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1. PRECIZĂRI 
Controlul a început în data de 27.10.2021, potrivit DECIZIEI Nr. 711/22.10.2020. Din 

motive ce au ţinut de situaţia epidemiologică, a fost necesară întreruperea controlului prin 
DECIZIA Nr. 745/05.11 .2020. Controlul a fost reluat în data de 08.03.2021, potrivit DECIZIEI 
Nr. 74/24.02.2021 modificată şi completată prin DECIZIILE Nr. 107/11.03.2021 şi 
134/25.03.2021 precum şi potrivit DISPOZIŢIEI rezolutive a Directorului General al RNP -
ROMSILVA Nr. 3909/01 .04.2021. 

2. TEMEIUL LEGAL AL ACŢIUNII DE CONTROL 
HG nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi 

aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, DECIZIILE Nr. 711/22.10.2020, 
745/05.11.2020, 74/24.02.2021 modificată şi completată prin DECIZIILE Nr. 107/11.03.2021 
şi 134/25.03.2021 precum şi DISPOZIŢIA rezolutivă a Directorului General al RNP -
ROMSILVA Nr. 3909/01.04.2021, Regulamntul Intern, normele tehnice în silvicultură, actele 
normative care reglementează regimul silvic şi Tematica de Control, aprobată şi înregistrată 
sub Nr. 12882/22.10.2021 completată potrivit ANEXEI la DECIZIA Nr. 134/25.03.2021. 

3. DATE PRIVIND CONTROLUL EFECTUAT 
Componenţa echipei de control: 
I. Coordonatorul controlului: 
Daniel LUPU, Compartiment Corp Control 
li.Membri ai echipei de control: 

- Compartiment Corp Control; 
- Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 

- Serviciul Organizare Programare şi Resurse Umane; 
- Biroul Fond Forestier al 0.5. Bacău; 

- Serviciul Control Financiar Gestionar; 
- Directia Economică; 

Amenajarea Pădurilor şi Evidenţa Suprafeţelor; 
- Serviciul 



ATU -

Serviciul Fond Forestier şi Certificarea Pădurilor; 

Pădurilor; 

- Serviciul Protecţia şi Paza 

- Serviciul Regenerarea Pădurilor şi Perdele 

Forestiere; 
- Serviciul Achiziţii; 

- · - Serviciul Investiţii Fonduri Proprii, Accesibilizare, 

Buget şi Fonduri Externe; 
- Biroul Exploatarea şi Valorificarea Lemnului; 

Biroul Cinegetică, Salmonicultură şi Silvoturism. 

4. UNITATEA SI SUBUNITĂTILE CONTROLATE 
' ' 

Controlul a fost efectuat la Direcţia Silvică Caraş - Severin, cu sediul în Reşiţa, Strada 

Petru Maior Nr. 69 A, Director Ion TABUGAN şi la Ocoalele Silvice: 
Berzasca, cu sediul în Berzasca, str. Principala Nr.278, Şef Ocol Silvic Flavius 

NOVACOVICI; 
Bocşa Română, cu sediul în Bocşa Română Str. Republicii, Nr.92 Şef Ocol Silvic Elena 

METELEAUCA; 
Bozovici, cu sediul în Bozovici, Str. Stadionului nr.261C, Şef Ocol Silvic Ioan 

SERENGAU; 
Nera, cu sediul în Prilipeţ, str. Principala Nr.34, Şef Ocol Silvic Marcel ANDRONACCHE; 

Oraviţa, cu sediul în Oraviţa, Str. Ferdinand Nr.2, Şef Ocol Silvic Ioan OLARIU; 

Oţelu Roşu, cu sediul în Oţelu Roşu, Str. A.I.Cuza Nr.2, Şef Ocol Silvic Bogdan MONE; 

Rusca Montană, cu sediul în Rusca Montană, Str. Principala, nr.408, Şef Ocol Silvic 

Adorian SOLOMONESC. 

5. CONSTATĂRI RELEVANTE/ DEFICIENTE CONSTATATE 
' 

5.0. Continutul RAPORTULUI 
' Prezentul RAPORT conţine doar aspectele relevante, deficienţele, măsurile dispuse în 

timpul controlului şi cele propuse pentru corectarea acestor deficienţe şi propunerile de 

sancţiuni, fiind redactat în baza NOTELOR DE CONSTATARE întocmite de membrii echipei de 

control. 
CONSEMNĂRILE DIN NOTELE DE CONSTATRE CU REFERIRE LA: 

- date statistice generale, disponibile fără a fi necesară deplasarea la direcţie sau 

ocoalele silvice; 
- descrierea in detaliu a aspectelor verificate; 
- aspecte ce nu - conţin elemente comparative, de analiză, neconformităţi, 

deficiente, măsuri, alte elemente neesentiale, 
NU AU FOST PRELUATE ÎN RAPORT. 

5.1. FOND FORESTIER 
5.1.1. Ocolu I Silvic Berzasca 
Şefi ocol în perioada 01.01.2019 - 21.01.2020, 

în perioada 22.01.2020 - până în prezent, contabil şef Elena PEPA. 
Responsabili fond forestier (01.01.2019 - 24.03.2020), 

(25.03.2020 până în prezent) care începând din 19.11.2020 răspunde doar de tăierile de 

îngrijire, controlul anual al regenerărilor (etapa I) şi FSC, restul activităţilor aferente acestui 

compartiment fiind preluate de 
Verificările au fost efectuate în prezenţa şefului de ocol, a responsabililor cu activitatea 

de fond for_estier şi a delegatului direcţiei, 
5.1.1.1. Punerea în valoare a masei lemnoase 
5. 1. 1. 1. 1. Organizarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase 

Amplasarea masei lemnoase pentru anul de producţie 2020 a fost făcută conform 

prevederilor amenajamentelor silvice, pe natură de produse şi fel de tăiere, fiind amplasat un 
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volum de 19.285 mc (17.400 principale şi 1.885 secundare) , faţă de un volum, potenţial a fi 

recoltat, de 164.824 mc, conform „Situaţiei volumului total de masă lemnoasă propus a fi 

recoltat în anul 2020" (20.602 mc produse principale, 44.832 mc din tă ieri de conservare, 2.469 

mc produse secundare şi 96.921 mc igienă). Ulterior, aceasta a fost modificată , prin majorarea 

volumului până la 22.685 mc (20.800 mc produse principale şi 1.885 mc produse secundare). 
Amplasarea masei lemnoase pentru anul de producţie 2021 nu a fost întocmită conform 

Procedurii privind Amplasarea masei lemnoase PO 09-02-01 şi nu a fost înaintată la Direc~a 

Silvică Caraş Severin în termen (20.01.2020), fiind aprobată de directorul unităţii la începutul 

lunii martie 2020. 
Volumul total amplasat pentru producţia anului 2021 a fost de 22.547 mc, din care, 

20.587 mc şi secundare 1.960 mc, faţă de un volum, potenţial a fi recoltat, de 190.496 mc 

(22.007 mc produse principale, 53.977 mc din tăieri de conservare, 3.716 mc produse 

secundare şi 110.798 mc igienă). 
În fiecare an, 2019 şi 2020, au fost întocmite grafice privind punerea în valoare a masei 

lemnoase prin care, pentru fiecare u.a. din Amplasarea masei lemnoase aferente produc~ei 

anilor 2020 şi 2021 , a fost desemnat personalul silvic care conduce lucrările de evaluare, cât şi 

cel care efectuează verificarea acestor lucrări, fără a fi prevăzute şi termenele de realizare a 

acestor lucrări. De asemenea, graficele nu sunt însuşite sub semnătură de personalul silvic 

desemnat să efectueze lucrările respective. 
Nu există procesele-verbale care să ateste că şeful ocolului silvic a organizat instruirea 

personalului desemnat să participe la evaluarea masei lemnoase pe picior. 
5.1.1.1.2. Verificarea şi aprobarea actelor de punere in valoare 
Actele de punere în valoare se verifică dar, analizând prin sondaj modul în care a fost 

efectuată această activitate, s-a constatat că , în unele cazuri, există o mare doză de formalism. 

Astfel, peste 47% din procese-verbale de verificare sunt înregistrate în aceiaşi zi cu data 

întocmirii actului de punere în valoare (30) sau chiar anterior acestei date (apv nr. 293 şi 295); 

Conform procesului-verbal de verificare a partizii 324 TP2 , constituită în u.a. 39E, UP VII, 126 

mc, s-a stabilit că lucrările de evaluare sunt necorespunzătoare şi că trebuie refăcute. Şeful 

ocolului nu dispune refacerea lucrărilor ci înaintează partida spre aprobare la direcţie, iar 

directorul o aprobă în data de 07.09.2020. Menţionăm că , după verificarea, în teren, s-a 

constatat că diametrele arborilor din eşantionul de verificare erau corespunzătoare celor din 

carnetul de inventar anexat la dosarul partizii şi semnat de conducătorul lucrărilor de evaluare a 

masei lemnoase; Tot în cadrul partizii nr. 324 TP2, din cauză că limita dintre u.a. 39E şi 39C nu 

este certă (marcajul nu pleacă din inel şi nu se închide în inel), au fost marcaţi arbori în afara 

limitelor u.a.39E, conform determinărilor executate cu GPS-ul de delegatul DS Timiş, respectiv 

amplasarea unui ochi de regenerare în u.a. 39C. 
Prevederi încălcate: 
- cap. 8.1. din Norme tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat 

comercial izării, aprobate prin OM nr. 1651/2000; 
- atribuţiile din fişa postului. 
Persoane vinovate: 

1 şi , responsabili fond forestier; 
- 1 si , sefi ocol. 
NOTĂ: la data co'ntrolului faptele sunt prescrise 
5.1.1.2. Respectarea reglementărilor privind regimul ariilor protejate 
Ocolul nu a transmis, în termen de 7 zile de la emitere, o copie după autorizaţia de 

exploatare către autoritatea responsabi lă , în vederea monitorizării din punctul de vedere al 

conservam biodiversităţii, contrar prevederilor OM nr. 1078/2017, 1.798/2007, 1.052/2014. 
Prevederi încălcate : 

- art. 32, alin .(8), lit. b) din O.M. 1447/2017; 
- atribuţiile din fişa postului . 
Persoane vinovate: 

şi mii , responsabili fond forestier; 
1 ş i , şefi ocol. 
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NOTĂ: la data controlului faptele sunt prescrise 
5.1.1.3. Obţinerea avizului GF pentru efectuarea lucrărilor în arborete PIN MATRA 

Nu sunt aspecte relevante nici deficienţe majore de consemnat. 
5.1.1.4. Valorificarea/recoltarea masei lemnoase 
5.1.1.4.1.Fundamentarea programului de recoltare a masei lemnoase 
Volumul de masă lemnoasă potenţia l a fi recoltat în 2019 a fost calculat la 143.257 mc, 

din care 21 .523 mc produse principale. Se poate constata că, după 5 ani de aplicare a 

amenajamentelor silvice, faţă de volumele prevăzute în planurile decenale, produsele principale 

au fost recoltate în proporţie de 48%, produsele secundare 49%, produse rezultate din tăieri de 

conservare 16% şi produse provenind din tăieri de igienă sub 1%. Nerealizările la tă ieri de 

conservare şi igienă sunt puse pe seama faptului că volumele prevăzute pentru aceste lucrări 

sunt supraestimate în amenajament, tăierile de conservare sunt amplasate în zone greu 

accesibile iar în cazul tăierilor de igienă volumele la hectar sunt foarte mici, toate aceste 

aspecte făcând valorificarea lemnului nerentab i lă . în anul 2020 situaţia se menţi ne în aceiaşi 

termeni. 
5.1.1.4.2. Realizarea programului de recoltare a masei lemnoase 
Pentru real izarea programului anului 2019 (22,2 mii mc din care 20,2 mii mc valorificare 

pe picior şi 2 mii mc lemn fasonat) ocolul a oferit spre vânzare pe picior 34,5 mii mc, iar prin 

prestări servicii de exploatare 0,2 mii mc. Rezultatul la sfârşitul anului a fost de doar 1 O, 1 mii mc 

materiale lemnoase recoltaţe! 
Pentru realizarea programului anului 2020 (20 mii mc din care 18 mii mc valorificare pe 

picior şi 2 mii mc lemn fasonat) ocolul a oferit spre vânzare pe picior 40,4 mii mc, iar prin 

prestări servicii de exploatare 1,6 mii mc ş i a autorizat la exploatare 0,6 mii mc în regie proprie. 

Rezultatul la sfârşitul anului a fost de doar 3,5 mii mc (2,0 mii mc, vânzare pe picior, 0,4 mii mc, 

prestări servicii şi 1, 1 mii mc în regie proprie)! 
5.1.1.4.3. Autorizarea şi predarea spre exploatare a parchete/or 
Prin NOTA DE CONSTATARE nu au fost consemnate aspecte relevante nici deficienţe 

majore. 
5.1 .1.4.4.Respectarea regulilor silvice de exploatare 
Prin NOTA DE CONSTATARE nu au fost consemnate aspecte relevante nici deficienţe 

majore. 
5.1.1.4.5. Reprimirea parchetelor 
În situaţiile în care reprimirea a fost efectuată cu stoc de material lemnos în platforma 

primară , pentru reprimirea acestei suprafeţe nu s-au întocmit documente. De asemenea s-au 

mai constatat şi următoarele nereguli: 
- Firolovici Radu a întocmit procesul-verbal nr. 1311006/16.09.2019 pentru reprimirea 

partizii nr. 205 TPR (1201147), cu 20 arbori marcaţi şi netăiaţi, fapt constat de reprezentanţii OS 

Arad cu ocazia efectuării controlului de fond în Cantonul nr. 9 Stanic; 
- Jurcă Valentin a întocmit procesul-verbal nr. 1310986/23.12.2019 pentru reprimirea 

partizii nr. 173 TP2 (1164786) , cu arbori marcaţi şi netăiaţi , fapt constat de reprezentanţii OS 

Arad cu ocazia efectuării controlului de fond în Cantonul nr. 9 Stanic; 
Prevederi încălcate : 

- art. 17, din O.M. 1540/2011; 
- atribuţi ile din fişa postului. 
Persoane vinovate 

:, responsabil fond forestier: 
, responsabil productie. 

NOTĂ: la data controlului faptele sunt prescrise 
5.1.1.5. Realizarea programelor anuale la îngrijirea şi conducerea arboretelor tinere 

Prin NOTA DE CONSTATARE nu au fost consemnate aspecte relevante nici defic ienţe 

majore. 
5.1.2. Ocolul Silvic Bocsa Română , 
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Şefi de ocol în perioada verificată , (01 .01 .2019-01.04.2019), 

(02.04.2019-14.01 .2020), (15.01 .2020-06.10.2020), 

(07.10.2020 până în prezent), contabil şef L 

Verificările au fost efectuate în prezenţa responsabililor fond forestier, Bejan Eugen şi 

Lungu Costică. 
5.1.2.1. Punerea în valoare a masei lemnoase 

În anul 2019.a fost pusă în valoare ML cu un volum total de 58,05 mii mc faţă de un 

program de 55 mii mc. Din volumul total pus în valoare, 55 mii mc (95%) a fost evaluat cu 

aplicaţia electronică. Graficul pentru lucrările de punere în valoare şi verificarea actelor, pentru 

anul 2019, conţine sarcini minimale pentru şeful de ocol 1 (să execute 3 verificări). 

ML pusă în valoare în anul 2020 a fost de 55,3 mii mc, faţă de un program de 55 mii mc. 

Întregul volum a fost pus în valoare cu aplicaţia informatică. 

Graficul de punere în valoare pentru anul 2020 nu conţine sarcini de marcare şi verificare 

pentru şeful de ocol 1. 

S-a constatat că amplasamentele partizilor de produse principale nr.686 (constituită în 

anul 2019), . 730, 744, 747, 758, 759 (constituite în anul 2020) şi ale partizilor de produse 

secundare nr. 792, 794 (numai pentru ua 98c) , 797, 798 (constituite în anul 2020), nu se 

regăsesc în amplasarea masei lemnoase pentru anii de producţie 2020, respectiv 2021. 

Din analiza „Situaţiei partizilor Întocmite şi exploatate În perioada 01.01.2019-

31.12.2020" se constată că verificarea unor acte de punere în valoare s-a efectuat având la 

bază carnetul de inventariere şi fişa înălţimilor, fără a fi elaborat APV în stadiul „Cules", iar alte 

acte (de regulă partizi de produse secundare) nu au fost verificate, deficienţe ce decurg din 

nerespectarea unor prevederi din fişa postului în cazul şefului de ocol şi al responsabilului cu 

activitatea de fond forestier. 
Actele de punere în valoare pentru produse secundare - curăţiri se întocmesc la nivel de 

UP si nu de canton silvic. 
· În perioada 01.01 .2019-31.12.2020 au fost modificate/casate două acte de punere în 

valoare, nr. 715 şi nr. 739. În urma analizei dosarelor acestor partizi, am constatat următoarele: 

Partida nr. 715/1525208 TP-rac. , din UP X, ua 988, suprafaţa 5 ha, volum 1602 mc, 

producţia anului 2020 
Punerea în valoare a fost efectuată în baza delegaţiei de marcare emisă pentru 

efectuarea de marcări pentru produse principale (progresive-racordare) în UP X, ua 988. 

Delegatul, şef de district , a inventariat 1957 arbori pe care i-a marcat în ua 

98B. Partida a fost verificată de 3, numai pentru lucrările de birou, cu propunerea 

de aprobare a APV. Partida a fost contractată pe picior de SC Răzuştom SRL şi autorizată la 

exploatare fără a fi predată. La controlul de fond din primăvara anului 2020 în cantonul silvic nr. 

24 Mălana, a constatat că la partida nr. 715, ,,la punerea În valoare a fost depăşită 

limita de subparcelă şi au fost marcaţi toţi arborii din u.a. 98F, pentru această parcelă 

neexistând delegaţie de marcare". Urmare a deficienţelor constatate, ocolul a propus direcţiei să 

fie sancţionaţi disciplinar şeful de district şi pădurarul ţ. Solicitarea 

ocolului a rămas fără răspuns. Prin ordin al şefului de ocol s-a dispus 

inventarierea arborilor marcaţi din ua 98F, rezultând un număr de 502 arbori. Prin procesul 

verbal de control al exploatării , Elgiu Liviu consemnează, pe lângă faptul că a fost depăşită 

limita de subparcelă, şi faptul că „parchetul de exploatare nu este predat şi nu este atacaf' şi 

„pe suprafaţau.a. 988, În anul 2017 a fost constituită partida 438, care ulterior a fost reziliată şi 

casată şi nu a fost pusă în practică măsura de demarcare a arborilor". Ca măsuri propune 

„demarcarea tuturor arborilor şi casarea partizilor 438 şi 715". Prin hotărârea CD al direcţiei a 

fost aprobată rezilierea unilaterală a contractului de vânzare•cumpărare masă lemnoasă pe 

picior pentru partida nr. 715. Solicitarea ocolului, de aprobare a casării APV nr.715, a fost 

aprobată de conducerea direcţiei. Nu s-a efectuat procedura de demarcare a arborilor, aceasta 

urmând a se realiza, conform reglementărilor legale, în maxim 30 de zile de la aprobarea 

casării. 

