fitosanitard corespunzdtoare a pddurilor pe care le administreazd,
organizdnd acliunile necesare pentru depistarea, prevenirea gi combaterea bolilor gi a dlunltorilor;
13) amplaseazd"Si pune in valoare masa lemnoasd care urmeazd s[ se recolteze anual din
pddurile pe care le administreazd, in conformitate cu posibilitatea pddurilor, stabilitd prin
amenajamentele silvice;
14) exercit[ controlul respectdrii regulilor silvice de exploatare a lemnului in pldurile pe
care le administreaz[, pentru prevenirea prejudicierii semin{igurilor gi arborilor pe picior,
degraddrii solului, declasdrii lemnului, precum gi prevenirea altor fapte asemdndtoare gi ia mdsuri
inbaza legislaliei in vigoare, sancfiondnd abaterile constatate;
15) controleazd" provenienfa materialelor lemnoase qi a celorlalte produse specifice
fondului forestier, legalitatea circulaliei lor pe drumurile acestora gi urmiregte sancfionarea
neregulilor constatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
16) asigurd valorificarea, in condilii de eficien{d economicd, a masei lemnoase aprobate
pentru recoltare din pddurile pe care le administreazd,curespectarea prevederilor legale in vigoare;
17) achizilioneazd masa lemnoas6 pe picior gi produse fasonate de la alli operatori
economici din fard gi strdinState, pe care le poate valorifica cdtre ter[i, in condiliile prevdzute de
lege;

18) realizeazdtdierea, rindeluirea, prelucrarea mecanicd gi uscarea lemnului, impregnarea
sau tratarea chimicd a acestuia cu conservanfi sau alte tehnologii;
19) realizeazd produsele din lemn ce urmeazd sd fie utilizate, in principal, in industria de
construc[ii, fabricarea caselor 9i cdsufelor prefabricate din lemn gi a unor elemente componente ale
acestora;

20) prelucreazd,materialul lemnos exploatat qi valorificd produsele rezultate in conditrii de
eficienf6 economicd;
21) executd in regie proprie sau prin operatori economici specializafi lucr[ri de exploatare
a masei lemnoase din pddurile pe care le administreazd, in condiliile prevdzute de lege, in scopul
gospoddririi ra[ionale a acestora gi al valorificdrii superioare a lemnului, asigurdrii regener[rii la
timp a arboretelor gi al evitdrii declasdrii lemnului;
22) executdin condilii de eficien(d economicd prelucrarea brutd a lemnului prin incheierea
de contracte cu societd{i comerciale ce au ca obiect de activitate prelucrarea brutl a lemnului;
23) valorific[ sortimentele rezultate din prelucrarea primard gi industrial6 a lemnului;

24) stabilegte gi asigurd realizarea refelei de drumuri forestiere necesare accesibilizlrii
bazinelor forestiere, pentru o gospodlrire mai bunl a pddurilor, in condiliile previzute de lege;
25) execut6 lucr[ri de construire, intre[inere gi repara{ii ale drumurilor forestiere pe care le
administreazS, in regie proprie sau prin operatori economici de specialitate;
26) administreazdariile forestiere protejate, asigurdnd conseryarea biodiversitd(ii acestora,
in conditriile prevlzute de lege;
27) gestioneazd fondul cinegetic care ii este atribuit conform legii rdspunzdnd de realizarea
efectivelor optime de vdnat, prin acfiuni de selec{ie a vdnatului, de asigurare a hranei, a
adlpostului, a zonelor de linigte qi de inmulJire a acestuia, a repopuldrii in unele fonduri qi de
recoltare a efectivelor aprobate prin programe anuale de prevenire gi combatere a braconajului;
28) gestioneazd fondul cinegetic, organizeazd.acfiuni de v6nltoare pentru ceti{enii romdni
qi str6ini, in fondul cinegetic gestionat, in condiliile prev6zute de lege;
29) indeplinegte orice alte atribulii previzute de lege, referitoare la gospodlrirea fondului
cinegetic;
30) organizeazdacliuni de silvoturism, activitd{i sportive, recreative gi distractive, precum
gi de filmare gi fotografiere a v6natului viu gi a peisajului natural;
31) recolteazd,, achizilioneazd,, prelucreaz[ qi valorificd, in condilii de eficienfd economicS,
produsele lemnoase gi nelemnoase specifice fondului forestier - fructe de pddure, ciuperci
comestibile din flora spontand gi cultivate, carne de vdnat, v0nat, trofee de vdnat, cherestele,
produse semifabricate din lemn 9i altele asemenea, in condiliile prevdzute de lege;
32) produce, in solarii gi pepiniere, puiefi forestieri, arbori gi arbugti ornamentali, pomi de
Crdciun, asigur[ recoltarea semin{elor forestiere, at6t pentru necesitdlile proprii cdt gi pentru
valorificare cdtre terfi, in condilii de eficienfd economic6, conform legii; produce gi valorificd in
aceleaqicondilii, produse artizanale specifice gi produse specifice naturalizate;
33) administreazd",pebazdde contract, terenuri forestiere proprietate privatd sau apa(in6nd
unitdlilor administrativ-teritoriale, precum gi pdguni sau alte terenuri din afara fondului forestier,
in condiliile prev[zute de lege;
34) presteazd la cerere, contra cost, in conditriile prev6zute de lege, servicii de specialitate
in pddurile proprietate privatd sau apa(indnd unit6lilor administrativ-teritoriale, precum qi pe
terenurile cu vegeta(ie forestierd din afara fondului forestier, cum sunt: lucriri de punere in valoare,
impdduriri, combaterea ddunltorilor gi altele;
35) asigurS, potrivit legii, activitatea de transport rutier de mirfuri gi persoane in scopul
realizdrii obiectului sdu de activitate, precum gi prestarea contra cost, de servicii, lucrdri gi transport
rutier de mdrfuri gi persoane pentru te(i;
36) realizeazd" acte gi fapte de come4 interior gi exterior, in vederea valorificlrii eficiente
produselor
a
specifice fondului forestier gi a altor produse, potrivit legii;
37) realizeazd servicii de publicitate gi activitdli de studiere a pie(ei in domeniu, potrivit
legii;
38) presteazd,, in condiliile prev[zute de lege, servicii de consultantd specifice obiectului
de activitate, in fard gi in strdindtate;
39) stabilegte relafii specifice domeniului sdu de activitate, potrivit legii, cu regii autonome,
societdfi comerciale, precum gi cu alte terfe persoane fizice gi juridice, romAne sau strline, pentru
realizarea in comun de activitAti de producfie, cercetare, asisten[d tehnic[, dezvoltare,
comercial izare, pe baze contractuale;
40) inchiriazd la nevoie spatiile de care dispune pentru desfEgurarea activit[tilor specifice
domeniului de activitate;

41) asigurl in condiliile prevdzute de lege, aprovizionarea tehnico-materiald necesard
desfrgur6rii normale a activitdtilor proprii, prin operatori economici din {ar[ gi strdin6tate;
42) stabilegte tarife pentru lucrdri, produse gi servicii din domeniul sdu de activitate, potrivit
legii;
43) realizeazdpolitica de credite qi a altor surse de finanfare, de programare gi executare a
activitdtii economico-financiare, intocmirea bugetului anual de venituri gi cheltuieli, urmdrirea gi
analiza execu[iei acestuia, precum gi stabilirea destinafiei profitului, potrivit legii;
44) stabilegte mdsurile necesare in vederea oblinerii de profit;
45) initriazd gi organizeazd ac[iuni de cooperare tehnico-economicd qi gtiinfificd cu operatori
economici gi cu firme din (ard gi din strlinitate, in condiliile prev[zute de lege;
46) asigurd realizarea cercet[rilor qtiin(ifice de specialitate, a lucr[rilor de amenajare a
pddurilor gi proiectarea lucrdrilor de investifii, precum gi realizarea asistentei tehnice de
specialitate prin unit6lile de profil atestate, in condiliile previzute de lege;
47) urmdre$te aplicarea in domeniul sdu de activitate arezultatelor cercetdrilor gtiinfifice,
in scopul moderniz6rii 9i perfecfion6rii gospoddririi pldurilor;
48) participd cu produse specifice fondului forestier qi fondului cinegetic la expozilii gi
tdrguri din [ard gi din strlin6tate, putdnd organiza,la r0ndul sdu, asemenea manifestlri;
49) asigurd desfEgurarea corespunz[toare a activitilii de propagandd, ziaristicd qi
publicitate, specificd obiectului sdu de activitate;
50) valorificd conform prevederilor legale, materialul lemnos confiscat, sumele ob{inute
avdnd destinafia prevdzutd, de legislalia in vigoare;
5l) reprezintd in justilie, in nume propriu, dreptul de administrare in domeniul care
constituie obiectul s6u de activitate precum gi in numele proprietarului, prin mandat special,
dreptul de proprietate asupra fondului forestier dat regiei in administrare;
52) executd lucrdri gi presteazd servicii de intre{inere a spa[iilor verzi gi a parcurilor
proprietate publicd gi/sau privatd a Municipiului Bragov, precum gi activitEli de intretinere
peisagisticS, in condiliile prevdzute de lege;
53) asiguri ca structurd proprie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Bragov,
pregdtirea qi managementul proiectelor finan[ate prin programe europene, avdnd capacitatea
tehnico-economicd de a conduce activitili de anvergurd corespunzdtoare dimensiunii proiectelor,
pentru care se va solicita sprijin financiar nerambursabil;
54) aplic[ prevederile Codului silvic ai a legislatiei subsecvente.

IV.

Domeniile de activitate ale R.P.L.P. Kronstadt R.A.

in cadrul Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A., la data de 30.06.2021
or ganizate urmdtoare le comparti mente de speci al itate

sunt

:

Oficiu Fond Forestier, G.I.S. - responsabilii oficiului asiguri gi rdspund de integritatea
fondului forestier prin gospodirirea pe baza amenajamentelor silvice, prin aplicarea
corespunzdtoare a tratamentelor, intocmirea corectd gi la termen a actelor de punere in valoare in
conformitate cu posibilitatea p[durilor, organizeazd gi executl controlul respectlrii regulilor
silvice de exploatare a lemnului, urm[regte executarea la timp a lucririlor de ingrijire a fondului
forestier.

