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RAPORT ANUAL
Drivind activitatea Resiei Publice Locale a Pidurilor Kronstadt R.A.

pentru anul 2020

A. Considera{ii introductive. Scurti prezentare a R.P.L.P. Kronstadt R.A.

Lt. Elemente generale de identiticare o R.p.L.p. Kronstadt R.A.

Regia Publicl Locald a Pidurilor Kronstadt R.A., avdnd sediul in Municipiul
Braqov, str. Panselu{elor, nr. 23 E, jud. Braqov, este o structuri cu specific silvic aflatd in
subordinea Consiliului Local al Municipiului Braqov, iar conform Regulamentului de
Organizare gi Funclionare, Regia Publici Locali a Pldurilor Kronstadt R.A. este constituitd
ca persoani juridic[ qi funclioneazd, pe bazd, de gestiune economic[ qi autonomie
financiar[.

Aceasta a fost infiin(at[ in anul 2005 prin HotdrAre a Consiliului Local al
Municipiului Bragov, avdnd ca obiect de activitate aplicarea strategiei nafionale in
domeniul silviculturii ac{iondnd pentru apdrarea, conservarea qi dezvoltarea durabild a
fondului forestier proprietate publici a Municipiului Braqov, in vederea valorificarii, prin
acte gi fapte de comerf, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor
legale, in condi{ii de eficienld economici, exercitdnd qi atribu{ii de serviciu public cu
specific silvic.

Aceast[ structurd a fost infiin{atI in scopul asigur[rii unei gospoddriri durabile a
fondului forestier, conservdrii gi dezvoltdrii pidurilor administrate precum qi al dezvoltlrii
activit[tiilor conexe.

in vederea realizdriiobiectului principal de activitate - Silviculturd gi alte activitdli
forestiere, precum gi a activiti{ilor conexe acestora, a$a cum sunt definite in statutul regiei
- resursele materiale qi umane sunt mobilizate eficient, respectdndu-se principiul unei bune
gestiuni economico-financiare qi a unui management financiar s[n6tos.

Una din pricipalele atribuJii ale regiei, este aceea cd asigurd finanfarea lucririlor
necesare in vederea gospoddririi ralionale a fondului forestier proprietate publicl a



Municipiului Braqov, pe care il are in administrare gi a desfhguririi normale a activitilii, in
condi{iile prev[zute de lege.

Regia Publicd Locali a P[durilor Kronstadt R.A. administreazl suprafa{a de
14.655,8 ha fond forestier - proprietate publicd a Municipiului Braqov (din care 14.262,7
ha terenuri acoperite cu pldure, iar diferenla de 393,1 ha sunt pepiniere -2,1ha, terenuri
pentru hrana vAnatului -14.4 ha, spafii de producfie silvic[ Si cazarcpersonal silvic -4,2ha,
terenuri destinate imp[duririi -71,1 ha, albiile cursurilor de apd -5,7 ha, terenuri
neproductive -148,5 ha, etc., grupatd din punct de vedere amenajistic in 6 UnitSli de
Productie precum qi aproximativ 667,00 ha p[qune.

Repartilia pe categorii de losinld afonduluiforestier administrat de cdtre
R.P.L.P. Kronstadt R.A.
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Hartafonduluiforestier administrat de R.P.L.P. Kronstadt R.A. tmpdrlit pe cele
6 Unitdli de Produclie

Legendii
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Din suprafala totald" 11.869,9 ha sunt piduri cu funcfii speciale de protec{ie,
incadrate in Grupa I func{ionald, iar 2.463,9 ha sunt pdduri cu funclii de produc(ie qi
protec{ie, incadrate in grupa a II-a funclionalI.

Repartiliafonduluiforestier administrat de R.P.L.P. Kronstadt R.A. pe grupefunclionale

in suprafala de fond forestier administrati de cltre regie sunt constituite 3 (trei)
rezervalii naturale, respectiv Rezervafia Muntele T6mpa (peste aceasta suprapundndu-se qi
ROSCIO12O Muntele T6mpa - 206,5 ha) cu o suprafala de 186,7 ha in fondul forestier
administrat, Rezervatia Postilvarul (peste aceasta suprapundndu-se qi ROSCI0207
Post[varul) cu o suprafa{5 de 1000,4 ha in fondul forestier administrat gi Rezervalia
Stejeriqul Mare cu o suprafala de 21,3 ha in fondul forestier administrat, mai avem
ROSCI0038 Ciucaq cu o suprafaln de 3.349,9 ha qi ROSCIOI95 Piatra Mare cu o suprafafi
de 388,4 ha. Suprafa{a totall a rezewa[iilor naturale din fondul forestier administrat este
de 1.208,4 ha gi reprezintlSo/o din acesta.

Din suprafa{atotaldde fond forestier menlionat[ mai sus, 13.497,8 ha au fost supuse
certificlrii managementului forestier. Suprafala aferentli U.P. V Rdul Mic (respectiv
1.158,0 ha) nu a fost inclusS in procesul de certificare deoarece in aceastlzondsunt propuse
investilii de dezvoltare a domeniului schiabil gi a infrastructurii turistice pentru sta{iunea
turistici de interes naJional Poiana Braqov.

Regia Publicl Locali a Pddurilor Kronstadt R.A. este condusi de un inginer silvic
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superioare qi medii in specialitatea silr,icI, personal cu studii economice precum gi

personal cu studii juridice.
Aparatul regiei a fost compus din 2 oficii, 10 compartimente, pepiniere silvice,

formafia de producfie - exploatare gi patru subdiviziuni administrative de gospoddrire qi

pazd organizatein districte silvice, cdrora le corespund 19 cantoane silvice, prin H.C.L. nr.
731 din 22 decembrie 2020 s-a aprobat noua Organigramd, aceasta incluzdnd: 2 oficii, 9
compartimente, formalia de produclie - exploatare gi trei subdiviziuni administrative de
gospoddrire qi pazd organizate in districte silvice, clrora le corespund 18 cantoane silvice.

Regia Publicd Local6 a Pldurilor Kronstadt R.A. dispune de o structurd
organizatoricd eficientA $i flexibild asigurindu-se pe de o parte valorificarea superioarl a

resurselor umane gi materiale, iar pe de altl parte cadrul organizatoric Ai decizional eficient.
Suprafa{a administrat[ de regie este amplasatd in principal in imediata vecindtate a

Municipiului Braqov, in masivele Postlvarul qi Piatra Mare, dar qi in Masivul Ciucaq, in
bazinul rdului Tlrlung pe versan{ii Mun{ilor G6rbovei qi pe versantul estic al Munlilor
Perqani, in totalitate pe teritoriul administrativ al jude(ului Bragov.

Principalele cursuri de ap[, in al clror bazine hidrografice sunt localizate suprafe{ele
de fond forestier administrate de cdtre regie, sunt: bazinul hidrogafic al rdului Timig (UP
III Post[varul, UP IV Bragov, UP V Rtul Mic), bazinul hidrogafic al rAului Tdrlung (UP il
Tdrlung), bazinul hidrogafic al rdului Buzdu (UP I Ciucaq) qi bazinul hidrografic al rdului
Olt (UB VI Pdrdul Addnc).

Accesul dinspre Municipiul Bragov se poate realiza pe urmdtoarele drumuri auto:
DN 1, DN 1A, DN 73, DN 13, DN 11.

1.2. Scopul Ei obiectul de activitate ule R.P.L,P, Kronstadt R,A,

Regia Publicd Locald a Pldurilor Kronstadt R.A. are ca scop gospod[rirea durabild gi

unitarl in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice qi ale normelor de regim silvic a

fondului forestier proprietate publicl a Municipiului Bragov gi al altor unitali administrativ-
teritoriale, a fondului forestier proprietate a persoanelor fizice gi juridice, in vederea cregterii
contribufiei pddurilor la imbundt[firea condiliilor de mediu qi la asigurarea economiei locale cu
lemn, cu alte produse ale pddurii gi cu servicii specifice silvice.

Obiectul de activitate al regiei constd in:

asigurarea integritdtii gi pazei fondului forestier administrat;
cultura gi refacerea p6durilor din fondul forestier administrat;

operatiunile culturale gi conducerea arboretelor spre realizarea felurilor de

productie stabilite;
valorificarea superioard a masei lemnoase;

reconsiderarea funcliilor protective ale pddurilor intr-un concept mai larg al

Pddurilor cu Valoare Ridicati de Conservare.



Regia poate avea gi alte obiecte de activitate, reprezentate prin procese conexe activitdtii
de baza, cum ar fi: gestionarea fondurilor de v6n6toare, activit5li de silvo-turism, protejarea
ecosi stemelor forestiere etc.

Regia urm6regte cu prioritate aplicarea strategiei nafionale in domeniul silviculturii
ac(ionflnd pentru aplrarea, conservarea gi dezvoltarea durabil5 a fondului forestier
proprietate publici a Municipiului Braqov in vederea valorificdrii, prin acte gi fapte de comerf,
a produselor specifice fbndului forestier, potrivit prevederilor legale, in condilii de eficient[
economic6, exercitdnd gi atribulii de serviciu public cu specific silvic.

Av0nd in vedere diversitatea funcfiilor indeplinite de pidurile proprietate a Municipiului
Bragov (produc{ie de masi lemnoasd, protejarea unor specii gi habitate, recreare, asigurarea
resurselor de ap6, protecfie impotriva eroziunii, poludrii etc.) gi complexitatea activitdlilor in care
este implicatd regia (management forestier, conservarea biodiversitAtii, educafie gi cercetare
silvic6, etc.) precum gi faptul cd regia isi propune s[ promoveze un management forestier
responsabil din punct de vedere al mediului, benefic din punct de vedere social gi viabil economic,
certificarea modului de gospodirire a acestor plduri printr-un sistem recunoscut la nivel
internafional constituie o prioritate pentru regie.

Un astfel de certificat reprezintd o dovadi a calitalii managementului gi a respectdrii
legisla(iei nationale gi internalionale referitoare la utilizarea gi protejarea resurselor forestiere.
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 intrepltrund in
gospodlrirea pldurilor, respectiv domeniile de mediu, social gi economic.

Prin urmare, Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. se obligd sd respecte
prevederile tuturor principiilor gi criteriilor din stadardul de certificare.

Pentru atingerea acestui scop gi pentru a asigura transparen[a irrtregii activitdli de
management forestier, regia adoptl o serie de proceduri explicite, referitoare la aspecte de
certificare existente Ia nivelul regiei.

in acest context, incd de la infiinlare, Regia Publicd LocalS a Pldurilor Kronstadt R.A. gi-

a 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

gospodaririi pddurilor, tindnd cont de necesitatea obiectivi de a asigura resursele necesare
economiei locale prin valorificarea potenfialului comercial 9i de a pdstra valorile de conservare ale
pddurilor administrate. Toate acestea trebuie si permitS atingerea, in urmdtorii ani a obiectivelor
strategice fundamentale ale Regiei Publice Locale a P[durilor Kronstadt R.A.

Scopul implementdrii planului de management este dat de dorinla introducerii unei
abordlri integrate si crearea unui cadru strategic pentru eficientizarea qi imbuniti(irea
continul a modului de gospodlrire a pldurilor care s[ permit6:

gestionarea durabil6 a fondului forestier administrat de regie;
suslinerea unei gestion[ri responsabile a fondurilor cinegetice care se suprapun
pe suprafala fondului forestier administrat de regie;
conservarea valorilor critice de ordin ecologic, social gi cultural asociate
fondului forestier aflat in administrarea regiei;
asigurarea capacit6lii administrative gi a suportului logistic necesar desfrgurdrii
optime a activit6lilor;
menfinerea avantajului economic prin practicarea unui management forestier
durabil recunoscut printr-un sistem de certificare;



interesa(i in managementul activit6[ilor desfEgurate de regie cu privire la fondul
forestier administrat, respectiv fondul cinegetic aflat in gestiune.

1.3. Atribuliile Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A.

Regia Publicl Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. are urmdtoarele atribufii:

1) asigurl integritatea fondului forestier proprietate public[ a Municipiului Braqov, precum
gi a celui apa(indnd altor definltori pe care il are in administrare, gi gospoddrirea durabild a
p6durilor de pe cuprinsul acestora;

2) asigurd finanJarea lucr6rilor necesare in vederea gospodlririi ralionale a fondului
forestier proprietate publici a Municipiului Bragov, pe care il are in administrare qi a desftgurlrii
normale a activitdtii, in condiliile previzute de lege;

3) organizeazd gi realizeazd, in condiliile prevdzute de lege, cadastrul pentru fondul
forestier proprietate publici a Municipiului Bragov, pe care il are in administrare, cu respectarea
normelor tehnice qi a prevederilor legale in vigoare;

4) ia mdsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier gi de corectare a perimetrului
pddurilor prin schimburi, prin cumpirare de terenuri sau prin alte modalit6{i prevdzute de lege, pe

bazd de acte autentice, in condi(iile prevdzute de lege;
5) efectueaz[ schimburi de terenuri, scoaterea definitivd sau ocuparea temporar[ a unor

terenuri din fondul forestier, potrivit prevederilor legale:
6) indeplinegte atribu(iile prevlzute de lege referitoare la exercitarea dreptului de

preemptiune in cazul tuturor v6nz[rilor de bundvoie sau silite, la pref qi in condifii egale, pentru
enclavele din fondul forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov, p€ care il are in
administrare, qi pentru terenurile limitrofe acestuia,

7) poate cumpdra, in condiliile previzute de lege, terenuri proprietate privatl sau poate
prelua asemenea terenuri, in cazul don[rii lor de cdtre proprietari, cu respectarea prevederilor
legale, in vederea impdduririi, cu suportarea cheltuielilor din fondul de conservare qi regenerare a

pddurilor;
8) organizeazi qi executdpaza fondului forestier pe care il administreazl impotriva tiierilor

ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degraddrilor, pIgunatului, braconajului gi altor fapte
pigubitoare, precum gi masurile de prevenire gi stingere a incendiilor in fondul forestier
administrat, asigurdnd in acest sens dotarea tehnici necesar5;

9) organizeazdsi execut6, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice sau ale

altor studii de specialitate, lucrdrile de regenerare gi de reconstructie ecologicl a p[durilor pe care

le administreazd, precum gi cele de ingrijire a arboretelor tinere gi de intrefinere a regenerdrilor;
10) asigurl realizarea compoziliilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau

prin alte studii de specialitate in fondul forestier pe care il administreazd; poate realiza impdduriri
in afara fondului forestier precum gi perdele forestiere de protec[ie in condiliile prevdzute de lege;

11) urmdreqte protejarea terenurilor din fondul forestier pe care il administreazl impotriva
eroziunii gi a altor forme de degradare,inbazaproiectului de ameliorare, propundnd gi coordon0nd
lucrlri de corectare a torenfilor pe terenurile forestiere aflate in perimetrele de ameliorare finantate
de la bugetul de stat, bugetul local sau din credite externe, potrivit legii;

12) asigur[ starea fitosanitarl corespunzdtoare a pddurilor pe care le administreazd
organizind acfiunile necesare pentru depistarea, prevenirea gi combaterea bolilor gi a dlunltorilor;



13) amplaseazdqi pune in valoare masa lemnoasd care urmeazd sI se recolteze anual din
pddurile pe care le administreazd, in conformitate cu posibilitatea pddurilor, stabilit6 prin
amenajamentele si lvice;

l4) exercitd controlul respectirii regulilor silvice de exploatare a lemnului in pddurile pe

care le administreaz[, pentru prevenirea prejudicierii seminfiqurilor gi arborilor pe picior,
degrad[rii solului, declasdrii lemnului, precum qi prevenirea altor fapte asemdnitoare gi ia mlsuri
inbaza legislaliei in vigoare, sanctiondnd abaterile constatate;

15) controleaz6 provenienta materialelor lemnoase gi a celorlalte produse specifice
fondului forestier, legalitatea circulafiei lor pe drumurile acestora gi urm6regte sancfionarea
neregulilor constatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

L6) asiguri valorificarea, in condilii de eficientd economicd, a masei lemnoase aprobate
pentru recoltare din pddurile pe care le administreazd, curespectarea prevederilor legale in vigoare;

17) achizilioneazi masa lemnoasi pe picior gi produse fasonate de la alli operatori
economici din tard gi strlin6tate, pe care le poate valorifica cltre te(i, in condiliile prev[zute de
lege;

l8) realizeazdtdierea, rindeluirea, prelucrarea mecanici gi uscarea lemnului, impregnarea
sau tratarea chimica a acestuia cu conservan(i sau alte tehnologii;

19) realizeazS produsele din lemn ce urmeazd sI fie utilizate, in principal, in industria de

construc{ii, fabricarea caselor gi cSsutelor prefabricate din lemn gi a unor elemente componente ale
acestora;

20) prelucreazd materialul lemnos exploatat gi valorificd produsele rezultate in condilii de

eficienf6 economic6;
21) executi in regie proprie sau prin operatori economici specializafi lucrlri de exploatare

a masei lemnoase din pidurile pe care le administreazd, in condiliile prevdzute de lege, in scopul
gospoddririi rationale a acestora gi al valorificSrii superioare a lemnului, asigurdrii regenerdrii la
timp a arboretelor gi al evitdrii declasdrii lemnului;

22) executd in condilii de eficien{6 economicd prelucrarea brutd a lemnului prin incheierea
de contracte cu societ[(i comerciale ce au ca obiect de activitate prelucrarea brutd a lemnului;

23) valorificd sortimentele rezultate din prelucrarea primard gi industrial6 a lemnului;
24) stabilegte qi asigurd realizarea re(elei de drumuri forestiere necesare accesibilizlrii

bazinelor forestiere, pentru o gospodirire mai buni a pddurilor, in condiliile prev6zute de lege;

25) executd lucrdri de construire, intrefinere gi repara(ii ale drumurilor forestiere pe care le

administreazd,inregie proprie sau prin operatorieconomici de specialitate;
26) administreazd ariile forestiere protejate, asigurdnd conservarea biodiversit6tii acestora,

in condiliile previzute de lege;
27) gestioneazi fondul cinegetic care ii este atribuit conform legii rlspunzdnd de realizarea

efectivelor optime de vdnat, prin actiuni de selectie a vdnatului, de asigurare a hranei, a

adipostului, a zonelor de linigte gi 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) gestioneazi fondul cinegetic, organizeazd ac(iuni de vdndtoare pentru cet6{enii romdni

gi straini, in fondul cinegetic gestionat, in condiliile prev[zute de lege;
29) indeplineste orice alte atribufii prevdzute de lege, referitoare la gospodirirea fondului

cinegetic;
30) organizeazdacliuni de silvoturism, activitdfi sportive, recreative qidistractive, precum

qi de filmare qi fotografiere a vdnatului viu gi a peisajului natural;



31) recolteazd, achizilioneazd, prelucreazd gi valorificS, in condilii de eficientd economicd,
produsele lemnoase gi nelemnoase specifice fondului forestier - fructe de pddure, ciuperci
comestibile din flora spontan[ gi cultivate, carne de vAnat, vdnat, trofee de vAnat, cherestele,
produse semifabricate din lemn gi altele asemenea, in condiliile prevdzute de lege;

32) produce, in solarii gi pepiniere, puie{i forestieri, arbori gi arbugti ornamentali, pomi de
Cr6ciun, asigurd recoltarea seminfelor forestiere, atAt pentru necesitdlile proprii c6t gi pentru
valorificare c6tre terfi, in condilii de eficientd economic6, conform legii; produce gi valorific6 in
aceleagi condilii, produse artizanale specifice gi produse specifice naturalizate;

33) administreazd,pebazdde contract, terenuri forestiere proprietate privati sau apa(indnd
unit6lilor administrativ-teritoriale, precum qi p[quni sau alte terenuri din afara fondului forestier,
in condiliile prev[zute de lege;

