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I. Date informative

Regia Publici Locald a Pddurilor Kronstadt R.A., avdnd sediul in Municipiul Bragov, str.
Panselelor, m.23 E, jud. Braqov, este o structurd cu specific silvic aflat6 in subordinea Consiliului
!":4 al Municipiului Bragov, iar conform Regulamentului de Organizare gi Func{ionare, Regia
Public[ Locald a P[durilor Kronstadt R.A. este constituitd ca persoand juridicI gi funcfione ar{p"
bazd de gestiune economicl gi autonomie financiard.

Aceasta a fost infiintatd in anul 2005 prin Hotdr6re a Consiliului Local al Municipiului
Bragov, av6nd ca obiect de activitate aplicarea strategiei nafionale in domeniul silviculturii
ac[iondnd pentru apdrarea, consorvarea gi dezvoltarea durabilS a fondului forestier proprietate
publicd a Municipiului Bragov, in vederea valorific6rii, prin acte gi fapte de comerf, a produselor
specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, in condilii de eficien{d economicd,
exercitdnd gi atribufii de serviciu public cu specific silvic.

Aceastb structurd a fost infiinfatd in scopul asigurdrii unei gospoddriri durabile a fondului
forestier, conservdrii gi dezvoltdrii pddurilor administrate precum gi al dezvoltArii activitAtiilor
conexe.

in vederea realizdrii obiectului principal de activitate - Silviculturd gi alte activitdli
forestiere, precum gi a activitdlilor conexe acestora, a$a cum sunt definite in statutul regiei -
resursele materiale gi umane sunt mobilizate eficient, respectdndu-se principiul unei bune ge-stiuni
economico-financiare gi a unui management financiar s[ndtos.

Una din pricipalele atribu{ii ale Regiei, este aceea cd asigurd finan{area lucrdrilor necesare
?n vederea gospoddririi rafionale a fondului forestier proprietate public6 a Municipiului Braqov, pe
care il are in administrare gi a desfrguririi normale a activitdlii. in condiJiile prevdzute de lege. 

^

Astfel, regia urmlreqte cu prioritate aplicarea strategiei nafionale in domeniul
silviculturii ac{ionflnd pentru apirarea, conservarea qi dezvoltarea durabill a fondului
forestier proprietate_publicl a Municipiului Braqov in vederea valorificarii, prin acte gi fapte
de comerf, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, in coniilii-de
eficienfd economicd, exercitdnd gi atribu(ii de serviciu public cu specific silvic.

Avdnd in vedere diversitatea func{iilor indeplinite de pddurile proprietate a Municipiului
Bragov (produc{ie de masd lemnoas[, protejarea unor specii gi habitate, recreare, asigurarea
resurselor de apd, protecfie impotriva eroziunii, polu6rii etc.) gi complexitatea activitdliloiin care
este implicatd regia (management forestier, conservarea biodiversitdtii, educa(ie gi cercetare
silvic6, etc.) precum gi faptul c5 regia isi propune s5 promov eze un management forestier
responsabil din punct de vedere al mediului, benefic din punct de vedere social gi viaUit economic,



certificarea modului de gospodlrire a acestor p[duri printr-un sistem recunoscut la nivel
internafional constituie, in continuare, o prioritate pentru regie.

Un astfel de certificat reprezintd o dovadl a calitafli managementului gi a respectarii
legislafiei nationale gi interna(ionale referitoare la utilizarea gi protejarea resurselor foiestiere.
Sistemul propus a fost considerat drept cel mai potrivit pentru atingerea acestui obiectiv av6nd in
vedere cd acesta ia explicit in considerare cele trei laturi principale care se intrepatrund in
gospoddrirea p6durilor, respectiv domeniile de mediu, social qi economic.

Cadrul legal privind politica de remunerare pentru administratorii executivi
qi neexecutivi

o.u.G. nr. 109 din 30 noiembrie 20ll privind guvernanla corporativd a
intreprinderilor publice,
Legea w.4612008 Republicatl privind Codul silvic, cu modificlrile gi complet6rile
ulterioare,
H.C.L. nt.4l1 din data de 25 iulie 2018 privind aprobarea Organigramei gi Statului
de Funcfii ale Regiei Publice Locale a pddurilor Kronstadt R.A.,
H.c.L. nr.731 din data de 22 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei qi
Statului de Func(ii ale Regiei Publice Locale a p[durilor Kronstadt R.A., 

-

H.C.L. nr. 128 din data de 2l martie 2018 privind modificarea H.C.L. nr.49012013
privind aprobarea cuantumului indemnizaliilor membrilor Consiliului de
Administra{ie al Regiei Publice Locale a p[durilor Kronstadt R.A.
H.C.L. nt. 149 din data de 25 martie202l privind aprobarea Bugetului de Venituri
gi cheltuieli al Regiei Publice Locale a pddurilor Kronstadt R.A. Braqov, pe anul
2021.