De asemenea, responsabilul G.l.S. din cadrul compartimentului rdspunde de introducerea,
stocarea, interogarea, manipularea, analizarea qi vizualizarea oricdrei forme de date gi informalii

referen{iate spa[ial; are ca responsabilitate permanenti, in activitatea de administare a fondului
forestier, utilizarea eficient[ a tehnologiilor oferite de Sistemele Informatice Geografice (G.I.S.),
Sistemele de Pozi{ionare Globald (G.P.S.) qi Teledetec}ie Satelitard (R.S.); trebuie sI execute
activitdti de achizilii de date, coordonate, sincronizare, achizilii de date cu specific silvic, geografic
gi descriptiv in vederea gestiondrii fondului forestier, intr-un G.I.S.
Atribulii specifice Oficiului Fond Forestier, G.I.S.:
coordonarea gi conducerea activitltii de fond forestier in cadrul oficiului fond
forestier, GIS in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
asigurarea integrit6tii fondului forestier proprietate public6 a Municipiului Bragov
gi gospoddrirea durabilS a pidurilor pe baza amenajamentelor silvice, urmdrind
sporirea continu6 a calit6lii gi funclionalitElii acestora;
urmlrirea gi rdspunderea aplic[rii corespunzdtoare a tratamentelor stabilite prin
amenajamentele silvice gi de intocmirea corectd gi la termen a actelor de punere in
valoare;
urmdrirea gi rdspunderea aplicdrii prevederilor legale in vigoare, de completarea,
anual, pdn[ la data de 31 martie a anului urmdtor pentru care se face raportarea, a
tuturor eviden[elor prevdzute in amenajamentele silvice;
organizarea gi executarea controlului respectirii regulilor silvice de exploatare a
lemnului, pe bazd de grafice gi luarea mlsurilor, pe baza normelor silvice qi
legisla{iei in vigoare, pentru prevenirea prejudicierii seminfigurilor arborilor pe
picior, degraddrii solului, declasdrii lemnului gi altor fapte asemSn[toare,
sanctiondnd abateri le con statate ;
asigurarea valorificarii, in condilii de eficienfI economic[ sporit[, a masei
lemnoase aprobate pentru recoltare din cadrul regiei, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;
rdspunderea pentru realizarea acliunilor de igienizare qi curdJire a pldurilor, de
punerea in valoare a arborilor uscafi, rupti dobor6(i de vdnt ori zdpadd,, in condiliile
qi la termenele prev[zute de reglement6rile legale in vigoare;
asigurarea gi luarea m[surilor pentru extinderea mecanizdrii, aplicarea rezultatelor
cercetdrii gtiin[ifice in producfie, introducerea invenfiilor qi inovafiilor in lucrdrile
aferente fondului forestier;
executarea qi rdspunderea pentru aplicarea sistemului informalional SUMAL Ocol,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare, concretizatd prin: introducerea in
program a tuturor datelor necesare calculului actului de punere in valoare (APV),
autorizarca gi reprimirea parchetelor, precum gi operarea in program a tuturor
documentelor care sunt reglementate de actele normative in vigoare gi intr[ in sfera
de aplicabilitate a softului Sumal Ocol qi a celorlalte acte normative conexe care
fac referire la aplicarea acestuia;
are obligalia de a introduce, stoca, interoga, manipula, analiza gi vizualiza orice
form[ de date gi informa(ii referite spa[ial;
are ca responsabilitate alegerea gi actualizarea permanentd a solufiilor software gi
hardware, specifice GIS, care are drept scop gestionarea fondului forestier, pe
principii moderne;

forestier, tehnologiile oferite de Sistemele Informatice Geografice (GIS). Sistemele
de Pozilionare Globali (GPS) 9i Teledetec{ie Satelitarl (RS);
de certificare a pddurilor la nivelul regiei;

controlul activitetii de prevenire gi stingere a incendiilor;
nivelul R.P.L.P. Kronstadt R.A.;
specific;
vdnatului gi exercitarea vdndtorii, in fondul cinegetic gestionat de regie;

muniliilor;

Oficiul Fond Forestier, GIS are in subordine 3 districte silvice (din decembrie 2020)
conduse de ingineri silvici gi au in principal urmdtoarele atribufii:

districtului silvic'

Municipiului Bragov sau de pe suprafele cu contract de administrare pe care le
gospoddreqte, in care sens asigurd materializarea limitelor fondului forestier;
intre(inerea corespunzdtoare a bornelor qi semnelor de hotar; depistarea gi
sancfionarea oricdror ocupdri ilegale de teren; analizeazd, gi intocmegte
documentafia necesard gi inainteazd regiei propunerile cu privire la solicitdrile de
folosire a terenurilor forestiere in alte scopuri decdt silvice, la efectuarea de
schimburi de terenuri fundamentat justificate in vederea eliminlrii enclavelor gi
corectdrii perimetrului pldurilor; propune cump[rarea in condiliile legii a
terenurilor limitrofe districtului silvic precum gi preluarea in administrare a
terenurilor degradate in scopul impdduririi lor gi intocmegte documentele necesare;
condiliilor optime

a

regeneririi naturale a arboretelor;

lemnoase destinatd exploatdrii, precum gi delimitarea suprafelelor care vor constitui
parchete de exploatare;

respectarea regulilor silvice de exploatare a lemnului, pentru prevenirea
prejudicierii seminligurilor gi a arborilor pe picior, degrad[rii solului, declasdrii
lemnului etc. gi asigurarea reprimirii parchetelor la termenele prevdzute in
autorizafia de exploatare, sanctiondnd abaterile constatate conform prevederilor
legale in vigoare;

prdurarii gestionari titulari de canton din raza sa de competenfd, purtdnd

rdspunderea, in solidar cu pddurarul, pentru pagubele ce se aduc fondului forestier
ca uffnare a neindeplinirii atributiilor de serviciu ;
pazei pddurilor qi a

legalitIlii provenienfei

gi circulatiei materialului lemnos;

acfiondnd in vederea depistdrii faptelor qi frptuitorilor care aduc prejudicii fondului

forestier;

respectdrii regimului silvic personalul silvic este asimilat personalului care
indeplinegte func{ii ce implicd exerciliul autoritSlii publice, fiind competent s6
constate contravenfii silvice, precum gi fapte care prin natura lor pot constitui
infrac(iuni silvice, incheind in acest sens actele de constatare, potrivit prevederilor
legale;
Standardele de certificare a p[durilor la nivel de district;

vdnatului qi exercitarea vdndtorii, in fondul cinegetic gestionat de regie;

muni[iilor;

Pddurarii au in gestine cantoane silvice, sunt subordona{i $efilor de districte silvice gi au
principal
in
urmitoarele atribu{ii:

gi de gospoddrirea durabild a pddurilor pe baza
amenajamentelor silvice, urmdrind sporirea continud a calit[1ii gi funclionalit{ii
acestora, aflat in gestiunea acestuia;
Municipiului Bragov

graficelor gi ia mdsuri, conform legislaliei in vigoare, pentru prevenirea
prejudicierii semin{igului gi arborilor pe picior, degraddrii solului, declaslrii
lemnului gi a altor fapte asemdnitoare, anun(ind geful de district in cazul producerii
lor;

silvice care se efectueazd in canton gi recep(ioneazi impreund executantul aceste
lucrdri;
de pe raza cantonului din gestiune;

ajutorarea regeneririlor naturale, mobilizdri, descoplegiri, degajdri, curdfiri, etc.)
respectdnd normele tehnice in vigoare;
informdnd geful de district asupra necesarului de lucrlri pina la inchiderea st6rii de
masiv;
exploatare cu respectarea strictd a prevederilor legislafiei in vigoare;

terenuri, a tlierilor ilegale de arbori gi a sustragerii de lemn sau a altor produse ale
pldurii, distrugerii construc[iilor, instalafiilor, bornelor, culturilor, degrad[rii
arborilor, puie(ilor qi lastarilor, precum gi a oricIror fapte ilegale;

gefului ierarhic superior eventualele incdlcdri ale limitelor fondului forestier sau
ocuparea de terenuri din acest fond fbrd aprobare legald;
din raddcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puie{ilor gi lastarilor
qi ac[ioneazd pentru identificarea autorilor acestor fapte;

respectdrii regimului silvic personalul silvic este asimilat personalului care
indeplinegte func(ii ce implicd exerciliul autoritdtii publice, fiind competent sd
constate contraven[ii silvice, precum qi fapte care prin natura lor pot constitui
infracliuni silvice, incheind in acest sens actele de constatare, potrivit prevederilor
legale;
Standardele de certificare a pldurilor la nivel de canton;

vdnatului qi exercitarea vdndtorii, in fondul cinegetic gestionat de regie;

muniliilor;

Compartiment Culturi,Pazil qi Protecfie - responsabilul compartimentului rdspunde
de integritatea fondului forestier prin activitatea de pazd a pddurilor gi a vegetafiei forestiere,
respectdnd regulamentul de pazd, participdnd la patruldri qi actriuni care sd impiedice sustragerile
ilegale de material lemnos din fondul forestier gi urmdrind starea fitosanitard a pddurilor ludnd
mlsuri necesare pentru protec{ia acestora gi combaterea ddundtorilor.
De asemenea, responsabilul compartimentului rlspunde de cultura, regenerarea gi
refacerea pddurilor, identificarea suprafelelor ce urmeazd a fi imp[durite, stabilirea soluliilor
tehnice, intocmirea documentafiilor tehnice, executarea lucrdrilor gi conducerea acestora pdn6 la
starea de masiv, rdspunde de activitatea de producere a puie{ilor in pepiniere gi solarii conform
tehnologiilor gi instrucJiunilor in vigoare. intocmegte documenta{iile, tehnico-economice privind
lucr[rile de investilii, reparafii capitale qi reparalii curente pentru obiectivele propuse.
Atribulii specifi ce Compartimentului Cultur6, P azd gi Protecf ie :

gi a vegetafiei forestiere;

lemnos pentru pddurari, gefi de district, qi personalul tehnico-ingineresc de la regie,
in zilele nelucrdtoare gi slrbitorile legale gi supune spre aprobare
directorului-gef ocol al regiei;

inclusiv

il

respectdrii regimului silvic personalul silvic este asimilat personalului care
indeplinegte funcfii ce implicd exercitriul autorit[tii publice, fiind competent sI

constate contraventii silvice, precum qi fapte care prin natura lor pot constitui
infrac(iuni silvice, incheind in acest sens actele de constatare, potrivit prevederilor
legale;
qef ocol al regiei;

afara acestuia in vederea stabilirii provenien[ei
materiale lemnoase;

gi legalitSlii transportului

de

forestier sau ocuparea de terenuri din acest fond frrd aprobarea legal6;
necesare pentru protectia gi combaterea ddundtorilor;

participarea la instalarea curselor feromonale gi urmdrirea citirii acestora;

ddunStorilor gi intocmirea tuturor raportdrilor operative gi situaliilor statistice
lunare, trimestriale gi anuale;
organizate de c6tre regie pe fondul cinegetic gestionat de citre aceasta gi practicarea

vdnltorii numai la speciile la care este permis6, in condiliile, in locurile, in
perioadele gi cu mijloacele stabilite, potrivit legii;

identificarea suprafetelor, stabilirea solu{iilor tehnice, intocmirea documenta(iilor
tehnice, executarea lucr[rilor gi conducerea arboretelor pdnd larealizarea st[rii de
masiv;

tehnologiilor

gi instrucfiunilor in

vigoare, asigurarea necesarului pe specii,

cantitativ gi calitativ;
precum gi achizilionarea acestora;

prevederilor din Standardele de certificare a pddurilor la nivelul regiei gi luarea
m[surilor pentru remedierea oriciror deficienfe semnalate;
vdnatului gi exercitarea vdndtorii, in fondul cinegetic gestionat de regie;

muniliilor;

Compartimentul Culturd,Pazd, gi Proteclie are in principal urmdtoarele atribufii:

silvice

gi

solariilor

din cadrul regiei, sub indrumarea responsabilului

Compartimentului CulturS,

P

azd qi Protec[ie;

ierarhic superior;

condifii qi controlarea periodic a seminfele forestiere necesare executdrii planului
de cultur[ al pepinierelor gi solarelor;

a culturilor in pepiniere gi solarii, scosul puie{ilor, etc., conform planului

gi

normelor in vigoare gi rlspunderea pentru calitatea acestora;

urmlrirea acestora sd se execute calitativ gi cantitativ;
lucrdrile specifice activit5tii de pepiniere;

Compartiment Mecanizare, Investifii

-

responsabilul compartimentului analizeazd,
impreund cu conducerea regiei, propunerile de investilii primite de la compartimentele funcfionale
ale regiei, in vederea cuprinderii acestora in planul de investilii, intocmegte gi supune spre aprobare
programele de investilii anuale in vederea fundamentarii BVC-ului anual al regiei, asigurd

oblinerea, unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare, oblinerea certificatelor de
urbanism/autorizafiilor de construire prin depunerea documenta(iilor necesare oblinerii
certificatelor de urbanism (CU), acordurilor/avizelor necesare, precum gi a autorizafiilor de
construire (AC), urm[rirea procedurilor de oblinere a acestor documente, participi la predarea
amplasamentelor cdtre constructori, impreund cu de{indtorii de re(ele, care au eliberat avize: apd-

canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze natural g.a.
De asemenea, acesta participd in comisiile de evaluare a ofertelor in cadrul procedurilor de
achizitii publice de servicii, lucrdri, produse, pentru obiectivele de investilii, participd ?n comisiile
de recepfie la terminarea lucr6rilor gi finale gi/sau punere in funcfiune a investi[iilor realizate gi
asiguri gestiunea investili i lor realizate.

