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Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A., avdnd sediul ?n Municipiul Bragov, str.
Panselulelor, nr.23, b1.1, jud. Bragov, este o structurd cu specific silvic aflati in subordinea
Consiliului Local al Municipiului Bragov, iar conform Regulamentului de Organizare gi
Funcfionare, arL. 2, Regia PublicS Local6 a Pddurilor Kronstadt R.A. este constituite ia persoana
juridic6 qi functioneazdpebazd'de gestiune economicd gi autonomie financiard.
Aceasta a fost infiinJatd in anul 2005 prin Hotdr6re a Consiliului Local al Municipiului
Bragov, av6nd ca obiect de activitate aplicarea strategiei na{ionale in domeniul silviculturii
acfion6nd pentru apdrarea, conservarea gi dezvoltarea durabilE a fondului forestier proprietate
publicS a Municipiului Bragov gi al altor unit6fi administrativ-teritoriale, a fondului forestier
proprietate a persoanelor fizice, in vederea cregterii contribuliei pddurilor la imbunItdlirea
condiliilor de mediu gi la asigurarea economiei locale cu lemn, cu alie produse ale pddurii gi cu
servicii specifice silvice.
Aceast6 structurS a fost infiin{ati in scopul asigurdrii unei gospoddriri durabile a fondului
forestier, conserv6rii gi dezvoltdrii pddurilor administrate precum gi al dezvoltdrii activit6fiilor
conexe.
Una din pricipalele atributii ale Regiei, este aceea ci asigurI finanfarea lucrErilor necesare
in vederea gospoddririi rafionale a fondului forestierproprietate publicl a Municipiului Bragov, pe
^
care il are in administrare gi a desftgurlrii normale a activitdtii, in condiliile prevazute de lege.
Regia urmdregte cu prioritate aplicarea strategiei na{ionale in domeniul silviculturii
acfionind pentru apdrarea, conservarea gi dezvoltarea durabild a fondului forestier proprietate
publicd a Municipiului Bragov in vederea valorificdrii, prin acte gi fapte de comerf, a produselor
specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, in condilii de eficien{E economicd,
exercitOnd gi atributii de serviciu public cu specific silvic.
Avdnd in vedere diversitatea funcfiilor indeplinite de pddurile proprietate a Municipiului
Braqov (producfie de masd lemnoasd, protejarea unor specii gi habitate, recreare, asigurarea
resurselor de apd, protec{ie impotriva eroziunii, polulrii etc.) gi complexitatea activitElilor in care
este implicatd, rcgia (management forestier, conservarea biodiversitAtii, educatie qi cercetare
silvicS, etc.) precum gi faptul cE regia isi propune si promov eze vn management forestier
responsabil din punct de vedere al mediului, benefic din punct de vedere social gi viafit economic,

certificarea modului de gospoddrire a acestor pdduri printr-un sistem recunoscut la nivel
internafional constituie o prioritate pentru regie.
Un astfel de certificat reprezintd o dovadd a calitElii managementului gi a respectdrii
legislaliei nafionale gi interna{ionale referitoare la utilizarea 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 p[durilor, respectiv domeniile de mediu, social gi economic.
In vederea realizdrii obiectului principal de activitate - Silviculturd gi alte activitAti
forestiere, precum gi a activitd(ilor conexe acestora, aga cum sunt definite in statutul regiei resursele materiale gi umane sunt mobilizate efrcient, respectdndu-se principiul unei bune gestiuni
economico-financiare gi a unui management financiar sdndtos.
Rezultatele obfinute in anii precedenfi in activitatea specific silvicd a Regiei Publice Locale
a Pddurilor Kronstadt R.A., precum qi in cea de asigurare a unei infrastructuri gi dotdri decente
pentru desfEgurarea activitdtilor specifice, constituie premizadesftqurdrii acestora gi in anul 2022,
oglinditdintr-un Buget de Venituri gi Cheltuieli fundamentat realist, cu dimensionarea cheltuielilor
conform legii, in func(ie de prioritd[i qi in strictd corelare cu posibilitd(ile reale de rcalizarc a
veniturilor.
Proiectul Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt
R.A. pentru anul 2022, ce urmeazd a fi propus spre aprobare, constituie, dupi aprobarea in
Consiliul Local al Municipiului Bragov, instrumentul urmdririi gi cuantificdrii economice a intregii
activitS{i desftgurate de regie precum gi garanfia autonomiei sale, economice gi funcfionale.
Proiectul Bugetului de Venituri gi Cheltuieli pe anul2022 al Regiei Publice Locale a
P6durilor Kronstadt R.A., propus spre aprobare, asigurd echilibrul financiar intern, desfrgurarea
activit6jii economice, indeplinind urmdtoarele func{ii :