34) presteazdlacerere, contra cost, in condiliile prev[zute de lege, servicii de specialitate
in pidurile proprietate privat[ sau apartin6nd unitStrilor administrativ-teritoriale, precum gi pe

terenurile cu vegeta(ie forestierd din afara fondului forestier, cum sunt: lucrdri de punere in valoare,
impiduriri, combaterea ddunItorilor gi altele;

35) asigurS, potrivit legii, activitatea de transport rutier de mdrfuri gi persoane in scopul
realizdrii obiectului sdu de activitate, precum gi prestarea contra cost, de servicii, lucrdri gi transport
rutier de mlrfuri gi persoane pentru terfi;

36) realizeazd acte gi fapte de comerf interior qi exterior, in vederea valorificdrii eficiente
a produselor specifice fondului forestier qi a altor produse, potrivit legii;

37) realizeazd servicii de publicitate gi activit[li de studiere a pie(ei in domeniu, potrivit
legii;

38) presteazS, in condiliile prevdzute de lege, servicii de consultantl specifice obiectului
de activitate, in [ar5 gi in striindtate;

39) stabileqte rela{ii specifice domeniului sdu de activitate, potrivit legii, cu regii autonome,
societd{i comerciale, precum gi cu alte terfe persoane fizice gijuridice, romine sau strline, pentru
realizarea in comun de activitdti de productie, cercetare, asistentd tehnic[, dezvoltare,
comercializare, pe baze contractuale;

40) inchiriazi la nevoie spa{iile de care dispune pentru desfrgurarea activitAtilor specifice
domeniului de activitate;

41) asigura in condiliile prevdzute de lege, aprovizionarea tehnico-materiald necesard

desfrgurdrii normale a activitdtilor proprii, prin operatori economici din fard gi strdindtate;
42) stabilegte tarife pentru lucrdri, produse gi servicii din domeniul s6u de activitate, potrivit

legii;
43) realizeazdpolitica de credite gi a altor surse de finan(are, de programare gi executare a

activit6lii economico-financiare, intocmirea bugetului anual de venituri gi cheltuieli, urmlrirea gi

analiza execu{iei acestuia, precum gi stabilirea destinaliei profitului, potrivit legii;
44) stabilegte m[surile necesare in vederea oblinerii de profit;
45) iniliazd gi organizeazi acJiuni de cooperare tehnico-economicd gi gtiintificd cu operatori

economici gi cu firme din tard gi din strdindtate, in condiliile prevdzute de lege;
46) asigurd realizarea cercetlrilor gtiiniifice de specialitate, a lucrlrilor de amenajare a

pSdurilor gi proiectarea lucrdrilor de investilii, precum gi realizarea asistenlei tehnice de

specialitate prin unit[1ile de profil atestate, in condiliile prev6zute de lege;
47) urmlregte aplicarea in domeniul siu de activitate arczultatelor cercetdrilor gtiintifice,

in scopul moderniz[rii gi perfecfiondrii gospoddririi pddurilor;



48) particip[ cu produse specifice fondului forestier gi fondului cinegetic la expozitii qi

tArguri din {ard gi din str6in[tate, putdnd organiza, la rdndul s6u, asemenea manifestdri;
49) asigurd deslbgurarea corespunzdtoare a activit6lii de propagand6, ziaristicd gi

publicitate, specificd obiectului sdu de activitate;
50) valorificS conform prevederilor legale, materialul lemnos confiscat, sumele obtinute

av6nd destinafia prevdzutd de legislalia in vigoare;
51) reprezintl in justi[ie, in nume propriu, dreptul de administrare in domeniul care

constituie obiectul s[u de activitate precum gi in nurnele proprietarului, prin mandat special,
dreptul de proprietate asupra fondului forestier dat regiei in administrare;

52) executd lucr[ri gi presteazl servicii de intrefinere a spaliilor verzi gi a parcurilor
proprietate publica gi/sau privati a Municipiului Bragov, precum gi activitSli de intre{inere
peisagistic6, in condiliile prevdzute de lege;

53) asigurd ca structurd proprie de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Bragov,
pregdtirea gi managementul proiectelor finanlate prin programe europene, avdnd capacitatea
tehnico-economici de a conduce activitdli de anvergur6 corespunzdtoarc dimensiunii proiectelor,
pentru care se va solicita sprijin financiar nerambursabil;

54) aplic[ prevederile Codului silvic qi a legisla{iei subsecvente.

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

in cadrul Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A., la data de 31.12.2020 sunt
organizate urm6toarele compartimente de specialitate:

Oficiu Fond Forestier, G.I.S. - responsabilii oficiului asigurd gi rispund de integritatea
fondului forestier prin gospodlrirea pe baza amenajamentelor silvice, prin aplicarea
corespunzitoare a tratamentelor, intocmirea corecti gi la termen a actelor de punere in valoare in
conformitate cu posibilitatea pddurilor, organizeazd gi executd controlul respectdrii regulilor
silvice de exploatare a lemnului, urmdregte executarea la timp a lucrdrilor de ingrijire a fondului
forestier.

De asemenea, responsabilul C.l.S. din cadrul compartimentului rdspunde de introducerea,
stocarea, interogarea, manipularea, analizarea qi vizualizarea oricdrei forme de date qi informajii
referentiate spatial; are ca responsabilitate permanentd, in activitatea de administare a fondului
forestier, utilizarea eficientd a tehnologiilor oferite de Sistemele Informatice Geografice (G.l.S.),
Sistemele de Pozitrionare Globald (C.P.S.) 9i Teledetecfie Satelitard (R.S.); trebuie s5 execute

activit6tri de achizilii de date, coordonate, sincronizare, achizilii de date cu specific silvic, geografic
gi descriptiv in vederea gestion[rii fondului forestier, intr-un G.I.S.

Atribulii specifice Oficiului Fond Forestier, G.l.S.:

forestier, GIS in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

gi gospoddrirea durabilI a pldurilor pe baza amenajamentelor silvice, urmirind
sporirea continud a calitalii gi functionalitdlii acestora;
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amenajamentele silvice qi de intocmirea corectl gi la termen a actelor de punere in
valoare;

anual, pAnI la data de 31 martie a anului urmdtor pentru care se face raportarea, a
tuturor evidenfelor prevdzute in amenajamentele silvice;

lemnului, pe bazd, de grafice qi luarea misurilor, pe baza normelor silvice gi

legislatiei in vigoare, pentru prevenirea prejudicierii semintiqurilor arborilor pe
picior, degraddrii solului, declasirii lemnului gi altor fapte aseminltoare,
sancfiondnd abaterile constatate;

lemnoase aprobate pentru recoltare din cadrul regiei, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;

punerea in valoare a arborilor uscati, rupfi dobor6[i de vdnt ori zdpadd, in conditriile
gi la termenele prevdzute de reglementdrile legale in vigoare;

cercetdrii qtiintifice in produc{ie, introducerea invenfiilor gi inovatiilor in lucr[rile
aferente fondului forestier;

in conformitate cu prevederile legale in vigoare, concretizati 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 gi a celorlalte acte normative conexe care
fac referire la aplicarea acestuia;

formd de date gi informafii referite spa(ial;

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) qi Teledetecfie Satelitar6 (RS);

de certificare a pddurilor la nivelul regiei;

controlul activitdlii 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;
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cunoa$terea gi aplicarea actelor normative in vigoare privind regimul armelor gi

muniliilor;

Oficiul Fond Forestier, GIS a avut in subordine 4 districte silvice (3 districte silvice din
decembrie 2020) conduse de ingineri silvici gi au in principal urmdtoarele atributii:

organizeazd, controleazi gi rispunde de intreaga activitate ce se desfEqoardperaza
districtului silvic;
asiguri gi rdspunde de integritatea fondului forestier proprietate publici a
Municipiului Braqov sau de pe suprafete cu contract de administrare pe care le
gospodiregte, in care sens asigur[ materializarea limitelor fondului forestier;
intretinerea corespunzdtoare a bornelor qi semnelor de hotar; depistarea gi

sanctionarea oric[ror ocupdri ilegale de teren; analizeazd gi intocmegte
documentatia necesard gi inainteaz6 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 pidurilor; propune cumpirarea in condiliile legii a
terenurilor limitrofe districtului silvic precum gi preluarea in administrare a

terenurilor degradate in scopul impdduririi lor gi intocmegte documentele necesare;
asigurl qi rlspunde de aplicarea corespunzdtoare a tratamentelor qi rcalizarea
condiliilor optime a regenerdrii naturale a arboretelor;
executd lucrlri de punere in valoare (inventarierea gi marcarea arborilor) a masei
lemnoase destinat[ exploatdrii, precum gi delimitarea suprafefelor care vor constitui
parchete de exploatare;
efectueazl predarea parchetelor de exploatare gi executd controale privind
respectarea regulilor silvice de exploatare a lemnului, pentru prevenirea
prejudicierii seminfigurilor gi a arborilor pe picior, degraddrii solului, declasdrii
lemnului etc. gi asigurarea reprimirii parchetelor la termenele prevdzute in
autoriza\ia de exploatare, sancjiondnd abaterile constatate conform prevederilor
legale in vigoare;
organizeazd. coordoneazd gi controleazd" activitatea de pazd desfrguratd de cdtre
p[durarii gestionari titulari de canton din raza sa de competenfI, purtdnd
rdspunderea, in solidar cu pddurarul, pentru pagubele ce se aduc fondului forestier
ca urmare a neindeplinirii atribu{iilor de serviciu ;

organizeazd patrulSri gi controale la punctele fixe constituite pentru asigurarea
pazei pddurilor qi a legalit6lii provenienlei gi circulatiei materialului lemnos;
particip[ la patrulSri de pazd, organizate de regie sau de alte organe abilitate,
ac(iondnd in vederea depistarii faptelor qi ftptuitorilor care aduc prejudicii fondului
forestier;
in exercitarea atribuliilor de serviciu privind paza fondului forestier gi controlul
respectdrii regimului silvic personalul silvic este asimilat personalului care

indeplineqte functii ce implic[ exercitiul autoritdtii publice, fiind competent si
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;
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Standardele de certificare a pidurilor la nivel de district;

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

muniliilor;

Pddurarii au in gestine cantoane silvice, sunt subordona{i $efilor de districte silvice gi au
in principal urmltoarele atribufii:

asigurd gi rispund de integritatea fondului forestier proprietate publici a
Municipiului Bragov gi de gospoddrirea durabil[ a pidurilor pe baza
amenajamentelor silvice, urmdrind sporirea continud a calitalii gi funclionalit6lii
acestora, aflat in gestiunea acestuia;
executd controlul respect6rii regulilor silvice de exploatare a lemnului, pe baza
graficelor qi ia mdsuri, conform legislaliei in vigoare, pentru prevenirea
prejudicierii semin(igului qi arborilor pe picior, degradarii solului, declasdrii
lemnului qi a altor fapte asemdn[toare, anunfdnd qeful de district in cazul producerii
lor;
urmdregte executarea la termenul optim gi de bun6 calitate a tuturor lucrdrilor
silvice care se efectueazd in canton qi recep[ioneazd,impreund executantul aceste
lucriri;
participd la activitatea de punere in valoare a masei lemnoase destinate exploatdrii
de pe raza cantonului din gestiune;
executd gi r[spunde de lucrdrile programate (planta(ii, completdri, revizuiri,
ajutorarea regenerdrilor naturale, mobilizari, descoplegiri, degajari, cur6liri, etc.)
respectdnd normele tehnice in vigoare;
(ine inventarul culturilor forestiere create gi se ingrijegte de intrelinerea acestora,
informdnd geful de district asupra necesarului de lucrdri pdna la inchiderea st[rii de
masiv;
rdspunde de executarea lucr[rilor de exploatare in termenul autorizatiei de

exploatare cu respectarea strictd a prevederilor legislafiei in vigoare;
apdrd integritatea fondului forestier impotriva ocup[rii sau folosirii ilegale de
terenuri, a tdierilor ilegale de arbori gi a sustragerii de lemn sau a altor produse ale
p[durii, distrugerii construc!iilor, instalafiilor, bornelor, culturilor, degraddrii
arborilor, puielilor gi lastarilor, precum gi a oricdror fapte ilegale;
men(ine in bun[ stare bornele de hotar qi limitele amenajistice, semnaleazd in scris
gefului ierarhic superior eventualele incdlcdri ale limitelor fondului forestier sau

ocuparea de terenuri din acest fond fdrd aprobare legal6;
participa la stabilirea prejudiciului produs inraza cantonului prin tdierea, scoaterea
din raddcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puiefilor gi lSstarilor
gi actioneaz[ pentru identificarea autorilor acestor fapte;
in exercitarea atributiilor de serviciu privind paza fondului forestier gi controlul
respectdrii regimului silvic personalul silvic este asimilat personalului care

indeplinegte func{ii ce implic[ exerciliul autorit[tii publice, fiind competent si
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constate contraventii silvice, precum gi fapte care prin natura lor pot constitui
infractiuni silvice, incheind in acest sens actele de constatare, potrivit prevederilor
legale;
coordonezd gi rdspunde de implementarea gi respectarea prevederilor din
Standardele de certificare a pddurilor la nivel de canton;
cunoa$te gi aplicd prevederile actelor normative in vigoare privind protecfia
v6natului gi exercitarea vdndtorii, in fondul cinegetic gestionat de regie;
cunoagte gi aplic[ actele normative in vigoare privind regimul armelor gi

muniliilor;
aplicarea reglementlrilor specifice de securitate gi sdn[tate in munc6.

Compartiment Culturil,Pazil gi Protec(ie - responsabilul compartimentului rdspunde
de integritatea fondului forestier prin activitatea de pazd a pddurilor qi a vegeta[iei forestiere,
respectdnd regulamentul de pazd, particip6nd la patrulEri gi acliuni care sd impiedice sustragerile
ilegale de material lemnos din fondul forestier gi urmdrind starea fitosanitar6 a pddurilor ludnd
mdsuri necesare pentru protectia acestora gi combaterea ddun6torilor.

De asemenea, responsabilul compartimentului rlspunde de cultura, regenerarea gi

refacerea pddurilor, identificarea suprafelelor ce urmeazd a fi impddurite, stabilirea solu(iilor
tehnice, intocmirea documentatiilor tehnice, executarea lucrdrilor gi conducerea acestora p6nd la
starea de masiv, r[spunde de activitatea de producere a puie(ilor in pepiniere gi solarii conform
tehnologiilor gi instruc(iunilor in vigoare. Intocmegte documenta{iile tehnico-economice privind
lucrdrile de investilii, reparatii capitale gi reparalii curente pentru obiectivele propuse.

Atribulii specifice Compartimentului CulturS, PazI 9i Protec{ie:

coordonarea gi r6spunderea pentru integritatea fondului forestier, apazei pddurilor
gi a vegetatiei forestiere;
intocmirea planurilor de patrulare pentru pazagi controlul circulafiei materialului
lemnos pentru pddurari, gefi de district, gi personalul tehnico-ingineresc de la regie,
inclusiv in zilele nelucritoare qi sdrbdtorile legale gi il supune spre aprobare

directorului-gef ocol al regiei;
in exercitarea atribu(iilor de serviciu privind paza fondului forestier gi controlul
respectdrii regimului silvic personalul silvic este asimilat personalului care
indeplinegte funcfii ce implicl exerciliul autoritatii publice, fiind competent s[
constate contravenfii silvice, precum gi fapte care prin natura lor pot constitui
infracliuni silvice, incheind in acest sens actele de constatare, potrivit prevederilor
legale;
efectuarea controaleor de fond gi parfiale, conform programului stabilit de director-
gef ocol al regiei;
efectuarea controlului circulatiei materialului lemnos in fondul forestier cdt gi in
afara acestuia in vederea stabilirii provenien{ei gi legalit6fii transportului de

materiale lemnoase;
semnalarea in scris directorului-qef ocol al regiei eventualele incdlciri de fond
forestier sau ocuparea de terenuri din acest fond fErd aprobarea legal6;
rdspunderea pentru starea fitosanitard a culturilor gi pldurilor gi asigurarea mlsurile
necesare pentru protecfia gi combaterea d[undtorilor;
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participarea la instalarea curselor feromonale qi urmirirea citirii acestora;

ddundtorilor qi intocmirea tuturor raportdrilor operative gi situaliilor statistice
lunare, trimestriale gi anuale;

organizate de c[tre regie pe fondul cinegetic gestionat de citre aceasta gi practicarea
vdndtorii numai la speciile la care este permis[, in condiliile, in locurile, in
perioadele qi cu mijloacele stabilite, potrivit legii;

identificarea suprafefelor, stabilirea solufiilor tehnice, intocmirea documentafiilor
tehnice, executarea lucrdrilor gi conducerea arboretelor pini larealizarea stdrii de
masiv;

tehnologiilor gi instruc(iunilor in vigoare, asigurarea necesarului pe specii,
cantitativ gi calitativ;

precum gi achizitrionarea acestora;

prevederilor din Standardele de certificare a pldurilor la nivelul regiei gi luarea
mlsurilor pentru remedierea oriciror deficienfe semnalate;

vAnatului gi exercitarea vdnitorii, in fondul cinegetic gestionat de regie;

muniliilor;

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

silvice gi solariilor din cadrul regiei, sub indrumarea responsabilului
Compartimentului Cultur6, PazS gi Protecfie;

ierarhic superior;

condilii qi controlarea periodic a seminfele forestiere necesare executdrii planului
de cultur6 al pepinierelor gi solarelor;

a culturilor in pepiniere gi solarii, scosul puiefilor, etc., conform planului gi

normelor in vigoare gi rdspunderea pentru calitatea acestora;

urmdrirea acestora sI se execute calitativ gi cantitativ;

lucrdrile specifice activitdtii de pepiniere;
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Compartiment Mecanizare, Investifii - responsabilul compartimentului analizeazd,
impreund cu conducerea regiei, propunerile de investifii primite de la compartimentele funclionale
ale regiei, in vederea cuprinderii acestora in planul de investilii, intocmegte gi supune spre aprobare
programele de investi(ii anuale in vederea fundamentarii BVC-ului anual al regiei, asigurl
oblinerea, unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare, oblinerea certificatelor de
urbanism/autoriza[iilor de construire prin depunerea documentafiilor necesare oblinerii
certificatelor de urbanism (CU), acordurilor/avizelor necesare, precum gi a autorizatiilor de
construire (AC), urmirirea procedurilor de oblinere a acestor documente, particip[ la predarea
amplasamentelor cdtre constructori, impreuni cu de(initorii de relele, care au eliberat avize: apd-
canal, termoficare, telefonie, electrice, gaze natural g.a.