Partida nr. 739/TP-2, din UP X, ua 88B, suprafaţa 7, 48 ha, volum 755 mc, producţia 

anului 2021 
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Punerea în valoare în baza delegaţiei de marcare emisă pentru efectuarea de marcări 
pentru produse principale (progresive 2) în UP X, ua 88B. Delegatul, 1 , a 
inventariat 1296 arbori în ua 88B. Partida a fost întocmită cu aplicaţia electronică C 1), 
dar nu a fost introdusă în aplicaţia SUMAL. Lucrarea de inventariere a fost verificată pe teren de 

, cu propunerea de anulare a lucrărilor de inventariere, deoarece abaterile la 
măsurarea diametrelor (20%) şi la estimarea claselor de calitate (16%), sunt cu mult peste 
limitele admise. Procesul verbal de verificare nu este rezolutionat de setul ocolului. Până la data 

' ' controlului regiei, nu a fost efectuată demarcarea arborilor. Marcarea a fost efectuată în acelaşi 
canton în care a fost constituită şi partida nr_ 715, deficienţele la punerea în valoare fiind 
constatate de cu ocazia controlului de fond din primăvara anului 2020, deficienţe 
pentru care a fost propusă sancţionarea şefului de district şi a pădurarului titular de canton. 
Astfel, în nota de constatare, consemnează că „a fost depăşită limita de subparcelă 
şi au fost marcaţi arbori În ua BBF şi BBG, s-au constatat arbori marcaţi fără număr de inventar, 
s-au constatat diferenţe mari de determinare a diametrului la un număr de 6 arbori." 

5.1.2.2.Valorificarea/recoltarea masei lemnoase 
Borderoul final 2019, volum total 66,4 mii mc. Recoltat total 40 mii mc, din care 34,9 mii 

mc produse principale, 1, 1 mii mc produse din tăieri de conservare, 0,7 mii mc produse 
accidentale I, 3,3 mii mc produse secundare. 

Borderoul final 2020, volum total 66,3 mii mc. Recoltat total 29,8 mii mc, din care 26,3 mii 
mc produse principale, 0,3 mii mc produse accidentale I şi 3,2 mii mc produse secundare. 

Pentru anii 2019 şi 2020 nu există aprobate listele de partizi la finele fiecărui an de 
producţie, volumele aprobate la sfârşitul fiecărui an fiind calculate pe baza listelor de partizi 
editiile ianuarie 2019 si 2020. 

, În registrul de evidenţă a modificărilor listelor de partizi sunt evidenţiate modificările de la 
edi~ile de borderou din ianuarie 2019/2020 şi nu de la primele ediţii , din septembrie 2019/2020. 

Au fost verificate prin sondaj la birou documentele existente la dosarele unor partizi şi pe 
teren unele suprafeţe pe care au fost executate lucrări de punere în valoare şi exploatare. 

a) Partida nr.705/1550557 Sec. - Cu. Dognecea, UP IX, ua 418, 51A, 708, 1058, 110A, 
11 OE, 114A, 119A, suprafaţa 45, 27 ha, volum 302 mc 

La dosarul partizii nu există proces verbal de inventariere. APV-ul a fost întocmit pentru 
toate suprafeţele de parcurs cu lucrări de curăţiri în anul 2020 din UP IX şi nu pe cantoane. 
Actul a fost aprobat pe exemplarul listat din programul SUMAL. Autorizarea parchetului pentru 
exploatare s-a făcut către SC Sultan Alexia SRL, ca firmă prestatoare de servicii silvice. Nu 
există graficul de control al exploatării. Procesul verbal de predare-primire nu conţine schiţa 
parchetului (care se află la APV), este semnat de reprezentantul titularului autorizaţiei de 
exploatare, dar la rubrica „Pădurar" este semnat de un singur pădurar, deşi în formular sunt 
trecuţi ca prezen~ toţi pădurarii menţionaţi în autorizaţia de exploatare. Nu există niciun act de 
control al exploatării. Ulterior, CD al direcţiei a aprobat trecerea pe pierderi şi scoaterea din 
evidenţe a contravalorii stocurilor de masă lemnoasă din tăieri de îngrijire-curăţiri. 

Cu ocazia deplasării pe teren (06.04.2021), în UP IX, ua 110A, E, s-a constatat că 
materialul lemnos se află în faza doborât pe suprafaţa parchetului (cu excepţia grămezilor 
strânse în pieţele de probă) , lucrarea a fost recepţionată de către o comisie formată din şef 
district 1, pădurar titular - responsabil lucrare - şi pădurar asistent 

, aprobat de şeful de ocol . Conform consemnări lor din 
procesul verbal, ,,lucrarea corespunde atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, cu 
propunerea din oferta şi situaţia de lucrări anexată la prezentul proces verbal, de către 
executant". Decontarea lucrărilor s-a făcut de către ocol conform recepţiei, în baza facturii 
emise de SC Sultan Alexia SRL, conform devizului ofertă anexat la contract; 

Delegatul regiei consideră că, din punct de vedere tehnic, lucrarea este nesatisfăcătoare, 
întrucât nu a fost parcursă cu lucrări întreaga suprafaţă, tăierea exemplarelor s-a executat doar 
de o parte şi de alta a drumurilor de tractor existente, în benzi cu lăţimi variabile (10-20m). 

b) Partida nr. 754/1691450 TP 2 Lacul Mare, UP IX, ua 135 A, suprafaţa 30,24 ha, volum 
2632 mc, producţia anului 2021; 

Nu au fost constatate aspecte deosebite nici nereguli majore. 
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c) Partida nr. 67211497650 TP 2 Orgoanea, UP /, ua 5 A, suprafaţa 7,34 ha, volum 516 

mc, producţia anului 2020; 
Nu au fost constatate aspecte deosebite nici nereguli majore. 
5.1.2.3. Lucrări de îngrijire si conducerea arboretelor 
în anul 2019 Total = 537 ha', din care: 
Degajări = 70 ha, 
Curăţiri = 87 ha, 
Rărituri = 380 ha. 
real izându-se 517 ha, cu depăşiri la degajări (188 ha) şi curăţiri (92 ha) şi nerealizări la 

rărituri (237 ha). 
În anul 2020 Total = 545 ha, din care: 
Degajări = 50 ha, 
Curăţiri = 95 ha, 
Rărituri = 400 ha. 
realizându - se 383 ha (70%), restanţe semnificative înregistrându-se la rărituri (realizat 

193 ha). 
Masa lemnoasă rezultată nu a fost valorificată , fiind aprobată trecerea pe pierderi şi 

scoaterea din evidenţe a contravalorii stocurilor, prin HCD al direcţiei. 

5.1.3. Ocolul Silvic Bozovici 
Şef ocol , contabil şef 
Verificările au fost efectuate în prezenţ~ şefului de ocol , a contabilului şef , a 

responsabililor fond forestier şi 

5.1.3.1. Punerea în valoare a masei lemnoase 
5. 1.3.1.1.Amplasarea masei lemnoase, grafice de punere în valoare, verificarea şi 

aprobarea actelor de punere in valoare 
Au fost efectuate lucrări de punere în valoare produse principale şi secundare şi în unele 

unităţi amenaj istice care nu se regăsesc în amplasarea masei lemnoase aprobate. Pentru 

aceste unităţi amenajistice ocolul nu a solicitat direcţiei completarea amplasării aprobate. 

Pentru 2019 nu a fost întocmit „Graficul lucrărilor de punere în valoare", delegaţii ocolului 

responsabili cu evaluarea masei lemnoase şi verificarea APV rezultate fiind menţionaţi pe 

formularul de amplasare a masei lemnoase. 
Pentru 2020 a fost întocmit „Graficul lucrărilo r de punere în valoare" şi verificare a APV 

rezultate, fără a fi precizată perioada efectuării lucrărilor, iar graficul nu este semnat pentru 

luare la cunoştinţă . 

Există APV la care verificarea se face după mai mult de 30 zile (P1408902/358 CS, 

P1550067/467 TP1). Nu toate procesele verbale de verificare se înregistrează în registrul de 

intrări-ieşiri al ocolului. 
La actele de punere în valoare contituite pentru drumurile de scos-apropiat nu se 

întocmesc procese verbale de verificare a elementelor dendrometrice. 
5.1.3.2. Respectarea regelementărilor privind regimul ariilor naturale protejate la 

punerea în valoare 
Condiţiile specifice activităţii de exploatare a masei lemnoase nu sunt anexate la 

autorizaţia de exploatare. 
5.1.3.3. Modificarea si casarea actelor de punere în valoare 
În perioada supusă controlulu i au fost identificate ~ase situaţii în care APV au fost 

propuse ia casare ca urmare a controlu lui efectuat de reprezentanţii Gărzii Forestiere Timişoara 

în anul 2020. Pentru APV în cauză s-a aprobat casarea conform competenţelor şi s-a emis 

ordin intern în vederea demarcării. La data verificărilor demarcarea nu se poate efectua din 

cauza stratului de zăpadă foarte gros. 
5.1.3.4. Valorificarea/recoltarea masei lemnoase 
5.1.3.4.1. Întocmirea si aprobarea listei de partizi; precomptarea produselor accidentale 

În nota de constatare' nr. 14936/16.12.2020 încheiată de către delegaţii Gărzii Forestiere 

Timişoara ca urmare a controlului efectuat la Ocolul Silvic Bozovici în perioada 08.12-

16.12.2020, la punctul 5) din capitolul „Nereguli", se menţionează că posibilitatea de produse 
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principale la U.P. IV - SUPA a fost depăşită cu 1.415 mc. Pentru depăşirea posibilităţii de 
produse principale a fost sancţionat contravenţional şeful ocolului. 

5.1.3.4.2. Fundamentarea modului de valorificare a masei lemnoase 
Indicatorul „Recoltarea masei lemnoase" nu a fost realizat nici în anul 2019 (96% din 

program), nici în anul 2020 (94% din program). 
5.1.3.4.3. Valorificarea masei lemnoase pe pidor; derularea contractelor de vânzare

cumpărare a masei lemnoase pe picior; autorizarea şi predarea parchetelor spre exploatare; 
controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase; reprimirea parchetelor 

În general, procesele verbale de predare spre exploatare nu conţin schiţa parchetului. 
în cazul P1549636/424 CV Bucineag (regie proprie), la data limită pentru reprimirea 

parchetului, 17.11 .2020, nu s-a întocmit act de constatare în care să se specifice că aceasta se 
află în forţă majoră. Autorizaţia de exploatare s-a prelungit în baza actului de constatare din 
31.12.2020, cu 105 zile (01.01-15.04.2021}, deşi de la intrarea în forţă majoră până la data 
limită a reprimirii sunt numai 11 zile . 

La P1633321!509 TP1 Poiana Macului (masă lemnoasă pe picior), APV a fost întocmit 
de şeful de ocol, verificarea acestuia fiind efectuată de şeful de district şi nu de către un delegat 
din partea direcţiei. La dosarul partizii nu există procesul verbal de încetare a forţei majore 
apărute în data de 28.09.2020 şi de reluare a activităţii de exploatare. Prin actul adiţional nr. 
1/10.03.2021 s-a reeşalonat masa lemnoasă pe picior şi s-a prelungit autorizaţia de exploatare 
pentru o perioadă mai mare decât cea în care au acţionat factorii perturbatori ce au dus la 
întreruperea lucrărilor de exploatare. 

în cazul P1725292!578 Acc1 Traseu drum P555, ca urmare a deplasării pe teren am 
constatat că arborii limită sunt ciopliţi la înălţimea de 1.3 de la sol, prezintă vopsea albastră, 
însă nu şi dispozitivul de marcat pătrat aşa cum reiese din documentele existente la dosarul 
partizii. La dosarul partizii nu există proces verbal de verificare a elementelor dendrometrice. 

5.1.3.5. Lucrări de îngrijire şi conducere ale arboretelor 
5.1.3.5.1. Organizarea, execuţia şi recepţia lucrărilor de Îngrijire 
Nu au fost constatate aspecte deosebite nici nereguli majore. 
5.1.3.5.2. Realizarea programului anual la lucrările de Îngrijire; Raportarea operativă şi 

statistică; operarea În amenajament a lucrărilor executate 
P1552548!485 SC lzvorsest (prestări servicii silvice), am constatat o serie de 

deficienţe, astfel: 
-deşi în fişa pentru calculul volumului sunt 8 pieţe de probă, în realitate au fost executate 

numai 3 pieţe de probă, astfel că volumul nu a fost evaluat corect aşa cum este prevăzut în 
normele tehnice. Pieţele de probă au fost realizate de S.C. SULTAN ALEXIA S.R.L. în anul 
2019, lucrarea fiind recepţionată şi plătită; 

-nu a fost parcursă cu lucrări de îngrijire curăţiri întreaga suprafaţă , zonele în care s-a 
intervenit au fost parcurse superficial, materialul lemnos nu a fost strâns şi aşezat în grămezi. 

Prin raportul de control al Gărzii Forestiere Timişoara ca urmare a verificărilor şi 

controalelor executate la Ocolul Silvic Bozovici în anul 2020, la cap. IV, lit. e), pct. 11 canton nr. 
11 Tăria, s-a stabilit ca măsură "( ... ) recuperarea sumei ce reprezintă plata lucrărilor de curăţiri 
neefectuate", iar direcţia a solicitat ocolului angajamente de plată pentru sumele de recuperat 
de la fiecare salariat în parte ca urmare a decontării fictive a lucrărilor. 

5.1.4. Ocolul Silvic Nera 
Şef ocol , contabil şef . Verificările au fost efectuate 

în prezenţa: şefului de ocol, a contabilului şef, a responsabililor cu activitatea de fond forestier şi 
a delegatului direcţiei. 

5.1.4.1. Punerea în valoare a masei lemnoase 
Realizat în 2019 un volum total de 72.300 mc (103% din program), iar pentru anul 2020 

un volum total de 45.300 mc (76% din program). 
Graficul de punere în valoare nu este semnat pentru luare la cunoştinţă. 
5.1.4.2. Modificarea şi casarea actelor de punere în valoare 
Nu au fost constatate aspecte deosebite nici nereguli majore. 
5.1.4.3. Valorificarea/recoltarea masei lemnoase 
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Nu au fost constatate aspecte deosebite nici nereguli majore. 
5.1.4.4. Fundamentarea modului de valorificare a masei lemnoase 
De regulă, partizile din lucrări de îngrijire (secundare rărituri), din produse de igienă, 

precum şi cele din produse principale care au fost oferite la licitaţie şi neadjudecate se 

exploatează în regie proprie/prestări. 
În ceea ce priveşte indicatorul „Recoltarea masei lemnoase", la Ocolul Silvic Nera se 

constată o uşoară depăşire (2%) a programului în anul 2019 şi o nerealizare (38%) în anul 

2020. 
5.1.4.5. Valorificarea masei lemnoase pe picior; derularea contractelor de vânzare

cumpărare a masei lemnoase pe picior; autorizarea şi predarea parchetelor spre 
exploatare; controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase; 

reprimirea parchetelor 
În cazurile în care lucrările de exploatare nu se finalizează în termen, din diferite motive, 

încheindu-se acte de constatare, autorizaţiile de exploatare nu se prelungesc, exploatarea 

continuând în baza autorizatiei initiale. 
I • 

La dosarele partizilor nu există rapoartele lunare al pădurarului titular de canton privind 

stadiul exploatării . 

Aarborii prejudiciaţi ca urmare a executării lucrărilor de exploatare nu sunt marcaţi şi 

inventariaţi la momentul apariţiei acestora şi nu în toate cazurile aceste aspecte sunt semnalate 

în scris de titularul autorizatiei de exploatare. 
în unele cazuri repdmirea parchetului nu se realizează, încheindu-se act de constatare, 

marcarea şi inventarierea arborilor prejudiciaţi se face după o perioadă care poate dura şi mai 

mult de 30 zile de la încheierea actului de constatare. 
S-au întâlnit cazuri în care, deşi partida era în perioada de forţă majoră, lucrările de 

exploatare au continuat, ulterior autorizaţia de exploatare fiind prelungită cu termenul dintre 

apariţi~ şi încetarea forţei majore. 
ln unele cazuri, marcarea şi inventarierea arborilor prejudiciaţi nu se face în cadrul 

termenelor de exploatare prevăzute în autorizaţie, ci după încheierea actului de constatare. 
La unele partizi nu se întocmesc acte adiţionale în cazurile în care se depăşesc 

termenele de exploatare sau acestea trebuiesc prelungite ca urmare a acţiunii forţei majore. 
La unele partizi, reprimirea parchetelor este efectuată superficial, nu se realizează în 

termenul prevăzut iniVal în autorizaţia de exploatare, iar în cazul partizilor de secundare -

rărituri, exploatate în regie proprie, materialul lemnos este lăsat la cioată, singura operaţie 

executată fiind doborârea arborilor. 
O situaţie deosebită s-a înregistrat în legătură cu Partida nr. 1531652/280 TP-R Tarova 

(masă lemnoasă pe picior). În rezumat situaţia este următoarea: 
- în data de 28.10.2020, şeful ocolului a depus la direcţie raportul nr. 3683, prin care s-au 

evidenţiat diferenţele constatate între inventarierea efectuată de ocol şi cea efectuată împreună 

cu delegaţi ai gărzii forestiere şi poliţiei judeţene cu privire la arborii rămaşi pe picior şi a 

cioatelor marcate provenite de la arborii destinaţi exploatării din partida nr. 1531652 TP-R 

Tarova; 
- prin raportul nr. 3851/05.11.2020, depus la direcţia silvică, Ocolul Silvic Nera a informat 

direcţia cu privire la derularea contractului de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior nr. 

58/16.01 .2020 încheiat pentru partida nr. 1531652 TP-R Tarova; 
- în data de 31.12.2020 s-a încheiat actul de constatare nr. 481 O. de către şeful de 

district , în care s-a evidenţiat volumul pe picior (1894 mc), volumul în faze pe 

suprafaţa parchetului (15 mc), necurăţirea parchetului de crăci şi resturi de exploatare pe 

suprafaţa de aproximativ 2.0 ha şi existenţa de prejudicii de exploatare; 
- prin adresa nr. 159/15.01 .2021 Ocolul Silvic Nera a solicitat Comitetului Director al 

Direcţiei Silvice Caraş-Severin rezilierea parţială a contractului de vânzare-cumpărare masă 

lemnoasă pe picior nr. 58/16.01 .2020, aceasta fiind aprobată prin Hotărârea nr. 3/21.01 .2021; 

- din situaţia pusă la dispoziţie de conducerea ocolului, rezultă că operatorul economic 

S.C. NEK PRODUCT IMPORT-EXPORT HL S.R.L. a exploatat masă lemnoasă în volum mai 

mare decât ce i-a fost predat spre exploatare, diferenţa de încasat fiind de 68.017.6 lei; 
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- până la data controlului regiei , operatorul economic S.C. NEK PRODUCT IMPORT

EXPORT HL S.R.L. nu a plătit suma datorată Ocolului Silvic Nera; 

Restul detaliilor privind situaţia descrisă mai sus se regăsesc în NOTA DE 

CONSTATARE NR. 1234/26.03.2021 întocmită de delegatul reg iei. 

5.1.4.6. Lucrările de îngrijire şi conducere ale arboretelor 

Programul anului 2019 a fost depăsit cu 12% dar se constată o nerealizare de 49 ha 

(36%) la rărituri. în anul 2020 programul an'ual la lucrările de îngrijire nu a fost realizat cu 19 ha 

(8%). Ca şi în anul 2019, nerealizarea faţă de program s-a const~tat la rărituri (18%). 

Lucrările de îngrijire curăţiri sunt efectuate superficial. ln cazul P1551507/288 - SC 

Putna, contract de prestări servicii silvice nr. 4136/29.04.2020 cu S.C. SULTAN ALEXIA S.R.L. , 

lucrarea de curăţiri a fost recepţionată ş1i plătită integral deşi nu s-a parcurs mare parte din 

suprafaţa parchetului. 