UI. Organizare

Selec{ia administratorilor Regiei Publice Locale a Pldurilor Kronstadt R.A. s-a fdcut de
citre autoritatea tutelarl - Consiliul Local al Municipiului Bragov, avdnd ca temei legal O.U.G.
nr. 10912011, privind guvernanfa corporativd a intreprinderilor publice, cu modlfic6rile gi
completdrile ulterioare.

urmare a procedurii de seleclie, precum qi av0nd in vedere prevederile:

Kronstadt R.A., republicatd conform H.c.L. nr.7l1l01.1 r.2olg,

Funcfionare al Regiei Publice Locale a P6durilor Kronstadt R.A., iepublicat6
conform H.C.L. nr. 90120.02.2020,

Consiliul de Administralie al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A.

II.
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au fost incheiate Contracte de Mandat, intre autoritatea tutelar6 - Consiliul Local al Municipiului
Bragov qi Membrii ai Consiliului de Administra{ie, denumili gi "Administratori", astfel:

Nr.
crt.

Administrator Contractul de mandat
Nr. Data

1 Abrudan Ioan Vasile 1 23.12.2019
2 Curtu Alexandru Lucian 2 23.1220t9
J Cril Maria Nicoleta J 23.12.2019
4 Olteanu Dan Viciu 4 23.12.20t9
5 Souca Georgeta 5 23.12.2019
6 Zup Mihai 6 23.12.2019

De asemenea, urmare a procedurii de selec(ie, precum gi av6nd in vedere prevederile:

modificdrile gi completdrile ulterioare,

Kronstadt R.A., republicatd conform H.C.L. w. 7 lll0 I . 1 l.2}lg,

Func{ionare al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A., iepublicatd
conform H.C.L. nr. 90120.02.,

Consiliul de Administrafie al Regiei Publice Locale a P[durilor Kronstadt R.A.,

al Ministerului Finanfelor Publice in Consiliul de Administra{ie al Regiei publice
Locale a P6durilor Kronstadt R.A.

a fost incheiat Contractul de Mandat, intre autoritatea tutelari - Consiliul Local al Municipiului
Bragov qi Membrul Consiliului de Administrafie, denumit gi "Administrator,,, astfel:

Nr.
crt.

Administrator Contractul de mandat
Nr. Data

7 Reprezentant Ministerul Finanfelor
Publice

7 17.t2.2020

Facem menliunea cdin cazul contractului mai sus menfionat, perioada acestuia a fost de 4
(patru) luni, astfel, cd incepdnd cu luna aprilie 2021, acesta qi-a incheiat aplicabilitatea.

Prin activitatea desfrgurat6 de c[tre administratorii regiei, acegtia au in veder e rcalizarea
obiectivelor sale, a$a cum sunt ele eviden{iate at0t prin Planul de Administrare elabor at, cdtgi prin
prevederile gi procedurile asumate prin obfinerea sistemului de certificare a managementului
forestier.

Planul de Administrare este un document strategic care stabilegte obiectivele regiei pe
termen scurt, mediu gi lung pe diferite domenii. Acesta definegte viziunea strategic6 clara,-mod'ul
de ac{iune pentru atingerea [intelor, c0t gi planificarea lor in timp, pentru oriJntarea deciziilor
curente de management.



Se dore;te ca prin implementarea Planului de Administrare sI se ajungd la o mai mare
eficientizare a activitdfilor desfEgurate.

De aceea este nevoie de dezvoltarea unui sistem de monitorizare aeficien(ei gi modului de
implementare a Planului de Administrare, precum gi de evaluare a efectelor acesluia in raport cu
viziunea planului.

Astfel, implicarea administratorilor va continua trendul crescdtor in care Regia publicd
Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. se afl6 incS de la infiinfare gi pdn6 in prezent, vizand, cu
precldere gase puncte cheie:

Municipiului Bragov, in condilii de maximi eficien{d gi in str6ns6 corelare
cu politicile interna{ionale privind protectia mediului,

doregte dezvoltarea infrastructurii regiei, precum gi identificarea qi
accesarea de noi surse de finan{are ce pot fr utilizate in procesul de
dezvoltare propus.

Municipiului Bragov, prin administrare efi cientd,

v6rsdmintele din profitul net,

publici asupra rolului gi importanfei pe care o are intreaga biodiversitate.

Regia Public6 Local6 a Pddurilor Kronstadt R.A. este recunoscutd pentru sistemul
eficient pe care il propune in organizarea gi desfE$urarea activitAtilor sp"rifi.", motiv care
constituie o provocare pentru administratori in intenfia de a-gi utiliza cunogtintele gi abilit{ile
personale ca membrii ai Consiliului de Administra[ie, familiarizali fiindcu toate problemLle
specifice acestei institufii.