n

Avdnd in vedere prevederile Codului silvic - Legea 46l2ll8Republicat6, cu modificdrile
completirile ulterioare, volumul maxim de lemn ce se poate recolta din fondul forestier nu poate
dep6gi posibilitatea anuald stabiliti prin amenajament silvic, cu excep[ia situafiei in care volumul
produselor accidentale dep[qegte aceastl posibilitate, fiind astfel obligatorie exploatarea integralb
gi cu prioritate a acestor produse accidentale, in scopul prevenirii infestdrii arboretelor, urmdnd ca
volumul acestora sd fie diminuat corespunzdtor in anii urmdtori.
Conform amenajamentelor silvice elaborate pentru fondul forestier proprietate publicd a
Municipiului Braqov gi aprobate prin Ordin de Ministru, administrat de R.P.L.P. Kronstadt R.A.,
posibilitatea anuald de exploatare pentru anul 2022, a stat la baza fundamentlrii veniturilor din
activitatea debazd.
gi

I.

Realizarea veniturilor qi cheltuielilor la luna Ianuarie2022.

Realizarea elementelor de venituri gi cheltuieli, cu detaliere pe categorii de venituri gi
cheltuieli, la luna Ianuarie 2022, in conformitate cu prevederile proiectului Bugetului de Venituri
gi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A. propus spre aprobare pentru anul
2022, se prezintd astfel:

I.1. Veniturile realizate in luna Ianuarie 2022 de cdtre Regia Publicd Locald a Pddurilor
Kronstadt R.A. sunt urm[toarele:
Veniturile realizate din activitatea de bazd, de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier administrat, in conformitate cu prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 71512017 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publicS, cu modificdrile qi completSrile ulterioare, acestea fiind in cuantum de: 1.182,68 mii lei.
Tot in cadrul veniturilor din exploatare se regdsesc Ai veniturile reprezentdnd serviciile
prestate (activit6{i de marcare qi indeplrtare a arborilor, ceprezintl pericol, de pe domeniul public
al Municipiului Braqov, activitdfi privind organizarea de tdrguri megtegugdregti, precum gi alte
servicii prestate), acestea fiind in cuantum de:14,44 mii lei.
Au mai fost realizate alte venituri din exploatare in cuantum total de 75,25 mii lei,
cuprinzdnd, in special, venituridin proiectele cu finanfare extern6, in cuantum de75,25 mii lei.
De asemenea, tot la capitolul venituri se adaugd veniturile financiare in sumd de 0,34 mii
lei.

I.2. Cheltuielile realizate in luna Ianuarie 2022 de c6tre Regia Publicd Locald a Pddurilor
Kronstadt R.A., au fost repartizate in func[ie de priorit[1ile stabilite de cdtre aceasta prin proiectul
Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A. propus
spre aprobare pentru anul2022 gi de prevederile legii privind fondurile cu destinatii speciale gi se
compun in principal din:
A. Cheltuieli cu bunuri qi servicii in valoare de 224,51 mii lei cuprind cheltuielile aferente
in principal activitAlii debazdprivind asigurarea cu materii prime, materiale consumabile, utilitEli,
servicii de intre{inere gi repara(ii, prime de asigurare precum gi alte cheltuieli cu servicii executate
de

te(i.

Cheltuielile au fost fundamentate de cdtre compartimentele de specialitate ale regiei prin
intocmirea de devize estimative pentru servicii obligatorii de executat in conformitate cu
prevederile amenajamentelor silvice, precum qi cele rezultate din activitdlile conexe specificului
silvic al regiei, precum gi in conformitate cu prevederile Programului anual al achizifiilor publice.
De asemenea sunt fundamentate cheltuielile necesare funcfiondrii in condilii de maxim6
eficien{d a regiei, a activitdlilor specifice fondului cinegetic nr. l8 Timig, gestionat de c6tre Regia
Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe gi vdrsdminte asimilate, in valoare de 0,00 mii

lei

reprezentdnd sumele datorate Bugetului local, conform prevederilor legale.