Tot responsabilul compartimentului rdspunde de activitatea
autovehiculele din parcul auto al regiei cu tonajul mai mic de 3,5 to.
Atribu[ii specifice Compartimentului Mecanizare, Investi[ii:

de mecanizare

pentru

funcfionale ale regiei, in vederea cuprinderii acestora in planul de investilii;
fundamentarii BVC-ului anual al regiei;

certificatelor de urbanism/autorizafiilor de construire prin depunerea
documentafiilor necesare oblinerii certificatelor de urbanism (cu),
acordurilor/avizelor necesare, precum gi a autorizafiilor de construire (AC),
urmdrirea procedurilor de obfinere a acestor documente;

de[indtorii de refele, care au eliberat avize: ap6-canal, termoficare, telefonie,
electrice, gaze natural g.a.;

participarea in comisiile de evaluare a ofertelor in cadrul procedurilor de achizitii
publice de servicii, lucr[ri, produse, conform normelor in vigoare, pentru
obiectivele de investilii;
rlspunderea pentru activitatea de mecanizare pentru autovehiculele din parcul auto
al regiei cu tonajul mai mic de 3,5 to.
intocmirea lunar a F.A.Z.-urile pentru fiecare autovehicul cu tonajul mai mic de
3,5 to din dotarea regiei, in baza foilor de parcurs depuse de conducItorul
autovehicului;
stabilirea impreun[ cu Compartimentul Finaciar-Contabilitate a consumurilor
normate de carburanfi pentru autovehiculele qi utilajele cu tonajul mai mic de 3,5
to din dotarea regiei;
rlspunderea pentru dotdrile necesare pentru autovehiculele ce compun parcul auto,
care sd respecte condiliile privind circulatia pe drumurile publice, in conformitate
cu reglementdrile in vigoare;
aplicarea reglement[rilor specifice de securitate gi s[ndtate in muncd.

Oficiul Juridic

- Resurse

Umane

a. activitatea specificd specializlrii juridice: persoana din cadrul oficiului reprezint[ 9i
susfine interesele regiei in fa{a instan(elor de judecat6, conform delegafiei/imputernicirii, avizeazd,
contractele incheiate de regie gi intocmesc orice alte documente specifice solicitate, acordi sprijin
gi consiliere de specialitate tuturor compartimentelor din cadrul regiei.
Atribulii specifice Oficiului Juridic:
coordonarea activitalii oficiului juridic din cadrul regiei;

asigurarea, conform delega(iei, reprezentdrii qi susfinerii a intereselor R.P.L.P.
Kronstadt RA in fafa instanfelor de judecatE, av0nd obligalia de a depune diligenle
in vederea apdrdrii intereselor R.P.L.P. Kronstadt RA;
luarea mlsurilor privind respectarea termenelor legale de introducere a acfiunilor gi
de exercitare a cdilor de atac, dupd,caz;
redactarea gi motivarea acliunilor adresate instanfelor judecdtoregti, pldngerilor
penale gi cererilor adresate organelor de cercetare/urmdrire penall;
acordarea sprijinului organelor de cercetare/urmlrire penal6, in cazul solicitdrii
acestora, pentru definitivarea cercetdrilor efectuate;
unic de eviden{6 a acestora;
depunerea tuturor diligen[elor pentru asigurarea integritdili fondului forestier, in
limitele de competentd ale postului ocupat;
intocmirea gi inaintarea ?n instanfd a dosarele operatorilor economici gi persoanelor
frzice, identificali cu debite, comunicate de compartimentele de specialitate ale
regiei gi depunerea diligenfelor in vederea recuperrrii valorilor datorate;
avizarea contractelor individuale de muncd gi contractelor comerciale, incheiate de
R.P.L.P. Kronstadt RA;
avizarea deciziilor gi ordinelor emise de directorul-qef ocol al regiei;
r[spunderea disciplinard, patrimonial5, penal6, contraven[ionald, dupd, caz, pentru
neindeplinirea obligafiilor asumate prin contractul individual de muncd.
aplicarea reglementdrilor specifice de securitate gi slndtate in muncd.

b. responsabilul compartimentului intocmeqte organigrama, statul de funcfii qi statul de
personal al regiei, intocmegte qi pdstreazd dosarul personal al fiecdrui angajat, conform
prevederilor legale in vigoare, elibereazi copii ale documentelor existente in dosarul personal,
copii ale paginilor din registrul electronic ai adeverinfd de vechime in munc5, la solicitaiea scrisa
a salariatului, intocmegte ordinele gi deciziile emise de directorul regiei, intocmegte impreuna cu
consilierul juridic, Contractul Colectiv de Muncd gi Regulamentul Intem de Orginizare gi
Funcfionare ale regiei.
Este persoana responsabild cu implementarea prevederilor referitoare

la declaraliile

de

avere 9i declara(iile de interese, completeazi registrul declara(iilor de avere gi registrul declarafiilor
de interese, conform prevederilor legale in vigoare.
De asemenea, urmdreqte aplicarea corectd a prevederilor Legii 5312003-Codul Muncii, cu

modific6rile 9i completdrile ulterioare, a Regulamentului Intern de Organizare gi Func(ionare al
R.P.L.P. Kronstadt RA li a Contractului Colectiv de Munc[, aplicabil.
Atribufii specifice Compartimentului Resurse Umane:

funcfie de modificdrile din structura organizatoricd a regiei;

posturilor vacante/temporar vacante (la solicitarea compartimentelor de
specialitate) gi pentru promovarea in grad profesional/grada{ie a salarialilor;
asigurarea secretariatului pentru comisiile de concurs gi de solu{ionare a
contesta[iilor;

raporturilor de munci ale salarialilor; stabilirea drepturilor salariale la angajare,
promovare, acordarea gradafiilor de vechime sau modificdri legislative;
incetare a contractelor individuale de muncd ale salariatilor, inregistrarea acestora
in Programul REVISAL, precum gi raportarea acestora la Inspectoratul Teritorial
de Munc[ Bragov;

din cadrul regiei, in luna decembrie, pentru anul urmdtor, a programdrii concediilor
de odihn[ pentru personalul regiei;
legale in vigoare;

din registrul electronic gi adeverinJd de vechime in munc6, la solicitarea scrisd

a

salariatului;
transmiterea acestora la Direcfia jude]ean6 de Statisticd, respectiv Direc{ia Generala
a Finan{elor Publice;

Compartimentul Administrativ - aflat in subordinea Contabilului $ef, are ca obiect de
activitate, prin personalul din cadrul acestuia, executarea tuturor lucrlrilor de repara(ii gi intrefinere
a instalafiilor electrice de la sediul regiei precum gi cele ale imobilelor gi obiectivelor din
administrarea regiei, precum gi supravegherea instala{iilor de incllzire din sediul regiei, asigurdnd
incdlzirea corespunz[toare qi a instalafiilor electrice gi sanitare anunt6nd orice defecfiune
conducerii regiei.
De asemenea, personalul din cadrul acestui compartiment asigurd gi executd zilnic
cur[[enia gi aerisirea inc[perilor din sediul regiei, men(ine curd[enia in jurul clSdirii, in curte gi
intre{ine spafiul verde, intrefine zilnic vesela gi aparatura de uz casnic, executdnd lunar cura{enie
generalS prin spdlatul geamurilor, intretinere mobilier, spilat perdele, curdfat covoare.
Atribulii specifice Compartimentului Administrativ:

sediul regiei precum gi cele ale imobilelor qi obiectivelor din administrarea regiei;
defecfiunile apdrute;
necesitate pe care

il

inainteazd spre aprobare conducerii regiei;

obiectivele din administrarea regiei;
lucrdrile pe care le executd;
este la indl{ime, urmdrirea ca materialele
accesul gi opera{iile de transport;

in exercitarea funcliilor,

in

si fie depozitate pentru a nu impiedica

cadrul regiei;

conducerii regiei pentru aprobare;
organelor ierarhic superioare;

Compartiment Produc{ie

gi Protecfia Muncii -

responsabilul compartimentului

rdspunde de exploatarea masei lemnoase in regie proprie, extragerea arborilor pe domeniul public

al Municipiului Bragov, activitatea de mecanizare, activitatea de drumuri forestiere gi protecfia
muncii. Are in subordine echipa de produc(ie, exploatare.
Atribulii specifice Compartimentului Producfie gi Protec(ia Muncii:
pentru intreaga activitate de produc(ie desfEguratd de compartimentul produc{ie,
protecfia muncii;
compartimentul producfie gi participarea la receptia lor;

carburan{ilor, lubrifian(ilor, pieselor de schimb, etc.;

cadrul compartimentului produclie (autoforestier6 cu macara gi remorc6,
autovehicul pentru plug de zdpadd qi echipament de impragtiere material
antiderapant, tractoare, buldoexcavator, motoferistraie, etc.);

autovehiculele qi utilajele care apa(in activit6tii de mecanizare;

domeniul public Ai privat al Municipiului Bragov, din afara fondului forestier,
valorificarea materialului lemnos, respectdnd contractele de servicii in vigoare;
reparaliile curente ale acestora;
gi a lucrdrilor de intrefinere qi reparatii;

respect[rii regimului silvic personalul silvic este asimilat personalului care
indeplinegte func(ii ce implicl exerciliul autorititii publice, fiind competent s6
constate contraven{ii silvice, precum gi fapte care prin natura lor pot constitui
infracfiuni silvice, incheind in acest sens actele de constatare, potrivit prevederilor
legale;

vdnatului gi exercitarea vdndtorii, in fondul cinegetic gestionat de regie;

muni{iilor;

Compartimentul Producfie, Protecfia Muncii are
exploatare, care are in principal urm[toarele atribu(ii:

in

subordine Formafia de producfie,

rdspunderea pentru intrefinerea, pdstrarea gi buna func(ionare a acestuia;
de traseul stabilit gi depunerea la geful ierahic superior, cu vizele necesare;

nefunc[ionare semnaleaz[ geful ierahic superior;
NS SM

in utilizarea autovehiculului;

gi a materialelor de lucru din dotare;

material lemnos de pe domeniul public ai privat al Municipiului Bragov;

partizile de regie proprie, respectarea posta[ele delimitate gi instructiunilor de
exploatare a materialului lemnos, in vigoare;