De asemenea, acesta participi in comisiile de evaluare a ofertelor in cadrul procedurilor de

achizitii publice de servicii, lucrdri, produse, pentru obiectivele de investilii, particip6 in comisiile
de recep{ie la terminarea lucrdrilor gi finale gi/sau punere in funcfiune a investifiilor realizate qi

asiguri gestiunea investi{iilor realizate.
Tot responsabilul compartimentului rdspunde de activitatea de mecanizare pentru

autovehiculele din parcul auto al regiei cu tonajul mai mic de 3,5 to.
Atribulii specifice Compartimentului Mecanizare, Investifii:

analizarea propunerilor de investiJii primite de la oficiile/compartimentele
functionale ale regiei, in vederea cuprinderii acestora in planul de investilii;
intocmirea gi supunerea spre aprobare a programelor de investilii anuale in vederea
fundamentarii BVC-ului anual al regiei;
urmdrirea obtrinerii, unde este cazul, a acordurilor/avizelor necesare, obtinerea
certificatelor de urbanism/autorizafiilor de construire prin depunerea
documentatiilor necesare oblinerii certificatelor de urbanism (CU),
acordurilor/avizelor necesare, precum gi a autorizatiilor de construire (AC),
urm[rirea procedurilor de oblinere a acestor documente;
participarea la predarea amplasamentelor cdtre constructori, impreuni cu

detindtorii 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, lucrlri, produse, conform normelor in vigoare, pentru
obiectivele de investilii;
rdspunderea 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 conducdtorul
autovehicului;
stabilirea impreund cu Compartimentul Finaciar-Contabilitate a consumurilor
normate de carburan(i pentru autovehiculele qi utilajele cu tonajul mai mic de 3,5

to din dotarea regiei:
rdspunderea pentru dot6rile necesare pentru autovehiculele ce compun parcul auto,

care sd respecte condiliile privind circulafia pe drumurile publice, in conformitate
cu reglementdrile in vigoare;
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Compartiment Resurse Umane responsabilul compartimentului intocmegte
organigrama, statul de functii gi statul de personal al regiei, intocmegte gi plstreazd 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 adeverinld
de vechime in muncd, la solicitarea scrisd a salariatului, intocmegte ordinele gi deciziile emise de
directorul regiei, intocmegte impreund cu consilierul juridic, Contractul Colectiv de Muncd qi

Regulamentul Intern de Organizare gi Functionare ale regiei.
Este persoana responsabild cu implementarea prevederilor referitoare la declaraliile de

avere gi declaraliile de interese, completeaz[ registrul declaratiilor de avere gi registrul declara(iilor
de interese, conform prevederilor legale in vigoare.

De asemenea, urmdregte aplicarea corecti a prevederilor Legii 5312003-Codul Muncii, cu
modific[rile gi completdrile ulterioare, a Regulamentului Intern de Organizare gi Funcfionare al
R.P.L.P. Kronstadt RA qi a Contractului Colectiv de Munc[, aplicabil.

Atribulii specifice Compartimentului Resurse Umane:

gestionarea intregii activitdti de resurse umane a regiei;
intocmirea organigramei, statului de funcfii gi statului de personal al regiei, in
functie de modificdrile din structura organizatoricd a regiei;
intocmirea documenta(iilor pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante/temporar vacante (la solicitarea compartimentelor de

specialitate) gi pentru promovarea in grad profesionallgradalie a salarialilor;
asigurarea secretariatului pentru comisiile de concurs 9i de solu(ionare a

contesta(iilor;
intocmirea dispoziliilor privind angajarea, incetarea sau orice alt[ modificare a

raporturilor de muncl ale salaria{ilor; stabilirea drepturilor salariale la angajare,
promovare, acordarea gradaliilor de vechime sau modific[ri legislative;
intocmirea contractelor individuale de muncd, actelor adilionale gi deciziilor de

incetare a contractelor individuale de muncd ale salarialilor, inregistrarea acestora
in Programul REVISAL, precum qi raportarea acestora la Inspectoratul Teritorial
de Muncd Bragov;
gestionarea figelor de post gi a rapoartelor de evaluare anuale;
intocmirea, in urma centralizdrii adreselor primite de la oficiile gi compartimentele
din cadrul regiei, in luna decembrie, pentru anul urmdtor, a programdrii concediilor
de odihnd pentru personalul regiei;
intocmirea gi pistrarea dosarul personal al fiecdrui angajat, conform prevederilor
legale in vigoare;
eliberarea copiilor documentelor existente in dosarul personal, copii ale paginilor
din registrul electronic Ai adeverintl de vechime in munci, la solicitarea scrisd a

salariatului;
intocmirea periodicd (lunar/semestrial/anual) a diferitelor raportdri statistice qi

transmiterea acestora la Direc(ia jude(ean6 de Statisticd, respectiv Direc{ia Generali
a Finantelor Publice;
aplicarea reglementdrilor specifice de securitate gi slnltate in munc6.
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Conform H.C.L. nr.73l din data de 22 decembrie 2020, in prezent, se reglsegte in cadrul
Oficiului Juridic, Resurse Umane.

Compartimentul Administrativ - aflat in subordinea Contabilului $ef, are ca obiect de

activitate, prin personalul din cadrul acestuia, executarea tuturor lucrdrilor de reparatii gi intre[inere
a instala(iilor electrice de la sediul regiei precum gi cele ale imobilelor gi obiectivelor din
administrarea regiei, precum gi supravegherea instalatiilor de incdlzire din sediul regiei, asigurind
incdlzirea corespunzdtoare gi a instalafiilor electrice gi sanitare anun(6nd orice defecfiune
conducerii regiei.

De asemenea, personalul din cadrul acestui compartiment asiguri gi executd zilnic
curlfenia gi aerisirea incdperilor din sediul regiei, mentine curS{enia in jurul cl6dirii, in curte gi

intreJine spafiul verde, intretine zilnic vesela gi aparatura de uz casnic, execut0nd lunar curafenie
general6 prin spdlatuI geamurilor, intrefinere mobilier, spdlat perdele, cur[fat covoare.

Atribulii specifi ce Compartimentu lui Administrativ:

sediul regiei precum qi cele ale imobilelor gi obiectivelor din administrarea regiei;

defecliunile apdrute;

necesitate pe care il inainteazd spre aprobare conducerii regiei;

obiectivele din administrarea regiei;

lucrdrile pe care le executl;

este la inllfime, urmdrirea ca materialele sd fie depozitate pentru a nu impiedica
accesul gi operatiile de transport;

in exercitarea func{iilor, in cadrul regiei;

conducerii regiei pentru aprobare;

organelor ierarhic superioare;

Compartiment Producfie qi 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 protec{ia

muncii. Are in subordine echipa de productie, exploatare.
Atribulii specifice Compartimentului Produc{ie gi Protectia Muncii:
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pentru intreaga activitate de producfie desftguratd de compartimentul producfie,
protec{ia muncii;

compartimentul produc[ie gi participarea la receplia lor;

carburan[ilor, lubrifianlilor, pieselor de schimb, etc.;

cadrul compartimentului productie (autoforestier[ cu macara gi remorc[,
autovehicul pentru plug de zdpadd gi echipament de impr[gtiere material
antiderapant, tractoare, buldoexcavator, motofer[straie, etc.);

autovehiculele qi utilajele care aparfin activitdtii 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 intre{inere qi repara{ii;

respectdrii regimului silvic personalul silvic este asimilat personalului care

indeplinegte funcfii ce implicd exercitiul autoritAtii publice, fiind competent sE

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;

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

muniJiilor;

Compartimentul ProducJie, ProtecJia Muncii are in subordine Forma{ia de produc{ie,

exploatare, care are in principal urmdtoarele atribulii:

rispunderea pentru intretinerea, pistrarea gi buna functionare a acestuia;

de traseul stabilit gi depunerea la geful ierahic superior, cu vizele necesare;

nefunc(ionare semnaleazd geful ierahic superior;

NSSM in uti lizarea autovehiculului ;

qi a materialelor de lucru din dotare;
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executarea lucrdrilor de toaletat, ancorat, dobordt, curdfat de crlci gi sec{ionat

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

executarea lucr6rilor de dobor6t, curdJat de crdci gi sectionat material lemnos din
partizile de regie proprie, respectarea postafele delimitate gi instrucfiunilor de

exploatare a materialului lemnos, in vigoare;
aplicarea reglementlrilor specifice de securitate gi sdndtate in munc[.

Compartiment Informaticl, DPO - responsabilul compartimentului rlspunde de

exercitarea atribufiilor privind asigurarea securitdlii re]elei interne a regiei, administrarea
serverelor antivirus, update-area acestora, distributia actualiz[rilor la staliile din reteaua proprie,
precum gi de aplicarea qi men{inerea misurilor privind aprobarea cerinlelor minime de securitate
a prelucr[rilor de date cu caracter personal.

Atribulii specifice Compartimentului Informaticd, DPO:

intretine software-uri gi hardware-uri ale echipamentelor informatice (unit61i

desktop/laptop, imprimante, multifunclionale, scannere, proiector, sistem audio,
tab I ete PC) ; refacerea/rei nstal area unei apl icaJi i deteri orate ;

instaleazi software-urilactualizdri, rezolvd problemele informatice curente
defragmentdri, adm ini strare prima rd refea;
intre(ine hard: mici depanlri gi instaldri hard, etc;
intocmegte documentatiile tehnice pentru dezvoltarea gi servisarea sistemului
informatic pe care le prezintd spre avizare conducerii regiei;
particip[ la instruirea personalului silvic Ai de altd specialitate, din cadrul regiei, in
utilizarea calculatorului pe programe specifice i folosirea corectS a echipamentelor
informatice;
asigurd buna funclionare a intregului sistem informatic Ai a refelei interne de date;

urmdregte respectarea termenelor contractelor de servicii;
informeazd gi consiliazd operatorul qi angajafii care se ocupd de prelucrare cu

privire la obligatiile care le revin in temeiul Regulamentului nr. 679 din 27

aprilie 2016 privind protec{ia persoanelor frzice in ceea ce priveqte
prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulafie a acestor

date qi de abrogare a Directivei 95l46lC.E (Regulamentul general privind
protec{ia datelor) gi al altor dispozilii de drept al Uniunii sau drept intern

referitoare la protecJia datelor;
monitorizeazd respectarea Regulamentului 67912016, a altor dispozilii de drept al

Uniunii sau de drept intern referitoare la protectia datelor gi a politicilor
operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator in ceea ce privegte protectia
datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilitAtilor gi actiunile de

sensibilizare gi de formare a personalului implicat in operatiunile de prelucrare,

precum gi auditurile aferente;
consiliazi conducerea regiei in ceea ce privegte evaluarea impactului asupra

protecfiei datelor gi monitorizarea func[ionlrii acesteia, in conformitate cu articolul
35 din Regulementulnr. 67912016;
coopereazd cu autoritatea de supraveghere;
reprezintd punctul de contact atdt al persoanelor fizice ale cdror date le prelucreazd

cat $i pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare,
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inclusiv consultarea prealabilS mentionatd la articolul 36 din Regulementul nr.
67912016, precum gi, dacd este cazul, consultarea cu privire la orice altd chestiune;

!ine seama in mod corespunz[tor de riscul asociat operaliunilor de prelucrare, luind
in considerare natura, domeniul de aplicare, contextul gi scopurile prelucrdrii;
asigurS protecfia datelor cu caracter personal privind prelucrarea acestora lu6nd in
considerare datele persoanei in raport cu func(ia pe care o indeplinegte in regie si
echilibrat cu alte drepturi fundamentale, in conformitate cu principiul
proportionalitdtii;
analizeazd daci o persoani fizicd este supusl pseudonimizdrii, identificabild, prin
luarea in considerare a mijloacelor, cum ar fi individualizarca, pe care este probabil,
in mod rezonabil, sd le utilizeze fre operatorul, fie o altd persoan[, in scopul
identific[rii, in mod direct sau indirect, a persoanei fizice respective;
elaboreazd h54ile care evidenfiazi suprafe[ele de certificare a pddurilor, respectiv:

o harta lucrdrilor;
o harta generalS qi pe cantoane a PVRC-urilor;
o harta semnalSrii speciilor rare gi a semnaldrii speciilor rare;
o alte ha4i necesar a fi intocmite ca obligatii in cadrul activitAtilor de certificare

a pddurilor.

cunoa$terea gi aplicarea prevederile actelor normative in vigoare privind protecfia
vdnatului qi exercitarea v6ndtorii, in fondul cinegetic gestionat de regie;
cunoa$terea gi aplicarea actele normative in vigoare privind regimul armelor gi

muniliilor;
in exercitarea atribufiilor de serviciu privind paza fondului forestier qi controlul
respectlrii regimului silvic personalul silvic este asimilat personalului care

indeplinegte funclii ce implicd exerciliul autoritdtii publice, fiind competent si
constate contravenlii silvice, precum gi fapte care prin natura lor pot constitui
infracfiuni silvice, incheind in acest sens actele de constatare, potrivit prevederilor
legale;
aplicarea reglementlrilor specifice de securitate gi sdndtate in munc6.

Compartiment Vinltoare - personalul din cadrul compartimentului organizeazd,
controleazd gi rdspunde de intreaga activitate de pazd gi ocrotire a vdnatului pentru Fondul
cinegetic nr. 18 Timig, gestionat de citre R.P.L.P. Kronstadt RA, astfel: cunoagte gi aplica
prevederile actelor normative in vigoare privind domeniul cinegetic Ai ale altora care au aplicare
qi in acest domeniu, cunoagte gi aplic6 actele normative privind regimul armelor qi muniliilor,
urmdregte cregterea potenfialului biologic al vdnatului, prin men{inerea sau imbundtdlirea
condiliilor naturale de mediu referitoare la hrana, apa, adSpost gi linigte, precum gi la cultivarea
suprafefelor din fondul forestier, puse la dispozilie in acest scop;

Organizeazd gi conduce acliunile de vdndtoare organizate pe fondul cinegetic gestionat de

cltre R.P.L.P Kronstadt R.A.
Organizeazd gi conduce acliuni de prevenire, monitorizare Si indepdrtare a exemplarelor

din fauna cinegeticS, reprezentate frecvent de specia urs, ce constituie un factor de risc in ceea ce

privegte ordinea qi linigtea public6, integritatea fizicd a persoanelor sau a bunurilor, prin folosirea
de preferinli a mijloacelor qi metodelor care nu vatdmd exemplarele in cauz6.
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Propune gi organizeazd actiuni de capturare qi relocare a exemplarelor de urs ce

frecventeazd cu notorietate suprafala de intravilan in cazul in care mdsurile de indepdrtare nu au

efbctul scontat.
in vederea asigurdrii unui management durabil al populaliilor de vdnat qi cre$terea

sustenabilit[1ii financiare a compartimentului de vdn[toare, organizeazd qi conduce activitatea de
turism cinegetic, activitate desfrguratd in scopul ocrotirii ecofondului Ei genofondului cinegetic.

Astfel, Regia Publicd Local6 Kronstadt R.A, a dezvoltat un nou concept, acela de vdndtoare
de imagini, prin care dI posibilitatea tuturor pasionalilor de naturi qi faund sd "!inteasc6", prin
obiectivul aparatelor de fotografiat sau al camerelor video, imagini inedite cu fauna de interes
cinegetic. In acest scop, regia, are realizate un numlr de 3 observatoare din care pasiona{ii pot
viziona animalele s[lbatice gi pasirile.

in vederea ajutordrii speciilor de interes cinegetic, in timpul iernii, regia, a dezvoltato retea
de puncte de hr[nire complementarl qi monitorizare atdt pentru urs gi mistre! c6t gi pentru cervide
gi cdprior, amplasatd in interiorul fondului cinegetic.

Atribufii specifice Compartimentului VAndtoare:

organizarea activitAtii de gestionare durabi16 a faunei cinegetice pentru fondul
cinegetic nr. l8 Timiq, gestionat de regie gi aplicarea legisla{iei in vigoare pe

cuprinsul acestuia.
organizarea activitatAtii de turism cinegetic pentru fondul cinegetic nr. l8 Timig,
gestionat de regie qi gestionarea situaliilor 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 Ai responsabilitatea derul6rii
activitdlilor programate in bune condilii gi cu eficien([ maxim6;
stabilirea punctelor pentru asigurarea hranei complementare gi necesarului de sare,

prin administrarea c[rora s[ se previnl producerea unor pierderi a faunei de interes

cinegetic Ai ducerea la indeplinire a prevederilor Planului de ac{iune in fondul
cinegetic nr. 18 Timig, pentru men{inerea urgilor in fondul cinegetic, precum gi

pentru desfbgurarea activitAtilor de turism cinegetic eficient gi in bune condilii;
organizareape teren a acfiunilor de evaluare a carnivorelor mari (urs, lup, rds, pisicd
salbatic[) gi rdspunderea pentru desftsurarea acestei acfiuni, de centralizarea
datelor, precum gi de intocmirea documenta{iei specifice, conform normelor
actuale. Susfinerea lucrdrilor 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 qi

muniliilor;
stabilirea lucririlor de amenajare necesare pentru fondul cinegetic (hrinitori,
slrdrii, ogoare de hran6, observatoare, etc.) gi urm[rirea executlrii acestora,

menfinerea in stare de func{ionare precum gi intretinerea lor;
eliberarea gi gestionarea autorizaliilor de v6ndtoare in cadrul cotelor de recolta
aprobate pentru sezonul de vdndtoare respectiv sau al deroglrilor prevdzute de

legislalia in vigoare, pe fondul cinegetic nr. 18 Timig, gestionat de regie, pentru

toate speciile, mai pu{in cele referitoare la carnivorele mari ( urs, lup, r6s, pisicl
sllbaticd);
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rdspunderea pentru organizarea ;i coordonarea acliunilor de vdnltoare, in cadrul
cotelor de recoltd aprobate, ce se desfrgoari pe fondul cinegetic gestionat de regie;
aplicarea reglementdrilor specifice de securitate qi sdndtate in munci.

Trebuie men{ionat faptul cd Regia Publicd LocalS a Pddurilor Kronstadt R.A. nu va mai
avea calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. l8 denumit Timig, dupa termenul prevdzut de

lege, intrucdt contractul de gestionare a fondului cinegetic nr. l0/11.03.2011, incheiat cu
Ministerul Mediului gi Pidurilor, prin ITRSV Braqov (actualmente Garda Forestierd Bra;ov), pe

o perioadd de l0 ani, s-a finalizat la termen, la data de 10.03.2021.

Oficiu Juridic - persoanele din cadrul oficiului reprezintl gi sus{in interesele regiei in fafa
instan(elor de judecatS, conform delegaliei/imputernicirii, avizeazd contractele incheiate de regie
qi intocmesc orice alte documente specifice solicitate, acordd sprijin qi consiliere de specialitate
tuturor compartimentelor din cadrul regiei.

Atribulii specifice Ofi ciului Juridic:

Kronstadt RA in fata instantelor de judecat6, av6nd obligafia de a depune diligente
in vederea aplrdrii intereselor R.P.L.P. Kronstadt RA;

de exercitare a cdilor de atac, dupd caz;

penale gi cererilor adresate organelor de cercetare/urmdrire penal6;

acestora, pentru definitivarea cercetdrilor efectuate;

unic de evidenld a acestora;

limitele de competen![ ale postului ocupat;

frzice, identificati cu debite, comunicate de compartimentele de specialitate ale

regiei gi depunerea diligenlelor in vederea recuperdrii valorilor datorate;

R.P.L.P. Kronstadt RA;

neindeplinirea obligafiilor asumate prin contractul individual de munc6.

Conform H.C.L. nr.73l din data de 22 decembrie 2020, in prezent, se reglsegte in cadrul

Oficiului Juridic, Resurse Umane.

Compartiment Proiecte de Dezvoltare Achizi(ii Publice responsabilii

compartimentului stabilesc obiectivele de investilie ale regiei, identificd oportunit6li de finanfare,

coordoneazA activititile desfEgurate in cadrul programelor de finan{are derulate de regie, asigurl
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realizare,a conform prevederilor legale, a activitAtii de achizilii publice, urmdreqte respectarea
manualelor de achizilii publice precum qi a legisla(iei in vigoare privind achiziliile.

Atribulii specifice Compartimentului Proiecte de Dezvoltare - Achizi{ii Publice:

publice cu respectarea legislatiei 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 c[ruia se planifici procesul de achizitrie;

atribuire sau, in cazul organizdrii unui concurs de solu(ii, a documenta{iei de
concurs;

de legislafia specificd, in vigoare;

gi achizilii publice privind rcalizarea obiectivelor proiectelor finanlate din fonduri
U.E.

Conform H.C.L. nr. 731 din data de 22 decembrie 2020, in prezent, in cadrul
Compartimentului se reg6seqte un singur post.