C. Cheltuieli cu personalul - total, in cuantum de 460,46 mii lei cuprind salariile gi
contribufiile aferente acestora, pentru personalul regiei, judicios dimensionat prin Statul de
personal gi func[ii qi repartizat conform Organigramei aprobate, precum gi cheltuielile aferente

Contractelor de mandat, reglementate de cdtre Ordonan[ade Urgen{6 nr. 109 din 30 noiembrie
2011 privind guvernan{a corporativd a intreprinderilor publice, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.
De asemenea au fost dimensionate, alte cheltuieli cu personalul in conformitate cu
prevederile Legii nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 108,77 mii lei cuprinzdnd amortizarea
imobilizdrilor corporale gi necorporale, precum gi constituirea fondurilor speciale din activitatea
silvic6, in conformitate cu prevederile legii.
De asemenea, tot la capitolul cheltuieli se adaugd cheltuielile financiare in sum6 de 1,63
mii lei.
Dimensionarea capitolului privind cheltuielile, s-a fEcut urmare necesit[{ii desfEqurlrii
activitAtilor silvice specifice, precum gi a unor activitdti specifice proiectelor cu finanfare extemd
in care regia este beneficiar, dar gi a unor activitdfi specifice noi, generatoare de venituri (in cadrul
activit6tii compartimentului vdndtoare sau producfie gi protecfia muncii).
Activitatea de vfinitoare
Trebuie mentionat faptul cd Regia Publici Locald a Pidurilor Kronstadt R.A. a detinut
calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. 18 denumit Timiq pdnd la data de 10.03.2021
conform contractului nr.l0 din 11.03.2011 de gestionare a faunei cinegetice din fondulcinegetic
nr.l8 denumit Timig din judeful Braqov,astfel cum a fost aditionat,contract incheiat cu Ministerul
Mediului gi Pldurilor, prin I.T.R.S.V. Braqov, neincheindu-se un nou contract deoarece activitatea
de gestionare a fondului cinegetic genera pierderi financiare.
Regia a gestionat pe perioada de incetare a contactului de gestionare incd 120 de zilepdnd,
preluarea
la
efectivd in gestiune de cdtre noul gestionar. Predarea fondului cinegeteic s-a efectuat
in data de 19.07.2021 cdtre Directia Silvicd Bragov.
Ulterior, Municipiul Bragov, prin adoptarea H.C.L. nr. 322117.06.2021 a aprobat
rectificarea bugetului Municipiului Bragov gi alocarea de fonduri pentru activitdfi specifice de
gestionare in conditiile incheierii unui contract de prest6ri servicii conform prevederilor legii
40712006. Astfel, s-a revenit in vederea intocmirii documentaliei in privinfa prelulrii in gestiune
prin atribuire directd ca gestionar consacrat.
In data de27.10.2021 regia apreluat fondul cinegetic nr. 18 denumit Timiq de laD.S.
Bragov inbaza contactului nr.3121.10.2021 incheiat cu Ministerul Mediului Apelor gi Pddurilor
prin Garda Forestierd Bragov.
Astfel, in conformitate cu prevederile legale, regia a incheiat contracte cu Municipiul
Bragov qi cu Oraqul Predeal, avdnd ca obiect Prestdri servicii de permanenld/intervenlie imediatd
pentru prevenirea Si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun.
Urmare celor anterior menfionate, in cursul lunii Ianuarie2022, s-au defdqurat urmdtoarele
activitdli:

cinegeticd care p6trund in intravilan (observafii directe, patrulare preventivd,
identificare urme, in special urs, la limita intravilanului),

de faund cinegetic6

in afaru intravilanului,

aprobat pentru combaterea Pestei Porcine Africane in Rom0nia,
care pdtrund

in intravilan.

tn vederea ajutordrii speciilor de interes cinegetic, in timpul iernii, regia, adezvoltato refea
de puncte de hrdnire complementard qi monitorizare atdt pentru urs gi mistref cdt gi pentru cervide

gi c6prior, amplasatd

in interiorul fondului cinegetic.

Paza gi protec(ia

,*1

pidurilor

Regia Public6 Locald a P[durilor Kronstadt R.A., prin angaja{ii acesteia qi prin mdsurile
intreprinse, aclioneazd, in vederea reducerii fenomenului infracJional/contraven[ional in fondul
forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov precum qi in fondul cinegetic gestionat, sens
in care efectueazd regulat patruldri, in vederea prevenirii gi reducerii fenomenului infraclional/
contraven[ional, intocmind prin agentii s6i constatatori procese verbale de constatare qi sanc]ionare
a contravenliilor silvice.
Astfel, in conformitate cu prevederile legale, in cursul lunii Ianuarie2022, a fost intocmitd
I pldngere penald pentru tiieri ilegale in fondul forestier administrat.
Activitatea de protec(ie a pddurilor constd in monitorizarca gi prognozarea dSun6torilor
specifici speciilor forestiere: insecte, ciuperci, defoliatori. Anual in fondul forestier se amplaseazd
curse feromonale, numdrul acestora variazdin funcfie de intensitatea atacurilor.
Lucrdrile de protec(ia pddurilor din cadrul fondului forestier administrat de regie se
desftgoard impreund cu cadre didactice gi studenfi ai Facultdlii de Silviculturd 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 documentatiile
specifice pebaza c6rora se stabilesc mlsurile ce se vor lua in anul urmltor.