Compartiment Informaticl, DPO - responsabilul compartimentului rdspunde de
exercitarea atribu{iilor privind asigurarea securit[trii re(elei interne a regiei, administrarea
serverelor antivirus, update-area acestora, distribufia actualizdrilor la statiile din refeaua proprie,
precum qi de aplicarea qi mentinerea mdsurilor privind aprobarea cerintelor minime de securitate
a prelucrdrilor de date cu caracter personal.
Atribulii specifi ce Compartimentului Informatici, DPO :
desktopilaptop, imprimante, multifuncfionale, scannere, proiector, sistem audio,
P C) ; refacerea/reinstalarea unei apl icatri i deteri orate ;

tab lete

defragmentdri, administrare primard re[ea;

informatic pe care le prezintd spre avizare conducerii regiei;
utilizarea calculatorului pe programe specifice / folosirea corectd a echipamentelor
informatice;
urmdregte respectarea termenelor contractelor de servicii

;

privire la obligatiile care le revin in temeiul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecfia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu
caracter personal gi privind libera circula(ie a acestor date qi de abrogare a
Directivei 95l46lCE (Regulamentul general privind protec(ia datelor) 9i al altor
dispozilii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecfia datelor;

Uniunii sau de drept intern referitoare la protectia datelor gi a politicilor
operatorului sau ale persoanei imputernicite de operatorin ceea ce privegte protecfia
datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilitalilor gi acliunile de
sensibilizare qi de formare a personalului implicat in opera[iunile de prelucrare,
precum gi auditurile aferente;
protec{iei datelor qi monitorizarea func{iondrii acesteia, in conformitate cu articolul
35 din Regulementul nr. 67912016;

cdt gi pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare,
inclusiv consultarea prealabil[ men(ionatd la articolul 36 din Regulementul nr.
67912016, precum gi, dacd este cazul, consultarea cu privire la orice alt[ chestiune;
in considerare natura, domeniul de aplicare, contextul gi scopurile prelucrlrii;
considerare datele persoanei in raport cu funcfia pe care o indeplinegte

in regie

si

echilibrat

cu alte drepturi

fundamentale,

in

conformitate

cu principiul

proportionalit6tii;
luarea in considerare a mijloacelor, cum ar

fi individualizarea,pe care este probabil,

in mod rezonabil, s[ le utilizeze fre operatorul, fie o alt[
identific[rii, in mod direct sau indirect,

o
o
o
o

a persoanei

persoand,
fizice respective;

in

scopul

harta lucrdrilor;
harta general[ gi pe cantoane a PVRC-urilor;
harta semnaldrii speciilor rare qi a semnalSrii speciilor rare;
alte ha4i necesar a fi intocmite ca obliga{ii in cadrul activitdtilor de certificare
a

pddurilor.

vdnatului gi exercitarea vdndtorii, in fondul cinegetic gestionat de regie;

muniliilor;

respectlrii regimului silvic personalul silvic este asimilat personalului care
indeplinegte funclii ce implicd exerciliul autoritAtii publice, fiind competent sd
constate contraven{ii silvice, precum gi fapte care prin natura lor pot constitui
infrac{iuni silvice, incheind in acest sens actele de constatare, potrivit prevederilor
legale;

Compartiment Vinitoare - personalul din cadrul compartimentului organizeazd,
controleazl gi rdspunde de intreaga activitate de pazd gi ocrotire a vdnatului pentru Fondul
cinegetic nr. 18 Timig, gestionat de cdtre R.P.L.P. Kronstadt RA, astfel: cunoagte gi aplica
prevederile actelor normative in vigoare privind domeniul cinegetic ai ale altora care au aplicare
gi in acest domeniu, cunoagte gi aplicd actele normative privind regimul armelor gi muniliilor,
urm[regte cregterea potentialului biologic al vdnatului, prin menfinerea sau imbundtS{irea
condiliilor naturale de mediu referitoare la hrana, apa, adlpost gi linigte, precum gi la cultivarea
suprafe{elor din fondul forestier, puse la dispozifie in acest scop;
Organizeazd qi conduce acfiunile de vdn[toare organizate pe fondul cinegetic gestionat de
cdtre R.P.L.P Kronstadt R.A.
Organizeazd gi conduce acfiuni de prevenire, monitorizare gi indepdrtare a exemplarelor
din fauna cinegeticd, reprezentate frecvent de specia urs, ce constituie un factor de risc in ceea ce
privegte ordinea gi liniqtea publicS, integritatea fizicd a persoanelor sau a bunurilor, prin folosirea
de preferinf[ a mijloacelor qi metodelor care nu vatdmr exemplarelein cauzd.

Propune qi organizeazd actiuni de capturare gi relocare a exemplarelor de urs ce
frecventeazd cu notorietate suprafa{a de intravilan in cazul in care m[surile de indepirtare nu au
efectul scontat.
in vederea asigurdrii unui management durabil al populafiilor de vdnat qi creqterea
sustenabilitdlii financiare a compartimentului de vdnltoare, organizeazd qi conduce activitatea de
turism cinegetic, activitate desfbguratd in scopul ocrotirii ecofondului qi genofondului cinegetic.

Astfel, Regia Public[ Locald Kronstadt R.A, a dezvoltat un nou concept, acela de vdndtoare
de imagini, prin care dd posibilitatea tuturor pasionafilor de naturd gi fauni 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 pasionalii pot
viziona animalele sdlbatice gi pasdrile.
in vederea ajutordrii speciilor de interes cinegetic, in timpul iernii, regia, a dezvoltato refea
de puncte de hr6nire complementard gi monitorizare atdt pentru urs si mistref c6t gi pentru cervide
qi cdprior, amplasat[ in interiorul fondului cinegetic.
Atribulii specifice Compartimentului Vdndtoare:
organizarea activitdtii de gestionare durabil6 a faunei cinegetice pentru fondul
cinegetic nr. 18 Timig, gestionat de regie gi aplicarea legislafiei in vigoare pe
cuprinsul acestuia.
organizarea activitatAtii de turism cinegetic pentru fondul cinegetic nr. l8 Timig,
gestionat de regie gi gestionarea situatriilor nedorite provocate de urgi in fondul
cinegetic;
urmdrirea qi punerea in aplicare a Planului de acfiune in fondul cinegetic nr. l8
Timig pentru men[inerea urgilor in fondul cinegetic gi responsabilitatea derularii
activit6tilor programate in bune condilii gi cu eficienf5 maximl;
stabilirea punctelor pentru asigurarea hranei complementare gi necesarului de sare,
prin administrarea cirora sd se prevind producerea unor pierderi a faunei de interes
cinegetic Ai ducerea la indeplinire a prevederilor Planului de acliune in fondul
cinegetic nr. 18 Timig, pentru mentinerea urgilor in fondul cinegetic, precum gi
pentru desftgurarea activit5tilor de turism cinegetic eficient gi in bune condilii;
organizareape teren a ac(iunilor de evaluare a carnivorelor mari (urs, lup, rds, pisicd
salbaticd) qi rdspunderea pentru desfrsurarea acestei ac[iuni, de centralizarea
datelor, precum gi de intocmirea documenta(iei specifice, conform normelor
actuale. Sus{inerea lucr6rilor de evaluare in fala autoritdtii pentru mediu;
cunoagterea gi aplicarea prevederilor actelor normative in vigoare privind domeniul
cinegetic Ai ale altor acte normative care au aplicare in acest domeniu;
cunoagterea gi aplicarea prevederilor actelor normative privind regimul armelor gi
muniliilor;
stabilirea lucrdrilor de amenajare necesare pentru fondul cinegetic (hrdnitori,
slrdrii, ogoare de hrani, observatoare, etc.) qi urmdrirea executdrii acestora,
men{inerea in stare de funcfionare precum ;i intrefinerea lor;
eliberarea si gestionarea autorizaliilor de vdnltoare in cadrul cotelor de recoltd
aprobate pentru sezonul de vin6toare respectiv sau al derogdrilor prevdzute de
legisla{ia in vigoare, pe fondul cinegetic nr. 18 Timiq, gestionat de regie, pentru
toate speciile, mai pufin cele referitoare la carnivorele mari ( urs, lup, r6s, pisicd
silbaticd);
rdspunderea pentru organizarea gi coordonarea acliunilor de v0ndtoare, in cadrul
cotelor de recoltl aprobate, ce se desfEgoarl pe fondul cinegetic gestionat de regie;
aplicarea reglementdrilor specifice de securitate qi slndtate in munc6.
Trebuie menfionat faptul cd Regia Publicd Locali a Pddurilor Kronstadt R.A. nu mai are
calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. l8 denumit Timig, dupd termenul previzut de lege,

intruc6t contractul de gestionare a fondului cinegetic nr. 10i11.03.2011, incheiat cu Ministerul
Mediului gi Pddurilor, prin ITRSV Bragov (actualmente Garda Forestierd Bragov), pe o perioadi
de 10 ani, s-a finalizat la termen, la data de 10.03.2021.

Compartiment Proiecte de Dezvoltare - Achizitii Publice - responsabilii
compartimentului stabilesc obiectivele de investi{ie ale regiei, identificd oportunit6(i de finan{are,
coordoneaz5 activitAtile desfrqurate in cadrul programelor de finanfare derulate de regie, asigurd
realizarc,a conform prevederilor legale, a activitAtii de achizilii publice, urm6regte respectarea
manualelor de achizilii publice precum qi a legisla[iei in vigoare privind achiziliile.
Atributii specifice Compartimentului Proiecte de Dezvoltare - Achizilii Publice:
publice cu respectarea legislaliei

in

vigoare privind achiziliile publice,

a

managementului de proiecte cu finanfdri UE;

oficii/compartimente ale regiei, a unui program anual al achiziliilor publice, ca
instrument managerial pebaza ciruia se planificd procesul de achizi[ie;

atribuire sau, in cazul organizdrii unui concurs de solufii, a documentafiei

de

concurs;
de legisla[ia specific[, in vigoare;
gi achizilii publice privind realizarea obiectivelor proiectelor finanfate din fonduri
U.E.

Conform H.C.L. nr. 731 din data de 22 decembrie 2020,

in

prezent,

in

cadrul

Compartimentului se regdsegte un singur post.