5.1.5. Ocolul Silvic Oravita 
' 

Şefi ocol Olariu Ioan (01.01.2019 - 21 .12.2019, 06.11.2020 până în prezent), Sîrbu 

Alexandru (21.12.2019 - 06.11 .2020), contabil şef Şuta Elena, responsabili fond forestier 

Drăgilă Cristian (01.01.2019 - 16.1 2.2020), Miu Lucian (06.02.2021 până în prezent. Verificările 

au fost efectuate în prezenţa şefului de ocol şi a responsabilului cu activitatea de fond forestier. 

5.1.5.1. Punerea în valoare a masei lemnoase 

5.1.5.1.1. Organizarea lucrărilor de evaluare a masei lemnoase 

Nu există procesele-verbale care să ateste că şeful ocolului silvic a organizat instruirea 

personalului desemnat să participe la evaluarea masei lemnoase pe picior. 

5.1.5.1.2. Respectarea reglementărilor privind regimul ariilor protejate 

Ocolul nu a transmis, în termen de 7 zile de la emitere, o copie după autorizaţia de 

exploatare către autoritatea responsabilă , pentru partizile: 2 TPR, 20 SR, 126 ACC I, 127 IG, 

183 SR, 198 CV, 202 CV, 234 SR. 
5. 1. 5. 1. 3. Modificarea şi casarea actelor de punere in valoare 

Nu au fost constatate aspecte deosebite nici nereguli majore. 

5.1.5.2. Valorificarea/recoltarea masei lemnoase 

5. 1. 5. 2. 1. Fundamentarea programului de recoltare a masei lemnoase 

Nu au fost constatate aspecte deosebite nici nereguli majore. 

5.1.5.2.2. Borderoul actelor de punere in valoare 

Nu au fost constatate aspecte deosebite nici nereguli majore. 

5.1.5.2.3. Realizarea programului de recoltare a masei lemnoase 

Programul de recoltare a masei lemnoase pentru anul 2019a fost de 25 mii mc (16,6 mii 

mc prin valorificare pe picior si 8,4 mii mc ca lemn fasonat), realizându-se 23,2 mii mc. 

în anul 2020 program~! a fost de 24 mii mc (16 mii mc prin valorificare pe picior şi 8 mii 

mc ca lemn fasonat), realizându-se doar 14,2 mii mc (12,6 mii mc vânzare pe picior, 0,5 mii mc 

prestări servicii ~i 1, 1 mii mc în regie proprie). 

5.1.5.2.4. Autorizarea şi predarea spre exploatare a parchetelor 

Nu au fost constatate aspecte deosebite nici nereguli majore. 

5.1.5.2.5. Respectarea regulilor silvice de exploatare 

Nu au fost constatate aspecte deosebite nici nereguli majore. 

5.1.5.2.6. Reprimirea parchetelor 

În perioada verificată, partizile exploatate au fost reprimite, de regulă, până la expirarea 

termenului acordat prin autorizaţia de exploatare. în situaţia în care reprimirea a fost efectuată 

cu stoc de material lemnos în platforma primară, pentru reprimirea acestei suprafeţe nu s-au 

întocmit documente, astfel, s-a constatat că: 

- nu au fost calculate penalităţile consemnate în Actul de Constatare încheiat la finele 

anului 2019, pentru neîndeplinirea condiţiilor de reprimire apartizii nr. 128 IG (1373874); 

- nu a fost încheiat act de constatare la 15.04.2019, termenul de expirare a perioadei de 

exploatare al partizii nr. 112 IG (1373740); 

-   a întocmit procesul-verbal nr. 7115/30.12.2019 pentru reprimirea 

partizii nr. 81 TP1 (1389356), cu arbori marcaţi şi netăiaţi, fapt constat de reprezentanţii Gărzii 

Forestiere Timişoara; 

10 



- procesul-verbal nr. 1868/15.04.2019 de reprimire apartizii nr. 50 TP1 (1318039) a fost 

operat în SUMAL OCOL o perioadă lungă de timp (PV 1223825/15.04.2019) pentru a permite 

SC LICA EMI AVANTAJ SRL să transporte stocul din rampă (35 mc). 

Prevederi încălcate: 
- art. 17 şi art. 26, din O.M. 1540/2011 ; 
- art. 19 alin.(6) lit. m) din Legea 171/2010; 
- atribuţi i le din fişa postului. 
Persoane vinovate 

tian , responsabilul activităţii de fond forestier; 

- ing. , şef ocol în 2019 şi , şef ocol în 2020. 

NOTA: la data controlului faptele sunt prescrise 
5.1 .5.3. Îngrijirea şi conducerea arboretelor tinere 
5.1.5:,3.1. Organizarea, execuţia şi recepţia lucrărilor 

NOTA: la data controlului faptele sunt prescrise 
5.1 .5.3.2. Realizarea programelor anuale 
Pentru realizarea programului de rărituri au fost autorizate la exploatare un număr de 1 O 

partizi cu valorificare din faza fasonat la cioată . Pentru efectuarea anumitor operaţii privind 

exploatarea acestor partizi au fost încheiate contractate de prestări servicii cu S.C. SMP PAVEL 

S.R.L. Materialul lemnos (fasonat la cioată) nu a fost valorificat în perioada autorizată la 

exploatare a acestor partizi , cu excepţia celui din partizile nr. 67 şi nr. 98 şi numai parţial din 

partida nr. 3 (stoc 155 mc OM). 
5.1.6. Ocolul Silvic Otelu Rosu • • 
Şefi de ocol Mone Ovidiu Bogdan (01.01.2019- 04.02.2020 şi 01 .09.2020 - 31.12.2020), 

(05.02.2020 - 31.08.2020), contabil şef . Verificările au fost 

efectuate în prezenţa şefului de ocol, a responsabilului cu activitatea de fond forestier de la ocol 

şi a delegatului d i recţiei, · 
5.1 .6.1. Punerea În valoare a masei lemnoase 
În anul 2019 a fost pus în valoare un volum total de 58,4 mii mc, faţă de un program de 

evaluare de 65 mii mc. Cu apl icaţia electronică a fost evaluat un volum de 39,4 mii mc (67%). 

Graficul de punere în valoareste conţine sarcini minimale pentru şeful de ocol (o singură 

unitate amenajistică) şi responsabilul cu activitatea de fond forestier (o singură unitate 

amenajistică) , sarcin i care nici nu au fost îndeplinite. Graficul nu este însuşit sub semnătură de 

personalul silvic desemnat să conducă lucrările de evaluare. 

Masa lemnoasă pusă în valoare în anul 2020 a fost de 17,3 mii mc, fată de un program 

de evaluare de 60 mii mc. Întregul volum a fost pus în valoare cu aplicaţia informatică . 

S-a constatat că amplasamentele partizilor de produse secundare rărituri nr. 1199, 1200 

şi 1201 , întocmite în anul 2019, nu au respectat amplasarea masei lemnoase pentru anul de 

producţie 2020, acestea regăsindu-se în amplasarea masei lemnoase pentru anul de producţie 

2019. Din verificarea documentelor existente la dosarele acestor partizi , s-a constatat că datele 

din teren au fost culese în anul 2018, dar întocmirea APV-urilor s-a realizat în anul 2019, cu 

mult peste termenul de 30 de zile de la depunerea carnetelor de inventariere la registratura 

ocolului , prevăzut la alin. 2. din ordinul RNP-Romsilva nr. 10141N.S./25.01 .2011 . 

Verificarea unor acte de punere în valoare s-a efectuat având la bază carnetul de 

inventariere si fisa înăltimilor , fără a fi elaborat APV în stadiul „Cules", unele acte s-au verificat 
, ' ' 

la mai mult de 30 de zile de la întocmirea APV, iar alte acte nu au fost verificate, vinovăţia 

pentru aceste abateri aparţinând şefului de ocol şi responsabililor cu activitatea de fond 

forestier, în conformitate cu obligaţiile ce le revin prin fişa postului . 

Pentru partizile de produse accidentale- doborâturi şi rupturi de vânt (1301-1303, 1308-

1310, 1313, 1314, 1316-1321), întocmite în cursul anului 2020, ocolul silvic nu a solicitat ANANP 

condiţii le specifice la punerea în valoare. Condiţiile specifice activităţii de exploatare a masei 

lemnoase nu sunt însuşite sub semnătură de către titulari i autorizaţii lor de exploatare. 

5.1.6.2. Valorificarea/recoltarea masei lemnoase 
Borderoul final pentru anul 2019 a totalizat un volum de 63,9 mii mc. Masa lemnoasă 

recoltată în anul 2019 a fost de 43, 1 mii mc. 
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Borderoul final pentru anul 2020 a total izat un volum de 75.3 mii mc. Masa lemnoasă 
recoltată în anul 2020 a fost de 39,2 mii mc. 

Pentru anii 2019 şi 2020 nu există lista de partizi la finele fiecărui an de producţie , 
volumele aprobate la sfârşitul fiecărui an fiind calculate pe baza listelor de partizi ediţiile ianuarie 
2019 ş i 2020. 

Au fost verificate prin sondaj, la birou , documentele existente la dosarele unor partizi ş i 
pe teren unele suprafeţe pe care au fost executate lucrări de punere în valoare şi exploatare. 

Partida nr.1148/1406892 Sec.-Cu Şasa, UP IX ua 44A,55B,56B, suprafaţa 12,5 ha, 
volum 25 mc 

Autorizaţia de exploatare de la dosarul partizii nu este semnată de titularul autorizaţiei. 
Nu există graficul de control al exploatării. Procesul verbal de predare-primire nu este semnat 
de reprezentantul titularului autorizaţiei de exploatare, nu conţine schiţa parchetului (care se 
află la APV) . La dosarul partizii se regăseşte anexa nr.7, conform procedurii FSC, dar nu este 
semnată de reprezentantul titularului autorizaţiei de exploatare. Partida a fost reprimită în data 
de 19.08.2020, de către şeful de district fără a avea împuternicire emisă de şefu l ocolului. La 
reprimire nu s-a consemnat stoc de masă lemnoasă . 

Cu ocazia deplasării pe teren s-a constatat că : 
- materialul lemnos se află în faza doborât pe suprafaţa parchetului (cu excepţia 

grămezilor strânse în pieţele de probă) ; 
- suprafeţele de parcurs în ua. 44A (3 ha) ş i 558 (4, 1 ha) nu au fost delimitate, lucrarea 

fiind prevăzută a se executa pe parte din suprafaţa ua-urilor (44A-7,42 ha şi ua 558-10,32 ha) , 
motiv pentru care nu s-a putut face o estimare corectă a suprafeţei parcurse, comparativ cu 
prevederile APV; 

- din punct de vedere tehnic, considerăm că se putea interveni cu o intensitate mai mare, 
în special în ua 44A şi 558; 

- lucrarea a fost recepţionată de către o comisie formată din şef district ing. 1 

, pădurar titular şi pădurar asistent ·, întocmindu-se P .V. de 
recepţie nr. 488/19.08.2019, aprobat de şeful ocolului. Conform consemnărilor din procesul 
verbal, ,, lucrările au fost executate corect şi propunem efectuarea plăţii". Decontarea lucrări lor s
a făcut de către ocol în baza facturii emise de SC Silv Florida SRL, conform devizului ofertă 
anexat la contract (în valoare de 775,22 lei fără cote şi TVA), inclusiv pentru operaţiunea „C. 
64.1.a- Strângerea şi stivuirea materialu lui lemnos rezultat din curăţiri" lucrare care nu a fost 
executată pe teren. 

Partida nr.1325/1749234 TP-rac. , UP IX, ua 26A, suprafaţa 5,44 ha, volum 996 mc, 
calculat pentru producţia anului 2021 

Verificarea actului (format i) a fost efectuată de ing. în data de 
26.01 .2021 (la mai mult de 30 de zile de la întocmirea APV ( )-25.08.2020), cu 
propunerea de aprobare a actului. APV a fost introdus şi listat în SUMAL în data de 26.01 .2021 , 
până în prezent nefiind aprobat. 

Partida nr. 1063/1404498 TP-rac. Bratonea, UP VIII, ua 83%, suprafaţa 23, 5 ha, volum 
3034 mc, producţia anului 2019 

Partida (cu un volum de 3051 mc recalculat pentru producţia anului 2020) a fost 
contractată la licitaţia de masă lemnoasă pe picior din data de 20.08.2020 de către S.C. Colcear 
Serveam S.R.L., încheindu-se contractul de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior 
nr.354/20.08.2020. Preţul de adjudecare al partizii a fost de 125 lei/mc şi s-a eşalonat 
astfel: 15. 09 .2020-31 . 12. 2020 ( septembrie-51 mc/63751ei, octombrie-200mc/25000lei , noiembrie-
600mc/750001ei, decembrie-2200mc/275000lei}. 

Există grafic de controale şi reprimiri dar nu s-a întocmit cu ocazia emiterii autorizaţiei de 
exploatare si nu este semnat de către delegatul ocolului. 

În data de 01.10.2020, s-a întocmit P.V. nr. 2912/01 .10.2020 de constatare a forţei 
majore, întocmit de ing. , ing. 1 păd. în prezenţa 
delegatului SC Colcear Servcom SRL, fără a exista la dosar solicitarea titularului autorizaţiei şi 
fără a exista dispoziţie a şefului de ocol. La data de 29.12.2020, ing. 1 încheie 
act de control al exploatării nr. 4294/29.12.2020 şi act de constatare nr. 4293/29.03.2020, în 
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care se consemnează un stoc pe picior de 1873 mc (conform inventarului ataşat actului). La 
data controlului, partida nu este reprimită , lucrările de exploatare fiind sistate până la emiterea 
reglementărilor de mediu pentru noul amenajament al OS Oţelu Roşu. 

5.1.6.3. Lucrări de îngrijire şi conducere ale arboretelor 
Total pentru 2019 = 455 ha, din care: 
Degajări = 39 ha, 
Curăţiri = 12 ha, 
Rărituri = 404 ha, 
realizându-se 317 ha (70% ), restanţe semnificative înregistrându-se la rărituri (realizat 

268 ha). 
Total pentru 2020 = 547 ha, din care: 
Degajări = 39 ha, 
Curăţiri = 1 O ha, 
Rărituri = 498 ha, 
realizându-se 157 ha (29%), restanţe semnificative înregistrându-se la rărituri (realizat 

104 ha). 
Menţionăm că, de la începutul anului 2021 şi până la data controlului, în fondul forestier 

proprietate de stat administrat de OS Oţelu Roşu nu s-au desfăşurat lucrări de exploatare a 
masei lemnoase, întrucât nu s-a obţinut actul administrativ de mediu (anul 2021 fiind primul an 
de aplicare al noului amenajament), conform prevederilor art. 22, al.(1 3) din Legea 46/2008-
Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 

5.1. 7. Ocolul Silvic Rusca Montană 
Şefi de ocol (01.01 .2019-05.05.2019), 1 (06.05.2019-

29.10.2020), , (30.10.2020 până în prezent), contabili şefi 
(01.01 .2019-31.05.2020), (01.06.2020-24.09.2020), I 

(25.09.2020 până în prezent). Verificările au fost efectuate în prezenţa şefu lui de ocol, a 
responsabilului cu activitatea de fond forestier de la ocol şi a delegatului direc~ei, Poliţă Daniel. 

5.1.7.1. Punerea în valoare a masei lemnoase 
Pus în valoare în 2019 volumul total de 47,7 mii mc, faţă de un program de evaluare de 

44 mii mc, din care 36,9 mii mc (77%) cu aplicaţia electronică. 
Graficul de punere în valoare nu este însuşit sub semnătură de personalul silvic 

desemnat să conducă lucrările de evaluare, iar responsabili i cu verificarea lucrărilor sunt 
desemnaţi numai pentru produse principale. 

Masa lemnoasă pusă în valoare în anul 2020 a fost de 45 mii mc, faţă de un program de 
evaluare de 45 mii mc. Întregul volum a fost pus în valoare cu aplicaţia informatică. 

Graficul de punere în valoare nu este însuş it sub semnătură de personalul silvic 
desemnat să conducă lucrările de evaluare, iar pentru produse secundare-curăţiri nu sunt 
nominalizaţi responsabili cu verificarea lucrărilor. 

Verificarea unor acte de punere în valoare, în special a celor întocmite în cursul anului 
2019, s-a făcut peste termenul de 30 de zile de la data întocmirii acestora, contrar dispoziţiilor 
regiei, iar actele de punere în valoare pentru produse secundare-curăţiri şi pentru produse 
accidentale întocmite pentru realizarea instalaţiilor de scos apropiat nu au fost verificate 
vinovăţia pentru aceste abateri aparţinând şefului de ocol ş i responsabililor cu activitatea de 
fond forestier, în conformitate cu obligaţiile ce le revin prin fişa postului . 

5.1. 7 .2. Valorificarea/recoltarea masei lemnoase 
Borderoul final pentru anul 2019 a totalizat un volum de 54,5 mii mc. Masa lemnoasă 

recoltată în anul 2019 a fost de 46,9 mii mc, din care 34,4 mii mc produse principale, 8,3 mii mc 
produse din tăieri de conservare, 0,9 mii mc produse accidentale I, 3, 1 mii mc produse 
secundare şi 0,2 mii mc produse accidentale li. 

Borderoul final pentru anul 2020 a totalizat un volum de 48,4 mii mc. Masa lemnoasă 
recoltată pe anul 2020 a fost de 41,3 mii mc, din care 32,6 mii mc produse principale, 3,5 mii mc 
produse din tăieri de conservare, 1,3 mii mc produse accidentale I, 3,3 mii mc produse 
secundare şi 0,6 mii mc produse accidentale li. 
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Au fost verificate prin sondaj, la birou, documentele existente la dosarele unor partizi şi 
pe teren unele suprafeţe pe care au fost executate lucrări de punere în valoare şi exploatare. 

Partida nr. 1529518/479 SR Vameşu, UP V, ua 55A, suprafaţa 13,47 ha, volum 368 mc 
în procesele verbale de predare-primire, general şi pe postaţe, nu se regăseşte schiţa 

parchetului/postaţelor predate. 
Nu au fost emise dispoziţii de predare a masei lemnoase, conform plăţilor efectuate. 
Predările pe postaţe au fost făcute în urma facturării masei lemnoase şi a depunerii de 

către beneficiar a documentelor de plată asiguratorii, scadente în termen de maxim 20 de zile 
de la data facturării. 

Partida nr. 1529678/452 Cons. Valea Padeş 2, UP III, ua 50B, suprafaţa 5,84 ha, volum 
218mc 

Nu au fost emise dispoziţii de predare a masei lemnoase, conform plăţilor efectuate. 
Se constată că evaluarea masei lemnoase, predarea generală şi pe postaţe, controalele 

de exploatare şi reprimirea parchetului au fost făcute de aceeaşi persoană, şef de district Toltiş 
Nicolae. 

Partida nr. 1523923/469 TP3 Ciotorogu 2, UP V, ua 134A, suprafaţa 17, 23 ha, volum 
1150 mc 

Nu au fost emise dispoziţii de predare a masei lemnoase, conform plăţilor efectuate în 
anul 2020. 