n

Activitatea privind identificarea qi atragerea de noi surse de finan{are prin accesarea
de

finan{[ri

Implicarea regiei in identificarea gi atragerca de surse de finantare externe, s-a concretizat,
pdn[ in prezent, prin urmdtoarele proiecte:

A. Este in implementare Contractul subsidiar nr. 14 cu titlul ,,Monitorizarea stdrii
ecosistemelor forestiere gi valorificarea potentialului recreativ, cultural gi istoric al pddurilor
urbane qi periurbane administrate de RPLP Kronstadt", incheiat intre Regia Publicd Locald a
P6durilor Kronstadt R.A. gi Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Silviculturd "Marin
Drdcea" Bragov.
Scopul principal al proiectului il reprezintd identificarea gi punerea in valoare a
poten{ialului recreativ, culturalgi istoric al pddurilor urbane qi periurbane, evaluarea biodiversitdlii
acestora.

Obiectivele proiectului se refer6, in principal, la: evaluarea funcfiilor recreative, culturale
gi istorice ale pddurilor din jurul municipiului Braqov, implementarea unui sistem de monitorizare
integratl a stlrii ecosistemelor forestiere care sE conducd la evaluarea biodiversitdtii gi a factorilor
climatici qi elaborarea unor scenarii de dezvoltare pentru valorificarea potenlialului recreativ
cultural qi istoric al p6durilor urbane qi periurbane.

Activitlfile specifice ale proiectului: identificarea qi descrierea zonelor cu potenfial
recreativ gi cultural, cuantificarea valorii pddurilor cu impact social insemnat, proiectarea gi
amplasarea unei refele de suprafele permanente de lungl durat6, determinarea biodiversit[fli $i
factorilor climatici specifice ecosistemelor forestiere limitrofe aglomerdrilor urbane, identificarea,
descrierea gi promovarea unor elemente ale patrimoniului imaterial (legende, mituri, povestiri etc.)
in rela{ie directi cu zonele forestiere din vecindtatea Bragovului, descrierea gi evaluarea unor
mdsuri de dezvoltare a zonelor cu rol recreativ, cultural qi istoric precum gi a infrastructurii cu rol
recreativ din pddurile urbane qi periurbane, monitorizarca gradului de utilizare a infrastructurii
recreative.

Rezultatele estimate ce se vor obfine in urma proiectului constau in: metodologii de
identificare gi delimitare a arboretelor cu impact social deosebit, de identificare impreund cu
factorii cheie a unor solu{ii de imbunltdfire qi de evaluare a gradului de utilizare a infrastructurii
recreative; constituirea unei relele de suprafele permanente de lungd duratd in care se va monitoriza
biodiversitatea la mai multe niveluri; baze de date cu pddurile urbane qi periurbane de interes social
pentru municipiul Braqov, variabilitatea parametrilor climatici, biodiversitatea acestor pdduri,
starea de sdn6tate a lor, infrastructura cu rol recreativ existentd gi gradul acesteia de utilizare; studii
privind perceplia populafiei despre valoarea recreativ6 gi socialE a p6durilor, moqtenirea culturald
qi istoric6 a unor pdduri (zone forestiere), evaluarea solu{iilor de dezvoltare a zonelor cu rol
recreativ qi a infrastructurii necesare; articole qtiin{ifice.
Gradul de noutate, originalitate, complexitate qi de inovare al proiectului rezultd din:
fundamentarea managementului forestier durabil avdnd in prim plan functiile recreative, culturale
qi istorice ale pldurilor limitrofe marilor aglomerlri ubane, stabilirea qi descrierea stdrii
ecosistemelor forestiere din jurul Braqovului;imbundtdfirea gi dezvoltareapatrimoniului imaterial
in vederea valorific[rii superioare a funcfiilor culturale qi istorice a pddurilor; elaborarea, prin cocreare cu factorii cheie interesali, a unor directii viitoare de dezvoltare pentru zonele forestiere gi
a infrastructurii cu rol recreativ din jurul Braqovului.