Compartiment Secretariat - responsabilii compartimentului inregistreazd corespondenfa
registrele speciale ale regiei, rdspunde de activitatea pentru relaliilu publicul, primegti,
inregistreaz[ gi se ingrijegte de expedierea rispunsurilor citre petifionari in termenele prevdzute
de lege, gine evidenfa arhivei gi gruparea documentelor conform prevederilor legale.
De asemenea, responsabilul compartimentului are gi atribu[iuni privind arhivarea
documentelor regiei gi gestionarea rela[iilor cu publicul.
Atribulii specifi ce Compartimentului Secretariat :

in

repartizarea acesteia ofi cii lor/compartimentelor;

RomAnS;

directorului-gef ocol al regiei;

personalului regiei;

ingrijegte de rezolvarea petiliilor gi expedierea rdspunsurilor cdtre petitionari, in
termenele prevdzute de lege;

telefonice necesare;

in dosare pebazatermenului de plstrare gi a nomenclatorului pe an;

Compartiment Financiar

-

Contabilitate

- are caprincipale

activitili:

acestuia;

cltre populafie;

Atribufii specifice Compartimentului Financiar

-

Contabilitate:

locale pe picior, inbazaAPV - urilor, deschiderilor de gestiune gi autoriza{iilor de
exploatare gi a pre[urilor de valorificare diferenfiat pe sortimente, ulterior preddndo la casierie in vederea conducerii evidenfei operative privind vdnzareamaterialului
lemnos la popula[ie;

urilor gi a altor documente legal intocmite, precum gi a prefurilor de valorificare
diferen(iat pe sortimente, prin urm[rirea recepfiilor gi descdrclrilor din gestiune a
materialelor lemnoase, efectudnd cronologic toate operafiunile;
Agent;
restul de plat[, gi al centralizatorului statelor de platS;

republicati cu modificlrile gi completlrile ulterioare, a Legii nr.22712015 privind
Codul fiscal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

operarea in eviden{a contabil[ a tuturor documentelor primare aferente registrului
de banc6;

intocmirea gi linerea eviden{ei lunard a inventarului la gestiunile obiecte de inventar
gi mijloace fixe pentru fiecare salariat al regiei, prin elaborarea documentelor de
intrare/recep(ie gi a celor de miqcare gi consum;
intocmirea facturilor fiscale reprezent6nd contracte de inchiriere, taxe de licitalie gi
alte prestdri de servicii gi urmdrirea incasdrii acestora;
participarea la lucr6rile de inchidere bilanl, la stabilirea bugetului de venituri gi
cheltuieli;
intocmirea qi transmiterea cdtre contabilul gef, rapoarte gi ingtiin[Iri privitoare la
aparitria oriciror situalii care pot conduce la deficien{e sau disfunclionalitdli legate
de activitatea specificd compartimentului gi implicit a rezultatelor regiei;
operarea in evidenfa contabilE a tuturor documentelor primare aferente registrului
de cas6;

depunerea in conturile bancare ale regiei sumele de bani incasate conform
borderourilor gi chitanfelor pe seama unit5tii, potrivit vizei date de contabilul qef gi
a aprobirii directorului-qef ocol al regiei;
efectuarea pldlilor salaria(ilor, pebazd de state de plat6, asigurdnd buna desftgurare
a operaliilor;
primirea materialelor qi materiilor destinate magaziei regiei, inregistrarea in
magazie pebaza notelor de intrare-recep{ie sau alte documente inso{itoare;
operarea descdrclrii gestiunilor de material lemnos, pe baza documentelor
justificative depuse de cdtre gestionari, la partizile de nevoi locale pe picior,
concomitent cu incasarea borderourilor;
intocmirea gi rispunderea de depunerea in termenele legale a declaraliilor la bgetul
statului, la bugetul asigur[rilor sociale, la bugetul asigurdrilor sociale de sdnltate,
la bugetul fondurilorspeciale, etc;
aplicarea reglementdrilor specifice de securitate gi sindtate in muncd.

v.

Evolu(ia performan(ei financiare gi nefinanciare a Regiei Publice Locale
PIdu rilor Kronstadt R.A.

a

in vederea realizdrii obiectului principal de activitate - Silviculturd gi alte activititri
forestiere, precum gi a activitSlilor conexe acestora, aga cum sunt definite in statutul regiei
resursele materiale gi umane sunt mobilizate eficient, respectdndu-se principiul unei bune gestiuni
economico-financiare gi a unui management financiar sdndtos.
Rezultatele bune oblinute in anii preceden{i in activitatea specific silvicd a R.P.L.P.
Kronstadt R.A., precum qi in cea de asigurare a unei infrastructuri qi dotlri decente pentru
desfrgurarea activitSlii, constituie premiza unei activit[{i eficiente gi in perioada urmatoare,
oglinditl in Bugete de Venituri gi Cheltuieli fundamentate realist, cu dimensionarea cheltuielilor
conform legii, in funcfie de prioritdli gi in strictd corelare cu posibilit[1ile reale de rcalizare a
veniturilor.
Bugetele de Venituri gi Cheltuieli ale Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A.
propuse, constituie, dupd aprobarea ?n Consiliul Local al Municipiului Bragov, instrumentul

urmiririi gi cuantificirii economice a intregii activitdli desftgurate de regie precum gi garan{ia
autonomiei sale, economice gi func[ionale.
Aga cum s-a precizat in nenum[rate rdnduri, Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt
R.A., este persoand juridicd gi funcfioneazd pe bazd de gestiune economicd qi autonomie
financiarS, exercit6nd qi atribu[ii de serviciu public cu specific silvic, avdnd ca scop gospod[rirea
durabilS gi unitard in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice gi ale normelor de regim
silvic a fondului forestier proprietate publicS a Municipiului Bragov qi al altor unit6{i administrativteritoriale, a fondului forestier proprietate a persoanelor fizice gi juridice, in vederea cregterii
contributiei pddurilor la imbundtd(irea condiliilor de mediu qi la asigurarea economiei locale cu
lemn, cu alte produse ale pddurii gi cu servicii specifice silvice.
In vederea realizdrii obiectivelor sale, Regia are rolul de a asigura resursele materiale gi
financiare ce urmeazl a fi utilizate in derularea activit[tilor specifice.
O componentl foarte importand a Managementului resurselor financiare, o reprezintd
rezultatul ce se estimeazd a se obline, gi modul in care acesta va fi distribuit pentru a contribui in
mod eficient la dezvolatrea Regiei, prin efectuarea de investilii, asigurarea de rezewe pentru
dezvoltare etc.
Analizdnd toate aspectele legate de resursele financiare ale Regiei, resurse ce au fost
obtinute gi utilizate in activitdlile instituliei, putem porni la intocmirea unei proiec{ii a modului in
care vor fi asigurate aceste resurse ale unitdlii pe perioada implementdrii Planului de Administrare.
Astfel, in vederea intocmirii unei asemenea proiecjii, cdt mai realiste gi mai bine
fundamentate, este necesard acoperirea celor trei componente principale:

a.

Structura previzionati a veniturilor proprii

Trebuie men[ionat faptul ci principala surs6 a veniturilor realizate in anul 2021, o
reprezint6 cele aferente volumului de masd lemnoasd care s-a exploatat gi valorificat, conform
posibilitalii stabilite prin amenajamentele silvice in vigoare.
Facem menfiunea c5 in conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr.46/2008 - Codul
silvic republicat, cu modific[rile qi completdrile ulterioare, volumul de masd lemnoasd destinatd
exploatdrii in anul curent include posibilitatea anuali stabilitd prin amenajamentul silvic pentru
perioada de valabilitate a acestuia gi volumul de masd lemnoasd nerecoltatd in anii anteriori.
Astfel, menfiondm tipurile de produse ce se valorificd, din fondul forestier, in vederea
oblinerii de venituri din activitateadebazd:

a)
b)

Masa lemnoas6 pe picior, provenitd din tdieri de produse principale, secundare,
accidentale gi de igien6 ale pddurii gi sub formd de sortimente precum qi produsele
rezultate prin prelucrarea primard a lemnului;
Alte produse lemnoase: arbori qi arbugti ornamentali, pomi de Cr[ciun, cetin6,
puiefi forestieri;

Unul din obiectivele majore ale Regiei, este acela de a identifica surse alternative de venit,
altele decdt cele rezultate din activitI(ile specifice forestiere, precum gi de a creea premise pentru
creqterea veniturilor ob{inute din aceste surse in totalul veniturilor preconizate a fi oblinute.
In acest sens, Regia are in vedere oblinerea de venituri din:
Prestirile de servicii cdtre terfi, prestdri care in perioada implementdrii Planului de
Administrare se doresc a fi continuate gi dezvoltate:

in strdinltate,
raza fondul cinegetic pe care

il

administreazd.

De asemenea,inbazaContractului de asociere incheiat cu S.C. Monkey Business Aventura
S.R.L., pentru o perioadd de 20 ani, incepdnd cu anul 2007,Regia va obtrine venituri din activitatea
specificl acestui Contract - exploatarea ,,Parcului de agrement" creat.
Ydnzarea de m[rfuri, este o altd componenti ce stdlabaza fundament[rii elementelor de
venit ce sunt preconizate in perioada implementdrii Planului de Administrare.
In urma prelulrii in gestiune a fondului de vdndtoare nr. l8 Timig, Regia, are in atribu[ii
gestionarea acestuia conform legii rdspunzind de realizarea efectivelor optime de vinat, prin

ac[iuni de selecfie a vdnatului, de asigurare a hranei, a addpostului, a zonelor de linigte gi de
inmullire a acestuia, a repopulSrii in unele fonduri gi de recoltare a efectivelor aprobate prin
programe anuale de prevenire qi combatere a braconajului.
Situa{ia pandemicd determinatd de rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV-2, a avut ca
rezultat intreruperea in totalitate in cursul anului 2021 a activit[1ilor specifice de,,vdn6toare de
imagini".
O componentd ce este foarte agreatd din punct de vedere al identificdrii de surse
suplimentare de venit, o reprezinta posibilitatea real6 de accesare a fondurilor europene sau de
participare in programe finanfate din fonduri europene, asigurdnd ca structurd proprie de
specialitate a Consiliului Local al Municipiului Bragov, pregdtirea gi managementul proiectelor
finanfate prin programe europene, av6nd capacitatea tehnico-economicd de a conduce activitdli de
anvergura corespunzdtoare dimensiunii proiectelor, pentru care se va solicita sprijin financiar
nerambursabil.

b. Structura

previzionati a cheltuielilor specifice

in concordan[d cu posibilitIfile reale de rcalizare a veniturilor gi repartizate in functie de
prioritdlile stabilite de R.P.L.P. Kronstadt R.A. qi de prevederile legii privind fondurile cu
destinafii speciale, se procedeazd, la fundamentarea elementelor de cheltuieli, cu detaliere pe
categorii de cheltuieli, dimensionate in mod realist.
in cadrul cheltuielilor materiale, ponderea cea mai mare o au cele aferente activitatii silvice
specifice: protec[ia pddurilor, cultur6-refacere, punere in valoare, tdieri de ingrijire, reamenajarea
zonei fondului forestier limitrofb drumului spre Poiana Bragov, pepiniere gi solar, drumuri gi
infrastructurl forestierd, arbori gi arbugti ornamentali, materiale pentru mobilier urban.

Astfel, aceste cheltuieli sunt dimensionate la nivelul previzut de actele normative in
vigoare, asigurdndu-se o justificare temeinicl cheltuielilor administrativ - gospodlregti gi de regie.
In conformitate cu prevederile legii sunt dimensionate gi cheltuielile privind sanltatea gi

securitatea in munc6, echipamentele gi uniformele de serviciu, cheltuielile de intre{inere qi
func[ionare a utilajelor gi maginilor din dotare.
Cheltuielile privind personalul, cuprind salariile qi contribufiile aferente acestora, pentru
personalul aprobat la nivelul anilor, judicios dimensionat prin Statul de personal gi functii gi
rcpartizat conform Organigrameiaprobate de cdtre Consiliul local al Municipiului Bragov, precum
gi cheltuielile aferente Contractelor de mandat, reglementate de cdtre Ordonan(a de Urgenfd nr.
109 din 30 noiembrie 20ll privind guvernan{a corporativd a intreprinderilor publice, cu
modific[rile gi completlrile ulterioare.
In conformitate cu prevederile legii sunt dimensionate gi celelalte capitole de cheltuieli,
asigur6ndu-se cadrul material gi func{ional al desfrgur[rii activitatii R.P.L.P. Kronstadt R.A.,
astfel:
Capitolul cheltuieli cu prestafiile exteme, cuprinde in principal prestafiile cu te(i pentru
realizarea de servicii de gestionare fond forestier, repara{ii, reabilitiri gi intrefinere de drumuri
forestiere, reamenajarea zonei fondului forestier limitroft drumului spre Poiana Bragov, debitare
material lemnos gi confec(ionare, respectiv amplasare de mobilier urban in Municipiul Braqov,
elaborare de documentatii tehnico-economice pentru reabilitdri de drumuri forestiere ce vor fi
realizate prin programele structurale de finanfare ale Uniunii Europene, activitdti care au o
pondere mare in programul regiei pe anii urmdtori.
Achiziliile in cadrul acestor capitole de cheltuieli sunt efectuate cu respectarea legislaliei
in vigoare privind achiziliile publice.

c.