5.1. 7 .3. Lucrări de îngrijire şi conducere ale arboretelor 
Total 2019 = 139 ha, din care 
Degajări = 5 ha, 
Curăţiri = 28 ha, 
Rărituri = 106 ha, 
realizându-se 148 ha (106%), depăşiri faţă de program înregistrându-se la degajări 

(realizat 24 ha). 
Total 2020 = 141 ha, din care: 
Degajări = 5 ha, 
Curăţiri = 30 ha, 
Rărituri = 106 ha, 
realizându-se 142 ha (101%), depăşiri faţă de program înregistrându-se la degajări 

(realizat 8 ha). 
În situaţiile de lucrări întocmite de comisiile de recepţie nu este menţionat amplasamentul 

lucrărilor executate, respectiv UP, ua, partida de curăţiri. 
5.1.7.4. Alte aspecte verificate 
Verificarea Încadrării În grade de accesibilitate a partizilor nr. 459 (TP4) şi nr 535 (TP 

racordare) adjudecate de firma S. C Colcear Agregate S.R.L. 
Verificarea s-a făcut ca urmare a dispoziţiei primită de la coordonatorul comisiei de 

control, urmare unor sesizări prin care se afirma că distanţa medie de colectare a materialului 
lemnos din parchete, pe baza căreia s-a calculat preţul de vânzare, nu este cea reală, fiind 
luată în calcul o d istanţă mult mai mare. 

Verificarea s-a făcut pe teren în prezenţa personalului silvic care a condus echipele de 
marcare pentru cele două partizi - şef de district , şef de district _ , şi 
responsabil fond forestier O.S. Rusca Montană, ing. , iar la birou în 
prezenţa şefului ocolului, dr. ing. 1. 

!n urma verificării la birou şi pe teren, am constatat următoarele: 
Platforma primară pentru ambele partizi (în volym total de 9032 mc) a fost stabilită 

conform schiţei anexate, în apropierea bornei 213, lângă DAF Pârâul cu Raci , la distanţa de 
peste 1500 m faţă de ambele parchete. Întrucât spaţiul de depozitare este insuficient, materialul 
lemnos exploatat a fost depozitat de-a lungul drumului. 

Drumul forestier este în prezent impracticabil transportului cu mijloacele auto ale 
beneficiarului, pe de o parte din cauza ogaşelor formate de utilajele folosite în condiţii de 
umiditate excesivă la apropiatul materialului lemnos, cât şi datorită elementelor constructive ale 
drumului (curbele 2 şi 3 în ac de păr, porţiuni cu lăţime mică şi pantă mare) , care nu pot fi 
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depăşite de mijloacele auto utilizate în prezent la transportul lemnului. (Drumul a fost proiectat şi 

realizat în anii 70) 
în prezent, pentru apropiatul masei lemnoase este folosit un traseu care conduce la o 

distanţă de aproximativ 1600 m pentru partida nr. 535 şi de 1300 m pentru partida rir. 459. 
-Conform definiţiei din H.G. nr. 715/2017, art. 1, alin. g), gradul de accesibilitate este 

"distanţa determinată prin măsurători pe teren, pe traseul instalaţiilor de scos-apropiat existente 

sau al celor proiectate, dintre centrul suprafeţei parchetului şi cea mai apropiată cale de 

transport cu caracter permanenf'. Având în vedere că drumul forestier este cale permanentă de 

transport (fără a se face menţiuni asupra stării acestuia la momentul stabilirii gradului de 

accesibilitate), considerăm că pentru partida nr. 459, amplasată în U.P. IV, u.a. 74C, s-a 

apreciat gradul de accesibilitate eronat (>1500m), ţinându-se cont de starea drumului (porţiuni 

înguste cu pantă mare, curbe în ac de păr) şi nu de definiţia din regulament. în cazul acestei 

partizi, s-a apreciat pe harta amenajistică distanţa de la centrul suprafeţei parchetului măsurată 

pe drumuri de scos apropiat existente, până la DAF Pârâul cu Raci, ca fiind de circa 600m. 

-Prin adresa nr. 4922/14.12.2020, O.S. Rusca Montană a înaintat la D.S. Caraş Severin, 

lista partizilor pentru licitaţia intermediară de masă lemnoasă pe picior, din data de 14 ianuarie 

2021. Partizile nr. 459 şi nr. 535 au fost introduse în licitaţie , ambele având preţul de APV 

calculat pentru un grad de accesibilitate mai mare de 1500m. Astfel, în cazul partizii nr. 459, la 

un preţ de APV calculat de 117,31 lei/mc s-a propus un preţ de pornire de 130 lei/mc, iar în 

cazul partizii nr. 535, la un preţ de APV calculat de 124,8 lei/mc, s-a propus un preţ de pornire 

de 130 lei/mc. Partizile au fost adjudecate la licitaţia din data de 14.01.2021 de către S.C. 

Colcear Agregate S.R.L., la un preţ de 190 lei/mc pentru partida nr. 459 şi 210 lei/mc pentru 

partida nr. 535. 
-S-a recalculat preţul de APV al partizii nr. 459 pentru gradul de accesibilitate de 501-

1000 m, rezultând un preţ de APV de 124,83 lei/mc, sub preţul de pornire propus de ocol prin 

adresa nr. 4922/14.12.2020, deci, eroarea de apreciere a distanţei de scos - apropiat nu a 

influenţat practic în niciun fel preţul final de adjudecare, în concluzie, sesizarea primită în acest 

sens, precum că s-ar fi intenţionat vicierea calcului de preţ şi favorizarea agentului economic, nu 

are obiect. 
5.1.8. Organizarea licitaţiilor de masă lemnoasă 
A fost anal izată activitatea de valorificare a masei lemnoase pe picior, respectiv modul de 

organizare, desfăşurare a licitaţiilor, de contractare a masei lemnoase şi rezilierea unor 

contracte de vânzare - cumpărare. Verificările au vizat această activitate pentru toate 

subunităţile din structura direcţiei silvice, precum şi unele aspecte cuprinse în diverse sesizări, 

articole de presă şi postări în spaţiul social - media. 
La verificări au participat delegaţii direcţiei silvice 1, şi 

Directori în perioada verificată, 1 (01.01 .2019 - 21.12 2018), 
. I (21.12.2018 - 20.12 2019), (20.12-2019 - 05.11 .2020), 
(05.11.2020 - 21 .12.2020), (21.12.2020 până la data şi pe perioada controlului) . 

Au fost verificate documente întocmite de către Direcţia Si lvică în perioada supusă 

controlului, sau aspecte la care s-a făcut referire prin sesizari , articole de presă , postări în social 

- media. 
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5.1.8.1 Licitaţii d1 - . - - . - ·-· ~-· - .. ----·â -- -- . -. - 11 - ___ ,. __ - ..,_ ..,, _____ 

Preselectie Masa lemnoasa oferita la llcitatie Masa lemnoasa 
la licitatie la negociere adjudecata, d.c.: 

Felul . ------- Conte Volum 
NrC licitaţiei Nr. Preţ Preţ 

statii contract 
Data licitatiei Nr. Nr. Volum Volum Preţ Volum Preţ Volum Preţ rt (strigare/pi op. op. op. APV pornire at 

ic închis) Dată 
ec. ec. ec. 

parti 
insc admi Total Total Total Total Total Total Total Total Total 
rişi şi 

cipa 
nti rnc leilrnc lei/rnc mc lel/mc mc lei/mc mc lei/mc mc 

1 Princip-
06.12.2018 __ Striaare 28.1 1.2018 92 89 68 328480 127 45 153,97 181975 176.19 181975 176,19 o 0,00 1 177337 

2 
lnterm-plic 

17.01 .2019 inchis 14.01.2019 42 41 29 146505 125,03 146, 15 48133 167,81 17808 187,10 30325 156 49 48133 

3 lnterm-
20.02.2019 Striaare 15.02.2019 44 41 38 141591 120 86 135,54 63217 157,72 43334 161,24 19883 150,03 2 63217 

4 
lnterm-

18.04.2019 Striaare 15.04.2019 62 61 50 222264 101 77 112 69 76784 157,55 70898 158, 15 5886 150,31 67948 -
lnterm-

5 
31.05.2919 Striaare ,_1 {t05.2019 40 38 30 186086 100,80 107 28 42335 135 81 17376 142 57 24959 13110 2 42335 

6 
lnterm-

12.07.2019 Striaare . . 09.072019 24 20 16 147300 97 44 100,53 16153 134 17 8351 142,37 7802 125,39 1 16153 

7 lnt.erm-
27.01)_.2019 Strici are 22.08.2019 50 42 24 250838 109,72 116,00 28281 146, 15 25660 147,90 2621 129,08 2 28281 -

lnterm-
8 

;20.09.2019 Striaare 1709.2019 35 32 26 236685 108 13 111 ,71 30964 134,39 1425 165,37 29539 132,90 2 30964 

9 lnterm-
18.10.2019 Striaare 15.10.2019 25 23 16 215515 10714 109,71 17615 140,94 o 0,00 17615 140,94 1 17615 

10 lnterm-
12.11 .2019 Stria.are 07.11.2019 12 12 10 195014 106,37 108,05 8810 129,22 2533 96,86 6277 142,29 8810 -

TOTAL 2019 2070278 514267 369360 144907 500793 . -
1 Princip-

28.1 1.2019 Striaare 21.11.201 9 71 67 o 295951 126,34 143,96 o 0,00 o 0,00 o 0,00 o 
2 

lnterm-
16.01.2020 _ ,.__Stri~ 13.01 .2020 65 61 42 311605 126 07 143,21 123723 144,84 4647 146,00 119076 144,79 123723 I-

3 
lnterm-

11.02.2020 Stricare 06.02.2020 56 52 41 323297 122,25 129 62 94822 138,50 36930 144,05 57~~..._ 134,96 94822 
lnterm-plic 

-
4 09.04.2020 închis 06.04.2020 41 39 36 361199 107 98 109 85 60890 125,82 60890 125,82 o 0,00 60890 

5 
lnterm-

09.06.2020 Striaare 03.06.2020 . .21.. 53 42 322643 105 88 108,04 56955 118,23 10852 127,78 46103 115,98 56955 

6 
lnterm-

09.07.2020 Stria are 06.07.2020 37 37 19 279489 105,44 107, 17 25628 136,64 12820 143,94 12808 129,34 25628 

7 
lnterm-

23.07.2020 Striaare 20.07.2020 23 23 17 26020i_ 103,54 104 97 17764 126,63 2170 161,67 15594 121 ,75 . 17764 

8 
lnterm-

06.08.2020 Striaare 03.08.2020 5 5 4 241632 102 26 103,64 4859 101 32 o 0,00 4859 101 ,32 4859 ··-
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·--·-- _.,.,. , ....... - -~----· - --

9 
lnterm-

20 08_2020 Strioare 17.08.2020 31 31 21 353562 109 76 113,22 28089 1_57 84 15001 171 , 13 13088 142,60 28089 

10 
lnterm-

0309_2020 Strioare 31 .08.?Q~ 20 20 9 327694 106,54 109 35 8165 123,55 80 147,00 8085 123,32 8165 

11 
lnterm-

17.09.2020 Stricare 14_09.2020 24 23 13 324829 107,54 10965 18794 139,32 6078 148,97 12716 134,70 18794 
-

12 
lnterm-

01.10.2020 Strioare 28.09.2020 21 19 12 322244 107 82 110 14 21516 133,74 2850 147,00 18666 131,72 21516 

13 
lnterm-

15.10.2020 Stricare 12.10.202Q_ 17 14 11 287636 10ş_,39 110,30 12135 130 12 4229 143 70 7906 122 85 12135 

14 
lnterm-

29.1 _0.2020 Strioare 26.10.2020 --~-- 11 7 256588 108,69 107,35 13752 138 46 3999 126 00 9753 14_3,57 13752 

15 
lnterm-

12.11.2020 -~~re 09.11.2020 13 13 10 254138 107 20 102 47 12169 92,75 5704 79,53 6465 104 41 - 12169 

TOTAL 2020 4522711 499261 166250 333011 499261 
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La licitaţia principală de masă lemnoasă pe picior organizată în data de 06.12.2018, 
pentru productia anului 2019, a fost oferit spre valorificare volumul de 328,5 mii mc, cu un preţ 
mediu de por~ire de 153,97 lei/mc. În urma desfăşurării licitaţiei principale, la care au participat 
68 operatori economici, s-a adjudecat un volum de 182 mii mc, cu un preţ mediu de adjudecare 
de 176, 19 lei/mc. Procentul de adjudecare la licitaţia principală pentru anul de producţie 2019 
este de 55,4%, iar preţul mediu de adjudecare a crescut cu 22,22 lei faţă de preţul mediu de 
pornire. 

în anul 2019 a fost oferit spre recoltare prin vânzare pe picior un volum de 707,6 mii mc, 
a fost contractat pe picior un volum de 568, 7 mii mc, din care s-a exploatat volumul de 483,6 mii 
mc până la finele anului. 

La licitaţia principală de masă lemnoasă pe picior organizată în data de 21.1 1.2019, 
pentru productia anului 2020, a fost oferit spre valorificare volumul de 295,9 mii mc, cu un preţ 
mediu de porn'ire de 143,96 lei/mc. În urma anunţării licitaţiei principale s-au înscris 71 operatori 
economici, dar nu s-a prezentat la l icitaţie niciunul şi , pe cale de consecinţă , nu s-a adjudecat 
nici o partida şi niciun lot, oferite spre vânzare. 

După desfăşurarea primei licitaţii intermediare din data de 16.01.2020, unde au fost 
oferiţi spre vânzare 311 ,6 mii mc, s-au adjudecat 128,4 mii mc, din care 123,7 mii mc prin 
licitaţie~şi 4,7 mii mc prin negociere. Preţul mediu de adjudecare a fost de 144,84 lei/mc. 

ln anul 2020 a fost oferit spre recoltare prin vânzare pe picior un volum de 812,8 mii mc, 
a fost contractat pe picior un volum de 524,8 mii mc, din care s-a exploatat volumul de 410,2 mii 
mc până la 31 .12.2020. 

Urmare a verificării documentelor ce au făcut obiectul licitaţiilor pentru vânzarea masei 
lemnoase pe picior au fost constatate, în principal, următoarele: 

-pentru licitaţia intermediară din 27.08.2019, urmare a aprobării CD 30/12.08.2019 
privind modificarea borderoului, s-a retras partida 349/1395952 pentru încadrarea în volumul 
maxim admis la recoltare; 

-pentru licitaţia intermediară din 18.04.2019 s-a diminuat volumul cu 6985 mc datorită 
neaprobării de CD a modificărilor listei de partizi propuse spre valorificare a masei lemnoase pe 
picior prin retragerea a 6 partizi. 

în aceste 2 cazuri, mai sus menţionate, nu s-au respectat paşii din Procedura 
operaţională „Comercializarea masei lemnoase pe picior- P.O. 10.01.01. Ediţia li". 

-au existat cazuri, în care un operator economic a achitat datoriile restante până la ora 
finalizării preselecţiei , însă acesta nu a mai fost admis pentru a participa la preselecţie . De 
exemplu, pentru licitaţia intermediară din 20.09.2020, la preselecţia din 17.09.2020 s-a 
constatat că SC BIG PROD FOREST are datorii de 55753 lei. Preselecţia a început la ora 12.00 
şi s-a terminat la ora 16.00. Până la ora 12.00 operatorul economic a achitat 50000 lei, iar la ora 
12.13 a achitat şi diferenţa de 5753 lei. A fost respins la preselecţie, a făcut contestape şi totuşi 
a fost respins, .,motivat" de datoria de 5753 lei, înregistrată după ora începerii preselecţiei, 
nemai~ind interogată baza de date şi la ora afişării procesului verbal de preselecţie. 

ln urma preselecţiilor din perioada 2019-2020 au fost respinşi mai mulţi operatori 
eco nomici. Acestia au formulat contestatii la rezultatul oreselectiilor, duoă cum urmează : 

I I Nr. Data Data Operatori respinsi la preselectic Motivul respingerii la 
Rezultatul 
solutiooarii I Crt. licitat iei presclcctiei care au formulat contestatie prcselectie 
contestatiel i 

i I I 20.02.2019 j 15.02.2019 SC COD&DAJ\/ FOREST SRL DATORII ADMIS ' : I SC DUTL:&GIN FOREST LEMN : 2 ' 20.02.2019 : 15.02.2019 I DATORII ADMIS I SRL 
! 3 31.05 2019 28.05.2019 SC ENEA CHEILE NEREI SRL DATORII RESPI~S 

4 31.05.2019 28.05.2019 SC ANDSILVA IMPEX SRL DATORII RESPNS s 12.07.2019 09.07.2019 SC VILELLA INTER SRL DATORII RESPNS ! 
I i I DATORJl SC COLCEAR 

6 27.08.2019 22.08.2019 SC COLCEAR AGREGA TE SRL SERVCOM SRL (ASOCIAT RESPNS 
COMUN) 

DATORII SC 
7 27.08.2019 22.08.2019 SC ECU NATUR SRL EUROANDCRIS 9491 SRL RESPNS 

CASOClAT COMUN) 
8 20 09.2019 17.09.2019 SC BIG PROD FOREST SRL DATORII RESPl~S 
9 20.09.2019 17.09.2019 SCANTIIONY INCIDENTE CONTRACT ARE RESPINS 

18 



MUL TIFUNCTIONAL SRL 
JO 15.10.2019 18.10.2019 SC UD FORESTRANS SRL DATORII RESPINS 
li 28.11.2019 21.11.2019 SC FORMEXIM TRANZIT SRL DATORII RESPINS 
12 28.11 .2019 21. 11.2019 SC Al WOOD SPEDITION SRL DATORII RESPINS 
13 11 .02.2020 06.022020 SC BRA!LA SRL DATORII RESPINS 

DOCUMENTATIE 
14 09.04.2020 06.04.2020 SC BRADUL SRL NETRANSMISA LA D.S. RESPINS 

CARAS-SEVERJN 
DOCUMENTAT[E 

15 01.10.2020 28.09.2020 SC TRANS FAG FOREST SRL NETRANSMISA LA D.S. RESPINS 
CARAS-SEVERIN 

Licitaţiile organizate pentru producţia anilor 2019 şi 2020 au fost de tipul licitaţie publică 

cu strigare şi cu plic închis. 
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5.1.8.2. Rezilieri contracte de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior 

5. 1. 8. 2. 1. Situaţia partizilor din FF proprietate publică de stat administrat de DS Caraş - Severin reziliate 
in cursul anului 2019- masă lemnoasă pe picior. 