Compartiment Secretariat - responsabilii compartimentului inregistreazl corespondenla
in registrele speciale ale regiei, rdspunde de activitatea pentru relafii cu publicul, primegte,
inregistreazi gi se ingrijegte de expedierea rdspunsurilor cdtre peti(ionari in termenele prev6zute
de lege, gine evidenJa arhivei gi gruparea documentelor conform prevederilor legale.

De asemenea, responsabilul compartimentului are gi atribu(iuni privind arhivarea
documentelor regiei gi gestionarea relaJiilor cu publicul.

Atribufii specifice Compartimentului Secretariat:

repartizarea acesteia ofi ci ilor/compartimentelor;

Romdn6;

directorului-qef ocol al regiei;

personalului regiei;

ingrijegte de rezolvarea petiliilor gi expedierea rdspunsurilor cltre petifionari, in
termenele prevlzute de lege;
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telefonice necesare;

in dosare pebaza termenului de pistrare gi a nomenclatoruluipe an;

Compartiment Financiar - Contabilitate - are ca principale activitSli:

acestuia;

c6tre populatie;

Atribulii specifice Compartimentului Financiar - Contabilitate:

locale pe picior, inbaza APV - urilor, deschiderilor de gestiune gi autorizaliilor de

exploatare gi a prefurilor de valorificare diferen(iat pe sortimente, ulterior pred6nd-
o la casierie in vederea conducerii evidenfei operative privind vdnzareamaterialului
lemnos la populatie;

urilor gi a altor documente legal intocmite, precum gi a prelurilor de valorificare
diferenfiat pe sortimente, prin urmirirea recep(iilor gi descdrcdrilor din gestiune a

materialelor lemnoase, efectu6nd cronologic toate operatiunile;

Agent;

restul de plat[, gi al centralizatorului statelor de plata;

republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a Legii nr.22712015 privind
Codul fiscal, cu modific[rile gi completirile ulterioare;

de banc6;

gi mijloace fixe pentru fiecare salariat al regiei, prin elaborarea documentelor de

intrare/recepfie gi a celor de miqcare gi consum;

alte prestdri de servicii gi urmlrirea incaslrii acestora;
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participarea la lucrlrile de inchidere bilanl, la stabilirea bugetului de venituri qi

cheltuieli;
intocmirea gi transmiterea c6tre contabilul gef, rapoarte gi ingtiinldri privitoare la
aparilia oric[ror situalii care pot conduce la deficienle sau disfunclionalit6li legate
de activitatea specificS compartimentului gi implicit a rezultatelor regiei;
operarea in evidenla contabild a tuturor documentelor primare aferente registrului
de casS;

depunerea in conturile bancare ale regiei sumele de bani incasate conform
borderourilor gi chitantelor pe seama unit6tii, potrivit vizei date de contabilul gef gi

a aprobirii directorului-pef ocol al regiei;
efectuarea pl[filor salariatilor, pebazdde state de plat6, asigurdnd buna desfEgurare
a operaliilor;
primirea materialelor gi materiilor destinate magaziei regiei, inregistrarea in
magazie pebaza notelor de intrare-recepfie sau alte documente inso{itoare;
operarea desclrc[rii 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 raspunderea de depunerea in termenele legale a declaraliilor la bgetul
statului, la bugetul asigurdrilor sociale, la bugetul asigur6rilor sociale de s[n6tate,
la bugetul fondurilorspeciale, etc;
aplicarea reglementdrilor specifice de securitate gi sdndtate in munc6.

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

in vederea realiz[rii obiectului principal de activitate - Silviculturd gi alte activitAtri
forestiere, precum qi a activitdfilor conexe acestora, aga cum sunt definite in statutul regiei -
resursele materiale gi umane sunt mobilizate eficient, respectdndu-se principiul unei bune gestiuni
economico-financiare qi a unui management financiar sdn[tos.

Regia asigura din veniturile realizate din activitatea proprie, acoperirea tuturor
cheltuielilor, realizarea investiliilor precum gi oblinerea de profit.

Rezultatul brut al activitAtii - Pierderea realizatd in anul 2020 in sumd de I .l51.262lei,la
o cifrd de afaceri netd de 6.912.795lei, are labazd contextul economic actual, datorat de situalia
pandemicd determinat[ de rlsp6ndirea coronavirusului SARS-CoV -2, ce a avut ca efect gi evolu{ia
negativl de pe piala lemnului, operatorii economici atestali pentru exploatare forestierd prezentdnd
o nesiguranid in ceea ce priveqte evolufia acestei piefe, motiv pentru care, in prezent, aceqtia au

inc6 o dispozilie redusl in achizilionarea de masl lemnoasd.
Facem menliunea cd regia a demarat elaborarea gi implementeazd un Plan de Mdsuri, ca

mecanism care permite acesteia s6-gi continue activitatea specificd, regia urmdnd a recupera,

conform prevederi I or I egal e, p ierderea r ealizatd.
Rezultatele bune oblinute in anii precedenfi in activitatea specific silvicl a R.P.L.P.

Kronstadt R.A., precum qi in cea de asigurare a unei inflastructuri gi dotdri decente pentru

desfdqurarea activitdlii, constituie premiza unei activitlti eficiente qi in perioada urm6toare,
oglinditd in Bugete de Venituri gi Cheltuieli fundamentate realist, cu dimensionarea cheltuielilor
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conform legii, in functie de prioritSli gi in strictI corelare cu posibilitSlile reale de realizare a
veniturilor.

Bugetele de Venituri gi Cheltuieli ale Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A.
propuse, constituie, dupd aprobarea in Consiliul Local al Municipiului Braqov, instrumentul
urmdririi gi cuantificdrii economice a intregii activitdli desftgurate de regie precum gi garanfia
autonomiei sale, economice gi funcfionale.

Conform bilanlului gi a contului de profit gi pierdere incheiate la 31.12.2020, Regia
Publicl Local5 a Pldurilor Kronstadt R.A., prin activitatea desfrguratl in anul 2020, a realizat
urmltorii indicatori economici :

C. Politici gi principii economice gi sociale implementate.

Una din pricipalele atribufii ale Regiei, este aceea cd 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 desftgurdrii normale a activitAtii, in condiliile prevlzute de lege.

Pentru desfrqurarea activitAtii silvice specifice, dar gi pentru asigurarea unei infrastructuri
gi dotdri decente necesare derul6rii acestor activitSli, este necesard fundamentarea realistd a tuturor

Nr.
crt.

Denumire indicator Valoare
flei)

I Active imobilizate,
- Imob
- Imob

lln care:
liz6ri necorporale
lizdri corporale

10.053.923
310.230

9.743.693
2 Stocuri. productie in curs si produse finite 284.804
1J Creante 2.865.594
4 Casa si conturi la blnci (in lei si valutd) 8.62s.690
5 Datorii, din care:

- Sumele care trebuie pldtite intr-o perioadl
de p6nd la I an

- Sumele care trebuie plItite intr-o perioad[
mai mare de I an

2.182.708
l.8t9.016

363.692

6 Subventii pentru investitii 48.882

7 Capitaluri proprii, din care:
- Patrimoniul regiei
- Rezerve
- Rezerve din reevaluare
- Pierderea exercitiului financiar

19.598.421
84

I 8.750.410
l .999.1 89
r.151.262

8 Venituri totale, din care:
- Venituri din exploatare, din care:

- Cifra de afaceri
- Venituri financiare

8.696.809
8.s89.790
6.912.795

107.019

9 Cheltuieli totale, din care:
- Cheltuieli din exploatare
- Cheltuieli financiare

9.848.071
9.815.360

32.7 t1

l0 Pierderea 1.151.262
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elementelor cheltuial5, prin dimensionarea acestora, conform legii, in func(ie de prioritali gi in
strdns[ corelare cu posibilitatile reale de realizare a veniturilor.

Pentru a putea estima posibilitatea de realizare a indicatorilor economico - financiari
propugi, Regia intocmegte, in fiecare an, un Buget de Venituri gi Cheltuieli, care este astfel
intocmit, incdt dupd aprobarea lui de prin Hot[rdre de Consiliu Local, acesta devine un instrument
de urmdrire gi cuantificare economicd a intregii activitdli desfdgurate de Regie proecum gi garantia
autonomiei sale, economice gi financiare.

Bugetul de venituri qi Cheltuieli se fundamenteazd cu respectarea principiului gestiunii gi

autonomiei economico - financiare, asigur6nd acoperirea cheltuielilor din veniturile prognozate a
se realiza gi oblinerea de profit.

De asemenea, atdt in cazul intocmirii Bugetului de Venituri qi cheltuieli, c0t gi pentru a se

da o imagine fidelI a patrimoniului, a situaliei financiare gi a rezultatelor ob{inute, trebuie
respectate cu bunl credinta regulile privind evaluarea patrimoniului gi celelalte norme qi principii
contabile.

Principii contabile

lmaginea fidelI a patrimoniului, a situaliei financiare gi a rezultatelor oblinute la data de

31.12.2020, este rezultatul respectlrii cu buna credin(6 a regulilor privind evaluarea patrimoniului
precum qi a celorlalte norme gi principii contabile, astfel:

a. Principiul permanenlei metodelor - presupune continuitatea aplic6rii regulilor qi

normelor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate qi prezentarea elementelor patrimoniale
qi a rezultatelor asigurdnd comparabilitatea in timp a informa{iilor contabile.

Acest principiu asigurd aplicarea pentru aceleagi elemente, stucturi, domenii de activitate,
a aceloragi metode de la un exerciliu la altul. Aceasta exclude schimbarea metodelor in cursul
exercitiului. Modificarea metodelor de la un an la altul trebuie sd fie determinatl de o profundl
motiva{ie, cum ar fi modificarea unor acte normative, stabilirea unor reguli generale de evaluare
noi.

b. Principiul prudenlei - potrivit acestuia, nu sunt admise supraevaluarea elementelor de

activ qi a veniturilor, respective subevaluarea elementelor de pasiv gi a cheltuielilor, [in6nd cont
de deprecierile, riscurile qi pierderile posibile generate de desfrgurarea activitdtii unitdtii.

Prudenta presupune anticiparea efectelor unor ac(iuni gi in special a transferului de

proprietate cu efecte posibile asupra exerciliului s6u a celor parcurse deja, intrucdt asupra lor nu

se mai poate interveni din punct de vedere contabil. La incheierea fiecdrui exerciliu financiar se

contabilizeazd datoriile qi pierderile probabile.
c. Principiul independenlei exerciliului - presupune delimitarea in timp a cheltuielilor qi

veniturilor aferente activit6tii Regiei pe mdsura angajErii acestora qi trecerii acestora la rezultatul
exerciliului la care se refer6.

Independenfa exercitiului trebuie infeleasl prin aceea cd nu se mai poate interveni asupra

bilanJului dup[ perioada de raportare (aprobarea consiliului de administrafie, aprobarea

ac(ionarului unic prin Hotar6re de consiliu Local, inregistrare la organele financiare).
d. Principiul evaludrii separote a elementelor de activ Si de pasiv - presupune

determinarea separatl a valorilor aferente fiecirui element individual de activ sau de pasiv, in
vederea stabilirii valorii totale corespunzdtoare unei pozitrii din bilanl.
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Orice abatere de la principiile mai sus mentionate va fi permisd numai in cazuri
excep{ionale, acestea urm6nd a fi prezentate in notele explicative, impreund cu motivele pentru
care au avut loc, precum gi o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziliei
financiare qi profitului instituliei.

in vederea realizdrii obiectului principal de activitate - Silviculturd gi alte activitdli
forestiere, precum gi a activitd(ilor 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 sin6tos.

ll. Metode contabile

Regia nu a schimbat in anul 2020 politicile sau metodele contabile declarate initial.
Reg ia utilizeazd, m etoda inventaru lu i perm anent.
Mijloacele fixe aflate in evidenla contabilS a regiei sunt amortizate, ca gi in anii precedenfi,

prin metoda amortizarii liniare.

iii. Reguli de evaluare

Activele imobilizate sunt inregistrate, la intrarea in patrimoniu, la costul de achizilie sau

valoarea stabilitd prin contractul de dobAndire a acestora, activele circulante sunt inregistrate la
cost de achizilie sau de produc{ie, dupd caz.

Datoriile gi creanlele sunt evidenliate la valoarea nominal[.
Metoda de evaluare gi inregistrare in contabilitate a stocurilor la iegirea din gestiune a

acestora gi a altor active fungibile este "Metoda primului intrat - primului iegit - FIFO", aceasta

fiind aplicat6 cu consecvent[ pe intreaga duratd a exerci]iului financiar.
Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii nr. 8211991

privind contabilitatea, republicat[, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a O.M.F.P. nr.
180212014 pentru aprobarea reglementdrilor contabile privind situaliile financiare anuale

individuale gi situaliile financiare anuale consolidate, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;i
a Ordinului nr.286l din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarca
qi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor qi capitalurilor proprii.

1. Managementul resurselor cinegetice

Aga cum am mai mentionat, Regia Publici Locald a Pldurilor Kronstadt R.A, are ca obiect

de activitate aplicarea strategiei naJionale in domeniul silviculturii acliondnd pentru apdrarea,

conservarea gi dezvoltarea durabilI a fondului forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov
gi al altor unitdli administrativ-teritoriale, a fondului forestier proprietate a persoanelor fizice gi

juridice, pe care il administreazd,in temeiuri contractuale, in vederea valorificdrii, prin acte gi fapte

de comerf, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, in condilii de

eficien[6 economicS, exercitdnd gi atributii de serviciu public cu specific silvic.
Regia depune eforturi pentru ca atdt administarea pddurilor cdt gi prestarea de servicii

silvice s[ fie realizate cu respectarea legislafiei interne din domeniu gi mai mult de atdt, conform
standardelor internalionale privind gospoddrirea responsabild a pddurilor.
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De asemenea Regia Publicd Local[ a Pldurilor Kronstadt R.A. urmdregte dezvoltarea unor
activitdli genelotoare de venituri care sd suplimenteze resursele pentru a scddea presiunea asupra
pddurii.

Potrivit prevederilor Legii nr. 407 din 2006, fauna salbaticd de interes cinegetic din
Romdnia este resursd natural6 regenerabild gi constituie bun public de interes na(ional gi

internalional. Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizeazd de cdtre
Ministerul Mediului gi Pddurilor pe fonduri cinegetice, direct sau prin licitalie public6.

Av6nd in vedere cd modul de calcul al tarifelor de gestionare gi de pornire la licitalie
descuraja managementul performant gi determina in acelaqi timp venituri mici at6t pentru bugetul
de stat c6t gi pentru proprietarii terenurilor, a aplrut in anul 2010 Ordonanfa de Urgen[6 102 care
prevede schimbarea modului de calcul al tarifelor de gestionare av6nd ca unic criteriu potentialul
cinegetic al terenurilor, qi nu nivelul cotelor de recoltd a$a cum era prevdzut anterior.

Conform acestei ordonanfe atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se

realizeazd de cdtre administrator direct in favoarea gestionarului propus de cdtre proprietarii
terenurilor in cazul in care proprietarii, persoane fizice si/sau juridice, inclusiv unitAlile
administrativ-teritoriale, individual ori intr-o asociatie legal constituitd in scopul propunerii
gestionarului faunei cinegetice, fac dovada cd au in proprietate terenuri care reprezint[ peste 50%
din suprafafa fondului. Profitdnd de faptul cI o mare parte din fondul de vdndtoare nr. l8 Timig
se suprapune peste fondul forestier administrat de regie, aceasta din urmd a preluat in gestiune
Fondul cinegetic nr. l8 'timig.

Regia Publica Local[ a Pddurilor Kronstadt R.A. nu considerd conservarea diversitdlii
naturale ca o obligatie impusd ci mai degrabd un act voluntar gi o responsabilitate pe care fiecare
institulie din domeniu trebuie sd gi-o asume.

Astfel, regia face toate eforturile necesare pentru protejarea speciilor rare gi suprafelele
importante pentru conservarea biodiversitSlii din fondul forestier proprietate public[ a

Municipiului Bragov in conformitate cu prevederile Standardelor gi a criteriilor de certificare.
In acest sens, o atenfie deosebiti este acordati speciilor rare, pddurilor excluse de la tiieri

comerciale gi celor gospoddrite in scopul conservirii biodiversitdlii precum gi pddurilor cu valoare
ridicatd de conservare.

Mai mult, in vederea asigurdrii unui management durabil al populafiilor de vdnat qi

cre$terea sustenabilitilii financiare a compartimentului de v6ndtoare, organizeazd qi conduce
activitatea de turism cinegetic, activitate desfrguratd in scopul ocrotirii ecofondului gi

genofondului cinegetic, in acest sens regia dezvoltdnd un nou concept, acela de vdnitoare de

imagini, prin care dd posibilitatea tuturor pasionafilor de naturd gi faund sI "tinteasc6", 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 s6lbatice ;i paslrile.

De asemenea, in vederea ajutordrii speciilor de interes cinegetic, in timpul iernii, regia, a
dezvoltat o relea de puncte de hrinire complementard qi monitorizare atdt pentru urs gi mistre! cdt

qi pentru cervide qi cdprior, amplasati in interiorul fondului cinegetic.
Facem menliunea cI Regia Publici Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. nu va mai avea

calitatea de gestionar al fondului cinegetic nr. l8 denumit Timig, dupl termenul prev[zut de lege,

intrucdt contractul de gestionare a fondului cinegetic nr. 10/11.03.2011, incheiat cu Ministerul
Mediului gi Pldurilor, prin ITRSV Bragov (actualmente Garda Forestierd Bragov), pe o perioadd

de 10 ani, s-a finalizat la termen, la data de 10.03.2021.
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2. Managementul resurselor materiale

Regia dispune, la ora actual6, de o dotare care s5 corespundd specificului activitSlii, cu
toate componentele sale:

in vederea unei bune gi durabile gestiondri a activititilor Regiei, se are in vedere
actualizarea bazei materiale a acesteia, ori de c6te ori apare necesitatea acestui lucru, fie prin
dezvoltarea de activit[1i noi, fie prin inlocuirea unor echipamente gi utilaje, atunci cdnd acestea au
atins gradul de uzuri maximS.

In sensul celor menlionate anterior, facem cdteva precizdri la ceea ce se are in vedere a se

realiza in acest domeniu:

Men[inerea, la un nivel ridicat, a infrastructurii reprezentdnd drumurile forestiere
prin construirea de drumuri forestiere noi, precum gi repararea gi modemizarea
celor existente,
Achizilionarea de echipamente gi magini de tdiere necesare pentru realizarea
mdsurilor tehnice gi a operafiilor necesare p6na la v0rsta exploatabilit[1ii,
Achizitrionarea de echipamente qi magini de mare productivitate, necesare lucririlor
silvice de exploatare cu impact redus asupra mediului,
Producerea de puie(i forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin infiin(area de
pepiniere pentru realizarca lucrdrilor de impddurire in fondul forestier proprietate
publicd a Municipiului Bragov.

Pentru dezvoltarea activitdlilor de v6ndtoare gi ,,v6ndtoare de imagini", regia a procedat la
amplasarea pe raza fondului de vAndtoare gestionat de cdtre Regie, a unor observatoare, hrinitori,
standuri pentru activit6tile de vdnltoare, precum gi amenajarea unor zone de,,linigte" pentru fauna
existenti pe raza fondului.

De asemenea, sunt achizilionate gi echipamente gi utilaje specifice acitivitalii personalului
de teren:

in vederea asigurdrii integritAtii fondului forestier proprietate publicd a Municipiului
Bragov, prin executarea activitdlii reprezentdnd paza fondului forestier pe care il administreazi
impotriva t[ierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degraddrilor, p6gunatului,
braconajului gi altor fapte pdgubitoare, precum gi misurile de prevenire qi stingere a incendiilor in
acesta, pe l6ngd asigurarea in acest sens a dot[rii tehnice necesare, se va proceda la modemizarca
gi repararea infrastructurii reprezentdnd sedii de Canton silvic ai cabane de muncitori, existente pe

raza fondului forestier administrat de cdtre Regie.
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3. Managementul resurselor umane

Programarea resurselor umane este un proces continuu gi sistematic de analizd a
necesarului de resurse umane al regiei qi de elaborare a programelor pentru asigurarea num[rului
gi categoriilor de angajati necesari la indeplinirea obiectivelor acesteia.