Astfel, in cursul lunii Ianuarie 2022 s-au desftgurat urmdtoarele activitdli specifice
proiectului, acestea fbcAnd parte din raportarea aferent6 peioadei Ianuarie - Martie 2022, ce
urmeazd a fi transmisd cdtre organismul de finanfare:
Activitatea 12. - Gradul de utilizare qi intensitatea de utilizare a infrastructurii
recreative. Evaluare Ei monitorizare.

in cadrul activitdfli s-a continuat procedura privind modul in care urmeazd, a fi stabilite
puncte de control prin intermediul cdrora va fr desf6quratd activitatea de contabilizare a
utilizatorilor infrastructurii existente.
Rezultat obfinut: Studiu privind utilizarea infrastructurii cu rol recreativ, cultural, istoric Ai
social - livrabil parfial.
Stadiul proiectului:

in implementare.

B. Complexul pentru ingrijirea, reabilitarea qi protecfia ursului brun reprezintil o
parte din Crescitoria de Vinat a cirei realizare a fost aprobati prin H.C.L, nr.255ll7 aprilie
2019 privind aprobarea Municipiului BraSov privindtntiinlarea gifunclionarea unei crescdtorii
de vAnil fu fondul forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov, administrat de Regia
Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt RA. Separarea acestuia de proiectul mare
reprezent6nd crescitoria se impune datoritl identificlrii de surse de finan{are pentru
realizarea acestuia.
M[surile de management aprobate de autoritatea publicd centrald pentru protecfia mediului
in aceastd perioadd s-au bazat pe prevederile "Planului de management qi de ac{iune pentru
conservarea populatiei de urs brun din Romdnia", elaborat in anul 2005, astfel incdt sd rEspundd
obligaliilor asumate prin aderarea la UE qi convenfiile internalionale in domeniu protec{iei naturii,
dar care s6 rdspundd qi realitdlii socio-economice din Romdnia. Principiile debazd ale planului de
acfiune, pornind de la considerentele cd mlrimea optimd a populafiei de urs brun, din punct de
vedere ecologic, social qi economic, este de aproximativ 4.000 de exemplare, iar habitatele
specifice ocupi o suprafati de aproximativ 69.000 km?la nivel na{ional, sunt urmdtoarele:
indeplineascd rolul ecologic
pentru existenfa speciei;

F

in toate ecosistemele care oferd condi{ii

adecvate

brun;
Monitorizarea dinamicii populaliei de urs brun in vederea stabilirii mdsurilor de
management ce se impun.

Astfel, in vederea implementlrii "Planului de management qi de ac{iune pentru conservarea
populatiei de urs brun din Rom6nia", este necesard, pe l6ngd toate activit6file specifice de cercetare
qi crearea unei infrastructuri necesare asigurdrii bazei genetice a populafiei de urs brun din
Rom0nia, realizarea acesteia fiind posibilI prin finan{area asiguratd in cadrul POIM (Programul
Operalional Infrastructurd Mare 2014 -2020), Axa Prioritari 4 Proteclia mediului prin mdsuri de
conservare a biodiversitdlii, monitorizarea calitdtii aerului gi decontaminare a siturilor poluate
istoric vizeazd prioritatea de investilii 6d ,, Protejarea Si refacerea biodiversitdlii Si o solurilor Si
promovarea unor selyicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 Si de infrastructurd ecologicd",
urmdrind, prin Obiectivul Specific 4.1 "CreSterea gradului de proteclie Si conservore a
biodiversitdtrii Si refacerea ecosistemelor degradate", promovarea mEsurilor de conservare a
biodiversitSlii in conformitate cu Cadrul de Acfiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia
Europeand pentru Biodiversitate 2020 gi cu Strategia Nafionald gi Planul de Acfiune pentru
Conservarea Biodiversitdtii2014 -2020, aprobatd prin HG nr. 1081/2013, prin Obiectivele B, C
gi F ale acesteia.
Obiectivul Specific 4.1 "Cregterea gradului de protec(ie gi conservare a biodiversitdlii gi
refacerea ecosistemelor degradate" promoveazd acliuni ce contribuie la indeplinirea obiectivelor
Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de AcJiuni Prioritare pentru Natura 2000,
Strategia Na{ionald gi Planul de Ac[iune pentru Conservarea Biodiversitdlii 2014 - 2020, ce iau in
considerare nevoile concrete de protec{ie a biodiversitE(ii din Romdnia.

in acest sens, complexul pentru ingrijirea qi reabilitarea urqilor cu comportament deviant,
realizat de R.P.L.P. Kronstadt R.A. are in vedere situatia specificd fdrii noastre, asigur6nd o
prioritizare a ac{iunilor qi coordonarea factorilor implica}i in conservarea qi gestionarea popula{iei
de urs din Romdnia, pentru:

exemplarelor de urs,

regional,

legale,

responsabile.