-- -- - ···- · .. .. 
Volum Valoare Pret Nr/data 

Nr. Ocolul Nr. partida/ Felul aprobarii 
crt. silvic SUMAL tăierii 

brut totala unitar Nr. contract Ag. Economic 
rezilierii Obs. 

mc lei lei/mc 
HCD 

o l ;z_ .. 3 4 5 6 7 8 9 iO 
1 Bocsa 524/1215178 PR2 159 33390 210 350/15.02.2018 SC Fratelli 

3/17.012019 pierderea garantiilor Romana HolzSRL 

2 Paltinis 470/1186858 T.rase 150 14250 95 331/05.12.2017 SC Dragobat-
4/05.02.2019 amiabil ASSRL 

SC Mitocarii 3 Bozovici 262/1229516 PRI 999 159840 160 535/02.08.2018 4/05.02.2019 amiabil Forest 
- -- - ··----- .. - -·--·---· ... .., 

4 Raile 1275/1224209 Cons. 255 52432 226 129/05.12.2017 SC Dark 6125.02.2019 amiabil Herculane Forcst SRL 
SC Colcer 5 Teregova 349/1174808 PR 1525 437675 287 97/05.12.2017 6/25.02.2019 amiabil Servcom 

6 
Baile l 157S/1224172 PR2 341 94116 276 402/15 .02.2018 U.D. 

11/28.032019 pierderea garantiilor Herculane Forestrans 

7 
Baile 1245S/1224193 Cons. 59 9934 168 405/15.02.2018 U.D 

I 1/28.03.2019 pierderea garantiilor, partial din grupaj Herculane Forestrans 

Baile U.D. 8 974Sn48166 Rarit. 393 31440 80 474/17,03.2017 11/28.03.2019 pierderea garant ii lor Herculane Forestrans 

9 Mehadia 178/938428 PR-R 1775 280450 158 574/02.08.2018 Timber Planet 11/28.03.2019 pierderea garantiilor 

10 Mehadia 357/1225241 PR2 3830 1011120 264 47/05.12.2017 Big Prod 
11/28.03.2019 amiabil Foresl 

li Mchadia 3 90/1225 I 46 PIU 3206 872032 272 504/02.08.2018 Contact 11/28.03.2019 amiabil Pepforest 

12 Teregova 472/1405029 PR-R 1848 553270 305 15/06.12.2018 
Antony 

16/03.05.2019 pierderea garantiilor Multifuctional 

13 
Baile 

1226$/1224173 PR-R 781 174944 224 160/05.12.2017 Galilex Forest 16/03.05.2019 pierderea garantiilor Herculane 

14 
Bailc 

1270/1224206 Cons. 407 94424 232 129/05.12.2017 Dark Forest 16/03.05.2019 pierderea garantiilor Herculane 

15 Bailc 1293/1224219 Cons. 225 52200 232 129/05.12.2017 Dark f'orest 16/03.05.2019 pierderea garantiilor Herculane •-·•-- ···~----· -· ·- -
16 

Bailc 1287/1224180 PR2 769 161490 210 · 506/02.08.2018 Dark Forest 16/03.051019 pierderea garantiilor Herculane - ·--· 
____ , 

17 
Baile 

1299/1224181 PR2 858 171600 200 507/02.08.2018 Dark Forcst 16/03.05.2019 pierderea garantiilor 
I lcr_<:_ulane 

18 Teregova 451 /1371720 PR2 2383 772092 324 105/06.12.2018 Martin Forest 18/15.052019 pierderea garantiilor 
-~ -

Tyg Legno 
19 Mchadia 508/1390369 PRI 5075 1126650 222 349/18.04.2019 18/15.05.2019 pierderea garantiilor 2001 

20 Nera 195/1389069 PRI 2612 1031740 395 350/18.04.2019 Ty11, Le11,no 18/15.05.2019 pierderea 11,arantiilor . 

20 

- .. ·-
Readjudecat licitatie/ Pret Motivul 

rezilierii op. negociere unitar Obs. 
Economic data lei/mc 

u 12 13 14 l.5 
solicitare 

* * • prop. 
a11,. casare 

acces prop. * • • 
~~ 

APV 
necoresp. * • • prop. 

Panta casare 
studii pad. • • • prop. 

Vir11,ine casare --neasigurare Manin 
L.18.04.19 166,8 acces prop. Forcst reorimita 

solicitare Versant 
1..18.04.19 ag. 2001 168 

reorimita 
solicitare • • * 

prop. 
3!!. casare 

casat 

soliei Lare remarcat, 
• • • Pl558. ag. 

Bord.202 
I 

solicitare • • • prop. 
ae. Casare 

DAF Contact Pep 
L.18.04.19 168 calamitat Forest reorimita 

DAI-' Big Prod L.18.04.19 168 calamitat Forest re rimj!!_ 
renuntare And Silva 

N.27.08.19 130 contract lmoex reorimita 
renuntare Versant 

N.20.09.19 110 contract 2001 reorimila 
renuntare 

* • • contract casare 
rcnuntare • * * contract C8S!}.!___ 

renuntare King Alpin 
N20.09.l9 142 contract Alex reprimita 

renuntare 
Tufar Trans N.12.07.19 141 contract rcorimita 

renuntare SV Mirfor N.31.05.19 160 contract reprimi la 

solicitare Nck 
Product N.31.05.19 160 ag. lmoort reorimita 

nerspectare Cosaveana N.31.0S.19 150 reprimita 



- ~ ---- ---
-- ·- -- -- 2001 contract Sing -

Sasca Tyg Legno sol icitare Marpur 
21 Montana 81/1324786 Cons. 385 72765 189 351/18.04.2019 2001 18/15.05.2019 pierderea garantiilor Actual N.08.07.20 135 ag. 

Stroia reorimita -
22 

Sasca 
83/1325329 Cons. 765 144585 189 35 1/18.04.2019 Tyg Legno 

18/15.05.2019 pierderea garantiilor solicitare Rot-Adim 
N.09.06.20 142 Montana 2002 a!!. & Vio reo~Lmita 

23 Bocsa 507/1185712 PR2 418 70224 168 228/05.12.2017 Petre si Tete 20/24. 05 .2019 pierderea garantiilor neplata • • • prop. 
Romana casare 

24 Mchadia 424/1225590 Cons. 382 50042 131 432/11.05.2018 GTR Nic Ban 
22131. os .2019 amiabil, partial neasigurare 

* • • prop. 
>--->-- -- Trans acces oroo. casare ---

ARH Franco rezerva 
25 Mehadia 4 7 8/13 89640 Cons. 558 76446 137 18/06.12.2018 22/31. 05.2019 pierderea garantiilor neplata • • • bord. Explo 

------ -- 2021 

Contact APV Mitocarii reziliat, 
26 Nera 208/1389386 PRI 2173 597575 275 300/18.04.2019 Pcpforcst 21/28,05.2019 amiabil inaccesibil Forcst L.09.04.20 136 studii pad. 

- - Virgine 

27 Rusca 309/1192127 Cons. 1014 295074 291 332/15.02.2019 C'olcear 24/25.06.2019 pierderea garantiilor solicitare Susai 
L.11.02.20 126 Montana Servcorn 8!!. Servcorn reprimita 

28 
Bocsa 

265/1226366 PR2 1287 189189 147 176/05.12 2017 
Hoanito 

24/25.062019 amiabil neasigurare 
Grigrazus N.06.08.20 112 Montana lvascu acces oroo. rcorimita 

29 
Bailc 

1171 li 029000 Raril. 722 61211 85 99/08.12.2016 Dark Forest 28/29.07.2019 pierderea garantiilor, partial din grupaj renuntare • • * Herculane contract casat 

Bailc APV 
30 1098/904183 Cons. 286 42042 147 591/02.08.2017 C.C. H. 30/12.08.2019 amiabil, partial marca . • • Herculane 

lnchisa casat --
Baile APV 

31 1019/1224160 PR2 1628 341880 210 351/15.02.2018 Galilcx Forest 30/12.08.2019 amiabil * • • Herculane marca 
lnchisa bord.2021 

Tyg Legno solicitare Nek 
32 Nera 219/1388748 PR2 4000 1004000 251 257/20.02.2019 30/12.08.2019 pierderea garantiilor Product N.18.10.19 152 

2001 ag. Import reprimita --
33 Valiug 497/1322449 PR_R 1083 256671 237 215/20.02.2019 Colccar 

31/20.08.2019 pierderea garantiilor solicitare A I Wood N.18.10.19 152 Servcom ae.. Soedition rcorimita -
34 Valiug 504/1330707 PR2 3543 503106 142 155/17.01.2019 Colcear 31/20.08.2019 amiabi l DAF • • • Servcom calamitat bord.2021 

35 Teregova 260/ I 032149 Cons. 1466 200842 137 6/06.12.2018 Anasiarom 33/06.09.2019 amiabil neasigurarc • * • prop. 
acces oroo. casare -·-~--

36 
Sasca 

89/1338772 PR2 1575 212625 135 246120.02.2019 Spiridon Silv 
34/18.09.2019 amiabil 

ncasigurare • • • prop. 
Montana Forest acces prop. casare 

37 Paltinis 5/1474428 PR2 620 124000 200 276/18.04.2019 Ban Big Fag 34/18.09,2019 pierderea garantiilor solicitare Tobi Kino L.11.02.20 152 a2. Forest reorimita 

38 
Otelu 

I 055/1346650 Ace.I 403 84630 210 343/18.04.2019 SV Mirfor 34/18.09.2019 pierderea garantiilor 
solicitare VI V Vasi 

L.12.11.19 74 
Rosu ae:. Forest l!J!!!mita - --

39 Valiug 522/1355552 Cons. 941 177745 188.9 153/17.01.2019 Cerbul 35/08.10.2019 amiabil Pod Colcear L.11.02.20 147 
Company calamitat Scrvcom rcprimiţ~ 

40 Bocsa 564/1357025 PR 1 ll8 23600 200 194/20,02.2019 Alexandru PG 35/08.10.2019 pierderea garantiilor neplata * • • prop . 
Romana Lemnarul casare ·- ---

Alexandru PG 
41 

Bocsa 
588/1357937 PIU 190 32300 170 266/18.04.2019 35/08.10.2019 pierderea garantiilor neplata • • . prop. 

Romaua Lemnarul casare ------ --
I.im-Solo solicitare 

42 Bocsa 250/1226353 Rarit. 410 27060 66 232/20.02.2019 35/08.10.2019 pierderea garantiilor • • • 
Montana Forest 81!., casata -- ·-

43 Paltinis 747/1303317 l'R2 1360 170000 125 611/11 .10.2018 Cerbul 35/0&.10.2019 amiabil neas ie.urare • • • casata 
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--· ------·1·--
Comoanv acces oroo. -- PIU -

44 Valiu2 5 I 4/ 1340698 2687 464851 173 254/20.02.2019 SV Mirfor 35/08.10.2019 oierderea garantiilor • • • bord,20~_!_ 

45 
Otelu 1060/1402798 Cons. 101 9090 90 211/20.02.2019 

Colcear 35/08.10.2019 amiabil 
DAF • • • 

Rosu .. - Servcom calamitat c.isat 

46 
Otelu 1094/1402888 Cons. 329 32900 100 212/20.02.2019 

Colcear 35/08.J 0.2019 amiabil 
DAF • • • prop. 

Rosu Servcom calamitat casare 

47 Teregova 458/1405240 PR-R 2806 634156 226 11/06.12.2018 
And Silva 36/24.10.2019 amiabil 

DAF And Silva 
L.09.04.20 l15J 

lmpex calamitat Impex in lucru 

48 Teregova 462/1405324 PR-R 2229 514899 231 12/06.12.2018 
And Silva 36/24.10.2019 amiabil/partial 

DAF • + • prop. 
lmpex calamitat Cosore 

--
49 

Bocsa 176/1030639 PR-R 200 29400 147 502/02.08.2018 
Concept 36124.10.2019 amiabil 

neasigurare ,. • • 
Montana Caroenclu acces oroo. ----- casare 

Yanis 
50 Oravita 104/1389513 Cons. 258 43860 170 189/17 .O 1.2019 Emanuiel 36/24.102019 pierderea garantiilor neplata Vilella Inter N.03.09.20 144 

Forcst reorimita 
'="-- -

51 Nera 225/1388886 PR R 1367 218720 160 157/17.01.2019 
Cosaveana 37/29.10.2019 amiabil 

DAF • • • prop . 

- Sine. calamitat casare 
~ ---I--•----

52 Paltinis 32/1486064 PR2 386 52882 137 430/27.082019 
J.R.S. Stanciu 37/29.10.2019 pierderea garantiilor neplata 

Tobi Kino N.23.07.20 130 
Comnanv Forest rcorimita 

~ · - Cos & Nic 
53 Anina 764/1157517 TTG 1288 236992 184 604/02.08.2017 39/12.11.2019 pierderea garantiilor neplata • • • 

Forest Trans casat 
- Salcomex DAF 

54 Mehadia 474/1389647 PR2 2959 535579 181 120/06.1220 I 7 39/12.11.2019 amiabil, partial • • • prop . 

Prod calamitat Casare 

TOTAL 67587 14666030 
2019 

5. 1. 8. 2. 2. Situaţia partizilor din FF proprietate publică de stat administrat de OS Caraş - Severin reziliate 
in cursul anului 2020 - masă lemnoasă oe picior. 

Volum Valoare Pret 
Nr/data Readjudecat licitatie/ Pret 

Nr. Ocolul Nr . partida/ Felul Ag. aprobarii Conditii de 

crt. silvic SU MAL tăierii 
total totala unitar Nr. contract 

Economic rezilierii reziliere 
Motivul rezilierii op. negociere unitar Obs. 

mc lei lei/mc HCD 
Economic data lei/mc 

8 J 2 3 4 5 6 7 8 9 li) li 12 13 14 15 

l Anina 859/1401399 rarituri 584 49056 84.00 340/18.04.2019 Silvani GeorRe 1/13.01.2020 amiabil/nartial DAF calamitat • • • casat 

pierderea garantiilor si propus 

2 Mehadia 358/1225263 PR-2 3524 947956 269.00 243/05.12.2017 Salcomex Prod 9/13.03.2020 6 luni neo lata • • • casare 
.. 

Bocsa 
3 Romana 715/1525208 PR-R 1602 240300 150,00 67/16.01.2020 Razustom 16/11.05.2020 amiabil marcat in alt ua • • * casat 

Lica Emi pierderea garantiilor si propus 

4 Oravita 205/1502947 Cr-Si 71 6035 85.00 49/16.01.2020 Avantai 16/11.05.2020 3 luni neo lata • . * casare 
--

Bailc pierderea garantiilor si dosar penal 

5 I lerculanc 1255/1225876 rarituri 2083 127063 61.01 446/20.09.2019 Bclani Plus 18/04.06 2020 3 luni taieri ilee:ale.infrac. • • • in instanta 
. 

Baile pierderea garantiilor si dosar penal 

~ _ _t!erc~lane _ J:19911 i? I 872 ACCI 188 12784 68,0( 1/446/23.12.2019 Bclani Plus 18/04.06.2020 3 luni taieri ilee:alc.infrac. • • • in instanta 

_ ] ~(_IZOVifi_ 1.-'!33/15491.!.L PRI 1098 13725( 125.0I 63/16.01.2020 Pam SA 19/17.06.2020 amiabil inventar eronat. G F • • • casat 
-·- -· 

8 Aozovici 349/1395952 PR2 2929 486214 166,()( 135/1 1 .02.2020 Pam SA 19/17.06.2020 amiabil inventar eronat. OF • • • casai 
-· -~ 

Sasca pierderea garantiilor si propus 

9 Montana 85/1338720 PR2 1306 219408 168,()( 126/Ub.12.2018 S i Ivan i Georee 19/1 7.06.2020 6 luni ncolata * • • casare 
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~ ~---·- --· ·- - ··-·-pierderea garantiilor si I O O1elu Rosu 1223/1549808 rO.ţC rn 14932( 197 00 ·- ·------··· 29/16.01.2020 Furcile Wood 20/23.06.2020 3 luni ncolata Susa, Serveom N 23.07~~0_ 148 reP!!'!!i~a_ li Oravita 16211503959 Cons. 78 9984 128.00 neincheiat forcllc Wood 20/23.06.2020 amiabil inventar eronat GF • • • cnsat 
pierderea garantu lor s1 12 Mchadia 649/1624590 PRI 11()(; 197835 165,00 198/09.04 2020 M1tocari1 forest 21/29.06 2020 3 luni anulare atestat e"(D. Mitmavis L 09.07.20 147 reprimita 
pierderea garantiilor si Woodterra -1l Nera 26711537Ş I l'RI 2611 395016 151 00 200/09.04.2020 Mitocarii Forest 21/29.06.2020 3 luni anulare atestat exo. Grean 09 07.20 17( reziliat >--· 

pierderea garantiilor si Spiridon Sil v 14 Nera 304/1638712 ACC'J. 31 633( 176.(X I /266/03.06.2020 Mitocarii Forcst 21/29.06.2020 J luni anulare atestat cxo. Forest L 09.07.20 185 reorimita 
pierderea garant ii lor si TygLegno 15 Nera 305/1638737 AC(~I 21 2835 ~-·~ 135 00 1/132/03.06 2020 Nck Product 21/29.06 2020 3lun i anulare atestat cxo. 2001 N 09.07.20 135 reonmna --- -Sasca 

propus ......!§ _ _Montan3 _ _ ].3211513396 ~f<l!!t .. 415 63495 153.00 neincheiat Marpur Actual 22/07.07 2020 amiabil ML inaccesibila • • • casare -----pierderea garantiilor si 17 Nera 267/1531781 PRI 26!t 44472C 170,0( neîncheiat Woodtcrra Grean 23/ 13.07.2020 J Iun, solicitare a2 8 ie: Prod F o rest N 23.07.20 142 in lucru 
Petrisor Pac pierderea garantiilor si propus 18 Paltinis 30/1486061 PR2 997 109670 110.0I 499/12. I 1.2019 Forest 23/13 07 2020 3 luni solicitare al!.. • • • casare Moldova pierderea garantiilor si 19 Noua 295/15241 O I PR 423 40185 95.0C 11/16.01.2020 Camoion Purea 25/20.07.2020 3 luni solicitare ae. • • • bord. 2021 

pierderea garant ii lor si Colear 20 Nera 275/ 1536682 Cons. l20C.i 151125 125,0C 56/16 Ol .2020 Mitocarii Forcst 26/24.07 2020 31uni anulare atestat cx1>. Scrvcom 06.08.20 125 reorimita Rocsa pierderea garant ii lor si propus 21 M<]ntana 359/1406137 rarituri 139 12070 85 oe 296/09.06.2020 Yanesa Aledan 27/10.08.2020 3 luni neolata • • • casare Bailc 
propus 22 Herculane 1447/1538419 Cons 222 3330( 150,1)( 84/16.0 I 2020 Trans Fae Forest 28/21.08 2020 amiabil drum tractor orm AP • . • casare 23 Tereeova 544 ACCI . 1747 190912 2 109.28 52/16 Ol .2020 Martin Forest 29/31 .08.2020 amiabil zona I iniste • • • bord. 2021 

Cod& Dan pierderea garantiilor si propus 24 Resita 404/1225130 Con~. .. 29 2436 84 00 494/02.08.2018 Forest 29/3 1.08.2020 6 luni renunta in scris • • • casare 
pierderea garantiilor si tc'LC!Va 25 Mehad,a 592/1534233 raritun 1388 107847,6 77 70 221/09.04.2020 WaldM1t 29/3 1.08.2020 3 luni renunta in sc(is • • • bord. 2021 
pierderea garantiilor si re7.c:rva ~ Mchodia _602/153905 rarit~rl 494 ~0162,2 ---1!_,1( 222/09.04.2020 WaldMit 29/3 1.08.2020 3 luni renunta in scris • • • bord. 2022 -· Profi OK pierd. Garantii de buna 27 Resfia 341 / l 030243 TTG 1403 221674 158,00 216/08.12.2016 Avantaj 29/3 1.08.2020 cxce. Neolata • • • casat Sasca pierderea garantiilor si propus 28 Montana 135/1513887 PRI 223S J 17938 142 0l 4 32/27.08.2019 Mitocani Forest 29/31 .08.2020 3 lum anulare atestat exo. • • • casare .. 

Sasca pierderea garantiilor si 
29 Montana I 14/1481677 PRI 1371 201537 147,0( 131/11 .02.2020 Mitocarii Foresl 29/31 .08.2020 3 luni anulare atestat exo. Mitmavis N 17.09.20 140 m lucru 

P 721 = 
pierderea garantiilor si 1307 mc, JO Mehad1a 606/15~8692 PR2 48S4 67956() 140.00 54/16.01.2020 M1tocar\1 Forest 30/07.09.2020 J luni anulare atestat exo. . • • reorimita -·-· . 