Programarea resurselor umane are drept scop de a asigura regia cu personal necesar, pe

tipuri de calificdri adecvate, la momentul oportun.
Principalul obiectiv al managementului resurselor umane il constituie creqterea

performanfei in regie, adic[ a eficienlei cu care regia igi foloseqte resursele: financiare, tehnice,
informalionale gi umane.

Resursele umane actuale ale regiei pot face fald rigorilor planului de administrare
previzionat gi pot realiza toate obiectivele previzute in acesta.

Pesonalul de teren are o pregdtire superioard functiei ocupate, de aceea are o influen(I
pozitivd in realizarea obiectivelor regiei, prin faptul cI poate analiza gi decide gospoddrirea pddurii
la un nivel superior, chiar de jos de la celula debazd a fondului forestier, unitatea amenajistic6.

Recrutarea gi seleclia angajalilor s-a licut qi se face in concordanfd cu prevederile legale
in vigoare, pebazdde concurs/examen, cu respectarea Regulamentului de organizare gi desftgurare
a concursurilor/examenelor la nivelul R.P.L.P. Kronstadt RA.

Figele posturilor sunt corect intocmite gi func(ionale atdt din perspectiva regiei c6t gi a
angaja(ilor.

4. Managementul resurselor financiare

Aga cum s-a precizat in nenumdrate rdnduri, Regia Publicd Local6 a Pldurilor Kronstadt
R.A., este persoand juridic6 gi funcJioneazd pe bazd de gestiune economici gi autonomie
financiard, exercitind gi atribu(ii de serviciu public cu specific silvic, av6nd ca scop gospoddrirea
durabil6 gi unitard in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice qi ale normelor de regim
silvic a fondului forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov gi al altor unit6li administrativ-
teritoriale, a fondului forestier proprietate a persoanelor fizice gi juridice, in vederea cregterii
contributiei p[durilor la imbundtdlirea condiliilor de mediu gi la asigurarea economiei locale cu

lemn, cu alte produse ale pddurii gi cu servicii specifice silvice.
In vederea realizlrii obiectivelor sale, Regia are rolul de a asigura resursele materiale gi

financiare ce urmeazd a fi utilizate in derularea activitAtilor specifice.
O componentd foarte importand a Managementului resurselor financiare, o reprezintd

rezultatul ce se estimeazd a se obline, qi modul in care acesta va fi distribuit pentru a contribui in
mod eficient la dezvolatrea Regiei, prin efectuarea de investilii, asigurarea de rezerve pentru

dezvoltare etc.
Analiz6nd 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 unit6lii pe perioada implementdrii Planului de Administrare.

Astfel, in vederea intocmirii unei asemenea proiecfii, cdt mai realiste gi mai bine
fundamentate, este necesard acoperirea celor trei componente principale:
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a. Structura previzionatl a veniturilor proprii

Trebuie menfionat faptul cd principala surs6 a veniturilor realizate in anul 2020, aprox.
72,240 , o reprezintd cele aferente volumului de masd lemnoas[ care s-a exploatat gi valorificat,
conform posibilitalii stabilite prin amenajamentele silvice in vigoare.

Facem menliunea c[ in conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr.4612008 - Codul
silvic republicat, cu modificdrile qi completlrile ulterioare, volumul de masd lemnoasd destinatd
exploatdrii in anul curent include posibilitatea anualS stabilit[ prin amenajamentul silvic pentru
perioada de valabilitate a acestuia gi volumul de mas[ lemnoasd nerecoltatl in anii anteriori.

Astfel, urmare celor anterior menlionate coroborate cu prevederile Hotirdrii Guvemului
nr.71512017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publicS, cu modificirile gi complet6rile ulterioare, au fost fundamentate
veniturile din producfie rezultate in urma prognozf,rii valorific[rii a 63.103 m.c. masa lemnoasd,
inregistrdnd o scddere fa{[ de prevederile B.V.C. inilial, datoratd de situatia pandemicd determinatd
de rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV-2, ce a avut ca efect Ei evolulia negativl de pe piafa
lemnului, operatorii economici atestati pentru exploatare forestierl prezent6nd o nesiguranti in
ceea ce priveqte evolulia acestei piefe, motiv pentru care, in prezent, nefiind dispugi sI
achizilioneze mas[ I emnoasl.

Diminuarea, se datoreazd, in primul r6nd, valorificirii unei cantitdti mai mici de masd
lemnoasd, atat cAtre operatorii economici prin licitalie public6, cdt gi cStre populalie ca lemn de

foc, volumul nevalorificat fiind de 16.897 m.c. Valorificarea cantit6tii anterior menlionatd nu a
fost realizata datoritd, aqa cum am ardtat mai sus, de situa[ia pandemicd determinatl de rdspdndirea
coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, mentiondm tipurile de produse ce se valorificd, din fondul forestier, in vederea

oblinerii de venituri din activitatea debazd:

a) Masa lemnoasi pe picior, provenitd din tdieri de produse principale, secundare,

accidentale gi de igieni ale pddurii gi sub formd de sortimente precum gi produsele
rezultate prin prelucrarea primari a lemnului;

b) Alte produse lemnoase: arbori gi arbugti ornamentali, pomi de Crdciun, cetin6,
puie{i forestieri;

Unul din obiectivele majore ale Regiei, este acela de a identifica surse alternative de venit,
altele decAt cele rezultate din activitAtile specifice forestiere, precum gi de a creea premise pentru

creEterea veniturilor obfinute din aceste surse in totalul veniturilor preconizate a fi oblinute.
In acest sens, Regia are in vedere oblinerea de venituri din:
Prestdrile de servicii cdtre terfi, prestlri care in perioada implement[rii Planului de

Administrare se doresc a fi continuate gi dezvoltate:

Extrageri arbori la solicitlrile te(elor persoane fizice sau juridice,
Transport de masl lemnoasi sau produse finite,
inchiriere de mese gi c[su[e, pentru diverse evenimente gi manifesta(ii,
Prestdri servicii de consultantd specifice obiectului de activitate, in fard gi

in str[in[tate,
Asigurarea de servicii specifice de vizionare a faunei de interes cinegetic pe

raza fondul cinegetic pe care il administreazS.
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De asemenea,inbaza Contractului de asociere incheiat cu S.C. Monkey Business Aventura
S.R.L., pentru o perioadd de20 ani, incepind cu anul 2007, Regia va obline venituri din activitatea
specificd acestui Contract - exploatarea ,,Parcului de agrement" creat.

Ydnzarea de mdrfuri, este o altd componentd ce stdlabaza fundament[rii elementelor de

venit ce sunt preconizate in perioada implement[rii Planului de Administrare.
ln urma preluarii in gestiune a fondului de v6n[toare nr. l8 Timig, Regia, are in atributii

gestionarea acestuia conform legii rlspunzind de realizarca efectivelor optime de vdnat, prin
ac{iuni de seleclie a v6natului, de asigurare a hranei, a addpostului, a zonelor de linigte gi de
inmullire a acestuia, a repopulirii in unele fonduri gi de recoltare a efectivelor aprobate prin
programe anuale de prevenire gi combatere a braconajului.

Situalia pandemicd determinatd de rasp6ndirea coronavirusului SARS-CoV-2, a avut ca

rezultat intreruperea in totalitate in cursul anului 2020 a activitdtilor specifice de,,vAnitoare de

imagini".
O component[ ce este foarte agreatd din punct de vedere al identific[rii de surse

suplimentare de venit, o reprezinta posibilitatearcald 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, pregitirea gi managementul proiectelor
finantate prin programe europene, av6nd capacitatea tehnico-economicd de a conduce activitdti de

anvergura corespunzStoare dimensiunii proiectelor, pentru care se va solicita sprijin financiar
nerambursabil.

b. Structura previzionatl a cheltuielilor specifice

in concordanld cu posibilitalile reale de realizare a veniturilor gi repartizate in funclie de

prioritilile stabilite de R.P.L.P. Kronstadt R.A. gi 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 activitdlii silvice

specifice: protec{ia pddurilor, culturd-refacere, punere in valoare, tdieri de ingrijire, reamenajarea

zonei fondului forestier limitrofE drumului spre Poiana Bragov, pepiniere gi solar, drumuri qi

infrastructuri forestierS, arbori qi arbugti ornamentali, materiale pentru mobilier urban.

Astfel, aceste cheltuieli sunt dimensionate la nivelul prev[zut de actele normative in
vigoare, asigurdndu-se o justificare temeinicd cheltuielilor administrativ - gospodlregti gi de regie.

In conformitate cu prevederile legii sunt dimensionate gi cheltuielile privind slnitatea gi

securitatea in munc[, echipamentele gi uniformele de serviciu, cheltuielile de intre{inere gi

functionare a utilajelor gi maqinilor din dotare.
Cheltuielile privind personalul, cuprind salariile gi contribu{iile aferente acestora, pentru

personalul aprobat la nivelul anilor, judicios dimensionat prin Statul de personal qi funclii gi

repartizatconform Organigramei aprobate de cdtre Consiliul local alMunicipiuluiBragov, precum

gi cheltuielile aferente Contractelor de mandat, reglementate de cltre Ordonan(a de Urgen[6 nr.

109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanla corporativd a intreprinderilor publice, cu

modificdrile gi completlrile ulterioare.
in conformitate cu prevederile legii sunt dimensionate gi celelalte capitole de cheltuieli,

asigur6ndu-se cadrul material gi funclional al des{Equr[rii activitdlii R.P.L.P. Kronstadt R.A.,

astfel:
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Capitolul cheltuieli cu prestatiile externe, cuprinde in principal prestafiile cu te(i pentru
realizarea de servicii de gestionare fond forestier, reparafii, reabilitAri gi intretinere de drumuri
forestiere, reamenajarea zonei fondului forestier limitrof[ drumului spre Poiana Braqov, debitare
material lemnos gi confeclionare, respectiv amplasare de mobilier urban in Municipiul Bragov,
elaborare de documentatii tehnico-economice pentru reabilitdri de drumuri forestiere ce vor fi
realizate prin programele structurale de finan(are ale Uniunii Europene, activitati care au o
pondere mare in programul regiei pe anii urmdtori.

Achizi(iile in cadrul acestor capitole de cheltuieli sunt efectuate cu respectarea legislatriei
in vigoare privind achiziliile publice.

Avdnd in vedere situatia pandemicd determinati de r[spdndirea coronavirusului SARS-
CoY-2, Regia Publicd Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. intdmpind o perioadl dificil[ pe pia!6.

Astfel, fundamentarea veniturilor gi cheltuielilor s-a fEcut tinAnd cont at6t de evolulia
negativ[ de pe piala lemnului, datoritd cdreia agenlii economici atesta]i pentru exploatare forestierl
prezintd o nesiguranli in ceea ce privegte evolulia acestei piefe, motiv pentru care, in prezent, nu
sunt dispugi sE achizilioneze masi lemnoas6, cdt gi de situatia creatd de pandemia cu noul virus
SARS-CoV-2, in vederea reducerii cheltuielilor regiei s-a emis o notl internd prin care se sisteazl
achiziliile de orice natur6, in afara urgenlelor temeinic justificate.

Mai mult, continuarea activitAtii regiei presupune efectuarea unor modificdri structurale in
activitatea curentd a acesteia, men(in6ndu-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de

desfrqurare a activitAtii la noua strategie, conform cu resursele existente gi cu cele carc urmeazd a

fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite sd faci activitatea debazd a regiei profitabilA
din nou.

Astfel, s-a procedat la elaborarea qi implementarea unui Plan de Mlsuri, ca mecanism care
permite regiei sd-gi continue activitatea specific[, propundndu-qi sI ac(ioneze pentru modificarea
structurald a acesteia pe mai multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar gi social
avdnd ca scop principal relansarea viabilS a activitilii, precum gi recuperarea, conform
prevederilor legale, a pierderii realizate.

c. Rezultatul previzionat qi modul de recuperare al acestuia

Aga cum s-a mentionat, Regia se supune principiului gestiunii gi autonomiei economico -
financiare, asigur0nd acoperirea cheltuielilor din veniturile prognozate a se realiza gi oblinerea de

profit.
Rezultatul brut al activitltii - Pierderea realizatd" in anul 2020 in suml de I .151 .262 lei,la

o cifr[ de afaceri netd de 6.912.795lei, ce arelabazd contextul economic actual, datorat de situalia
pandemici determinatd de rlspdndirea coronavirusului SARS-CoV-2, urmeazd a fi recuperatd in
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea
Reglementirilor contabile privind situafiile financiare anuale individuale gi situaliile financiare

anuale consolidate, Secfiunea 6, pct. 423, din alte rezerve reprezentdnd surse proprii de

finanlare.
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5. Managementul s5nItI(ii qi securitifii in muncl

Promovarea condiliilor de siguranta la locul de muncd qi asigurarea unui mediu de lucru
confortabil, respectarea normelor legislative qi men(inerea unei bune reputafii a activitAtrii
desfbqurate reprezintd" aspecte ce trebuie luate in considerare de cdtre orice organiza[ie de succes.

Evaluarea riscurilor este punctul de plecare in activitatea de prevenire qi protectie. Astfel,
regia a contractat un serviciu extern specializat in vederea evaludrii riscurilor de accidentare gi

imboln[vire profesionald pentru locurile de muncd din cadrul regiei. De asemenea, evaluarea
riscurilor de accidentare gi imbolndvire profesionalI se va efectua pe viitor pentru orice post nou
apirut in organigrama regiei.

In scopul asigurdrii unei instruiri corespunzdtoare din punct de vedere al protecfiei muncii
a personalului regiei, pentru a se evita situaliile periculoase generate de necunoagterea de cdtre
acegtia a prevederilor in domeniu, regia a contractat un serviciu extern specializat privind instruirea
personalului. Astfel, instruirea personalului regiei in domeniul protecliei muncii se face de citre
serviciul extern specializat odatd la trei luni.

Regia a contractat un serviciu specializat de medicina muncii, personalul regiei beneficiind
anual de un set complex de analize. Serviciul specializat de medicina muncii face reevaluarea
medical[ in urma cdreia se intocmegte figa de aptitudine.

in cadrul regiei funcfioneazd Compartimentul de Productrie, Proteclia Muncii iar persoana

care igi desfrgoarl activitatea in cadrul acestui compartiment gi are atribulii specifice de protectia
muncii. Mai mult, un numdr de gapte persoane (gefi district, responsabil compartiment pazl gi

protectie, responsabil compartiment produc{ie, protectia muncii, responsabilul compartimentului
v6natoare) au fost gcolarizate, acegtia oblindnd calificarea de inspeclor pentru securitatea Si
sdndtatea in muncd, in urma efectulrii cursului de 80 de ore.

in prezent, aproape toate persoanele angajate pe postul de pidurar in cadrul regiei au

efectuat cursul de 40 de ore pentru ob!inerea calificarii de inspector pentru securitatea Si sdndtatea
in muncd.

De asemenea, persoanele angajate pe postul de ingrijitor au urmat cursuri de igiena muncii.
in ceea ce privegte specializarea personalului pe linie de PSI, este de menfionat faptul cd

trei persoane din cadrul regiei (directorul- gef ocol al regiei, responsabilul compartimentului fond
forestier qi responsabilul compartimentului pazi gi protec{ie) au efectuat cursuri in domeniu, fiind
atesta{i ca fiind cadru tehnic PSI.

In acelagi scop, al promovlrii condiliilor de siguranJd la locul de muncd gi asigurarii unui
mediu de lucru confortabil, regia a introdus atdt in Regulamentul de Organizare qi Funclionare a
regiei c6t gi in Contractul Colectiv de Muncd aplicabil la nivelul regiei, negociat cu reprezentantul

salaria{ilor, prevederi referitoare la protec[ia, igiena gi securitatea in munc[ in cadrul unit5tii,
protectia maternit6trii la locul de munc5, protec{ia angajalilor in perioadele cu temperaturi extreme.

Regia pune de asemenea un accent deosebit pe cunoagterea prevederilor in materie de

securitate gi s[n[tate in munci de c[tre operatorii economici cu care regia are incheiate contracte
privind gxploatarea masei lemnoase din fondul forestier administrat de aceasta.

in acest domeniu, regia urmdregte sI protejeze salarialii prin reducerea/eliminarea
pericolelor de accidentare gi imbolnlvire profesional6, excluderea rispunderii civile gi penale prin
respectarea reglementdrilor legale referitoare la securitatea gi sinltatea in munc[ gi a altor cerinfe

aplicabile, cre$terea congtiin(ei angajalilor gi a responsabilit[tii fa15 de sdndtatea gi securitatea

muncii, cregterea increderii colaboratorilor acesteia, menfinerea imaginii regiei prin satisfacerea

cerinlelor referitoare la securitatea gi sdndtatea in munc6.
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6. Managementul produc(iei

in cadrul Compartimentului Produc(ie din cadrul Regiei, o preocupare importantd o
constituie extragerea arborilor care prezint6 pericol de prdbugire de pe domeniul public al
Municipiului Braqov, amplasarea Pomilor de Cr[ciun, transportul de lemn de foc cdtre persoanele
cu venituri mici din Municipiul Bragov, repararea gi intre(inerea mobilierului urban aflat in
administrarea regiei qi a imprejmuirilor amplasate pe domeniul public Ai montarea altora noi in
orag gi Poiana Bragov.

In vederea derulSrii acestor activitAtri, o prioritate o constituie urm[toarele activitdtri:

pericol de prdbugire, extragerea cioatelor de pe domeniul public, lucrdrile
executdndu-se cu echipa regiei formati din patru fasonatori mecanici, doi tractoriqti
qi doi goferi ce deservesc utilajele din dotare (troliu, tractoare, macara, magini de

transport), cheltuielile cu manopera qi consumabilele aferente fiind suportate de
c[tre Regia Publicd Local5 a Pldurilor Kronstadt R.A.; lucrdrile se vor executa
pe domeniul public in diferite zone ale oragului iar materialul lemnos rezultat din
tdiere urmdnd a fi transportat la depozit; lucrdrile specifice fiind executate in
conformitate cu prevederile legale in vigoare,

de iarnd, in zonele indicate de Prim[ria Braqov, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare,

din zona intraviland a Municipiului Braqov,

fizice gijuridice,

pavilioane gi clsu[e me$te$ugari) la divese tirguri ce se organizeazd de producitori
de produse tradifionale gi al1ii,

in legdturd cu mobilierul urban executat de Regie gi amplasat pe razaMunicipiului Bragov,
institulia noastrd va proceda la derularea urmdtoarelor activitdli:

(zona Lacului) prin repara(ii qi inlocuiri de mlsufe gi bdnci, vetre de foc, podete gi

alte accesorii specifice, avdnd drept scop protecfia, paza gi conservarea fondului
forestier,

(peraza Municipiului, dar gi pe drumul cdtre Poiana Bragov gi in interiorul acesteia)
gi a celor aflate la limita cu fondul forestier, precum gi repararea gi refacerea celor
existente,

diverse evenimente organtzate pe raza Municipiului Bragov, sumele incasate din
aceastd activitate constituind o surs[ de venit alternativd valorific[rii de masd

lemnoas6,
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asfel la extinderea zonelor verzi.

de autori necunoscuti in intravilanul Municipiului Bragov.

in vederea gestiondrii in conditrii de maximd eficientl qi sigurantd a materialului lemnos
obfinut din activitatea de toaletare gi extragere arbori de pe domeniu public al Municipiului Bragov,
se are in vedere continuarea amenajarii unui depozit, unde masa lemnoasd este depozitatd gi

sortatd pentru a putea fi valorificatd eficient gi la pre(uri accesibile.
In acest depozit lemnul de foc este despicat cu despicltorul din dotare pentru a

putea fr valorificat conform stasurilor in vigoare.
In pepinierele administrate de regie se produc puieJii necesari pentru lucririle proprii de

imp[duriri intreprinse de regie pe fondul forestier administrat. Alituri de puie(ii forestieri se
produc ai puieli ornamentali de talie inaltd care urrneazd a ft valorificali cdtre terfe persoane,
comercializarea acestora fiind o surs[ de venituri alternative, sau plantafi in intravilanul
Municipiului Braqov.