Rezultatul previzionat qi modul de recuperare al acestuia

Aga cum s-a menfionat, Regia se supune principiului gestiunii qi autonomiei economico
financiare, asigurdnd acoperirea cheltuielilor din veniturile prognozate a se realiza gi oblinerea de
profit.
Urmare a activitdlii desfbqurate in cadrul regiei, precum gi a punerii in aplicare a Planului
de mdsuri la nivelul regiei, ca mecanism care permite acesteia sd-qi continue activitatea specificd,
a$a cum a fost aceta aprobat prin Decizie a Consiliului de Administralie al regiei din luna
noiembrie 2020, pentru anul curent, regia estimeazd ob{inerea de profit, in cuantum de 69,19 mii
lei (agacum a fostpreconizatprin Bugetul de Venituri gi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a
PddurilorKronstadtR.A.pentru anul202l, aprobatprinH.C.L.nr. 149 dindata de25 Martie
2021).

VI.

Realizarea veniturilor qi cheltuielilor la luna Iunie 2021.

Realizarea elementelor de venituri gi cheltuieli, cu detaliere pe categorii de venituri gi
cheltuieli, la luna lunie202l,in conformitate cu prevederile Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al
Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A., aprobat pentru anul202l, se prezint[ astfel:

VI.l. Veniturile cumulate realizate la luna lunie 2021 de cdtre Regia Publicd Locala a
Pddurilor Kronstadt R.A. sunt urmStoarele:

Veniturile realizate 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:2.129,05 mii lei.
Tot in cadrul veniturilor din exploatare se regdsesc qi veniturile reprezentAnd serviciile
prestate (activitdli de marcare gi indepdrtare a arborilor, ce prezinti pericol, de pe domeniul public
al Municipiului Braqov, activit[ti privind organizarea de tdrguri megtegugdregti, precum gi alte
servicii prestate), acestea fiind in cuantum de: 141,13 mii lei.
Veniturile din redevenfe qi chirii, sunt in cuantum de 42,68 mii lei, labazaacestor 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 Bragov.
Au mai fost realizate alte venituri din exploatare, in special din utilizarea, in conformitate
prevederile
cu
legale in vigoare, a fondului de conservare special constituit, in cuantum total de
281,46 mii lei.
Au fost realizate venituri din amenzi qi penalitdti, in conformitate cu prevederile legale
valoare de 0,22 mii lei, precum gi din proiectele cu finan{are externd, in cuantum de 86,02 mii lei
gi 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.

VI.2. Cheltuielile cumulate realizate la luna lunie 2021de c[tre Regia Public6 Locald a
Pddurilor Kronstadt R.A., au fost repartizate in func[ie de prioritd[ile stabilite de c6tre aceasta prin
Bugetul de Venituri qi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A., aprobat
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 710,99 mii lei cuprind cheltuielile aferente
in principalactivitdtii debazdprivind asigurarea cu materii prime, materiale consumabile, utilitAti,
servicii de intre[inere gi reparafii, prime de asigurare precum gi alte cheltuieli cu servicii executate
de

te(i.

Cheltuielile au fost fundamentate de c[tre 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 achizi(iilor publice,
anexd la Strategia anuald de achizilie publicd pe anul 2021 a Regiei Publice Locale a Pddurilor
Kronstadt R.A., intocmitd in conformitate cu prevederile art. 1l alin (3) din H.G. nr. 39512016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizilie public5/acordul - cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice.
De asemenea sunt fundamentate cheltuielile necesare funcliondrii in condilii de maximl
eficien{d a regiei, a activitAtilor specifice fondului cinegetic nr. l8 Timig, gestionat de cdtre Regia
Publicd Local[ a Pddurilor Kronstadt R.A.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe gi v6rsiminte asimilate, in valoare de 41,07 mii lei
reprezentdnd sumele datorate Bugetului local, conform prevederilor legale.

C. Cheltuieli cu personalul - total, in cuantum de 2.268,71 mii lei cuprind salariile gi
contribu{iile aferente acestora, pentru personalul regiei, judicios dimensionat prin Statul de
personal gi funcfii gi repartizat conform Organigramei aprobate, precum gi cheltuielile aferente
Contractelor de mandat, reglementate de c[tre Ordonan(a de Urgen[[ nr. 109 din 30 noiembrie
2011 privind guvernan{a corporativd a intreprinderilor publice, cu modificdrile gi complet[rile
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 563,55 mii lei cuprinzdnd 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 adaugl cheltuielile financiare in sum6 de 10,66
mii lei.
Capitolul Cheltuieli s-a fundamentat ludnd in considerare punerea in aplicare a Planului de
m[suri la nivelul regiei, ca mecanism care permite acesteia s5-qi continue activitatea specifica, aga
cum a fost acesta aprobat prin Decizie a Consiliului de Administrafie al regiei din luna decembrie
2020.

Activitatea de vinitoare
Regia Public[ Locald Kronstadt R.A, a dezvoltat un nou concept, acela de vdndtoare de
imagini, prin care dd posibilitatea tuturor pasiona{ilor de naturd gi faund sd "linteascd", prin
obiectivul
de fotografiat sau al camerelor video, imagini inedite cu fauna de interes
-aparatelor
cinegetic. in acest scop, regia, are realizate un numdr de 3 observatoare din care pasionalii pot
viziona animalele sdlbatice gi pasdrile.
in vederea ajutoririi speciilor de interes cinegetic, in timpul iernii, regia, a dezvoltat o relea
de puncte de hr6nire complementard qi monitorizare at6t pentru urs gi mistre{ cdt gi pentru cervide
qi clprior, amplasatd in interiorul fondului cinegetic.
Facem menliunea cd, ulrnare a situa{iei pandemice determinate de rdspdndirea
coronavirusului SARS-CoY-2, activitdtile specifice compartimentului vdndtoare - "vdn[toarea de
imagini" sunt momnetan suspendate.
Trebuie men{ionat faptul cE Regia Publici LocalS a Pddurilor Kronstadt R.A. nu mai are
calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. l8 denumit Timig, dupd termenul prevlzut de lege,
intrucdt contractul de gestionare a fondului cinegetic nr. 10/11.03.2011, incheiat cu Ministerul
Mediului qi Pddurilor, prin ITRSV Bragov (actualmente Garda Forestier[ Bragov), pe o perioadd
de l0 ani, s-a finalizat la termen, la data de 10.03.2021.
Paza qi protec{ia

pldurilor

Regia Publicd Local6 a Pddurilor Kronstadt R.A., prin angajalii acesteia qi prin misurile
intreprinse, aclioneazd in vederea reducerii fenomenului infrac{ional/contraven{ional in fondul
forestier proprietate publici a Municipiului Bragov precum qi in fondul cinegetic gestionat, sens
in care efectueazd regulat patruldri, in vederea prevenirii qi reducerii fenomenului infracfional/

contraventional, intocmind prin agenfii s6i constatatori procese verbale de constatare gi sancfionare
a contravenfiilor silvice.

Activitatea de protectie a pddurilor const6 in monitorizarea qi prognozarea ddunltorilor
specifici speciilor forestiere: insecte, ciuperci, defoliatori. Anual in fondul forestier se amplaseaza
curse feromonale, numirul acestora variazd,in funcfie de intensitatea atacurilor.
Lucrdrile de protec{ia pddurilor din cadrul fondului forestier administrat de regie se
desfEgoard impreun6 cu cadre didactice gi studen{i ai Facultdlii de Silvicultur[ gi Exploatdri
Forestiere pebaze unui protocol de colaborare existent intre noi gi universitate.
Astfel datele culese din teren se centralizeazd anual dupd care se intocmesc documenta[iile
specifice pebaza cirora se stabilesc mdsurile ce se vor lua in anul urmdtor.

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

de

finanfiri

Implicarea regiei in identificarea gi atragerea de surse de finan[are externe, s-a concretizat,
pdnl in prezent, prin urmdtoarele proiecte:

A. Av6nd in vedere evolufia pestei porcine gi m6surile de biosecuritate recomandate de
Direcfia Sanitar6 Veterinard gi Pentru Siguran{a Alimentelor Bragov, (in urma misiunii FVO
efectuate in Rom6nia), printre care se reg6seqte gi faptul ca fiecare fond cinegetic sd fie echipat cu
facilitdti de refrigerare sau altS solulie de plstrare a carcaselor in condilii igienice pdnd la obtrinerea
rezultatelor de laborator, precum gi calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. 18 Timiq a regiei,
s-a procedat la intocmirea documentafiei tehnico - economice pentru oblinerea unei finanfdri
nerambursabile pentru proiectul ,v4chizilia de cdtre RPLP Kronstadt R.A. a unei camere
frigoritice in vederea limitdrii efectelor pestei porcine tn judelul BraSov" prin fonduri FEADR,
Submdsura 5.1 " Sprijin pentru investi{ii in ac{iuni preventive menite sI reducd consecinfele
dezastrelor naturale, evenimentelor adverse qi evenimentelor catrastofale"
Camera frigorificd se va amenaja in interiorul unei anexe aflatd,in incinta Cantonului Silvic
Timigul de Sus dotat cu sistem de canalizare cu fosd septic[.Achizilia camerei frigorifice se va
face in condiliile legii privind achiziliile publice, iar sursa de finanfare a achiziliei va fi in propo(ie
de 80% asiguratd prin fonduri FEADR. Valoarea maximd a finan1drii este de 20.000 euro.
Avdnd in vedere faptul c[ Regia Publicd LocalS a Pddurilor Kronstadt R.A. nu mai are
calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. 18 denumit Timig, intruc6t contractul de gestionare
a fondului cinegetic nr. I 0/ I I .03.201 I , incheiat cu Ministerul Mediului qi Pldurilor, pe o perioad[
de
ani, inceteazd
data de 10.03.2021, implementarea contractului de finan{are
C0510PUC0031970800104 din 13.03.2020, avdnd ca obiect: "Achizilia de cdtre RPLP Kronstadt
RA a unei camere frigorifice in vederea limitdrii efectelor pestei porcine in judeyul BraSov", nu
mai este oportun[, nedndeplinind condiliile stipulate prin Cererea de Finanfare, fiind solicitatd
rezilierea contractului anterior menfionat.

l0

la

B. Este in implementare Contractul subsidiar nr. 14 cu titlul ,,Monitorizarea stdrii
ecosistemelor forestiere gi valorificarea potenlialului recreativ, cultural gi istoric al pddurilor
urbane gi periurbane administrate de RPLP Kronstadt", incheiat intre Regia Publici Locald a

Pddurilor Kronstadt R.A. qi Institutul Nafional de Cercetare Dezvoltare in Silvicultura "Marin
Dr6cea" Bragov.
Scopul principal al proiectului il reprezintd identificarea gi punerea in valoare a
potenfialului recreativ, culturalqi istoric al pddurilor urbane qi periurbane, evaluarea biodiversitllii
acestora.