P515 = 
pierderea garantiilor si 1074 mc, 31 Bozovici 442/1 549740 PR2 2Ş~3 37163S _ 145,00 53/ 16.01.2020 Mitocarii Forest 30/07.09.2020 3 lum anulare atestat exo • • • rcori1nita -·· Bocsa pierderea garantiilor si propus 32 Montana 402/1406164 PR2 183 24l5~ 132.00 106/05 12 2018 Miclostim lmocx 32/15.09 2020 61um solicitare ait. • . • casare 

A.I. Wood pierderea garanhilor si 
33 Mchadia 6!7!!~40930_ l'R2 -- 2929 351480 120 00 91/11.02.2020 Soedition 32/15.092020 3 luni anulare atestat exp, • • • bord. 2fil.!.. 

pierderea garantiilor si Stolojescu 34 Mchadia 629/1539005 l'R2 494S 668115 13S,O( 55/16 01.2020 M itocari, l'orcst 32/15.09.2020 3 lum anulare atestat cxo Forcst N 15.10.20 125 in lucru 
35 Vahug_ 507/1331032 TTG 430 84710 197 Ol 9/06 12.2018 Anas1arom 32/15.09 2020 1>1erderca 11.arantiilor si anulare atestai exo. • • • bord. 2021 
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--~-- .. -- -------
6 luni 

··- .. 
incetare de drept a propus 

36 Nera 208/1389386 PRI 2178 296208 136.00 199109.04.2020 Mitocarii Forest 32115.09.2020 contractului studii oad Vin1.ine • • • casare 
-

încetare de drept a [propus 
37 Nera 256/1531719 PRI 1251 156500 125.10 203/09.04.2020 Pam SA 32/15.09.2020 contractului studii pad. Virgine • • • casare 

încetare de drept a propus 
38 Nera 26211531659 PRI .3401 442266 130,04 215109.04.2020 Tv~ Le1t110 200 I 32/15.09.2020 contractului studii pad. Virgine • • • casare ... 

AC Elena@ pierderea garantiilor si 
39 Anina 802/1224455 Cons. c--.643 I 16383 181 00 3/05.12.2017 Nicusor 33/21.09.2020 6 luni abandonare lucrari • • • casat 

propus 

40 Otelu Rosu l 159/ 1402860 Cons. I 19 17850 150,00 236109.06.2020 Colcear Servcom .D/21.09.2020 amiabil studii pad. Virgine • • • casare 
propus 

41 Otelu Rosu 1160/1402880 Cons. 182 28028 182,00 237/09 06.2020 Colccar Servcom 33/21.09.2020 amiabil studii oad. Vire.ine • • • casare 
propus 

42 Otelu Rosu 807/1027619 PR mz _ 362502 126 00 369/28.05.2020 Colcear Servcom 33121.09.2020 amiabil studii pad. Virgine • • • casare 
- propus 

43 Oravita 149/1463038 Cons. 210 35280 168 00 272/18.04.2019 Baltri Forest BT 33/21.09.2020 amiabil drum inpracticabil • • • casare 

44 Bozovici 448/1549839 PR2 2850 399000 140,00 197/09 04.2020 Mitocarii Forest 
pierderea garantiilor si 

33121.09.2020 3 luni anulare atestat exp. Mitmavis LO l. 10.20 147 renrimita 

Bocsa pierderea garantiilor si 
45 Montana 276/12263 76 rarituri 1152 103680 90,00 233/20.02.2019 Lim Solo Forest 34/28.09.2020 3 luni abandonare lucrari • • • casat 

Bocsa 
46 Montana 404/1406165 rarituri 578 43928 76 00 326/18.04.2019 Lim Solo Forest 34/28.09.2020 

pierderea garantiilor si 
3 luni abandonare I ucrari • • • casat 

propus 

,._.i.? Valim1. ·573/1513560 PR2 1966 310628 158 00 115/11.02.2020 Colcear Scrvcom 35/05.10.2020 amiabil schita parchet eronata • • • casare 
1--· 

Baile propus 

48 Herculane 13 5 2/1404 84 rarituri 567 25944 46 00 505/12.1 1.2019 Tufar Trans 35/05.10.2020 amiabil marcari suprapuse • • • casare 
rezerva 

49 Mehadia 573/1 538903 Cons. 221 25194 114.00 291/09.06.2020 UD forcstrans 38/19.10.2020 amiabil parchet inaccesibil • • • bord. 2021 
cxpl. ln 
regie 
proprie 

50 Mehadia 599/1540944 PRI 285 37050 I 30,0C 390/17.09.2020 Gal ilcx Forest 38/19.10.2020 amiabil partida exoloatata • • • renrimita 
·--

Bocsa propus 

51 Montana 372/1406142 PR-R _1_000 28800( 144,00 321/1804.2019 Hoanito lvascu 38/19.10 2020 amiabil ML inaccesibila • • • casare 

Bocsa propus 

52 Montana 261/1226363 PR-R 1635 266505 163,0I' 175/05.12.2017 Hoanito lvascu 38/19.10.2020 amiabil ML inaccesibila • • • casare 

Lica Emi pierderea garantiilor si 

53 Ora vita 197/1517107 rarituri 45 2070 46 oe 381 /03 .09.2020 Avantai 40/26. I 0.2020 3 luni ncplata • • • bord. 2021 
stoc = 67 

pierderea garantiilor si mcpropus 

.~ __ tcrcgova 465/1405338 Succ. 2 1992 272904 137,00 7/06.12.2018 Anasiarom 40126.10.2020 6 luni anulare atestat exp • • • casare 
stoc~ 

A.I. Wood pierderea garantiilor si 1390mc, 

5 5 · Tere!!ova 573/1551247 PRI 2398 357278 148 99 161/09.01.2020 Soedition 40126.10.2020 3 luni anulare atestat exp • • • bord. 2021 
stoc "' 

Al. Wood pierderea garantiilor si 2200mc 

56 Tcre~_ 570/1551157 PRI 3028 396849,7 _ _131 ,06 160/09.04.2020 Socdition 40/26. I 0.2020 3 luni anulare atestat cxp. • • • bord. 2021 

Al. Wood pierderea garantiilor si 

57 Teregova 552/1514403 ACCI 1177 124609 105 87 · 160/09.04.2020 Soedition 40126. I 0.2020 3 luni anulare atestat exp • • . bord. 2021 
·-

l37l I pierderea e.arantiilor si • • • 58 Tcrei:ova 549/1549911 PR2 158240 115,00 2/16.01.2020 A.I. Wood 40126. I 0.2020 anulare atestat exp. rezerva 
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··----- - Spedllion 3 lum bord 2021 
stoc ~ 190 Bocsa pierderea garantiilor si mcpropus 59 Montana 400/1406162 PR-R 764 119184 1S6.0< 468/20 09 2019 Pasconc Vcmic 44/27 11.2020 3 luni anulare atestat Cl'D. • • • casare Bocsa pierderea garantiilor si 60 Montana 488/1551367 PR-R I 106 16590( 150 00 136/1 1.02.2020 Pasconc Vcmic 44/27.11.2020 3 luni anulare atestat cxo. • • • bord. 202 1 Moldova pierderea garantiilor si rezerva 61 Noua 307/1 S25280 PRI 613 77231 126,()( 226/09.06.2019 Ahn Soorea 45/ 10.12.2020 3 luni ncolata cautiunc • • • b<lrd. 2021 ·- >-·----- --- -·-· -pierderea garantnlor si propus 62 Tcrcgova 477/1408815 rarituri 1390 11398( 82.0( 382/31 .05.2019 Karofer Lemn 45/10.12.2020 3 luni abandonare lucrari • . • casare -Bocsa pierderea garantiilor si irezerva 63 Romana 562/1393949 ranturi 174 12354 71.00 271/09.06.2020 Pascone Vem1c 46/17.12.2020 3 lum laicu ile2alc.infrac • • • bord. 2021 Bocsa pierderea garantiilor si rezerva 64 Romana 649/1466546 PRI 170t 242252 142.00 I 03/1 1.02.2020 Ballri Forest BT 46/ 17.12.2020 3 luni abandonare I ucran • • • bord. 2021 TOTAL2020 86577 12 IOl9Jt 
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Direcţia a reziliat în anul 2019 un număr de 54 contracte cu un volum total de 67.587 mc 
şi o valoarea totală de 14.666.030 lei, iar în anul 2020 au fost reziliate 64 de contracte cu un 
volum total de 86.577 mc şi o valoare totală de 12.101.931 lei. 

Cu ocazia efectuării controlului au fost verificate rezilierile şi s-a constatat că acestea au 
fost aprobate în şedinţele Comitetului Director, în urma analizării rapoartelor întocmite şi 
înaintate de birourile din cadrul direcţiei sau de ocoalele silvice. 

Contractele au fost reziliate în două moduri: 
1. cu pierderea garanţiei de contractare şi neprimirea la licitaţii pentru 3 luni sau 6 luni -

în funcţie de perioada stabilită în caietul de sarcini a licitaţiei/negocierii şi în contractul de 
vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior; 

2. pe cale amiabilă, de comun acord, fără pierderea garanţiei de contractare. 
Pentru primul caz, rezilierea contractelor în mod unilateral, cu pierderea garanţiei de 

contractare şi neprimirea la licitaţii, din culpa cumpărătorilor, s-au respectat paşii din Procedura 
operaţională Comercializarea masei lemnoase pe picior - P.O. 10.01.01. Ediţia li, precum şi 
clauzele prevăzute în contractul de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior. 

Pentru al doilea caz, motivele invocate pentru rezilierea amiabilă a contractelor, fără 
pierderea garanţiei de contractare au fost: 

-masa lemnoasă angrenată în fluxul de exploatare traversează proprietăţi private pentru 
care proprietarii nu şi-au mai dat acordul de trecere. în documentaţia aferentă licitaţiilor, aceste 
partizi sunt în lista pentru care accesul nu se poate asigura, iar operatorul economic probează 
imposibilitatea asigurării accesului în parchet cu declaraţii scrise ale proprietarilor de terenuri, anexate solicitării de reziliere (ex: partida 470/1186858 contractată de SC Dragobat AS, partida 
349/1174808 contractată de SC Colcear Serveam, partida 424/1225590 contractată de SC GTR Nic Ban Trans, partida 265/1226366 contractată de SC Hoanito lvascu) 

-casarea actului de punere în valoare (ex: partida 1098/904183 contractată de SC CCH, 
partida 1019/1224160 contractată de SC Galilex Forest, 162/1503959 contractată de SC Forelle Wood); 

-masa lemnoasă din parchet inaccesibilă şi nu poate fi exploatată (ex: partida 
573/1538903 contractată de SC UD Forestrans, unde operatorul economic a încercat sa 
amenajeze căile de scos-apropiat cu buldozerul, dar nu s-a reuşit acest lucru datorită 
stâncăriilor, iar rapoartele întocmite în urma verificărilor sunt însoţite şi de dovezi foto); 

-forţa majoră a acţionat pe o perioadă mai mare de 6 luni - în urma precipitaţiilor 
abundente drumurile auto forestiere s-au deteriorat şi necesită întreţinere şi reparaţii (ex: partida 
522/1355552 contractată de SC Cerbul Company, partizile 1060/1402798 şi 1094/140288 
contractate de SC Colcear Company, partizile 458/1405240 Ş,i 462/1405324 contractate de SC And Silva lmpex); 

-contractele de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior au încetat de drept în 
baza adresei 6195/28.05.2020 înaintată de Garda Forestieră Timişoara pentru elaborarea "Studiului privind identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine din România În vederea Înscrierii În Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine" prin care se interzice efectuarea 
lucrărilor silvice (ex: partida 208/1389386 contractată de SC Mitocarii Forest, partida 
256/1531719 contractată de SC PAM SA, partida 262/1531659 contractată de SC Tyg Legno 
2001). 

Urmare verificărilor, au fost identificate cazuri în care rezilierea amiabilă fără pierderea 
garanţiei a fost făcută cu încălcarea prevederilor din Procedura operaţională Comercializarea masei lemnoase pe picior - P.O. 10.01.01. Ediţia li, cu încălcarea clauzele prevăzute în 
contractul de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior sau cazuri în care motivul rezilierii nu exista în realitate. 

-partida 208/1389386 cu un volum de 2173 mc, contractată de SC Contact Pepforest la 
preţul de 275 lei/mc este reziliată (amiabil fără pierderea garanţiei de contractare) în data de 
28.05.2019, invocându-se motivul că pentru colectarea masei lemnoase nu pot fi amplasate drumuri de tractor. Partida a fost recontractată după adjudecare la licitaţia din data de 
09.04.2020 de către Mitocarii Forest la preţul de 136 lei/mc şi apoi contractul încetează de drept 
în baza adresei 6195/28.05.2020 înaintată de Garda Forestieră Timişoara; 
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-partida 458/1405240 cu un volum de 2806 mc, contractată de SC And Silva lmpex la 
preţul de 226 lei/mc este reziliată (amiabil fără pierderea garanţiei de contractare) în data de 
24.10.2019. Partida este recontractată după adjudecare la licitaţia din data de 09.04.2020 tot de 
către SC And Silva lmpex la preţul de 115, 1 lei/mc; 

-partida 59911540944 cu un volum de 285 mc, contractată de SC Gali/ex Forest la preţul 
de 130 lei/mc este reziliată, motivat de faptul că partida este reprimită. Partida a fost valorificată 
la lemn fasonat, exploatată în regie proprie de formaţia de exploatare a ocolului silvic Mehadia 
şi a fost propusă la licitaţia de vânzare a masei lemnoase pe picior din data de 17.09.2020 şi a 
fost adjudecată. S-a încheiat contractul de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior cu 
nr. 390/17.09.2020 cu SC Galilex Forest şi doar la autorizare a fost constatat faptul că partida 
este reprimită. Partida a fost propusă la licitatia de vânzare a masei lemnoase pe picior fără a fi 
verificată dacă este în borderoul de parti~i. în acest caz nu au fost propuse masuri de 
sanctionare. 

' în cazurile de rezilieri amiabile fără pierderea garanţiei a contractelor de vânzare a masei 
lemnoase pe picior, pentru care motivul invocat a fost impracticabilitatea drumului auto forestier, 
au fost solicitate date suplimentare Biroului Investiţii , reprezentat de ing. 
Din răspunsul primit, reies următoarele: 

-propunerea rezilierii amiabile a contractului cu nr. 120/06.12.2017 încheiat cu SC 
SALCOMEX PROD, fără pierderea garanţiei, partida 474/1389647, cu volumul de 2959 mc, 
preţ unitar de 181 lei/mc, valoarea de 535579 lei, garanţia de 26778,95 lei, a avut ca motivaţie 
starea necorespunzătoare a drumurilor auto forestiere Valea Mehadică şi Izvorul Sârbului. 
Solicitarea a fost înaintată direcţiei silvice de către Ocolul Silvic Mehadia în data de 08.11.2019, 
prin adresa cu nr. 5908NS/08.11.2019, cu toate că în data de 01.10.2019 solicitase ordinul de 
începere pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere, iar DS Caraş Severin dăduse ordinul de 
începere nr. 10705/07.10.2019 cu termen de finalizare 10.11.2019. Mai mult, la data de 
11.11 .2019 executantul lucrării de reparaţie solicită convocarea comisiei de recepţie pentru data 
de 12.11.2019, iar în data de 12.11 .2019 sunt încheiate procesele verbale de recepţie a 
lucrărilor de reparaţii şi întreţinere. Solicitarea ocolului, nr. 5908NS/08.11.2019, a făcut obiectul 
RAPORTULUI nr. 12028/11.11 .2019, pentru aprobarea rezilierii amiabile, întocmit de către 
Biroul Fond Forestier. RAPORT ce a fost aprobat de către Comitetul Director în data de 
12.11 .2019, cu toate că reparaţia drumurilor era deja efectuată. în fapt, nu se impunea 
rezilierea contractului, deoarece la data aprobării acestei rezilieri motivul rezilierii nu mai 
exista. 

-propunerea rezilierii amiabile a contractului cu nr. 11/06.12.2018 încheiat cu SC 
ANO SILVA IMPEX, partida 458/1405240, cu volumul de 2806 mc, preţ unitar de 226 lei/mc, 
valoarea de 634156 lei, garanţia de 31708,8 lei a avut ca motivaţie starea impracticabilă a DAF 
Râul Lung. Solicitarea a fost înaintată direcţiei silvice de către ocolul silvic Teregova în data de 
17.10.2019, prin adresa cu nr. 4250/MP/17.10.2019. Pentru drumul auto forestier Râul Lung, în 
anul 2019 au fost executate lucrări de repunere provizorie în funcţiune, conform contractului de 
lucrări 8757/19.08.2019, pe perioada 19.08-19.11.2019. Conform închiderilor lunare pentru 
investiţiile finanţate din fondul de accesibilizare, lucrările au fost executate în luna septembrie 
2019 (în baza situaţiilor de lucrări), dar nu s-a întocmit procesul verbal de recepţie. Raportul cu 
nr. 11134/21.10.2019 pentru aprobarea rezilierii amiabile întocmit de către Biroul Fond Forestier 
este aprobat de către Comitetul Director în data de 24.10.2019. La licitatia de vânzare a masei 
lemnoase pe picior din data de 09.04.2020, partida 458/1405240 este adjudecată tot de SC 
ANO SILVA IMPEX, la preţul de adjudecare de 115, 1 lei/mc. Motivaţia rezilierii, în fapt, nu 
exista nici la data propunerii rezilierii amiabile a contractului, lucrările fiind executate în 
luna septembrie 2019, iar ocolul a înaintat propunerea pentru reziliere în luna octombrie 
2019. 

-propunerea rezilierii amiabile a contractului cu nr. 157/17.01.2019 încheiat cu SC 
COSAVEANA SIG, partida 225/1388886, cu volumul de 1367 mc, preţ unitar de 160 lei/mc, 
valoarea de 218720 lei, garanţia de 10936 lei a avut ca motivaţie starea impracticabilă a DAF 
Flămânda. Raportul cu nr. 9897/28.10.2019 pentru aprobarea rezilierii amiabile întocmit de 
către Biroul Fond Forestier este aprobat de către Comitetul Director în data de 29.10.2019. 
Ocolul silvic Nera nu a solicitat efectuarea de lucrări de reparaţii şi întreţineri pentru anul 2019 şi 
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2020 şi nu au fost efectuate astfel de lucrări la acest drum. A fost solicitată direcţiei silvice 
trimiterea secţiei de drumuri în vederea efectuării lucrărilor de reparaţii şi întreţineri pentru alte 
drumuri forestiere (Nera Axial, Helişagul Mare, Putna), lucrări care au fost şi executate până la 
finele anului 2019. Motivul pentru care contractul 157/17.01.2019 încheiat cu SC 
COSAVEANA SIG nu s-a putut derula este din culpa ocolului silvic, care nu a luat măsuri 
pentru asigurarea accesibilităţii şi a practicabilităţii drumului auto forestier şi astfel a fost 
blocat fluxul de transport a masei lemnoase exploatate. 

-prin adresa 4357 /18.12.2019 Ocolul silvic Anina înaintează spre analiză biroului fond 
forestier din cadrul direcţiei silvice, solicitarea operatorului economic cu 
privire la rezilierea unilaterală cu nr. 125/27.11.2019, fără pierderea garanţiilor, a 
contractului de vânzare a masei lemnoase pe picior cu nr. 340/18.04.2019, pentru partida 
859/1401399, cu volumul de 584 mc şi valoarea de 49056 lei, garanţia de 2452,8 lei, datorită 
impracticabilităţii DAF Baraca Arsa - Ursoanea. Raportul cu nr. 31/06.01 .2020 pentru 
aprobarea rezilierii amiabile este întocmit de către Biroul Fond Forestier în data de 06.01.2020, 
însă verificarea în teren s-a făcut în data de 11.12.2019, iar acesta este aprobat de către 
Comitetul Director în data de 13.01.2020. Pentru drumul auto forestier Baraca Arsa - Ursoane 
(nr. inventar 211040 denumire inventar Hoţu - Omu Mort - Padina Ursoane) a fost solicitată 
direcţiei silvice în data de 08.11.2019 emiterea ordinului de începere pentru lucrări de reparaţii 
şi întreţineri. în data de 13.11.2019 OS Caraş Severin emite ordinul de începere. Până la data 
de 31.12.2019 lucrările sunt finalizate şi sunt încheiate procesele verbale la terminarea 
lucrărilor. Atunci când a fost aprobată rezilierea (în ianuarie 2020) lucrările de reparaţii şi 
întreţineri erau deja executate şi recepţionate. 