7. Managementul calitlfii. Marketing gi imagine

Aqa cum am mai ardtat gi anterior, principala activitate a Regiei Publice Locale a P[durilor
Kronstadt R.A. este administrarea fondului forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov.

in general esenla strategiei serviciului o reprezintd calitatea acestuia iar rolul decisiv al
calitalii serviciului este reprezentat de elementele ei esen{iale: corectitudine in prestarea

serviciului, promptitudine, politele gi amabilitatea in fafa consumatorilor/beneficiarilor.
CunoscAnd aceste elemente care se aplicd perfect gi in domeniul silvic, cu ocazia ac[iunilor

intreprinse in cadrul activitetii principale precum in cadrul activititilor secundare, regia incearc[
s[ adopte o strategie care sd impingd organizalia sI presteze peste limitele organizatiilor
concurente din sector incercdnd sd satisfacd gi acele nevoi ale proprietarilor care nu sunt satisfEcute
de cdtre concuren{5.

Astfel, unul din "punctele tari" ale regiei, reprezent6nd un avantaj fa16 de principalii
competitori din zon6, este certiJicatul privind managmentului forestier, considerat ca fiind un
instrument util de marketing.

Regia urmdregte ca promovarea serviciilor sd se facd impreund cu promovarea organizafiei.
Regia Publicl LocalS a Pddurilor Kronstadt R.A. are in acest moment o imagine bine

consolidati atdt in sectorul de specialitate cit qi in alte sectoare de activitate conexe acestuia. Regia
igi doregte s[ demonstreze in continuare faptul ci are politici gi strategii coerente gi adecvate,

capabile sd ii asigure un loc printre organiza{iile de succes pe termen mediu gi lung.
Imaginea regiei poate fi menfinuta gi chiar imbundtdfitd prin promovarea unor campanii de

congtientizare legate de necesitatea conservdrii biodiversit[1ii, derularea de programe

educafionale, in r6ndul elevilor gi a populafiei adulte, realizarca de acliuni pe tema protejdrii
mediului inconjurdtor precum gi prin alte programe de promovare a imaginii.

La nivelul regiei au fost adoptate gi sunt in aplicare Coduri de Eticd, atdt pentru angajatii
regiei cdt Ei pentru Consiliul de Administralie al acesteia, in scopul de a crea instrucfiuni de

conduitd obligatorie pentru persoanele clrora li se adreseazd, ca parte a angajamentului acestora

de a respecta legislalia aplicabi16, procedurile gi principiile aplicabile, prioritatea interesului
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public, integritatea, deschiderea gi transparenfa, cinstea qi corectitudinea, impartialitatea gi

nediscrimininarea precum gi altele asemenea.

8. Responsabilitatea socia16 a R.P.L.P. Kronstadt R.A.

Regia Publica Locali a Pldurilor Kronstadt R.A. s-a implicat 9i urmeaz5 sd se implice gi

in continuare in ac(iuni cu caracter civic.
Regia pune un accent deosebit pe latura umand a societd{ii. Astfel, regia sus{ine copiii

talentati care practicd sportul gi ii incurajeazdmoral gi material (atunci cdnd este posibil) in vederea
oblinerii de performante; a iniliat diverse campanii de congtientizare a importanfei educa{iei
ecologice, in vederea cre[rii qi menlinerii unui mediu inconjurdtor sdnStos; a ini{iat multiple acliuni
privind curitirea gi ecologizarea diverselor zone din intravilanul Municipiului Bragov; a inifiat de
asemenea multiple actiuni de plantare de arbori in intravilanul Municipiului Bragov in vederea
reducerii poludrii gi a asigur[rii unei calitali din ce in ce mai crescute a aerului - element vital in
via(a oamenilor; a editat materiale documentare privind educa{ia ecologic[, monografia
Rezervafiei Naturale Muntele Tdmpa fiind congtientd de impactul pe care acestea il au asupra
copiilor prin dezvoltarea cuno$tinfelor gi a conqtiinlei ecologice dar gi prin atragerea de turigti.

Un exemplu il reprezintl Proiectul ,,Vacan{a de vari Afar6":

impreund cu ,,Muzeul Pedagogic din Bra;ov", a fost identificat6 o loca{ie in care se

desldgoard programul ,,Yacan\a de vard afard", ca spaliu alternativ de educalie qi culturl dedicat
copiilor, toate activit5lile din cadrul acestuia fiind desfrqurate in exclusivitate in natur6.

Aici au fost organizate expozitii interactive temporare, cursuri de qtiin[6 (astronomie,
fizicd,, biologie, chimie, istorie) Ei art[ (pictur6, desen), lanslri de carte, spectacole de teatru,
sesiuni de formare pentru adulli, in special cadre didactice.

Muzeul Pedagogic este un proiect care aduce noutate in viata culturald qi pedagogicd a

Bragovului prin temele abordate dar qi prin mijloacele qi metodele de prezentare a conceptelor
abordate qi conlinutul interactiv. Proiectul iqi asumd sI educe tdndra generalie cdtre valori culturale
moderne, s[ insufle copiilor gi tinerilor respectul fa]6 de artd, istorie, gtiinfd gi natur6, aici fiind
creat un spaliu in care vizitatorul poate s5 interaclioneze cu exponatele gi se simte liber sd

exploreze.
Vacanla de var[ afari este un proiect care se afla la edilia cu numarul 2, anul trecut a

cuprins I I sdptamAni tematice qi s-a desfb$urat in naturd in diferite locuri din orag qi imprejurimi.
Anul trecut programul de vacan{i ainsemnat 55 zile petrecute in natur6, l3 excursii tematice, o
echip[ de l5 profesionigti in educalie, vizite la muzee, activitAli de descoperire a naturii, invitali
surprizd Ei 130 de copii care au beneficiat de acest program.

,,Vacan{a de vari afar[" 2020 a insemnat 10 sdptdmdni tematice petrecute exclusiv in
natur6, avdnd ca teme propuse:

. 29 iunie - iulie - arhitecturd.

. 6 - l0 iulie - istorie gi tradilii din intreaga lume.

. l3 - l7 iulie - dans gi migcare creative.

. 20 - 24 iulie - masterchef.
, 27 - 3l iulie - fizica distractivd.
. 3 -7 august- lanjultrofic.
. l0 - l4 august - silvoterapie.
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. 17 - 2l august-teatru.

. 24 - 28 august - 5 zile de reaclii chimice.

. 3l august - 4 septembrie - desen gi pictur6.

Activitilile au fost in propo(ie de 80% practicS, 20Yo teorie gi s-au intercalat cu jocuri
organizate,joacd libera qi momente de relaxare.

Scopul proiectului este crearea unui program educativ de vacantd dedicat copiilor din
Bragov pe perioada vacanfei de vari. Programul este desfrgurat in exclusivitate in aer liber. Prin
intermediul activitAtilor propuse copiii dobdndesc competente in diferite domenii de activitate gi

mai ales respect fald de natur6.
Obiective proiectului sunt:

a

a

Organizarca unui program de vacanld pentru copii in aer liber.
Construirea unei mici tabere cu materiale din naturl unde si se desftqare activit[1ile
(toate materialele amplasate vor fi str0nse la sfdrqitul proiectului).
Organizarea de spectacole de teatru pentru copii, observatii astronomice de noapte gi

ateliere.

Cu ocazia sdrbdtorilor de iarnd, regia comercializeazd in pie(ele din Municipiul Bragov
pomi de Cr6ciun, la un pre( scizut sub pretul pietei, in scopul creirii posibilit6(ii ca gi popula[ia
defavorizata sd aiba in casd un pom de Crdciun cu ocazia s[rbltorilor de iarn6.

in continuarea demersurilor regiei pe linie social6, aceasta aloc[ anual material lemnos
(lemn de foc) pentru incdlzirea locuinlelor in sezonul rece.

in fiecare an, regia intreprinde complexe acfiuni de plantare, atdt in fondul forestier al
Municipiului Braqov c6t qi in intravilanul acestuia, in scopul contribuirii la un mediu inconjur[tor
mai curat, mai sindtos precum gi al conqtientizdrii popula[iei gi in special a responsabilizdrii gi

formlrii congtiin(ei civice gi ecologice in rdndul tinerelor generaJii.

Regia Public[ LocalS a Pddurilor Kronstadt R.A. urm[reqte sd se implice in viafa societ6lii
qi sd suslind proiectele acesteia gi in continuare, in limita posibilitalilor financiare gi a prevederilor
legale aplicabile, deoarece este congtientizatd importanfa acestor acfiuni in societate.

De asemenea. regia se implica in activitalile de educa{ie;i con:;tierrtizare pLrblica asupra

rolului qi importanJei pe care o are intreaga biodiversitate, aceastd activitate reprezentand o altl
prioritate pe care regia, prin administratorii s6i, qi-a propus-o.

In cursul anului 2020, datoritd situaliei pandemice, nu a fost posibild organizarca Edi{iei a

IX-a a concursului de Orientare Turistic[, eveniment ce angrena participarea unui mare numdr de

$coli din judelul Braqov.

D. Activitatea privind identificarea gi atragerea de noi surse de finanfare prin
accesarea de finan(Iri

Regia depune eforturi pentru ca atdt administrarea pidurilor c6t gi prestarea de servicii
silvice sd fie realizate cu respectarea legislatiei interne din domeniu gi mai mult de atdt, conform
standardelor interna{ionale privind gospoddrirea responsabilS a pldurilor.

in vederea asigurlrii unui management durabil al fondului forestier administrat, dar gi al

populaliilor de vdnat existente pe raza fondului de vdndtoare nr. 18 Timiq, al c6rui gestionar este

regia, gi avdnd in vedere creqterea sustenabilitilii financiare a activitililor specifice ale acesteia,
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se urmAre$te dezvoltarea unor activitdli generatoare de venituri care sd suplimenteze resursele
pentru a sc[dea presiunea asupra pddurii.

Regia Public[ Local6 a Pddurilor Kronstadt R.A. nu considerd conservarea diversitdlii
naturale ca o obligalie impusd ci mai degrabd un act voluntar gi o responsabilitate pe care fiecare
institulie din domeniu trebuie sd gi-o asume.

Astfel, regia face toate eforturile necesare pentru protejarea speciilor rare gi suprafetele
importante pentru conservarea biodiversit[1ii din fondul forestier proprietate publica a

Municipiului Bragov in conformitate cu prevederile Standardelor qi a criteriilor de certificare.
ln acest sens, o atentie deosebiti este acordata speciilor rare, pSdurilor excluse de la tiieri

comerciale gi celor gospodirite in scopul conservirii biodiversititrii precum gi pldurilor cu valoare
ridicati de conservare.

Implicarea regiei in identificarea gi atragerea de surse de finanfare externe, s-a concretizat,
pdnd in prezent, prin urmdtoarele proiecte:

a. in data de23.07.2019, s-a procedat la semnarea Contractului subsidiar nr. l4 cu titlul
,,Monitorizarea stdrii ecosistemelor forestiere qi valorificarea potenfialului recreativ, cultural qi

istoric al pddurilor urbane qi periurbane administrate de RPLP Kronstadt", incheiat intre Regia
Publicd Locald a Pldurilor Kronstadt R.A. gi Institutul Nafional de Cercetare Dezvoltare in
SilviculturS "Marin Drdcea" Braqov, finantat in cadrul Contracului de finantare nr. 15/01 .09.2016,
cu titlul ,,Cregterea competitivitdfii economice a sectorului forestier gi a calitdliiviefiiprin transfer
de cunogtinte, tehnologie gi competen{e CDI (CRESFORLIFE)", ID P_40_380, Cod SMIS
105506, din cadrul competiliei POC, Axa l: CDI in sprijinul competitivitdlii economice gi

dezvoltdrii afacerilor, Acliunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunogtinte.

Valoare 1.27 1,621 lei (aprox. 267,700 Euro), d.c.:

- 630.151 (aprox. 132.660 Euro) - Institutul Na(ional de Cercetare Dezvoltare in
Silviculturl "Marin Dricea" Braqov,

- 641.470 (aprox. 135.040 Euro) - Regia Publicl LocalI a Pldurilor Kronstadt R.A.,
finan(atI 75'h qi25o/o contribufie proprie.

Scopul principal al proiectului il reprezintd, identificarea gi punerea in valoare a

potentialului recreativ, cultural qi istoric al pddurilor urbane gi periurbane, evaluarea biodiversitdlii
acestora.

Obiectivele proiectului se refer6, in principal, la: evaluarea func{iilor recreativ, culturale qi

istorice ale pddurilor din jurul municipiului Bragov, implementarea unui sistem de monitorizare
integratd a stdrii ecosistemelor forestiere care sd conducl la evaluarea biodiversitdfii gi a factorilor
climatici gi elaborarea unor scenarii de dezvoltare pentru valorificarea potentialului recreativ
cultural qi istoric al pldurilor urbane qi periurbane.

Activitl{ile specifice ale proiectului: identificarea qi descrierea zonelor cu potential

recreativ Ei cultural, cuantificarea valorii pddurilor cu impact social insemnat, proiectarea qi

amplasarea unei relele de suprafele perrnanente de lungd durat6, determinarea biodiversitalii $i
factorilor climatici specifice ecosistemelor forestiere limitrofe aglomeririlor urbane, identificarea,
descrierea gi promovarea unor elemente ale patrimoniului imaterial (legende, mituri, povestiri etc.)
in relalie directd cu zonele forestiere din vecinltatea BraEovului, descrierea qi evaluarea unor
misuri de dezvoltare a zonelor cu rol recreativ, cultural qi istoric precum qi a infrastructurii cu rol
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recreativ din pddurile urbane ;i 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 impreuni cu
factorii cheie a unor solulii de imbundtdfire Ei 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 gi periurbane de interes social
pentru municipiul Braqov, variabilitatea parametrilor climatici, biodiversitatea acestor pdduri,
starea de s6nltate a lor, infrastructura cu rol recreativ existent[ gi gradul acesteia de utilizare; studii
privind perceplia populaliei despre valoarea recreativd Ei social6 a pldurilor, mogtenirea cultural6
gi istoricd a unor p[duri (zone forestiere), evaluarea soluliilor de dezvoltare a zonelor cu rol
recreativ qi a infrastructurii necesare; articole qtiinlifice.

Gradul de noutate, originalitate, complexitate gi de inovare al proiectului rezultd din:
fundamentarea managementului forestier durabil avdnd in prim plan funcliile recreative, culturale
qi istorice ale pddurilor limitrofe marilor aglomerdri ubane; stabilirea gi descrierea st6rii
ecosistemelor forestiere din jurul Bragovului; imbundtSfirea gi dezvoltarea patrimoniu imaterial in
vedereavalorificdrii superioare a functiilor culturale qi istorice a pddurilor; elaborarea, prin co-
creare cu factorii cheie interesali, a unor directii viitoare de dezvoltare pentru zonele forestiere gi

a infrastructurii cu rol recreativ din jurul Braqovului.

b. Proiectul ,,Realizarea unui complex pentru creqterea, ingrijirea, reabilitarea qi

protecfia ursului brun", prin proiectul "Implementarea planului na{ional de ac(iune pentru
conservarea popula{iei de urs brun din Rominia", finan{at prin POIM Axa Prioritard 4

Protecfia mediului prin mlsuri de conservare a biodiversitlfii, monitorizarea calitlfii
aerului qi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creqterea gradului de protecfie qi

conservare a biodiversitlfii gi refacerea ecosistemelor degradate.

"Planul de management gi de acliune pentru conservarea populaliei de urs brun din
Rom6nia", elaborat in anul 2005, inbaza prevederilor Convenliei de la Berna qi a recomanddrilor
din "Planul de acliune pentru conservarea ursului brun in Europa" (Swenson gi colb., 2000),
stabilegte obiectivele de management intr-un cadru definit de legislatia internalionald qi intemS,
mdsurile necesare pentru conservarea populaliei de urs brun gi a habitatelor naturale specifice,
precum gi asigurarea coexistenfei omului cu aceast[ specie. "Planul de management gi de acliune
pentru conservarea populaliei de urs brun din Romdnia" reprezintd un document fundamental in
procesul de luare a deciziilor, stabilind liniile directoare privind m[surile de conservare adoptate

anual de cdtre autoritAtile $i organizatiile responsabile de managementul acestei specii.
Complexul pentru ingrijirea, reabilitarea gi protectia ursului brun reprezinti o parte din

Crescitoria de V6nat a c[rei realizare a fost aprobat[ prin H.C.L. nr.255l17 aprilie 2019 privind
aprobarea Municipiului Bragov privind infiinJarea gi functionarea unei crescltorii de vdnat in
fondul forestier proprietate publicd a Municipiului Bragov, administrat de Regia Publicd Local5 a

Pddurilor Kronstadt R.A. Separarea acestuia de proiectul mare reprezentdnd cresc6toria se impune

datoritd identificdrii de surse de finanJare pentru realizarea acestuia.

Mdsurile de management aprobate de autoritatea public[ central6 pentru protectia mediului
in aceastd perioadS s-au bazat pe prevederile "Planului de management gi de acliune pentru

conservarea populaliei de urs brun din Rom6nia", elaborat in anul 2005, astfel inc0t sd rdspundi
obligaliilor asumate prin aderarea la UE Ei convenfiile internalionale in domeniu protecliei naturii,
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dar care sa rdspunda gi realitalii socio-economice din Rominia. Principiile debazd ale planuluide
acliune, pornind de la considerentele cd mdrimea optimd a populaliei de urs brun, din punct de

vedere ecologic, social qi economic, este de aproximativ 4.000 de exemplare, iar habitatele
specifice ocup6 o suprafald de aproximativ 69.000 km2la nivel na{ional, sunt urmdtoarele:

Menlinerea unei populalii viabile de urs brun intr-un mod durabil, care s[
indeplineascd rolul ecologic in toate ecosistemele care oferd condilii adecvate
pentru existenla speciei;
Menlinerea unei structuri normale din punct de vedere ecologic a popula{iei de urs
brun;

management ce se impun.

Astfel, in vederea implement[rii "Planului de management qi de acfiune pentru conservarea
populaliei de urs brun din Rom6nia", este necasard, pe l6ngd toate activitdlile specifice de cercetare
qi crearea unei infrastructuri necesare asigurlrii bazei genetice a populaliei de urs brun din
Romdnia, rcalizarea acesteia fiind posibild prin finanlarea asiguratd in cadrul POIM (Programul
Operalional Infrastructuri Mare 2014 -2020), Axa Prioritarl4 Proteclia mediului prin mdsuri de
conservare a biodiversitilii, monitorizarea calit6tii aerului gi decontaminare a siturilor poluate
istoric vizeazdprioritatea de investilii 6d ,,Protejarea Si refocerea biodiversitdlii Si a solurilor Si
promovoreo unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Naturo 2000 Si de infrastructurd ecologicd",
urmdrind, prin Obiectivul Specific 4.1 "CreSterea gradului de proteclie Si conservore ct

biodiversitdlii Si refacereq ecosistemelor degradate ", promovarea mdsurilor de conservare a
biodiversitdfii in conformitate cu Cadrul de Ac(iuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia
Europeand pentru Biodiversitate 2020 gi cu Strategia Nafionali gi Planul de Acgiune pentru
Conservarea Biodiversi6tii 2014 -2020, aprobat[ prin HG nr. 108112013, prin Obiectivele B, C
gi F ale acesteia.