Obiectivele proiectului se refer6, in principal, la: evaluarea funcfiilor recreative, culturale
gi istorice ale pldurilor din jurul municipiului Braqov, implementarea unui sistem de monitorizare
integratd a stlrii ecosistemelor forestiere care s5 conducl la evaluarea biodiversitllii gi a factorilor

climatici gi elaborarea unor scenarii de dezvoltare pentru valorificarea potenlialului recreativ
cultural gi istoric al p[durilor urbane qi periurbane.
Activit5{ile specifice ale proiectului: identificarea gi descrierea zonelor cu poten}ial
recreativ gi cultural, cuantificarea valorii pddurilor cu impact social insemnat, proiectarea gi
amplasarea unei refele de suprafele perrnanente de lungl duratS, determinarea biodiversite{ii gi
factorilor climatici specifice ecosistemelor forestiere limitrofe aglomerdrilor urbane, identificarea,
descrierea gi promovarea unor elemente ale patrimoniului imaterial (legende, mituri, povestiri etc.)
in relalie directd cu zonele forestiere din vecin[tatea 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 gi periurbane, monitorizarea gradului de utilizare a infrastructurii
recreative.

Rezultatele estimate ce se vor obline in urma proiectului constau in: metodologii de
identificare gi delimitare a arboretelor cu impact social deosebit, de identificare impreund cu
factorii cheie a unor solulii de imbundtlfire qi de evaluare a gradului de utilizare a infrastructurii
recreative; constituirea unei re{ele de suprafe}e permanente de lungd duratd in care se va monitoriza
biodiversitatea la mai multe niveluri; baze de date cu pddurile urbane gi periurbane de interes social
pentru municipiul Braqov, variabilitatea parametrilor climatici, biodiversitatea acestor p6duri,
starea de sdndtate a lor, infrastructura cu rol recreativ existentd gi gradul acesteia de utilizare; studii
privind percepfia populaliei despre valoarea recreativd qi socialS a pddurilor, moEtenirea culturald
gi istoricd a unor pdduri (zone forestiere), evaluarea solufiilor de dezvoltare a zonelor cu rol
recreativ gi a infrastructurii necesare; articole qtiinfifice.
Gradul de noutate, originalitate, complexitate gi de inovare al proiectului rezulti din:
fundamentarea managementului forestier durabil avAnd in prim plan func{iile recreative, culturale
gi istorice ale p[durilor limitrofe marilor aglomerlri ubane, stabilirea gi descrierea stdrii
ecosistemelor forestiere din jurul Braqovului; imbundtd(irea gi dezvoltarea patrimoniului imaterial
in vederea valorificdrii superioare a functiilor culturale gi istorice a pidurilor; elaborarea, prin cocreare cu factorii cheie interesafi, a unor direcfii viitoare de dezvoltare pentru zonele forestiere gi
a infrastructurii cu rol recreativ din jurul Brasovului.
Astfel, in cursul lunii Iunie 2021 s-au desfbgurat urmltoarele activit5ti specifice proiectului,
acestea ftcind parte din raportarea aferentd peioadei Aprilie - Iunie 2021, ce urmeazd a fi
transmisd cdtre organismul de finanfare:

Activitatea 3. - Cuantificarea valorii pldurilor cu impact social insemnat prin analizl
sociologicl.

in cadrul s-a finalizat activitatea reprezentdnd desfdEurarea anchetei sociologice in vederea
cuantificirii valorice a efectelor sociale, precum gi a grupurilor de factori interesa{i.
S-a procedat la receptionarea livrabilelor reprezent6nd studiu sociologic privind perceplia
popula{iei privind valoarea recreativd qi sociald a p[durilor urbane qi periurbane administrate de
RPLP Kronstadt RA, precum gi la receplionarea livrabilului reprezentdnd servicii de consultanll
in cercetare in vederea efectudrii activit6tilor specifice de evaluare a func(iilor recreative, culturale
gi istorice a pddurilor urbane gi periurbane administrate de Regia Publicd Locald a Pddurilor
Kronstadt R.A.
Rezultat obfinut: Studiu sociologic privind percepfia populafiei asupra valorii serviciilor
recreative, culturale gi istorice a pidurilor din jurul Municipiului Bra;ov, inclusiv stabilirea
acesteia - rezultat parfial.

Activitatea 8.
locale.

-

Monitorizatea parametrilor clirnatici gi descrierea topoclimatelor

in cadrul activitAlii s-au continuat mdsurdtorile privind parametrii meteorologici, fiind
colectate, analizate qi interpretate datele inregistrate la sta{iile meteorologice instalate in cadrul
subactivit6lii 4: temperatura gi umiditatea in aer qi in sol, v6nt, precipitalii, radialia solarl.
Rezultat obfinut:
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 si intensitatea de utilizare a infrastructurii
recreative. Evaluare qi monitoruare.

in cadrul activitAtii s-a continuat procedura privind modul in care urmeazd, a fi stabilite
puncte de control prin intermediul cdrora va fi desfEgurat[ activitatea de contabilizare a
utilizatorilor infrastructurii existente.
Rezultat obfinut: Studiu privind utilizarea infrastructurii cu rol recreativ, cultural, istoric gi
social - livrabil parlial.
C. Complexul pentru ingrijirea, reabilitarea qi protec{ia ursului brun reprezintl o
parte din Crescitoria de Vinat a clrei realizare a fost aprobati prin H.C.L .nr.255117 aprilie
2019 privind aprobarea Municipiului BroSov privindintiinlarea Sifunclionorea 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 crescltoria se impune datoritl identificirii de surse de finanfare pentru
realwarea acestuia.
Mlsurile de management aprobate de autoritatea publicd centrald pentru protec(ia mediului
in aceastd perioadd s-au bazat pe prevederile "Planului de management qi de actiune pentru
conservarea popula{iei de urs brun din Romdnia", elaborat in anul 2005, astfel incdt s[ rlspundd
obligafiilor asumate prin aderarea la UE gi convenfiile intema{ionale in domeniu protecfiei naturii,
dar care sI rlspundd gi realitdlii socio-economice din Romdnia. Principiile debazdale planului de

acfiune, pornind de la considerentele cd m[rimea optimd a populafiei de urs brun, din punct de
vedere ecologic, social qi economic, este de aproximativ 4.000 de exemplare, iar habitatele
specifice ocupd o suprafaf[ de aproximativ 69.000 km2 la nivel nafional, sunt urmdtoarele:

indeplineascd rolul ecologic
pentru existenfa speciei;

in toate ecosistemele care oferd condi{ii

adecvate

brun;
management ce se impun.

Astfel, in vederea implementdrii "Planului de management qi de acfiune pentru conservarea
populaliei de urs brun din Rom6nia", este necesarS, pe l6ngd toate activitlfile specifice de cercetare
gi crearea unei infrastructuri necesare asigurdrii bazei genetice a populaliei de urs brun din
Romdnia, realizarea acesteia fiind posibilS prin finan{area asiguratl in cadrul POIM (Programul
Opera{ional Infrastructurd Mare 2014 -2020), Axa Prioritard 4 Protecfia mediului prin misuri de
conservare a biodiversit5lii, monitorizarea calitafli aerului gi decontaminare a siturilor poluate
istoric vizeazd,prioritatea de investilii 6d ,,Protejarea si refacerea biodiversitdlii Si a solurilor Si
promovareo unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Naturq 2000 qi de infrastructurd ecologicd",
urmdrind, prin Obiectivul Specific 4.1 "CreSterea gradului de proteclie Si conservare o
biodiversitdlii si refocerea ecosistemelor degradate", promovarea mdsurilor de conservare a
biodiversitSlii in conformitate cu Cadrul de Actiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia
European[ pentru Biodiversitate 2020 gi cu Strategia Na(ionald gi Planul de Ac(iune pentru
Conservarea Biodiversititlii2014 -2020, aprobatd prin HG nr. l08l/2013, prin Obiectivele B, C
gi F ale acesteia.
Obiectivul Specific 4.1 "Creqterea gradului de protec[ie gi conservare a biodiversitalii gi
refacerea ecosistemelor degradate" promoveazd acliuni ce contribuie la indeplinirea obiectivelor
Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Acfiuni Prioritare pentru Natura 2000,
StrategiaNafionald gi Planulde Ac(iune pentru Conservarea Biodiversitdili 2014 -2O2O,ce iau in
considerare nevoile concrete de protec{ie a biodiversitdtii din Rom6nia.
in acest sens, complexul pentru ingrijirea gi reabilitarea urgilor cu comportament deviant,
realizat de R.P.L.P. Kronstadt R.A. are in vedere situa{ia specificl f6rii noastre, asigurdnd o
prioritizare a ac{iunilor gi coordonarea factorilor implica{i in conservarea gi gestionarea popula}iei
de urs din Romdnia, pentru:

exemplarelor de urs,
prevenirea qi reducerea conflictelor,
asigurarea conectivitdfii ecologice in aria de distribu{ie a speciei la nivel nafional gi
regional,
informarea gi conqtientizareapopulafiei locale,
implicarea factorilor interesali in luarea deciziilor,

legale,

responsabile.

Tehnologia de cregtere intr-un sistem intensiv, in condilii de captivitate, intr-o suprafa{a de
611.842m2, se bazeazd pe o refea de compartimente in care se are in vedere ca, prin poiiliona."u
lor, sd se asigure pe l6ngd addpost gi linigte gi posibilitatea ca speciile sd se poatd hrdni in spa{iul
astfel creat.
intreaga suprafafl va fi imprejmuitl corespunzitor atdt pentru menfinerea animalelor in
complex, cdt gi pentru proteclia lor impotriva bolilor. in interiorul compartimentelor c6t gi in zona
unde animalele sunt crescute in semilibertate, sunt prev[zute puncte de hr[nire, depozite pentru
hrand gi ad[pdtori rdspindite cAt mai uniform pentru deservirea optimi a efectivelor.
Pentru urmdrirea speciilor ca dezvoltare qi mod de via!6 sunt prevdzute observatoare
distribuite in punctele cele mai frecventate de animale. Pentru capturarea vdnatului se va executa
o capcan6, iar la intrarea in complex se vor infiinla filtre de minim sanitar.
Imprejmuirile exterioare vor urmdri pe cdt posibil limitele naturale, respectiv,vdi, culmi, gi
vor fi mascate in apropierea po(ii de acces cu specii arbustive.
Principalele pdrfi constructive ale complexului sunt reprezentate de amenajdri pentru
intrelinerea gi observarea vinatului, puncte de hrdnire, instala{ii de monitorizare avdnatului.
In cadrul complexului, elementele de bazd, ale investiliei ini{iale gi cheltuielile cu
personalul ce participd la implementarea proiectului vor fi asigurate in propo(ie de 99,98% prin
proiect cu finantare nerambursabild.
Prezentul proiect se afld in etapa premerg[toare contract[rii (verificare gi evaluare).