O altd componentd, pe care Regia Publicl Local6 a Pddurilor Kronstadt R.A. o considerl
ca fiind extrem de importantd, o rcprezintd sistemul de certificare a managementului forestier,
acesta fiind principalul instrumentpentru promovarea unui management responsabil pentru fondui
forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov pe care regiall adminisireaz6.

Regia Publicl Locald" a P6durilor Kronstadt R.A. in calitate de manager de resurse
considerd cd prin respectarea Principiilor qi Criteriilor specifice certificdrii managementului
forestier, acssta este administrat corespunzdtor din punct de vedere ecologic, social qi Jconomic.

Contractele de mandat ale administratorilor au o formd unitard qi prevld atribufii distincte
pentru membrii executivi gi pentru cei neexecutivi.

Pe intreaga durati a contractului de mandat se urmdreqte realizarea urmdtoarelor obiective
qi criterii de performanl6 (indicatori economici gi tehnici):

a. Realizarea Bugetului de Venituri gi Chltuieli aprobat prin Hotdrdre a Consiliului Local
al Municipiului Braqov,

b. RealizareaProgramului de investifii aprobat la nivelul Regiei,
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c. Realizarea altor indicatori tehnici specifici stabili{i anual prin B.V.C. (Bugetul de
Venituri qi Cheltuieli) al Regiei.

Iv. Informa{ii conform prevederilor art. 55 alin. 2 si 3 din ouc nr.l09l20ll

Potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) din OUG nr. l09l20ll, Regia publicd Local5 a
Pddurilor Kronstadt R.A., prin Consiliul de Administrafie, elaboreazdun.upo.t anual cu privire la
remuneraJiile gi alte avantaje acordate administratorilor in cursul anului financiar.

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (3) din OUG w. 109/2011, raportul este pus la
dispozi{ia ac{ionarilor (autorit[1ii tutelare) potrivit art.39 alin. (1) pi cuprinde informalii privind:

a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile gi componentei
fixe;

b) criteriile de performanfi ce fundamenteazd, componenta variabila a remunerafiei,
raportul dintre performanJ a realizatd gi remuneralie;

c) considerentele ce justifici orice schemd de bonusuri anuale sau avantaje nebdnegti;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociatd, cuantumul

daunelor-interese pentru revocare fbrd j ustb cauzd.

V. Remunerarea membrilor Consiliului de Administrafie in anul 2021

Remunerarea membrilor Consiliului de Administra{ie in anul 2021 s-aftcut in bazaH.C.L.
nr. 128 din data de 2l martie 2018 privind aprobarea cuantumului indemnizaliilor membrilor
Consiliului de Administra[ie al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A.

Astfel, in baza Metodologiei privind stabilirea cuantumului indemniza{iilor membrilor
Consiliului de Administra{ie al Regiei Publice Locale a Pldurilor Kronstadt R.A., aprobate prin
H.C.L. anterior menfionatd, sunt stabilite urmdtoarele:

i. Indemniza[iafixd" lunard brutd pentru:

a. Membrii neexecutivi: o indemniza[iebrutd,lunard in cuantumul unui salariu mediu brut
din ramura Silviculturl gi exploatdri forestiere, comunicat de Institutul Na{ional de
Statistici pentru perioada unui an anterior aplic6rii,

b' Membrii executivi: o indemnizafie brut6 lunar6 in cuantumul a dou6 salarii medii brute
din ramura Silviculturd gi exploatdri forestiere, comunicat de Institutul Na{ional de
Statistic6 pentru perioada unui an anterior aplicdrii,

ii' Componenta variabil6, stabilit6 anual, a membrilor executivi/neexecutivi este acordatd
doar in silyalta realizdrii integrale a indicatorilor de performanfa, conform raport6rii
din situa{iile financiare,

iii. Cuantumul componentei variabile, este stabilitd ca procent din indemnizatia fix6 brutd
anual6, .911 ? procentul reprezentdnd depdgirea indicatorului profit brut aprobat,
anexd la B.V.C.



iv. Nerealizarea indicatorilor de performanfl aprobafi, anex[ la B.V.C., atragedupl sine,
at6t neacordarea componentei variabile, cdt qi reducerea indemnizaliei nxe lunare
pentru exerciliul financiar urmdtor, la nivelul procentului de realizare curent.

Astfel, a fost adoptatd H.C.L. nr. 566 din data de 27 noiembrie 2020 privind aprobarea
indicatorilor de performanld ai membrilor in Consiliul de Administrafie al Regiei publici Locale
a P6durilor Kronstadt R.A., prin care au fost stabili{i ;i aprobati Indicatori cheie de performan{6
(ICP), distincfi, pentru mdsurarea performanfei administratorilor (executivi qi neexecutivi).