Obiectivul Specific 4.1 "Cregterea gradului de protectie gi conservare a biodiversitdlii gi

refacerea ecosistemelor degradate" promoveazd ac\iuni ce contribuie la indeplinirea obiectivelor
Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020, Cadrul de Acfiuni Prioritare pentru Natura 2000,
Strategia Na(ional6 gi Planul de Acfiune pentru Conservarea Biodiversititlii 2014 -2020, ce iau in
considerare nevoile concrete de protec{ie a biodiversitdtii din Romdnia.

in acest sens. complexul pentru ingrijirea gi reabilitarea urgilor cu comportament deviant,
realizat de R.P.L.P. Kronstadt R.A. are in vedere situafia specific[ !6rii noastre, asigurdnd o

prioritizare a acliunilor;i coordonarea factorilor implicali in conservarea gi gestionarea populatiei
de urs din Rom6nia, pentru:

exemplarelor de urs,

regional,

43



implicarea factorilor interesali in luarea deciziilor,
imbunitdfirea legislatiei gi asigurarea implementdrii gi respectdrii prevederilor
legale,
integrarea mdsurilor de conservare a populaliei de urs in alte sectoare de activitate,
creqterea capacitSlii institutionale gi cooperdrii autoritdtilor/instituliilor
responsabile.

Tehnologia de creEtere intr-un sistem intensiv, in condilii de captivitate, intr-o suprafald de
611.842m2, sebazeazd pe o relea de compartimente in care se are in vedere ca, prin pozilionarea
lor, s5 se asigure pe l6ng5 addpost qi liniqte gi posibilitatea ca speciile sd se poatd hrdni in spaliul
astfel creat.

intreaga suprafalE va fi imprejmuitd corespunzdtor at6t pentru mentinerea animalelor in
complex, cAt qi pentru proteclia lor impotriva bolilor. in interiorul compartimentelor cAt gi in zona
unde animalele sunt crescute in semilibertate, sunt previzute puncte de hrinire, depozite pentru
hrani qi adlp[tori r[spindite c6t mai uniform pentru deservirea optimd a efectivelor.

Pentru urmdrirea speciilor ca dezvoltare qi mod de viatd sunt prev6zute observatoare
distribuite in punctele cele mai frecventate de animale. Pentru capturarea vdnatului se va executa
o capcan6, iar la intrarea in complex se vor infiinta filtre de minim sanitar.

imprejmuirile exterioare vor urmdri pe c6t posibil limitele naturale, respectiv, vii, culmi,
gi vor fi mascate in apropierea po(ii de acces cu specii arbustive.

Principalele pdrfi constructive ale complexului sunt reprezentate de amenaj6ri pentru
intrelinerea qi observarea vdnatului, puncte de hrdnire, instalafii de monitorizare a vdnatului.

In cadrul complexului, elementele de bazd ale investifiei initiale Ei cheltuielile cu
personalul ce particip6 la implementarea proiectului vor fi asigurate in propo(ie de 100% prin
proiect ca finanlare nerambursabil6.

Prezentul proiect se afld in etapa de contractare.

c. Proiectul "Optimizarea soluliilor de manogement al pddurilor administrate de Regia
Publicd Locald a Pddurilor (RPLP) Kronstadt RA", incheiat intre Regia Public[ Local6 a

Pddurilor Kronstadt R.A. gi lnstitutul Na{ional de Cercetare Dezvoltare in Silviculturd o'Marin

Drdcea" Bragov, finan(at in cadrul Contracului de finantare nr. l5l01.09.2016, cu titlul,,Cregterea
competitivitI[ii economice a sectorului forestier gi a calit6[ii viefii prin transfer de cunogtin{e,
tehnologie gi competenfe CDI (CRESFORLIFE)", ID P_40_380, Cod SMIS 105506, din cadrul
competiliei POC, Axa l: CDI in sprijinul competitivitdtii economice gi dezvolt[rii afacerilor,
Ac{iunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunogtin{e.

Valoare 1.192.686,25 lei (aprox. 251.000 Euro), d.c.:

594.033,75 lei (aprox. 125.000 Euro) - Institutul Nafional de Cercetare Dezvoltare
in Silviculturi "Marin Drlcea" Braqov,
598.652,50lei (aprox. 126.000 Euro) - Regia Publici LocalI a Pldurilor Kronstadt
R.A., finan latil 66oh ;i 34o/o contribu(ie proprie.

Scopul principal al proiectului il reprezinti asigurarea unui management corespunzdtor al

resurselor forestiere administrate de Regia Publicd Locald a Pddurilor (RPLP) Kronstadt RA din
punct de vedere al planific[rii, organizdrii, coordonirii qi controlului.
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in acest context, obiectivul general al proiectului constd in optimizarea soluliilor de

management a p6durilor administrate de RPLP Kronstadt RA prin monitorizarea stirii de sdnltate,
imbun[t6!irea metodelor, mijloacelor gi tehnologiilor privind depistarea, monitorizarea, prevenirea
gi combaterea principalilor dlun[tori gi boli (biotice, abiotice qi complexe) qi dezvoltarea
capacitilii acestora de a furniza bunuri Ei servicii in condiliile manifestdrii tot mai accentuate a
schimbarilor socio-economice qi de mediu.

Obiectivele qtiinlifice ale proiectului se referd in principal la : i) cunoagterea resurselor
forestiere gi a st[rii acestora prin inventarierea statistici a pldurilor; ii) identificarea principalelor
funclii gi servicii ecosistemice oferite de pldurile administrate de RPLP Kronstadt RA in raport
zonarea funcfional6 a acestora; iii) evaluarea, analiza qi supravegherea continud st6rii de sdndtate
a pidurilor administrate de RPLP Kronstadt RA; iv) Depistarea, prevenirea gi combaterea agentilor
vdtdmdtori.

Vor fi abordate aspectele principale ale activitSlii de protecfia pddurilor din zona de studiu,
in vederea adapt5rii solufiilor la noul context legislativ Eisocial (regulile de certificare), cdt gi a
identificarii cdilor de optimizare a rezultatelor specifice, prin urmdtoarele activitdli:

i) Proiectarea relelei sistematice de suprafefe permanente de cercetare in vederea
inventarierii statistice a arboretelor administrate de RPLP Kronstadt RA.

ii) Amplasarea relelei sistematice de sondaje permanente, inventarierea statisticl a
arborilor din cadrul acestora, prelevarea de probe de creqtere radialS qi evaluarea stdrii de slnitate
a pddurilor.

iii) Stabilirea pricipalilor indicatori de caracterizare a stdrii pidurilor administrate de RPLP
Kronstadt RA pe baza informaliilor ob{inute prin inventarieri gi prelevdri de probe de cregtere
radialS dintr-un egantion de suprafete permanente de cercetare din releaua statisticd proiectatd qi

amplasatd in treren.
iv) Evaluarea mdsurilor de management pentru agen[ii biotici gi abiotici perturbatori

pddurilor administrate de RPLP Kronstadt.

Rezultate cuantificabile: observarea, testarea, analizarea gi implementarea de metode
optimizate de identificare / depistare, monitorizare, prognoza I analiza riscului, prevenire gi

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[tilor qtiinfifice
propuse, se vor concretiza in:

Relea sistematic[ de inventariere statistici qi de evaluare anualS a stlrii de sdndtate

a pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA.
Harta pddurilor administrate de RPLP Kronstadt RA in format digital cu privire la
distribulia spaliald a re{elei sistematice de sondaje permanente.

Baze de date integrate oblinute pe baza inventarierii statistice, evalu6rii stdrii de

sinatate a arborilor, identificlrii funcliilor gi serviciilor ecosistemice pe baza
zon[rii func!ionale a pldurilor.
Rapoarte privind principalii indicatorii de caracterizare a stirii pldurilor
administrate de RPLP Kronstadt RA (suprafala pe specii gi grupe de specii,
mirimea fondului de produclie, volumul mediu la ha, cregterea medie in volum
distribulia pddurilor pe clase de v6rst[ etc.).
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Rapoarte privind identificarea principalilor agenli biotici vltdmltori; factorii biotici
qi abiotici vdtdmltori din pepiniere; caracteristicile culturilor silvice afectate de

insecte ddundtoare, debilitarea / uscarea plantaliilor qi arboretelor;
Studii privind evaluarea gradului de risc gi a impactului insectelor ddundtoare
asupra regenerdrilor Ei arboretelor.
Articole gtiinlifice referitoare la rezultatele oblinute in decursul cercetdrilor.

Rezultatele ob{inute 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
qi combatere ale principalelor insecte qi boli (criptogamice sau complexe), stabilirea strategiei de
valorificare a resurselor in raport cu sistemul de management gi condiliile de piaf6, cunoa$terea
serviciilor ecosistemice oferite de p[durile 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 noutqte, originalitate, complexitote Si de inovare al proiectului rezultl din
caracterizarea in premieri a resurselor forestiere gi a stlrii pldurilor administrate de RPLP
Kronstadt RA , evidenlierea impactului speciilor noi (invazive sau potenfate de schimb[rile
climatice), de insecte gi patogeni, implemenatrea unor solufii noi, optimizate de supraveghere gi

management integrat al pddurilor (ecosistemelor) debilitate de factorii biotici qi abiotici
perturbatori oferind pe aceastd cale posibilitatea recoltdrii in mod planificat gi comercializdrii
lemnului, considerat inc[ principal produs furnizat de pdduri. Bunurile gi serviciile - inclusiv
functriile protective, de recreare gi biodiversitatea acestora - cigtigd o mai mare importan{6, in
specialin sfera societalii din mediul urban.

E. Date privind opiniile auditorilor externi

Situafiile financiare la data de 31.12.2020, ale Regiei Publice Locale a P[durilor Kronstadt
R.A. au fost auditate de cdtre S.C. Decreso Consult S.R.L., opinia acestuia fiind, frrd rezerve, cI
situaliile financiare prezintd fidel, din toate punctele de vedere semnificative pozilia financiard a

regiei la data de 3l .12.2020 gi performanta sa financiard qi fluxurile de trezorerie aferente
exercitiului incheiat la aceastd dat6, in conformitate cu cerintele OMFP nr. 180212014

Reglementdri contabile privind situatiile financiare anuale individuale 9i situaliile financiare
anuale consolidate.

Astfel, in legltur[ cu auditul privind situatiile financiare individuale, auditorul, in urma
studierii raportului administratorilor, anexat situaliilor financiare, raporteazd cd:

in raportul administratorilor nu sunt identificate informa{ii care s[ nu fie
consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informaliile prezentate in
situafi ile fi nanciare individuale anexate,
raportul admin i stratorilor include, in toate aspectele semn ifi cative, informa[iile
cerute de OMFP nr. 180212014, punctele 489 - 492 (Reglementdri contabile
privind situaliile financiare anuale individuale gi situa(iile financiare anuale

consolidate),
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situaliilor financiare individuale pentru exerciliul financiar incheiat la data de

31.12.2020 cu privire la regie gi la mediul acesteia, nu au fost identificate
informalii incluse in raportul administratorilor care s[ fie eronate semnificativ.

F. Indicatorii economico - financiari qi nefinanciari

Indicatorii de performanld trebuie sI cuprind[ obiectivele gi criteriile de performanld ale
R.P.L.P. Kronstadt R.A. fundamentate in funcfie de prevederile Bugetului de Venituri qi Cheltuieli
anuale.

Indicatorii de PerformaJi anuali estimafi prin Bugetul de Venituri qi Cheltuieli asiguri
echilibrul financiar intern, desftgurarea activit6tii economice in condilii de eficient6, indeplinind
urmdtoarele funclii:

Facem menliunea c[ nu au fost stabilili, conform legislaliei in vigoare, prin H.C.L.,
indicatorii de performan(I pentru monitorizarea performan{ei regiei, nici indicatorii-cheie de
performantd financiari gi nefinanciari pentru acordarea componentei variabile a remunera[iei
pentru administratorii executivi qi pentru cei neexecutivi, a$a cum sunt acestea prev[zute prin
NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea indicatorilor de
performantd financiari gi nefinanciari gi a componentei variabile a remunera(iei membrilor
consiliului de administrafie 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 Ordonanfa de urgenfl a Guvemului nr.
l Q9/lQl_l- privind guvernanta corporativS a intreprinderilor pubIice.

G. Evolufia participafiei Municipiului Braqov la Regia Publicl Local6 a Pidurilor
Kronstadt R.A.

Regia Publica Locald a Pddurilor Kronstadt R.A., avdnd sediul in Municipiul Bragov, str.

Panselelor, nr.23 E, jud. Bragov, este o structurd cu specific silvic aflatd in subordinea Consiliului
Local al Municipiului Bragov, iar conform Legii nr. 4612008 Codul Silvic, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, Regia Publica Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. este constituit6 ca

persoani juridicd gi functioneazd pe bazd de gestiune economicl gi autonomie financiari, av6nd

buget propriu de care dispune.
Aceasta a fost infiin{at[ in anul 2005 prin Hot[rdre a Consiliului Local al Municipiului

Bragov, avdnd ca obiect de activitate aplicarea strategiei nationale in domeniul silviculturii
action6nd pentru apdrarea, conservarea gi dezvoltarea durabil[ a fondului forestier proprietate
publicd a Municipiului Bragov, in vederea valorificirii, prin acte gi fapte de comert, a produselor

specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, in condilii de eficien16 economici,
exercit6nd gi atribufii de serviciu public cu specific silvic.
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Aceastd structurd a fost infiin(atd in scopul asigurdrii unei gospoddriri durabile a fondului
forestier, proprietate a Municipiului Bragov, conservdrii gi dezvoltdrii padurilor administrate
precum gi al dezvoltlrii activitAtiilor conexe.

H. Rezultatul ob(inut

in urma aprobirii situaliilor financiare incheiate la data de 31.12.2020, prin H.C.L., situaJia
rezuftatului realizat (pierdere) la data de 31.12.2020, qi recuperate in cursul anului 2021 este
urmdtoarea:

Rezultatul brut al activitatii - Pierderea realizatd, in anul 2020 in sumd de 1 .151 .262 lei,la
o cifrd de afaceri netd de 6.912.795|ei, are labazd, contextul economic actual, datorat de situalia
pandemic[ determinati de rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV-2, ce a avut ca efect qi evolu[ia
negativd de pe pia(a lemnului, operatorii economici atestafi pentru exploatare fbrestierd prezent0nd
o nesiguran![ in ceea ce privegte evolutia acestei pie]e, motiv pentru care, in prezent, aceqtia au

incd o dispozilie redus[ in achizilionarea de masd lemnoas[.
Facem menliunea cd regia a demarat elaborarea unui Plan de Mdsuri, ca mecanism care

permite acesteia s6-gi continue activitatea specific6, regia urmdnd a recupera, conform prevederilor
legale, pierderea estimat6.

O dovadd a celor anterior menfionate o reprezinti rezultatele oblinute inc6 de la infiinlarea
regiei Ei pinl la dataprezentd, astfel:

lei
Nr.
Crt.

Recuperarea pierderii Suma

I Pierdere de recuperat I .151.261,54

2. Alte rezerve - surse proprii de finantare, (cf. Ordinului nr. 1802 din
29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile
privind situaliile financiare anuale individuale gi situatiile
financiare anuale consolidateSectiunea 6. pct. 423\

I .151.261,54

Mii lei

Nr. crt. Anul Profit
brut Profit net

Profit virat
citre

Municipiul
Brasov

Cifra de
afaceri

I 200s 321.28 269.84 0.00 r 092.98

2 2006 429.77 359.s5 179.77 2 724.92
a
J 2007 I 329.78 | 123.91 701.9s 4 469.49

4 2008 728.52 597.12 298.56 4 971.17

5 2009 959.40 806.79 524.41 5 49s.83

6 2010 599.7 4 468.84 421.95 5 510.54

48



7 2011 820.29 701,13 63 l.0l 6 704.03

8 2012 s89.06 493.10 394.48 6 770.94

9 2013 2 543.08 2122.79 l06l.l6 0 972.67

0 2014 2 870.88 2 393.79 l 196.90 0 830.95

I 2015 4 230.36 3 572.21 l 786.t0 3120.69
2 2016 2 590.35 2214.52 I 107.26 I 849.69
aJ 2017 2166.13 I 867.07 933.53 | 547.07

4 20r 8 1464.64 1249.41 367.86 2 789.33

5 2019 n3.07 88.76 44.38 0 638.44

otal: 21756.35 18 328.81 9 649.33 ttg 488.72

MII EURO (IEURO :4.75 lei): 4 580.28 3 858.70 2 031.44 25155.52

Avdnd in vedere cele prezentate anterior, putem afirma cd situalia actual5 este datoratd de
pandemia determinatd de rdsp6ndirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Pierderea realizatd urmeazd a fi recuperatl in conformitate cu prevederile Ordinului nr.
1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementlrilor contabile privind situa(iile
financiare anuale individuale gi situa{iile financiare anuale consolidate, Secfiunea 6, pct. 423,
din alte rezele reprezentdnd surse proprii de finanlare.

I. Informa(ii conform prevederilor art. 55 alin. 2 si 3 din OUG nr,l09l20ll

Potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) din OLJG nr. 109/201l, Regia Publicd Locald a

Pddurilor Kronstadt R.A., prin Consiliul de Administralie, elaboreazd un raport anual cu privire la
remunerafiile gi alte avantaje acordate administratorilor in cursul anului financiar.

in conformitate cu prevederile art.55 alin. (3) din OUG nr.109l20ll, raportul este pus la
dispozilia aclionarilor (autoritdtiitutelare) potrivit art.39 alin. (l) 9i cuprinde informalii privind:

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

b) criteriile de performanfd ce fundamenteazl componenta variabild a remuneratiei,
raportu I d i ntre performanl a realizatd g i rem unera[i e ;

c) considerentele ce justificd orice schemd de bonusuri anuale sau avantaje nebdnegti;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informa[ii privind durata contractului, perioada de preaviz negociatd, cuantumul

daunelor-interese pentru revocare f6rd justl cauzd.

J. Remunerarea membrilor Consiliului de Administra{ie in anul 2020

Remunerarea membrilor Consiliului de Administralie in anul 2020 s-a fEcut in bazaH.C.L.
nr. 128 din data de 2l martie 2018 privind aprobarea cuantumului indemnizafiilor membrilor
Consiliului de Administrafie al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A.

Astfel, in baza Metodologiei privind stabilirea cuantumului indemnizafiilor membrilor
Consiliului de Administrafie al Regiei Publice Locale a P6durilor Kronstadt R.A., aprobate prin

H.C.L. anterior menlionatd, sunt stabilite urmitoarele:
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i. Indemnizaliafixd lunard brutd pentru:

a. Membrii neexecutivi: o indemniza(ie brut[ lunard in cuantumul unui salariu mediu brut
din ramura Silviculturd gi exploatdri forestiere, comunicat de Institutul Nafional de

Statisticd pentru perioada unui an anterior aplic[rii,
b. Membrii executivi: o indemnizalie brutl lunarl in cuantumul a doud salarii mediibrute

din ramura Silviculturd gi exploatdri forestiere, comunicat de Institutul National de
Statisticd pentru perioada unui an anterior aplicdrii,

ii. Componenta variabila, stabilitd anual, a membrilor executivi/neexecutivi este acordatl
doar in situalia realizlrii integrale a indicatorilor de performanlI, conform raportlrii
din situaliile fi nanciare,

iii. Cuantumul componentei variabile, este stabilitd ca procent din indemnizalia fixd brutl
anualS, egal cu procentul reprezentdnd depdqirea indicatorului profit brut aprobat,
anexi la B.V.C.

iv. Nerealizarea indicatorilor de performanf[ aprobati, anex[ la B.V.C., atrage dupd sine,
atAt neacordarea componentei variabile, cdt gi reducerea indemnizatiei fixe lunare
pentru exerciliul financiar urmltor, la nivelul procentului de realizare curent.