D. in cursul lunii Martie 2020, s-a semnat Contractul subsidiar nr. 17 cu titlul titlul
,,Optimizarea soluliilor de management al pddurilor odministrate de Regia Publicd Locald a
Pddurilor (RPLP) Kronstadt RA" ", incheiat intre Regia Publicd Locali a P[durilor Kronstadt R.A.
gi Institutul Nalional de Cercetare Dezvoltare in SilviculturS "Marin Dr[cea" Bragov.
Scopul principal al proiectului il reprezinti asigurarea unui management corespunzltor al
resurselor forestiere administrate de Regia Publicd Local[ a Pddurilor (RPLP) Kronstadt RA din
punct de vedere al planificlrii, organizdrii, coordondrii qi controlului.
In acest context, obiectivul general al proiectului constd in optimizarea solufiilor de
management apddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA prin monitorizarea stdrii de sdn[tate,
imbunltdlirea metodelor, mijloacelor qi tehnologiilor privind depistarea, monitorizarea, prevenirea
qi combaterea principalilor ddundtori gi boli (biotice, abiotice gi complexe) qi dezvoltarea
capacitdlii acestora de a fumiza bunuri qi servicii in condiliile manifestdrii tot mai accentuate a
schimbdrilor socio-economice gi de mediu.
Obiectivele qtiin{ifice ale proiectului se referd in principal la : i) cunoagterea resurselor
forestiere gi a stdrii acestora prin inventarierea statistic[ a pddurilor; ii) identificarea principalelor
funcfii qi servicii ecosistemice oferite de pddurile administrate de RPLP Kronstadt RA in raport
zonarea funcfional6 a acestora; iii) evaluarea, analiza gi supravegherea continud stlrii de slndtate

a pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA; iv) Depistarea, prevenirea gi combaterea agenfilor
vdt[m6tori.
Vor fi abordate aspectele principale ale activitIlii de proteclia pddurilor din zona de studiu,
in vederea adaptlrii soluliilor la noul context legislativ gisocial (regulile de certificare), cdt qi a
identificarii c[ilor de optimizare a rezultatelor specifice, prin urmdtoarele activitdli:
i) Proiectarea refelei sistematice de suprafe{e permanente de cercetare in vederea
inventarierii statistice a arboretelor administrate de RPLP Kronstadt RA.
ii) Amplasarea refelei sistematice de sondaje permanente, inventarierea statisticd a
arborilor din cadrul acestora, prelevarea de probe de cregtere radiald qi evaluarea stlrii de s[ndtate
a pidurilor.
iii) Stabilirea pricipalilor indicatori de caracteri zare a stdrii pddurilor administrate de RPLP
Kronstadt RA pe baza informaliilor ob{inute prin inventarieri qi prelev6ri de probe de creqtere
radiali dintr-un eqantion de suprafefe perrnanente de cercetare din releaua statisticd proiectatd gi
amplasatd in treren.
iv) Evaluarea m[surilor de management pentru agenfii biotici gi abiotici perturbatori
pddurilor administrate de RPLP Kronstadt.
Rezultate cuantificabile: observarea, testarea, analizarea qi implementarea de metode
optimizate de identificare/depistare, monitorizare, prognoza/analiza riscului, prevenire qi
combatere ale principalelor insecte gi boli (criptogamice sau complexe), precum gi integrarea
acestora in managementul general al arboretelor (ecosistemelor) afectate din zona de studiu.
Rezultatele estimate prin implementarea proiectului, pe baza activit[1ilor gtiinlifice
propuse, se vor concretiza in:

o
o
o
o
o
o
o

Retea sistematicd de inventariere statisticd qi de evaluare anuald a stdrii de sinltate

pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA.
Harta pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA in format digital cu privire la

a

distribu{ia spa{iala a retelei sistematice de sondaje permanente.
Baze de date integrate ob{inute pe baza inventarierii statistice, evaludrii stdrii de
sdnatate a arborilor, identificdrii funcliilor qi serviciilor ecosistemice pe baza
zondrii func{ionale a pddurilor.
Rapoarte privind principalii indicatorii de caractefizare a stlrii pddurilor
administrate de RPLP Kronstadt RA (suprafa{a pe specii gi grupe de specii,
m[rimea fondului de producfie, volumul mediu la ha, cregterea medie in volum
distribu{ia pddurilor pe clase de vdrst6 etc.).
Rapoarte privind identificarea principalilor agenti biotici vdtimdtori; factorii biotici
gi abiotici vdtimltori din pepiniere; caracteristicile culturilor silvice afectate de
insecte ddun[toare, debilitarea / uscarea plantaliilor qi arboretelor;
Studii privind evaluarea gradului de risc gi a impactului insectelor ddunltoare
asupra regenerdrilor gi arboretelor.
Articole qtiinfifice referitoare la rezultatele ob{inute in decursul cercetdrilor.

Rezultatele obtinute 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 analiza riscului, prevenire
gi combatere ale principalelor insecte qi boli (criptogamice sau complexe), stabilirea strategiei de
valorificare a resurselor in raport cu sistemul de management gi conditiile de pia(6, cunoagterea

serviciilor ecosistemice oferite de p5durile 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 rezult[ din
caracterizarea in premierd a resurselor forestiere gi a stdrii p[durilor administrate de RpLp
Kronstadt RA , evidenfierea impactului speciilor noi (invazive sau potenfate de schimbdrile
climatice), de insecte gi patogeni, implemenatrea unor solulii noi, optimizatede supraveghere si
management integrat al pddurilor (ecosistemelor) debilitate de factorii biotici qi abiotici
perturbatori oferind pe aceastl cale posibilitatea recoltlrii in mod planificat gi comercializdrii
lemnului, considerat incl principal produs fumizat de plduri. Bunurile gi serviciile - inclusiv
func(iile protective, de recreare gi biodiversitatea acestora - c6gtig[ o mai mare importan(6, ?n
special in sfera societdlii din mediul urban.
Astfel, in cursul lunii Iunie 2021 s-audesfEgurat urmdtoarele activit[1i specifice proiectului,
acestea ftcdnd parte din raportarea aferentd peioadei Aprilie - Iunie 2021, ce urmeazd, a fr

transmisd cdtre organismul de finan{are:

Activitatea 2. - Amplasarea re{elei sistematice de sondaje permanente, inventarierea
statisticl a arborilor din cagrul acestora, prelevarea de probe de creqtere radiall qi
evaluarea

stlrii

de

slnitate

Subactivitatea2.l.

-

a

pidurilor.

Amplasarea re(elei sistematice de sondaje permanente

in cadrul activitdtii s-au amplasat, inventariat statistic qi evaluat din punct de vedere al stdrii
de sdndtate al arborilor componenti, un numdr de 35 sondaje permanente, in echipe mixte cu
or ganiza\ia

d

e ce rcetare.

Rezultat oblinut: Bazd de date privind amplasarea, inventarierea statisticd qi evaluarea din
punct de vedere al stlrii de sdn[tate al arborilor componen{i, totalitatea informatiilor ob}inute
urmdnd a fi integrate in baze de date specifice ce vor contribui la realizarea Raportului privind
starea de sdnitate a pddurilor - livrabil pa(ial.

Activitatea 4. - Evaluarea misurilor de management pentru agen{ii biotici;i abiotici
perturbatori pidurilor administrate de R.P.L.P. Kronstadt R.A.
Subactivitatea 4.2. - Evaluarea gradului de risc qi a impactului insectelor deunltoare
asupra regenerlrilor qi arboretelor
in cadrul activitali au fost desft;urate atat activitati privind amplasarea de curse amorsate
cu feromoni pentru depistarea prezenfei insectei Hylobius abietis in planta]ia din U.P. III
Postdvarul, u.a. l3l A; cdt gi privind amplasarea de curse feromonale in vederea depistdrii
prezentei gdndacilor de scoarfi ai pinului (Ips sexdentatus, Ips acuminatus qi Tomicus piniperda)
in arboretele afectate de dobordturi din U.P. IV Braqov.
De asemenea s-a procedat la recoltarea ddun6torilor capturafi in cursele amplasate.

Rezultat obfinut: Raport privind caracteristicile culturilor silvice afectate de insecte
ddun[toare - A fost analizatd prezen\a, trombarului puiefilor de r[ginoase (Hylobius abietis) gi a
gdndacilor de scoar,t[ ai pinului (Ips sexdentatus, Ips acuminatus gi Tomicus piniperda) livrabil
pafial.

Realizlri obiective de investi(ii in cursul lunii Iunie 2021
Programul de investilii, dotdri gi sursele de finanJare a investiliilor, cuprinde sursele de
finan{are proprii, constituite din profitul net nerepartizat din anul precedent gi amortismentul anului
curent gi detalierea cheltuielilor pentru investi(ii pe obiective de investi[ii specifice obiectului de
activitate al regiei.
Cheltuielile pentru investilii sunt aferente, in principal, deruldrii gi finaliz6rii investiliilor
in curs pi a realizirii de investi(ii noi necesare desftqur[rii activitetii regiei.
Astfel, in cursul lunii Iunie 2021, dintre achiziliile de natura investi(iilor menlion[m softuri,
in valoare de 0,76 mii lei.
O componentd o reprezint[ continuarea demersurilor necesare infiinfdrii, in U.P. IV
Braqov, ua 5 l4A, 517 , pe o suprafald de 25,2 ha a unui parc dendrologic, constdnd in elaborarea
unei propuneri tehnice privind infiinfarea parcului (alegerea speciilor, a modului de dispunere a
acestora, pozilionarea aleilor necesare pentru vizitare, etc.) qi demararea studiilor de specialitate
necesare in procesul de proiectare qi execu{ie.

Misuri in

vederea reducerii riscului de contaminare in contextul situa(iei
epidemiologice determinate de rrspindirea coronavirusului sARS-cov-2
Regia Public[ Locali a Pddurilor Kronstadt R.A. s-a preocupat si respecte gi sE pund in
aplicare prevederile legale referitoare la noul coronavirus, in vederea protejdrii angaja[ilor acesteia
precum gi a te(elor persoane, in vederea reducerii riscului de contaminare.
Astfel s-a optat pentru munca la domiciliu pentru angajafii ai clror activitate a permis acest
lucru gi in perioada de stdrii de urgenf6.

Indicatorii de performanfl
Indicatorii de performan{d trebuie sd cuprindd obiectivele gi criteriile de performan[d ale
R.P.L.P. Kronstadt R.A. fundamentate in func[ie de prevederile Bugetului de Venituri gi Cheltuieli
anuale.

Indicatorii de Performafd anuali estimafi prin Bugetul de Venituri gi Cheltuieli asigura
echilibrul financiar intern, desfEgurarea activit6tii economice in condilii de eficien[d, indeplinind
urmdtoarele funcfii:

Facem mentiunea cd nu au fost stabilili, conform legisla{iei in vigoare, prin H.C.L.,
indicatorii de performanfd pentru monitorizarea performanfei regiei, nici indicatorii-cheie de
performan(I financiari ;i nefinanciari pentru acordarea componentei variabile a remuneratiei
pentru administratorii executivi gi pentru cei neexecutivi, a$a cum sunt acestea prevazute prin
NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea indicatorilor de
performantd financiari gi nefinanciari qi a componentei variabile a remunera[iei membrilor
consiliului de administra(ie sau, dupdcaz, 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 Ordonanla de urgen{i a Guvernului nr.
I 09 l20l I privind guvernan[a corporativd a intreprinderilor publice.
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