Tehnologia de creqtere intr-un sistem intensiv, in condilii de captivitate, intr-o suprafafd de
611342m2, sebazeazdpe o refea de compartimente in care se are in vedere ca, prin pozilionarea
lor, sd se asigure pe l6ngd addpost qi liniqte qi posibilitatea ca speciile sd se poatd hrdni in spafiul
astfel creat.
lntreaga suprafa{d va fi imprejmuitd corespunzdtor atdt pentru mentinerea animalelor in
complex, cdt gi pentru protecfia lor impotriva bolilor. in interiorul compartimentelor cdt qi in zona
unde animalele sunt crescute in semilibertate, sunt prevdzute puncte de hrlnire, depozite pentru
hrand gi ad6p[tori rlspindite cdt mai uniform pentru deservirea optimd a efectivelor.
Pentru urmirirea speciilor ca dezvoltare gi mod de viafd sunt prevdzute observatoare
distribuite in punctele cele mai frecventate de animale. Pentru capturarea v6natului se va executa
o capcan6, iar la intrarea in complex se vor infiinfa filtre de minim sanitar.
Imprejmuirile exterioare vor urmiri pe cdt posibil limitele naturale, respectiv,vdi, culmi, qi
vor fi mascate in apropierea porfii de acces cu specii arbustive.
Principalele pirfi constructive ale complexului sunt reprezentate de amenajdri pentru
intre{inerea qi observarea v6natului, puncte de hr6nire, instalafii de monitorizare a vdnatului.
tn cadrul complexului, elementele de bazd ale investifiei iniliale qi cheltuielile cu
personalul ce participd la implementarea proiectului vor fi asigurate in propor{ie de 99,98o/o prin
proiect cu finan{are nerambursabilS.
Este in desftqurare procedura de achizi{ie publicd pentru Activitatea 3.3. - Serviciu de
proiectarc-faza PT (Proiectul tehnic + Detalii de executie,Verificare tehnicd PT qi DE).
Stadiul proiectului:

in implementare.

C. in cursul lunii Martie 2020, s-a semnat Contractul subsidiar nr. 17 cu titlul titlul
,,Optimizarea soluliilor de management al pddtrilor odministrate de Regia Publicd Locald a
Pddurilor (RPLP) Kronstadt RA" ", incheiat intre Regia Publicd Local[ a Pddurilor Kronstadt R.A.
gi Institutul Na[ional de Cercetare Dezvoltare in Silviculturl "Marin Drdcea" Bragov.
Scopul principal al proiectului il reprezintd asigurarea unui management corespunzdtor al
resurselor forestiere administrate de Regia Public6 Local6 a Pddurilor (RPLP) Kronstadt RA din
punct de vedere al planificirii, organizdrii, coordonErii 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 sdndtate,
imbundtdfirea metodelor, mijloacelor qi tehnologiilor privind depistarea, monitorizarea, prevenirea
qi combaterea principalilor ddun6tori qi boli (biotice, abiotice qi complexe) gi dezvoltarea
capacitdlii acestora de a furniza bunuri qi servicii in conditiile manifestdrii tot mai accentuate a
schimbdrilor socio-economice qi de mediu.
Obiectivele qtiin{ifice ale proiectului se refer[ in principal la : i) cunoaqterea resurselor
forestiere gi a stdrii acestora prin inventarierea statisticl a p[durilor; ii) identificarea principalelor
funcfii gi servicii ecosistemice oferite de pddurile administrate de RPLP Kronstadt RA in raport
zonarea funcfionald a acestora; iii) evaluarea, analiza qi supravegherea continud stdrii de sdndtate
a pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA; iv) Depistarea, prevenirea gi combaterea agenlilor
vdt6mdtori.
Vor fi abordate aspectele principale ale activitSlii de protecfia pldurilor din zona de studiu,
in vederea adaptirii solu{iilor la noul context legislativ gisocial (regulile de certificare), c6t gi a
identificarii cdilor de optimizare arezultatelor specifice, prin urm6toarele activitdti:
i) Proiectarea relelei sistematice de suprafe{e permanente de cercetare in vederea
inventarierii statistice a arboretelor administrate de RPLP Kronstadt RA.
ii) Amplasarea retelei sistematice de sondaje permanente, inventarierea statisticd a
arborilor din cadrul acestora, prelevarea de probe de creqtere radiald gi evaluarea stdrii de sdndtate
a p[durilor.
iii) Stabilirea pricipalilor indicatori de caracterizare a stdrii pddurilor administrate de RPLP
Kronstadt RA pe baza informaliilor ob{inute prin inventarieri gi prelevlri de probe de cregtere
radial6 dintr-un eqantion de suprafefe pernanente de cercetare din re{eaua statistic6 proiectatd gi
amplasatl in treren.
iv) Evaluarea mlsurilor de management pentru agenfii biotici qi abiotici perturbatori
pddurilor administrate de RPLP Kronstadt.