Trebuie fEcut[ menfiunea cI urmare a punerii in aplicare a Planului de mdsuri la nivelul
regiei, ca mecanism care permite acesteia s6-gi continue activitatea specific[, suma reprezentdnd
Cheltuieli aferente contractului de mandat, pentru Consiliul de Administra[ie - componenta fix5,
este, conform Deciziei Consiliului de Administra{ie al regiei din cursul anului 2020\a: "...1000
lei/luni in cuantum net din drepturile bdnegti reprezentdnd indemnizaJia fixd lunard aferentd
calitAtii de membru in Consiliul de Administra{ie".

K. Aspecte privind drepturile qi obliga(iile personalului regiei

Conducerea regiei este asiguratd de Directorul - $ef Ocol. Acesta are Contract individual
de muncd pe perioad6 nedeterminatS, in conformitate cu prevederile Legii nr.4612008 Republicat6
privind Codul silvic, cu modific[rile gi completdrile ulterioare, angajarea fiind ftcut5 prin
parcurgerea procedurii prevdzutd prin OUG nr. l09l20l I privind guvernan(a corporativl a

intreprinderilor publ ice.

Conducdtorul regiei rdspunde de organizarea activitAtii cu scopul indeplinirii tuturor
obiectivelor stabilite gi este obligat in acest sens sd ueeze condiliile organizatorice, tehnice gi

materiale pentru desfrgurarea corectd gi eficientd a tuturor proceselor specifice obiectului de

activitate, precum gi pentru asigurarea ordinei gi disciplinei in munc6, in conformitate cu atribufiile
stabilite prin figa postului.

Conducltorul regiei stabilegte indatoririle, competentele gi responsabilit[1ile gefilor de

serviciu/oficiu/ compartimente din structura organizatorici a regiei prin emiterea figelor de post,

in condiliile previzute de legislalia in vigoare. De asemenea, conducltorul regiei aprobi figele de

evaluare anuald a performan{elor profesionale pentru personalul din structura organizatoricl a

regiei.

$efii de serviciu/oficiu/compartimente (unde este cazul) din structura organizatoricd a

regiei stabilesc indatoririle, competentele qi responsabilitdflle fiecdrui salariat din cadrul
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serviciului/oficiului/compartimentului (unde este cazul) gi completeazd figele de evaluare anualS
a performan{elor profesionale ale acestora.

in relafia cu personalul angajat pebazdde contract individual de munc6, regia ca angajator
are, in principal, urmitoarele drepturi:

a) si stabileascd gi sd asigure organizarca gi func(ionarea unitSlii;
b) s[ stabileascd atribu[iile corespunzdtoare pentru fiecare salariat, in condiliile legii gi/sau

in conditriile contractului colectiv de munci aplicabil, incheiat la nivelul regiei;
c) s[ dea dispozilii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalit6lii lor;
d) sI exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) s[ constate s6v6rgirea abaterilor disciplinare gi s[ aplice sancfiunile corespunz6toare,

potrivit legii sau altor acte normative, contractului colectiv de muncl aplicabil gi RIOF;
l) si informeze salaria{ii asupra condiliilor de muncd gi asupra elementelor care privesc

desftqurarea relafiilor de muncd;
g) sa asigure permanent condiliile tehnice gi organizatorice gi condiliile corespunzdtoare

de munci;
h) sI acorde salarialilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncd

aplicabil gi din contractele individuale de munc6;
i) sd se consulte cu sindicatul sau in privinla deciziilor susceptibile s5 afecteze substantial

drepturile gi interesele acestora;
j) s[ elibereze,la cerere, toate documentele care atestd calitatea de salariat a solicitantului;
k) s6 asigure confidenfialitatea datelor cu caracter personal ale salariafilor;
l)) sd verifice salariafii prin intermediul aparaturii tehnice de specialitate (ex. aparat

Etilotest ) in scopul depistdrii consumului de bduturi alcoolice in timpul indeplinirii sarcinilor de

serviciu;
m) s5 verifice dac6 salarialii poartd uniforma de serviciu precum gi dacd ace;tia folosesc

uniforma de serviciu in afara programului de lucru gi situaliile in care o folosesc;
n) s[ stabileasc[ obiectivele de performan{d individuald, precum gi criteriile de evaluare a

realizdrii acestora.

Angajatorului ii revin, in principal, urmltoarele obligafii:
Crearea condiliilor pentru realizarea produc(iei la un nivel tehnic corespunz[tor care sd

asigure rentabilitate regiei prin:

a) aprovizionarea la timp gi in bune condilii a tuturor locurilor de munci cu materii prime,
materiale, combustibil, energie, etc.;

b) organizarea raf ionald a produc{iei gi a muncii prin stabilirea unei structuri organizatorice
adecvate;

c) folosirea rafionald a fo(ei de munc6, mentinerea numirului de salaria(i la nivelul strict
necesar realizdrii producliei gi lucrdrilor programate la nivelul prevederilor bugetului de venituri
gi cheltuieli aprobat, organizarea orientdrii profesionale, selecfia, angajarea in muncd gi

promovarea salarialilor potrivit cerin{elor stabilite pentru ftecare loc de munc6, in raport cu

calitdlile profesionale, modul de implicare gi comportare in cadrul unitdtii, aplicarea unor criterii
obiective de apreciere anuald a acestora;

d) aplicarea strategiei de dezvoltare a unit6lii prin elaborarea de programe anuale cu privire
la activitatea de dezvoltare, apdrare gi conservare a fondului forestier, precum $i a activitdtii de
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productie tehnico-economicl pebazd de studii pertinente de prospectare a pie{ei interne gi externe,

asimilarea tehnologiilor gi metodelor de lucru care si conducd la creqterea productivitdlii muncii,
reducerea consumurilor, cre$terea calitalii qi reducerea costurilor; In acest sens, pentru analiza,
verificarea gi avizarea documenta{iilor rezultate, este constituit6 la nivelul R.P.L.P. Konstadt R.A.
Comisia Tehnico-Economics in cadrul c6reia au fost numili specialigti din cadrul unitdtii. Comisia
Tehnico-Economicd igi desfrqoard activitatea pe baza regulamentului aprobat de Consiliul de
Administalie al R.P.L.P. Kronstadt R.A.

e) asigurarea desfacerii producfiei programate cu contracte ferme, atitt b intern cdt gi la
extern;

f) asigurarea fondurilor necesare efectudrii reparaliilor curente gi capitale la aparatura,
utilajele qi clSdirile din dotare, inclusiv locuintele de interven(ie;

g) asigurarea asistenfei tehnice a fieclrui loc de munc5, cu personal calificat;
h) asigurarea condiliilor pentru efectuarea integralI a concediilor de odihnd potrivit programirii,
intr-un an calendaristic, de cdtre to{i salaria{ii regiei;

i) asigurarea fondurilor bdnegti necesare pl[[ilor salaria(ilor;
j) stabilirea m[surilor pentru depistarea qi combaterea eventualelor fenomene de corupfie,

fraudS, nepotism etc.
k) introducerea unui sistem informa[ional adecvat, in vederea inldturdrii birocra[iei gi

stabil iri i responsabil italilor;
I) sI acopere cu veniturile din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv dobdnzile,

amortizarea investifiilor gi rambursarea creditelor gi sI oblin[ profit;
m) adoptd misuri in conformitate cu actele normative in vigoare, pentru sprijinirea

activit5tii regiei dacd, din motive obiective, traverseazi o situafie financiari dificil[;
n) urmlrirea gi controlul realizlrii programelor anuale stabilind m[surile care se impun cu

caracter disciplinar, material, civil sau penal, dupd caz;
o) stabilirea unor norrne de munc6, astfel incdt acestea sd exprime pentru fiecare caz in

parte cantitatea de muncS necesard pentru efectuarea operatiilor sau lucrdrilor de cdtre o persoanl
ce posedd o calificare corespunzdtoare care lucreazd cu intensitate normald in condiliile unor
procese tehnologice gi de muncd determinate;

p) aducerea la cunostinta personalului in timp util a atribuliilor ce revin fiecdruia, normele
de muncd stabilite, efectuarea instruirii necesare in vederea cunoagterii gi insugirii acestora prin
figa postului care se actualizeazd periodic;

q) asigurarea condiliilor avute in vedere la stabilirea normelor de munc6, punerea la
dispozilia salariaJilor a dotdrilor tehnice de care unitatea dispune, a materialelor, documentatiei gi

echipamentului de protec(ie gi de lucru, luarea de mlsuri pentru asigurarea salariilor
corespunzitoare in vederea utilizlrii depline a capacitdlilor de producfie gi a folosirii complete gi

eficiente a timpului de lucru;
r) asigurarea, in limitele posibilit6tilor, a dotdrilor necesare pentru buna desfr$urare a

activit5tii regiei (locuinte de serviciu, mijloace de transport, calculatoare gi mijloace de

comunica(ie);
s) stabilirea instruc[iunilor pentru functionarea gi exploatarea instala{iilor, maginilor,

agregatelor gi utilajelor folosite in unitate, instrucfiunile tehnice de lucru, normelor de manipulare,

depozitare gi folosire a materiilor prime gi materialelor, instructiunilor proprii de proteclie a muncii
etc., astfel ca si se apere viata, integritatea corporal[ gi sinltatea gi sI se asigure condiliile de

securitate a muncii;
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t) organizeazd arhiva unitAlii, rlspunzdnd in acest sens, de evidenfa, inventarierea,
selec(ionarea, p6strarea gi folosirea documentelor ?n conditiile prevdzute de Legea nr. 16l1996 a

Arhivelor Nalionale, republ icat6;
u) luarea mdsurilor pentru eliberarea de legitimafii, salariafilor, cu indicarea locului de

muncd al fiecdruia;
v) intocmirea recomand6rilor in legdturd cu activitatea profesionald gi profilul moral al

salarialilor la plecarea din unitate.

Selec[ia administratorilor Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt R.A. s-a ftcut de
c[tre autoritatea tutelarl - Consiliul Local al Municipiului Bragov, avdnd ca temei legal O.U.G.
nr. 10912011, privind guvernan(a corporativi a intreprinderilor publice, cu modificirile qi

complet[rile ulterioare.
Urmare a procedurii de seleclie, precum gi avdnd in vedere prevederile:

Kronstadt R.A.,

Funcfionare al Regiei Publice Locale a Pldurilor Kronstadt R.A.,

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

au fost incheiate Contracte de Mandat, intre autoritatea tutelar[ - Consiliul Local al Municipiului
Bragov gi Membrii ai Consiliului de Administra[ie, denumili gi "Administratori", astfel:

De asemenea, urmare a procedurii de selectie, precum gi avdnd in vedere prevederile:

modificdrile gi completdrile ulterioare,

Kronstadt R.A.,

Func{ionare al Regiei Publice Locale a P[durilor Kronstadt R.A.,

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

Nr.
crt.

Administrator Contractul de mandat
Nr. Data

I Abrudan Ioan Vasile I 23.12.20 9

2 Curtu Alexandru Lucian 2 23 t2 20 9

J Crit Maria Nicoleta J 23.12,20 9

4 Olteanu Dan Viciu 4 23.12.20 9

5 Souca Georgeta 5 23.12.20 9

6 Zup Mihai 6 23.12.20 9
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al Ministerului Finanfelor Publice in Consiliul de Administratie al Regiei Publice
Locale a Pddurilor Kronstadt R.A.

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

Contractele de mandat ale administratorilor au o form[ unitard gi prev[d urmdtoarele
obligatii:

Facem menliunea c[ nu au fost stabilili, conform legislatiei in vigoare, prin H.C.L.,
indicatorii de performanJd pentru monitorizarea performantei regiei, nici indicatorii-cheie de
performanf[ financiari gi nefinanciari pentru acordarea componentei variabile a remunerafiei
pentru administratorii executivi qi pentru cei neexecutivi, a$a cum sunt acestea prevdzute prin
NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea indicatorilor de
performan(I financiari gi nefinanciari gi a componentei variabile a remuneratiei membrilor
consiliului de administrafie sau, dupd caz, de supraveghere, precum gi a directorilor, respectiv a
membrilor directoratului, aprobate prin H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanla de urgentd a Guvernului nr.

L0.9l2Q_11 priv ind guvernan{a corporativd a intrepri nderi lor pub I ice.
Planul de Administrare este un document strategic care stabilegte obiectivele regiei pe

termen scurt, mediu gi lung pe diferite domenii. Acesta definegte viziunea strategic[ clari, modul
de acfiune pentru atingerea fintelor, ca gi planificarea lor in timp, pentru orientarea deciziilor
curente de management.

Se doreste ca prin implementarea Planului de Administrare sI se ajungd la o mai mare
efi cientizare a activitdli lor desfdqurate.

De aceea este nevoie de dezvoltarea unui sistem de monitorizare a eficienlei gi modului de

implementare a Planului de Administrare, precum gi de evaluarea efectelor acestuia in raport cu
viziunea planului.

Astfel, implicarea administratorilor va continua trendul crescdtor in care Regia Publicd
Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. se afl6 incd de la infiinfare gi pAnI in prezent, vizand cu
precddere gase puncte cheie:

administrarea durabil[ a fondului forestier gi cinegetic apa(indnd
Municipiului Bragov, in conditii de maximd eficientd gi in strins[ corelare
cu politicile internationale privind protec{ia mediului,
continuarea programului investilional derulat p6nd in prezent, prin care se

doregte dezvoltarea infrastructurii regiei, precum gi identificarea qi

accesarea de noi surse de finanfare ce pot fi utilizate in procesul de

dezvoltare propus.
respectarea principiilor de guvernantd corporativS,

Nr.
crt.

Administrator Contractul de mandat
Nr. Data

7 Mihai Cristian Andi 7 17.12.2020
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sporirea averii atdt a instituliei, c6t qi a actionarului unic - Consilul Local al
Municipiului Bragov, prin administrare eficientd,
acordarea de dividende sporite cdtre ac(ionarul unic, reprezentate de

v6rsdmintele din profitul net,
continuarea implicdrii regiei in activitdlile de educa{ie gi conqtientizare
publicd asupra rolului gi importan{ei pe care o are intreaga biodiversitate.

I)e asemenea. corttinuarea irnplicirii regiei in activitdlile de educa{ie gi conqtientizare
putrlica asupra rolului gi importanfei pe care o are intreaga biodiversitate, reprezint6 o altd prioritate
pe care regia, prin administratorii s[i, gi-a propus-o.

Regia PublicS Locald a Pldurilor Kronstadt R.A. este recunoscutl pentru sistemul
eficient pe care il propune in organizarea gi desld$urarea activitatilor specifice, motiv care
constituie o provocare pentru administratori in intenfia de a-gi utiliza cunogtin(ele gi abilit6lile
personale ca membrii ai Consiliului de Administralie, familiarizafi fiind cu toate problemele
specifice acestei institulii.

O alti component[, pe care Regia Publicl LocalS a Pddurilor Kronstadt R.A. o considerl
ca fiind extrem de importantI, o reprezintd sistemul de certificare a managementului forestier,
acesta fiind principalul instrument pentru promovarea unui management forestier responsabil
pentru pddurile proprietate a Municipiului Bragov pe care regia le administreazI.

Regia Publicl Locald a Pddurilor Kronstadt R.A. in calitate de manager de resurse
consideri cI prin respectarea Principiilor gi Criteriilor managementului forestier pldurile sunt
administrate corespunzitor din punct de vedere ecologic, social gi economic.

Conducerea regiei, doregte ca prin procedurile gi mdsurile care le ia in vederea
implementdrii cerin{elor managementului forestier, sd asigure continuitate in utilizarea resurselor
lemnoase gi accesorii atdt in prezent c6t gi pentru generafiile ce vor urrna.

Astfel, regia a luat la cunogtinfd gi se obligd sd respecte gi sd depund toate eforturile pentru
a indeplini cerintele pentru un management forestier eficient, pentru a contribui esen{ial la
imbunitdfirea aspectelor sociale gi de mediu.

lnbaza celor menlionate mai sus, regia se obligl s[:

Respecte legislalia nationalS 9i internationalS (CITES, ILO etc.) la care
Romdnia este parte semnatarl gi sd indeplineasc[ cerin[ele managementului
forestier,
Respecte dreptul de proprietate gi si nu aduc[ prejudicii integritetii fondului
forestier proprietate publici a Municipiului Bragov,
Elaboreze proceduri pentru exprimarea pldngerilor gi reclama(iilor gi sd

asigur[m mecanisme de rezolvare a acestora gi implicit a prejudiciilor aduse,

Ofere posibilit5tri de angajare qi instruire comunitdlilor locale din zon6,
Asigure indeplinirea tuturor cerinfelor referitoare la Protecfia Muncii gi sI
monitorizeze respectarea cerin(elor referitoare la Protecfia Muncii gi de cdtre

operatorii economici care desfrgoard activit6ti in fondul forestier,
Asigure prin opera[iunile de management forestier valorificarea eficientl a

func(iilor multiple ale pldurii pentru asigurarea viabilitSfii economice gi a unei
largi palete de avantaje de mediu qi sociale,
Identifice gi sd ia mdsuri pentru protejarea speciilor rare, amenin{ate sau pe cale

de disparilie,
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Destineze conservlrii cel pufin l0% din suprafala forestierd care sa aibd ca
obiectiv prioritar biodiversitatea,

cel pu(in 5Yo din suprafala forestierd administratI,

certificate,
Respecte normele tehnice de exploatare gi s6 asigure protecfia solului, apelor gi

ecosistemelor invecinate acestora,
Evite pe cdt posibil utilizarea substan{elor chimice gi sd excludi de la utilizare
acele substante ce contravin managementului forestier implementat,
Monitorizeze starea actuald a pddurii, a producJiei forestiere, lantul de custodie,
managementul activitdlilor 9i impactul lor social gi de mediu,
Identifice corespunzitor, sd carteze gi s[ elaboreze mdsuri adecvate de
management pentru Pddurile cu Valoare Ridicat6 de Conservare din fondul
forestier proprietate public[ a Municipiului Braqov.

Personalul tehnic gi administrativ al regiei precum gi al operatorilor economici care
desfrgoari activitdti in fondul forestier proprietate publicd a Municipiului Braqov este instruit
permanent privind procedurile gi directivele elaborate in vederea respectdrii gi implement[rii
cerinfelor managementului forestier.

Regia, a luat la cunogtinlI prevederile standardelor solicitate gi se angajeazd sd respecte
toate cerinfele gi prevederile impuse de c[tre acesta pentru o perioadd de cel pufin 5 (cinci) ani de

zile pentru fondul forestier proprietate publici a Municipiului Bragov, in suprafaf[ total6 de 14.648
ha, care face scopul certificarii gi este administrat de cdtre regie.

Toate cele mai sus ardtate, conduc la concuzia cd administratorii, prin executia mandatului
lor, depun diligentele necesare realizdrii obiectivelor asumate, cre6nd premisele unui mediu
eficient de desfEgurare a activit[1ilor specifice regiei, in cadrul economiei acesteia.

REGU PUBLICA LOCALA A PADARILOR KRONSTADT

CONSILruL DE ADMINISTRATIE ,,,.':.
DT6idl. Zup Mihai

dl. Abrudan loan Vasile

dl. Curtu Alexandru Lucian prinVot transmis electronic
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