5.1.8.3. Aspecte sesizate prin petiţii, mass media şi social media 
Verificând aspectele semnalate cu privire la "partida 508 adjudecată la licitaţia din data 

de 18.04.2019 de către SC TYG LEGNO 2001 şi reziliată fără pierderea garanţiei" am constatat 
în principal următoarele: 

-partida a fost propusă pentru valorificare cu preţul de pornire de 150 lei/mc şi a fost 
adjudecată la licitaţia din data de 18.04.2019 de către operatorul economic TYG LEGNO 2001 
la preţul de 222 lei/mc; 

-pentru partizile adjudecate la licitaţia din data de 18.04.2019 (508 de la OS Mehadia, 
195 de la OS Nera şi Grupajul 1 de la OS Sasca Montană) operatorul economic TYG LEGNO 
2001 nu a semnat contractul de vânzare cumpărare a masei lemnoase pe picior, iar Biroul 
Producţie Vânătoare a înaintat Comitetului Director raportul cu nr. 5141/10.15.2019 prin care se 
propune anularea adjudecării pentru loturile anterior menţionate, pierderea garanţiei de 
contractare aferente acestor loturi si neprimirea la licitatie a operatorului economic pentru o 
perioada de 3 luni. În şedinţa din data de 15.05.2019 au fost analizate propunerile din raport şi 
Comitetul Director a hotărât aprobarea anulării adjudecării, pierderea garanţiei de contractare 
pentru partizile 508 de la OS Mehadia, 195 de la OS Nera şi Grupajul 1 de la OS Sasca 
Montană şi neprimirea operatorului economic TYG LEGNO 2001 la licitaţiile de masă lemnoasă 
pe picior organizate de RNP - Romsilva pentru o perioadă de trei luni; 

-după participarea la licitaţia din 18.04.2019 şi anularea adjudecării pentru partizile 
ofertate, TYG LEGNO 2001 nu a mai participat la licitaţiile organizate de OS Caraş Severin în 
anul 2019; 

-partida a fost propusă pentru valorificare la licitaţia din data de 31.05.2020 la preţul de 
160 !ei/mc, nu s-a adjudecat în urma desfăşurării licitaţiei şi s-a adjudecat în urma negocierii de 
către SC NEK PRODUCT la preţul de 160lei/mc; 

Au fost verificate documentele depuse de către operatorii economici TYG LEGNO 2001 
şi NEK PRODUCT, pentru preselecţii, cu ocazia înscrierii pentru a participa la licitaţii şi s-au 
constatat următoarele: 

-pentru operatorul TYG LEGNO 2001, în Certificatul constatator cu nr. 
228536/11.04.2019 asociaţii sunt Hînda Ion şi Hînda Ana, persoana împuternicită este Hînda 
Ion, iar adresa sediului social este Sat Pătaş, comuna Prigor, nr.68, judeţul Caraş Severin; 

-pentru operatorul NEK PRODUCT, în Certificatul constatator cu nr. 314452/27.05.2019 
asociat este Vuiescu Grigore, persoana împuternicită este Vuiescu Grigore, iar adresa sediului 
social este Sat Pătaş, comuna Prigor, nr.24, judeţul Caraş Severin; 
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-cererile de înscriere pentru participare la licitaţii sunt completate de către reprezentanţii 
legali ai operatorilor economici, respectiv de către Hînda Ion pentru TYG LEGNO 2001 şi de 
către Vuiescu Grigore pentru NEK PRODUCT dar, de menţionat faptul că , semnăturile de pe 
toate documentele în original, precum şi semnăturile prin care se certifică pentru conformitate 
cu originalul copiile depuse, pentru ambii operatori economici , sunt asemănătoare (par a fi 
identice) . 

5.1.9. VERIFICĂRI SUPLIMENTARE în legătură cu EXPLOATAREA / 
VALORIFICAREA PRODUSELOR SECUNDARE - RARITURI pentru care s-a 
aprobat „FASONAT LA CIOATĂ" 

Verificările suplimentare au fost iniţiate de coordonatorul controlului de fond al regiei , 
urmare aspectelor şi deficienţelor grave, constatate la Ocolul Silvic Oraviţa, în legătură cu 
exploatarea / valorificarea produselor secundare - rărituri pentru care s-a aprobat „Fasonat la 
cioată". Pentru aceste verificări suplimentare a fost emisă DECIZIA Directorului General al RNP 
- ROMSILVA nr. 134/25.03.2021 cu ANEXA ce comp letează TEMATICA DE CONTROL nr. 
12882/22.10.2020. 

Verificările , efectuate prin sondaj, au vizat atât centrala direcţie i silvice cât şi ocoalele 
silvice nominalizate prin deciziile de control. Au fost efectuate verificări la sediul ocoalelor silvice 
şi pe teren, în legătură cu partizi autorizate la exploatare, reprimite şi trecute ulterior pe costuri , 
integral sau parţial , în perioada supusă controlului, respectiv 01.01 .2019 - 31.12.2020. 

O parte dintre verificări au fost efectuate cu sprijinul unor delegaţi ai direcţiei , respectiv 
- şef birou producţie şi . 1 - şef birou fond forestier. Pentru perioada 

verfi ... -~~ conducerea D.S. Caraş - Sf erin a fost asigurată de către următorii directori: 
a şi 

nu fost făcute verificări pe te,dn şi la birou, privind documentele întocmite cu ocazia 
constituirii, verificări i , autorizării , exploatării, reprimirii şi valorificării partizilor de produse 
secundare rărituri autorizate a fi exploatate "fasonat la cioată" , contravaloarea masei lemnoase 
fiind ulterior trecută integral sau parţial pe costuri, partizile respective fiind scoase din evidenţele 
contabile, în perioada 2019-2020. Au fost verificate, în principal, aspecte în legătură cu: 

-punerea în valoare a masei lemnoase (respectarea normelor tehnice, verificarea 
lucrărilor de punere în valoare, aprobarea actelor de punere în valoare); 

-aprobarea modului de exploatare şi valorificare a masei lemnoase; 
-contractarea serviciilor de exploatare masă lemnoasă (Devizele P.T.E. şi aprobarea 

valorii acestora, încheierea şi comunicarea contractelor de prestări servicii) ; 
-derularea şi finalizarea contractelor de servicii de exploatare (autorizarea, predare, 

inventare, recepţii , facturarea ş i plata serviciilor efectuate, reprimirea parchetelor). S-a verificat 
prin sondaj, inclusiv pe teren , conformitatea datelor menţionate în acte; 

-recoltarea masei lemnoase cu forţe proprii , (autorizarea, predare, inventare, recepţii, 
plata lucrărilor efectuate şi respectarea devizului, reprimirea parchetelor) . S-a verificat prin 
sondaj, inclusiv pe teren, conformitatea datelor menţionate în acte; 

-modul de valorificare a masei lemnoase rezultate, situaţia gestionară a partizilor. 
5.1.9.1. Ocolul Silvic Berzasca 
Au fost identificate 2 partizi de produse secundare-rărituri care au fost aprobate a fi 

valorificate fasonat la cioată , ambele fiind trecute ulterior pe costuri (una pentru tot materialul 
lemnos şi una parţial) astfel, 

-P 1518747/294 SR Sirinca (regie proprie. exploatată cu echipa de exploatare de la O.S. 
Moldova Nouă} - verificată pe teren - APV anul de producţie 2020, volum 288 mc. 

-conducător lucrare punere în valoare , 
-pe teren există arbori aninaţi dar au fost eliberate căile de scos apropiat existente iar 

materialul lemnos se află la faţa locului; 
-partida este constitu ită in arii naturale protejate, u.a.61A, U.P.VIII fiind inclus în SUPA, 

g.f. 1-5B; 
-la dosarul partizi i nu este depus proces verbal de verificare al APV; 
-s-a constatat înregistrarea eronată în fişa de despuiere a trei arbori cu diametrul foarte 

mare după cum urmează :, u.a.61A - specia fag diam. 88 cm - 1 buc., diam. 120 - 1 buc., diam. 
160 - 1 buc. Şi care au generat volume încadrate în categoriile G1 şi G2 la calcu larea APV; 
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-partida a fost autorizată la exploatare pentru perioada 07.07.2020 - 30.10.2020, titular 

autorizaţie Ocolul Silvic Moldova Nouă, , 
-anexele FSC nu sunt completate corespunzător - nu se menţionează faptul că parchetul 

este într-o arie protejată, etc; 
-reprimirea parchetului s-a efectuat de către ing. 1, în procesul verbal de 

reprimire la rubrica tipuri de stoc se menţionează un volum mult mai mic decât stocul înscris în 

procesul verbal SUMAL nr. 1417871 unde este înscris un volum de 193 mc stoc fasonat la 

cioată, procesul verbal de reprimire nu este semnat de titularul autorizaţiei de exploatare; 

-direcţia silvică a aprobat exploatarea şi valorificarea fasonat la cioată conform devizului 

trimis de ocol, preţul aprobat de conducerea ocolului pentru deviz a fost de 60,67 lei/mc cu o 

valoare totală de 17170,97, devizul incluzând toate fazele, pentru aducerea lemnului în condiţia 

de livrare la drum auto, respectiv recoltare (doborât, secţionat, curăţat) - 5828,34 lei, colectare 

(formarea şi legarea sarcinii, apropiat prin semitârâre) - 4136,73 lei, proces tehnologic în 

platforma primară- 3547,92 lei 
-OS Caraş - Severin a aprobat doar valoarea aferentă valorificării fasonat la cioată, 

respectiv 10,69 lei/m.c., revenind o valoare totală de 3078,72 lei; 
-după data recepţiei, până la data reprimirii, s-a reuşit valorificarea unui volum de 95,760 

m.c. cu o valoare de 9029,58 lei, rămânând un stoc de 192,240 m.c. 
-s-a aprobat trecerea pe costuri a stocului de masă lemnoasă de 192 m.c. cu o valoare 

de 5004,54 (valoarea include şi contravaloarea cheltuielilor de exploatare de 3468,6 lei); 
-P 1518737/ 281 SR Og. Pucios (regie proprie exploatată cu echipa de exploatare de la 

O.S. Moldova Nouă) -APV anul de producţie 2020, secundare rărituri, volum 400 mc; 

-conducător lucrare punere în valoare ing. Rotariu Emil; 
-la dosarul partizii este depus procesul verbal de verificare nr. 862 din 10.08.2019 al APV 

1518737 / 281 SR Og. Pucios întocmit tot de , persoana care a făcut şi punerea în 

valoare; 
-în fişa de despuiere de la APV 1518737/ 281 SR Og. Pucios s-a constatat înregistrarea 

eronată a unui arbore cu diametrul foarte mare după cum urmează: u.a.68B - specia carpen 

diam. 112 cm -1 buc.; 
-partida a fost autorizată pentru exploatare în perioada 27.11.2020 - 26.03.2021, titular 

autorizaţie Ocolul Silvic Moldova Nouă, r; 
-nu sunt depuse rapoarte lunare ale pădurarului titular de canton şi nici proces verbal de 

control al exploatării; 
-0.S. Caraş Severin a aprobat trecerea pe costuri a stocului de masă lemnoasă de 400 

m.c. cu o valoare de 29220,29 (valoarea include şi contravaloarea cheltuielilor de exploatare de 

5044,45 lei). 
5.1.9.2. Ocolul Silvic Bocsa Română , 
Au fost identificate 18 partizi de produse secundare-rărituri care au fost aprobate a fi 

valorificate fasonat la cioată, din care 12 au fost ulterior trecute pe costuri. 
Aprobarea modului de exploatare şi valorificare a parchetelor (fasonat la cioată) s-a făcut 

pentru anul 2019 prin HCD 41/27.11.2019 şi 45/10.12.2020, iar pentru anul 2020 prin HCD 

45/10.12.2020. Trecerea pe costuri a partizilor a fost făcută prin HCD 9/13.03.2020 şi respectiv 

HCD 10/08.03.2021. 
Majoritatea partizilor sunt puse în valoare, verificate, aprobate, autorizate şi exploatate în 

ultimile 2 luni din an, noiembrie-decembrie, probabil urmărindu-se în special, realizarea 

programului la tăieri de îngrijire - rărituri. 

-P 15908691721 SR Godinova (regie proprie) - verificat pe teren - APV anul de 

producţie 2019, secundare rărituri, volum 115 mc; 
-conducător lucrare punere în valoare 
-s-a parcurs întreaga suprafaţă, extrăgându-se însă cu precădere exemplarele din 

plafonul inferior, cu diametre între 6 şi 16 cm; 
-se constată că aproximativ 80% din volumul de masă lemnoasă exploatat nu se mai află 

la data controlului pe teren, fiind sustras; 
- partida a fost autorizată pentru exploatare în perioada 02.12.2019- 31.12.2019, titular 

autorizatie Ocolul Silvic Bocsa Romana, 
I 
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-preţu l aprobat de conducerea ocolului pentru deviz a fost de 29,49 lei/mc cu o manoperă 

de 15,06 lei/mc. Devizul include operaţiile : doborât mecanic 2616,89 lei diferenţa fiind 
reprezentată de cote, sporuri , alte cheltuieli şi un consum de carburanţi de 9,7 I benzină pentru 
doborât şi 10,558 1 motorină pentru colectare; 

-comisia de recepţie formată din ing. 1, ing. şi păd. 

nu a întocmit inventar al masei lemnoase exploatate, recep~a efectuându-se după 

prevederile A.P.V., masa lemnoasă a fost predată în gestiunea pădurarului titular de canton; 
-au fost trimise adrese către primării le limitrofe pentru oferte de masă lemnoasă dar fără 

a se primi răspuns; 
-D.S. Caraş Severin a aprobat trecerea pe costuri a stocului de masă lemnoasă de 115 

m.c. cu o valoare de 7409,43 {valoarea include şi contravaloarea cheltuielilor de exploatare de 
4077,27 lei) . 

-P 1729413/ 794 SR Groza (regie proprie) - verificat pe teren - APV anul de producţie 
2020, secundare răriturivolum 171 mc; 

-conducător lucrare punere în valoare Bunda Sorin; 
-în fişa de despuiere s-a constatat înregistrarea eronată a unor arbori cu diametre foarte 

mari un volum de L.L. > 24cm - CA- 1 mc; MJ -1 mc; Tei -12 mc 
-partida a fost autorizată pentru exploatare în perioada 11.12.2020 - 31 .12.2020, titular 

autorizaţie Ocolul Silvic Bocsa Romana, 1; 
-la dosarul partizii nu există raportul lunar al pădurarului titular de canton privind stadiul 

exploatării; 

-direcţia silvică a aprobat exploatarea şi valorificarea fasonat la cioată apartizii, conform 

devizului , la preţul de 17,33 lei/mc cu o manoperă de 7,73 lei/mc, devizul incluzând operaţiile 
doborât mecanic 2362,78 lei diferenţa fi ind reprezentată de cote, sporuri, alte cheltuieli şi un 
consum de carburanţi de 15,39 I benzină pentru doborât şi 45,616 I motorină pentru colectare; 

-comisia de recepţie formată din ing. , ing. · şi păd 
nu a întocmit inventarul al masei lemnoase exploatate, recepţia efectuându-se după prevederile 
A.P.V. , masa lemnoasă fiind predată în gestiunea pădurarului titular de canton; 

-D.S. Caraş Severin a aprobat trecerea pe costuri a stocului de masă lemnoasă de 171 
m.c. cu o valoare de 11551,28 (valoarea include şi contravaloarea cheltuielilor de exploatare de 
2963,43 lei). 

-P 1589091/ 723 SR Dumbrava {regie proprie) - APV anu l de producţ ie 2019, secundare 
rărituri, volum 192 mc. 

-conducător punere în valoare Bejan Eugen; 
-partida a fost autorizată pentru exploatare în perioada 02.12.2019 - 31.12.2019, titular 

autorizaţie Ocolul Silvic Bocsa Romana, 1; 

-schiţa parchetulu i de exploatare nu este aprobată de către şeful OS Sosea Romana; 
-direcţia silvică a aprobat exploatarea şi valorificarea fasonat la cioată a partizii, preţul 

aprobat de conducerea ocolului pentru deviz fiind de 27,83 lei/mc cu o manoperă de 15,06 
lei/mc, incluzând operaţiile doborât mecanic 3857,28 lei diferenţa fiind reprezentată de cote, 

sporu ri, alte cheltuieli şi un consum de carburanţi de 19,6 I benzină pentru doborât şi 11 I 
motorină pentru colectare; 

-comisia de recepţie formată din ing. 1, ing. şi 

nu a întocmit inventarul masei lemnoase exploatate, recepţia efectuându-se după prevederile 

A.P.V. , masa lemnoasă fiind predată în gestiunea pădurarului titular de canton, nu s-a întocmit 
bon de lucru şi nu s-a plătit contravaloarea lucrării ; 

-D.S. Caraş Severin a aprobat trecerea pe costuri a stocului de masă lemnoasă de 192 
m.c. cu o valoare de 13224,38 (valoarea include şi contravaloarea cheltuielilor de exploatare de 
5232,29 lei) . 

-P 1589029/ 720 SR Lemnele Mari (regie proprie) - APV anul de producţie 2019, 
secundare rărituri , volum 96 mc. 

-conducător lucrare punere în valoare Randiş Ştefan; 
-partida a fost autorizată pentru exploatare în perioada 02 .12.2019 - 31.12.2019, titular 

autorizaţie Ocolul Silvic Bocsa Romana, 1; 

-schiţa parchetului de exploatare nu este aprobată de către şeful OS Bosca Romana; 
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-direcţia silvică a aprobat exploatarea şi valorificarea fasonat la cioată a partizii, preţul 
aprobat de conducerea ocolului conform devizului a fost de 43,31 lei/mc cu o manoperă de 
23,64 lei/mc, consumul de carburanţi din deviz: 9,8 I benzină pentru doborât şi 10,5 I motorină 
pentru colectare; 

-comisia de recepţie formată din ing . , ing. nel şi 
nu a întocmit inventarul masei lemnoase exploatate, recepţia efectuându-se după prevederile 
A.P.V., masa lemnoasă fiind predată în gestiunea pădurarului titular de canton, nu s-a întocmit 
bon de lucru şi nu s-a plătit contravaloarea lucrării; 

-OS Caraş Severin a aprobat trecerea pe costuri a stocului de masă lemnoasă de 96 
m.c. cu o valoare de 7417,87 (valoarea include şi contravaloarea cheltuielilor de exploatare de 
4071,44 lei). 