Rezultate cuantificabile: observarea, testarea, analizarea qi implementarea de metode
optimizate de identificare/depistare, monitorizare, prognozalanaliza riscului, prevenire qi
combatere ale principalelor insecte qi 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 activit5tilor gtiinlifice
propuse, se vor concretiza in:

o
o
o
o
o
.
o

Retea sistematic[ de inventariere statisticd qi de evaluare anuald a stdrii de s[ndtate

pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA.
Harta p6durilor administrate de RPLP Kronstadt RA in format digital cu privire la
distribufia spaliald a refelei sistematice de sondaje permanente.
Baze de date integrate obfinute pe baza inventarierii statistice, evalu6rii stSrii de
sdnatate a arborilor, identificlrii funcliilor gi serviciilor ecosistemice pe baza
zondrii funcfionale a pddurilor.
Rapoarte privind principalii indicatorii de caracterizarc a stdrii pddurilor
administrate de RPLP Kronstadt RA (suprafala pe specii qi grupe de specii,
mdrimea fondului de producfie, volumul mediu la ha, cre$terea medie in volum
distribufia pidurilor pe clase de vdrst6 etc.).
Rapoarte privind identificarea principalilor agenfi biotici vdtimdtori; factorii biotici
qi abiotici vitdmitori din pepiniere; caracteristicile culturilor silvice afectate de
insecte ddundtoare, debilitarea / uscarea planta{iilor gi arboretelor;
Studii privind evaluarea gradului de risc gi a impactului insectelor d6un6toare
asupra regenerdrilor gi arboretelor.
Articole gtiinfifice referitoare la rezultatele obtinute in decursul cercetirilor.
a

Rezultatele obfinute vor aduce efecte bene/ice 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 qi condifiile de piaf6, cunoagterea
serviciilor ecosistemice oferite de pddurile 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 gi de inovare al proiectului rezult6 din
caracterizarca ?n premierd a resurselor forestiere gi a stlrii p[durilor administrate de RPLP
Kronstadt RA , evidenlierea impactului speciilor noi (invazive sau potenfate de schimb[rile
climatice), de insecte qi patogeni, implemenatrea unor solutii noi, optimizate de supraveghere qi
management integrat al pddurilor (ecosistemelor) debilitate de factorii biotici qi abiotici
perturbatori oferind pe aceastd cale posibilitatea recolt[rii in mod planificat gi comercializdrii
lemnului, considerat inc6 principal produs furnizat de p6duri. Bunurile gi serviciile - inclusiv
func{iile protective, de recreare gi biodiversitatea acestora - cdgtigd o mai mare importanf6, in
special in sfera societdfii din mediul urban.

in cursul lunii

Ianuarie 2022 s-au desfEqurat urmdtoarele activit[ri specifice
parte
proiectului, acestea frc6nd
din raportarea aferentd peioadei Ianuarie - Martie 2022, ce
urmeazd a fi transmisd c6tre organismul de finanfare:

Astfel,

Activitatea 3 - Stabilirea principalilor indicatori de caracterizare a stlrii pldurilor
administrate de R.P.L.P. Kronstadt R.A. pebaza informafiilor obfinute prin inventarieri qi
prelevlri de creqtere radiali in refeaua statisticl proiectati Ei amplasatl in teren.

in cadrul activit6fli s-a continuat activitatea privind identific[rea funcfiilor qi serviciilor
ecosistemice oferite de pIdurile administrate de Regia Publicl Local6 a P[durilor (RPLP)
Kronstadt RA.
Rezultat obfinut: Baze de date referitoare la grupa qi categoriile funclionale la nivelul
unitdlilor amenajistice ale R.P.L.P. Kronstadt R.A. - livrabil parfial.
Stadiul proiectului : tn implementare.