Explicitarea indicatorilor economici Ei tehnici precum qi a modului de punere in practici a
acestora in vederea analizlrii activitl{ii realizate de administratori.

Indicatorii de Performa{I estimati anual prin Bugetul de Venituri gi Cheltuieli aprobat al
Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A. asigurd echilibrul financiar intern, desi[gurarea
activitatii economice in condilii de eficien{d, indeplinind urmatoarele func{ii:

Astfel, stabilirea indicatorilor de performanld specifici domeniului de activitate, aprobali
anual prin B.V.C., cu influenlele rezultate asupra celorlalfi indicatori de perform anqd, fluctueazd
de la an la an, in func{ie de prevederile menlionate in amenajamentele silvice aprobate prin Ordin
de ministru qi de situafiile imprevizibile care apar pe parcursul deruldrii contractului.

Mlsurarea performanfei regiei este un proces al cdrui scop este atdt acelade a imbun6t6ti
activitdtile gi utilizarea resurselor proprii pentru a atinge intr-un mod cdt mai eficace gi eficient
obiectivele sale, cdt qi de a obliga la responsabilitate.

sd fie formalizate,
principiile de bund

Mai mult, procesele de mdsurare a performanlei regiei trebuie
comunicate gi gestionate in conformitate cu prevederile legale incidente, cu
guvernanf6.

La stabilirea indicatorilor de performan{E trebuie pornit de
administratorilor, atdt in general, cdt qi pe fiecare catlgorie de
neexecutivi).

la responsabiliti{ile ce revin
administrator (executivi gi

De aici, in conformitate cu prevederile art. 5 alin (1) din anexa 2, sectiunea 3 din HG
72212016 Norme Metodologice pentru stabilirea indicatorilor finaciari qi nefinanciari gi a
componentei variabile a remunerafiei membrilor consiliului de administra{i. ,ur, dup6 caz, de
supraveghere, precum gi a directorilor respectiv a membrilor directoratuiui, r" pof evidenfia
responsabilitdfile administratorilor, astfel:

a) implementatea unor politici corporative privind: raportarea operafiunilor desf[gurate,
protec{ia activelor ac(ionarilor, managementul riscului, controale interne, raportare frnanciar6,
remunerafia directorilor qi a angajalilor, dividende, investitii de capital gi structura datoriei,
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b) supravegherea conducerii prin revizuirea gi evaluarea sistemelor de control intern,
inclusiv implementarea bugetului de venituri gi cheltuieli, activit[1ilor financiare, activit6lilor
operafionale, capacitdlii intreprinderilor publice, indeplinirii obiectivelor, [intelor gi rezultatelor,

c) dispoziliile legale, normele etice, sociale gi de mediu aplicabile, opiniile auditului extern,
comunicarea gi raportarea corectl cdtre pir[ile interesate.

Urmare celor anterior menfinate, aqa cum este stipulatd prin prevederile art. 5 alin (2) qi (3)
din anexa 2, sectiunea 3 din HG 72212016 Norme Metodologice pentru stabilirea indicatorilor
finaciari gi nefinanciari qi a componentei variabile a remuneraliei membrilor consiliului de
administra{ie sau, dupd caz, de supraveghere, precum gi a directorilor respectiv a membrilor
directoratului, conduita aqteptatl de la administratorii regiei este urdtoarea:

I. Pentru membrii (administratorii) neexecutivi:

independenfd gi cunogtinte suficiente pentru a-$i indeplini rolurile gi
responsabilitdfile in concordanfI cu misiunea intreprinderii publice, rezultatele gi
obiectivele urmdrite;

constituite conform legii gi sd elaboreze politici eficiente care sd ofere direc{ie
strategicd intreprinderii publice;

operationale gi financiare ale intreprinderii publice gi la sistemele sale de control
intern.

managementul riscului in intreprinderile publice;

intreprinderii publice de ordin juridic se realizeazd intr-o manierd corectd, la timp
gi completd c[tre autorit6tile indreptdtite 9i cdtre pb(ile interesate.

II. Pentru membrii (administratorii) executivi:

eficientl gi sd informeze consiliul cu privire la indeplinirea acesteia, conform
cerinfelor consiliului;

mod adecvat in cadrul organelor de conducere;

astfel ?ncdt qedinfele consiliului sd se poat6 desftgura intr-o manierd bine informatd,
eficace qi eficientd.
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Criteriile folosite pentru selectarea indicatorilor de performanl6 trebuie sd indeplineascd,
dar fdrd a se limita la acestea, urmdtoarele cerinfe:

I s[ fre general aplicabile in cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil;

publici;

REGIA PUBLICA LOCAI-,{ A P,,{DARILOR KRONSTADT

CONSILruL DE ADMINISTRATIE ,,. ;. '

dl. Curtu Alexandru Lucian