Realizlri obiective de investifii in cursul lunii Ianuarie2022

-,

Programul de investifii, dotdri gi sursele de finanfare a investitiilor, cuprinde sursele de
finan{are proprii, constituite din profitul net nerepartizat din anul precedent gi amortismentul anului
curent gi detalierea cheltuielilor pentru investilii pe obiective de investilii specifice obiectului de
activitate al regiei.
Cheltuielile pentru investitii sunt aferente, in principal, deruldrii gi finalizdrii investiliilor
in curs gi arealizdrii de investilii noi necesare desfdgur6rii activitd(ii regiei.
O component6 o reprezintd continuarea demersurilor necesare infiin{drii, in U.P. IV
Braqov, ua 514A, 517, pe o suprafafi de 25,2 ha a unui parc dendrologic, constdnd in elaborarea
unei propuneri tehnice privind infiin{area parcului (alegerea speciilor, a modului de dispunere a
acestora, pozi{ionarea aleilor necesare pentru vizitare, etc.) gi demararea studiilor de specialitate
necesare in procesul de proiectare gi execufie.

Astfel, in cursul lunii Ianuarie 2022, dintre achizitiile de natura investiliilor men{ion6m:

Indicatorii de performanfl
Indicatorii de performanti trebuie sE cuprindi obiectivele qi uiteriile de performanld ale
R.P.L.P. Kronstadt R.A. fundamentate in func[ie de prevederile Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli
anuale.

Indicatorii de Performa{I anuali estima{i prin Bugetul de Venituri gi Cheltuieli asigurd
echilibrul financiar intern, desfdgurarea activitdlii economice in conditii de eficien(d, indeplinind
urmdtoarele func{ii:

tn data de 27 noiembrie 2020, a fost adoptatd H.C.L. w. 566 din privind aprobarea
indicatorilor de performanld ai membrilor in Consiliul de Administralie al Regiei Publice Locale
a Pddurilor Kronstadt R.A.
Din punctul de vedere al managementului forestier gi in conformitate cu Amenajamentele
silvice, sunt urmirifi a fi realizafi o serie de indicatori de performan{d specifici domeniului de
activitate, gradul de realizare a acestora, trebuiesc aprobati anual prin B.V.C., cu influenfele
rezultate asupra celorlalli indicatori de ce trebuiesc aprobali, aceqtia fluctudnd de la an la an, in
func{ie de prevederile menfionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de ministru qi de
situafiile neprevdzute care pot apdrea.
Astfel, in cursul lunii Ianuarie 2022, au fost executate urmdtoarele lucrdri silvice:

Nr.
crt.
1

2
J

4
5

6
7
8

9

l0

Denumire lucrare efectuat6

u/m

Impdduriri
Completdri
Descoplesiri
Lucrdri in pepiniere
Lucrdri solar
Punere in valoare
Curdtiri
Rdrituri
DesaiSri
Ai utorarea regenerdri i naturale

ha
ha
ha

Cantitate

ari

atl
mll fire
ha
ha
ha
ha

Indicatorii de Performanfd, precum gi faptul cd stabilirea acestora se face in str6nsd corelare
cu activitatea preconizatd a se realiza de cltre regie, a$a cum este eviden{iatd prin Bugetul de
Venituri gi Cheltuieli, sunt reprezentafi prin indicatori de performanJ[ economici gi tehnici
specifici, ce au caracter anual, fiind stabilili in vederea evaludrii performanfelor regiei qi implicit
a Consiliului de Administra{ie al acesteia.
Astfel, stabilirea indicatorilor de performan{d specifici domeniului de activitate, cu
influenfele rczultate asupra celorlalli indicatori de performanf6, fluctueazddelaanlaan, in func{ie
de prevederile menfionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin de ministru qi de situaliile
neprevdzute care pot ap6rea.
Mdsurarea performanlei regiei este un proces al cdrui scop este atdt acela de a imbundtdfi
activitdtile qi utilizarea resurselor proprii pentru a atinge intr-un mod cdt mai eficace gi eficient
obiectivele sale, cdt qi de a obliga la responsabilitate.
Mai mult, procesele de mdsurare a performan{ei regiei trebuie sd fie formalizate,
comunicate gi gestionate in conformitate cu prevederile legale incidente, cu principiile de bun6
guvernanJ6.

La stabilirea indicatorilor de performant[ trebuie pornit de la responsabilitd{ile ce revin
administratorilor, at6t in general, cdt qi pe fiecare categorie de administrator (executivi gi
neexecutivi).

Criteriile folosite pentru selectarea indicatorilor de performanfd trebuie sd indeplineascd,
dar ftr[ a se limita la acestea, urm[toarele cerin{e:

publicS;

Urmare celor anterior men{ionate, regia, prin activitatea specificd, are ca scop, realizarca
in totalitate a indicatorilor de performanfd propuqi.
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