-P 1728221/ 793 SR Zaponic Calina (regie proprie) - verificată pe teren - APV anul de 
producţie 2020, secundare rărituri, volum 98 mc; 

-conducător lucrare punere în valoare ; 
-pe teren s-au constatat suprafeţe în care s-a intervenit peste intensitatea optimă, în 

anumite zone reducându-se consistenta sub 0,8; 
-nu au fost doborâţi toţi arborli de pe suprafaţa parchetului, iar o parte dintre arborii 

doborâţi au rămas aninaţi; 
-partida a fost autorizată pentru exploatare în perioada 12.12.2020 - 31.12.2020, titular 

autorizaţie Ocolul Silvic Bocsa Romana, ; 
-schiţa parchetului de exploatare nu este aprobată de către şeful OS Bocşa Romana; 
-direcţia silvică a aprobat exploatarea şi valorificarea fasonat la cioată a partizii, preţul 

aprobat de conducerea ocolului pentru deviz fiind de 18,78 lei/mc cu o manoperă de 8,02 
lei/mc, devizul include operaţiile doborât mecanic 1293, 15 lei diferenţa fiind reprezentată de 
cote, sporuri, alte cheltuieli şi un consum de carburanţi de 9,6 I benzină pentru doborât şi 45,6 I 
motorină pentru colectare; 

-comisia de recepţie formată din ing. 1, teh. şi 
nu a întocmit inventarul masei lemnoase exploatate, recepţia efectuându-se după 

prevederile A.P.V., masa lemnoasă a fost predată în gestiunea pădurarului titular de canton, nu 
s-a întocmit bon de lucru şi nu s-a plătit contravaloarea lucrării; 

-D.S. Caraş Severin a aprobat trecerea pe costuri a stocului de masă lemnoasă de 98 
m.c. cu o valoare de 13224,38 (valoarea include şi contravaloarea cheltuielilor de exploatare de 
4466,71 lei). 

-P 1728107/ 792 SR Izvor (regie proprie) - verificată pe teren - APV anul de producţie 
2020, secundare rărituri , volum 164 mc; 

- conducător lucrare de punere în valoare i; 
-pe teren lucrarea de punere în valoare nu s-a făcut în mod uniform, marcându-se 

grupat, în zone accesibile; 
-la dosarul APV 1728107n92 SR Izvor nu se regăseste delegatia de marcare pentru 

dispozitivul de marcat cu amprentă pătrată pentru delimitarea suprafetelor parcurse cu lucrări 

de îngrijire având în vedere că suprafata înscrisă în actul de punere reprezintă cca 50% din 
suprafata totală a unităţilor amenajistice: 

-la dosarul partizii nu este depus proces verbal de verificare al APV; 
-partida a fost autorizată pentru exploatare în perioada 12.12.2020- 31.12.2020, titular 

autorizaţie Ocolul Silvic Bocsa Romana, , 
-schiţa parchetului de exploatare nu este aprobată de către şeful OS Sosea Romana: 
-direcţia silvică a aprobat exploatarea şi valorificarea fasonat la cioată a partizii, preţul 

aprobat de conducerea ocolului conform devizului a fost de 18,28 lei/mc cu o manoperă de 7,59 
lei/mc, devizul incluzând operaţiile doborât mecanic 2083,58 lei diferenţa fiind reprezentată de 
cote, sporuri, alte cheltuieli şi un consum de carburanţi de 19,024 I benzină pentru doborât; 

-comisia de recepţie formată din ing . Teh. şi 

nu a întocmit inventar al masei lemnoase exploatate, recepţia efectuându-se după 
prevederile A.P .V., masa lemnoasă a fost predată în gestiunea pădurarului titular de canton, nu 
s-a întocmit bon de lucru şi nu s-a plătit contravaloarea l ucrării; 
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-O.S. Caraş Severin a aprobat trecerea pe costuri a stocului de masă lemnoasă de 164 
m.c. cu o valoare de 6689,01 (valoarea include şi contravaloarea cheltuielilor de exploatare de 
733,08 lei). 

-P 15890321719 SR Ferdinand (regie proprie) - verificată pe teren - APV anul de 
producţie 2019, secundare rărituri, volum 152 mc; 

-conducător lucrare de punere în valoare ; 
-pe teren s-a constatat că nu a fost parcursă cu punerea în valoare întreaga suprafaţă a 

unităţii amenajistice şi nici lucrările de exploatare nu s-au executat integral; 
-masa lemnoasă exploatată nu se mai regăseşte în teren; 
-pe suprafaţa parchetului sunt cioate nemarcate; 
-în fişa de despuiere de la APV 1589032/719 SR Ferdinand s-a constatat înregistrarea 

eronată a unor arbori cu diametre foarte mari, astfel la calculul APV a rezultat în u.a. 59A un 
volum de L.L. > 24 cm - FA - 2 mc; 

-partida a fost autorizată pentru exploatare în perioada 02.12.2019 - 31 .12.2019, titular 
autorizaţie Ocolul Silvic Bocsa Romana, , 

-schiţa parchetului de exploatare nu este aprobată de către şeful OS Sosea Romana; 
-direcţia silvică a aprobat exploatarea şi valorificarea fasonat la cioată a partizii, preţul 

aprobat de conducerea ocolului conform devizului a fost de 24,68 lei/mc cu o manoperă de 
13, 13 lei/mc, devizul include operaţiile doborât mecanic 2588,56 lei diferenţa fiind reprezentată 
de cote, sporuri, alte cheltuieli şi un consum de carburanţi de 16,72 I benzină pentru doborât şi 
10,5581 motorină pentru colectare; 

-comisia de recepţie formată din ing. , ing. şi nu a 
întocmit inventarul masei lemnoase exploatate, recepţia efectuându-se după prevederile A.P.V., 
masa lemnoasă a fost predată în gestiunea pădurarului titular de canton, nu s-a întocmit bon de 
lucru şi nu s-a plătit contravaloarea lucrării; 

-D.S. Caraş Severin a aprobat trecerea pe costuri a stocului de masă lemnoasă de 152 
m.c. cu o valoare de 10990,37 (valoarea include şi contravaloarea cheltuielilor de exploatare de 
3677,54 lei deşi acestea nu s-au decontat). 

-P 1590897/ 724 SR Varati (regie proprie) - APV anul de producţie 2019, secundare 
rărituri, volum 140 mc; 

-conducător lucrare de punere în valoare Gheta Andrei; 
-partida a fost autorizată pentru exploatare în perioada 02.12.2020 - 31.12.2020, titular 

autorizaţie Ocolul Silvic Bocsa Romana, , 
-schiţa parchetului de exploatare nu este aprobată de către şeful OS Sosea Romana; 
-direcţia silvică a aprobat exploatarea şi valorificarea fasonat la cioată a partizii, preţul 

aprobat de conducerea ocolului conform devizului a fost de 28,89 lei/mc· cu o manoperă de 
15,39 lei/mc, devizul include operaţiile doborât mecanic 2812,60 lei diferenţa fiind reprezentată 
de cote, sporuri, alte cheltuieli şi un consum de carburanţi de 14,98 I benzină pentru doborât şi 
21, 12 I motorină pentru colectare; 

-comisia de recepţie formată din ing. , ing . şi nu a 
întocmit inventar al masei lemnoase exploatate, recepţia efectuându-se după prevederile 
A.P.V., masa lemnoasă a fost predată în gestiunea pădurarului titular de canton, nu s-a întocmit 
bon de lucru şi nu s-a plătit contravaloarea lucrării; 

-O.S. _Caraş Severin a comunicat aprobarea trecerii pe costuri a stocului de masă 
lemnoasă de 140 m.c. cu o valoare de 9996,08 (valoarea include şi contravaloarea cheltuielilor 
de exploatare de 3929,31 lei). 

5.1.9.3. Ocolul Silvic Bozovici 
Au fost identificate două partizi care au fost aprobate a fi valorificate fasonat la cioată, 

ulterior fiind trecute pe costuri . 
-P1408943 I 397 SR (regie proprie) - verificată pe teren - APV producţia anului 2019, 

secundare - rărituri, 114 mc. Conducător lucrare punere în valoare şef de district 
Verificarea APV a fost efectuată de ing. ; - resp. Fond forestier, încheindu
se procesul verbal de verificare, neconstatându-se abateri faţă de toleranţele admise de norme. 
Conform adresei nr. 11334 / 24.10.2019, Comitetul Director al Direcţiei Silvice Caraş - Severin 
a aprobat exploatare partizii cu echipe proprii, modul de valorificare (fasonat la cioată) şi 
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tarifele de exploatare (19,49 lei / mc). Autorizaţie de exploatare în perioada 13.12.2019 -
31 .12.2019, titular autorizaţie Ocolul Silvic Bozovici, şef formaţie exploatare 

-nu s-a executat nici un control al exploatării parchetului ; 
-la dosarul partizii nu există rapoarte ale pădurarului titular de canton privind stadiul 

exploatării masei lemnoase; 
-reprimirea parchetului s-a efectuat de către - ing . resp. Fond Forestier, la 

acea dată, conform proces verbal nr. 4235 / 31.12.2019, în procesul verbal de reprimire 
menţionându-se că ,,lucrarea a fost executată in totalitate, materialul lemnos rămas fasonat la 
cioată, fiind de 114 mc"; 

-după data reprimirii s-a mai valorificat un volum de 51,91 mc, din care lemn lucru < de 
24 cm - 37,00 mc şi lemn foc - 14,91 mc, cu o valoare de 6.500,05 lei; 

-comitetul Director al Direc~ei Silvice Caraş - Severin, a aprobat trecerea pe pierderi şi 
scoaterea din evidenţe a stocurilor de masă lemnoasă pentru volumul de 114 mc şi valoarea de 
7439,89 lei (volumul total al partizii, inclusiv volumul deja valorificat); 

-în urma controlului pe care l-au efectuat delegaţii Gărzii Forestiere Timişoara au fost 
inventariaţi 379 arbori ce nu au fost doborâţi cu ocazia lucrări lor de exploatare. Volumul aferent 
celor 379 de arbori identificaţi pe picior este de 46,00 mc. Delegatul Gărzii Forestiere Timişoara 
a propus trimiterea documentaţiei către organele de cercetare penală , în vederea stabilirii 
vinovaţilor şi tragerea lor la răspundere, fiind sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Oraviţa . 

-P1408940 I 395 (regie proprie) - verificată pe teren - APV producţia anului 2019, 
secundare rărituri , 213 mc. Lucrare de punere în valoare condusă de şef de district 

Verificarea APV-ului a fost efectuată de ing. ţ. Comitetul Director al Di recţiei 
Silvice Caraş - Severin a aprobat exploatare partizii cu echipe propri i, modul de valorificare 
(fasonat la cioată) şi tarifele de exploatare (19,26 lei/ mc). 

Partida a fost autorizată la exploatare în perioada 13.12.2019 - 31 .12.2019, titular 
autorizaţie Ocolul Silvic Bozovici, şef formaţie exploatare - I; 

-nu s-a executat nici un control de exploatare a parchetului; 
-în raportul nr. 4264 / 31.12.2019 al pădurarului titular de canton privind stadiul 

exploatării este consemnat un volum exploatat de 213 mc; 
-la data de 31.12.2019 Comisia de recepţie condusă de către : - ing. resp. 

Fond Forestier, a efectuat recepţia celor 213 m.c. (P.V. nr. 4332/31.12.2019); 
-reprimirea parchetului s-a efectuat de către  - ing. resp . Fond Forestier, 

conform proces verbal nr. 4313/31 .12.2019; în procesul verbal de reprimire s-a specificat că 
"materialul lemnos se află fasonat la cioată, până la data reprimirii nefiind valorificat şi fiind 
consemnat stoc fasonat la cioată un volum de 213 mc"; 

-în nota de constatare a Gărzii Forestiere Timişoara nr. 1.348 / 04.12.2020, înregistrată 
la Ocolul Silvic Bozovici, delegatul Gărzii Forestiere Timişoara face menţiunea că materialul 
lemnos a fost doborât la cioată , în unele cazuri rămânând aninat şi că au fost identificaţi şi 5 
arbori marcaţi şi neexploataţi; 

-conform devizului depus la partidă ar fi trebuit să fie efectuate următoarele operaţi i : 
doborât mecanic, secţ ionat mecanic, curăţat de cracă , cu o valoare tota lă de 4512,71 lei. Bonul 
de lucru recepţie este întocmit conform devizului. 

5.1.9.4. Ocolul Silvic Nera 
Au fost identificate cinci partizi care au fost aprobate a fi valorificate fasonat la cioată, din 

care trei au fost ulterior trecute pe costuri. Au fost verificate actele celor 5 partizi, conform 
tematicii , iar 3 dintre ele au fost verificate pe teren . 

-P1205543/173 SR Cosava (regie proprie) - verificat pe teren -APV secundare rărituri, 
producţia anului 2020, volum iniţial 914 mc, iar după adăogarea creşterilor volumul final al APV 
a fost de 958 mc. Conducător lucrare şef de district Pe teren s-a constatat 
că majoritatea arborilor marcaţi sunt din plafonul superior, dintre exemplarele dominante, cu 
dimensiunile cele mai mari (d iametru, înălţime). Verifcarea APV a fost efectuată de ing . 

 , fără a se mai calcula precizia de determinare a diametrelor, înălţimilor şi a 
clasei de calitate asa cum este prevăzut la capitolul 8 din OM 1651/2000; 

Partida a fost autorizată la exploatare în pentru perioada 16.11 .2020-31.12.2020 
şi 01.01 .2021-31.03.2021, titular autorizaţie Ocolul Silvic Nera, şef formaţie exploatare 
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La controlul exploatării efectuat în data de 20.11.2020 de către şef district 
, s-a constatat că erau exploataţi 500 mc, fără a fi constatate deficienţe ; 

-la dosarul partizii nu există rapoartele lunare ale pădurarului titular de canton privind 
stadiul exploatării; 

-reprimirea parchetului s-a efectuat de către şef district conform proces 
verbal nr. 4553/11 .12.2020; în procesul verbal de reprimire s-a menţionat că "partida a fost 
parcursă cu lucrări de exploatare pe întreaga suprafaţă, materialul lemnos rămas pe teren fiind 
de 914 mc", deşi volumul APV-ului este de 958 mc. Referitor la rubrica stocuri, în procesul 
verbal de reprimire s-a menţionat că „nu este cazul"; 

-deşi prin adresa nr. 3014/11.09.2020 O.S. Nera a solicitat Comitetului Director al D.S. 
Caraş - Severin, valorificarea în sortimente fasonate la cioată, tariful de exploatare fiind 
menţionat de 7,94 lei/mc, la dosarul partizii nu se regăseşte aprobarea; 

-conform Devizului înregistrat cu Nr. 3014/11.09.2020, preţul aprobat de conducerea 
ocolului pentru manoperă a fost de 7342,44 lei. Devizul include operaţiile: doborât mecanic 
2766,84 lei, sectionat mecanic 1958,93 lei, curătat de cracă mecanic 561,82 lei, curătat manual 

' ' ' 
de cracă 776,96 lei, diferenţa fiind reprezentată de cote, sporuri, alte cheltuieli; 

-conform Procesului-Verbal de recepţie parţială Nr. 4324 din 27.11.2020 întocmit de 
către 1 - şef district, - pădurar, - şef atelier de 
exploatare se menţionează un volum de lemn rotund fasonat la cioată din specia fag de 458 
m.c. , fără a fi depus la dosarul partizii inventarul masei lemnoase; 

-Bonul de lucru/recepţie la această partidă este încheiat pentru luna Noiembrie a anului 
2020 (Nr. 4478/08.12.2020), la delegatul cu recepţia apare doar o semnătură fără a fi 
menţionată persoana care a efectuat recepţia, la rubrica primit lucrarea în gestiune este 
menţionat Teh. , care şi semnează de efectuarea lucrării. Plata s-a făcut pentru 
întreaga valoare a devizului (7344,5 lei) fără a exista un inventar al masei lemnoase rezultate. 
Cantitatea de carburant a fost decontată pentru lucrările de doborât (53,7 I), curăţat de cracă 
(15,6 I) şi secţionat mecanic (38,9 I); 

-pe teren s-a constatat că nu au fost doborâţi toţi arborii cuprinşi în APV, iar majoritatea 
arborilor sunt doar doborâţi la cioată , fără a fi secţionaţi şi curăţaţi de cracă, iar parte dintre 
aceştia sunt aninaţi; 

-la dosarul partizii sunt depuse două adrese: Nr. 3096/24.03.2021 a Primăriei Prigor ca 
răspuns la adresa Ocolului nr. 235/20.01 .2021 şi nr. 284/24.03.2021 a Primăriei Bozovici ca 
răspuns la adresa Ocolului nr. 284/24.03.2021 în care se menţionează că nu sunt solicitări de 
masă lemnoasă din partea populaţiei. Aceste adrese au fost transmise însă ulterior datei de 
reprimire când din parchet nu se mai putea livra masă lemnoasă. 

-nu s-a făcut adresă către Direcţie privind aprobarea trecerii pe costuri, dar conducerea 
ocolului susţine că urmează să trimită, de fapt în stadiul actual nemaiexistând posibilitatea 
valorificării masei lemnoase. 

-P1327515/104 SR (regie proprie) - APV producţia anului 2019, secundare rărituri , 

volum iniţial 206 mc, ulterior, cu creşterile aferente, 212 mc. Cconducător lucrare punere în 
valoare şef de district !, Verifcarea APV a fost efectuată de ing. I 

_ l. Partida a fost autorizată pentru exploatare în perioada 09.10.2019-31.12.2019, titular 
autorizaţie Ocolul Silvic Nera, responsabil producţie I; 

-autorizaţia nu este înregistrată în Registrul de evidenţă al actelor de punere în valoare. 
S-a efectuat controlul exploatării parchetului de către şef district \ în care se 
menţionează că la data controlului s-a parcurs cu lucrări de exploatare aproximativ 90% din 
suprafaţă , fără a fi constatate deficienţe; 

-la dosarul partizii nu există rapoartele lunare ale pădurarului titular de canton privind 
stadiul exploatării; 

-la data de 30.12.2019, ing. a încheiat Actul de Constatare Nr. 4313 în 
care menţionează că din 212 m.c., 158 m.c. se află fasonaţi în faze pe suprafaţa parchetului şi 
54 m.c. pe picior. Autorizaţia de exploatare a fost prelungită până în data de 13.01.2020. La 
data de 13.01 .2020 nu s-a întocmit reprimirea parchetului s-au act de constatare; 

-în data de 21.10.2020 s-a efectuat controlul exploatării parchetului, tot de către sef 
district ZĂVOIAN Nicolae, în care se menţionează, la fel ca la controlul din anul precedent, că la 
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data controlului s-a parcurs cu lucrări de exploatare aproximativ 90% din suprafaţă, fără a fi 
constatate deficienţe; 

-în procesul verbal de reprimire nr. 901/20.03.2020 s-a menţionat că „materialul lemnos 
este Împrăştiat pe intreaga suprafaţă a parchetului", iar la rubrica stocuri nu s-a consemnat 
nimic. Menţionăm că din volumul lăsat fasonat pe suprafaţa parchetului, 155 de fire sunt 
răşinoase din specia molid, cumulând un volum de 32 m.c.; 

-ocolul a solicitat aprobarea exploatării partizii prin prestări servicii la preţul de 113 lei/mc, 
devizul incluzând toate operaţiile necesare pentru oferirea lemnului spre vânzare din platforma 
primară, manopera directă fiind la valoarea de 63,48 lei/mc. Cu acelaşi număr de înregistrare 
(nr. 1123/08.11.2018) apare însă şi o adresă de solicitare exploatare cu utilaje proprii care 
include doar operaţiuni în parchet, respectiv doborât, secţionat şi curăţat de cracă cu un tarif de 
11.78 lei/m.c. La nivelul ocolului nu se regăseşte niciun răspuns la aceste adrese; 

-prin adresa nr.12394/20.11.2020 - Raportul Comitetului Director al D.S. Caraş Severin, 
se comunică aprobarea trecerii pe costuri a întregului volum al partizii (212 m.c.) cu o valoare 
de 30257,35 lei. 

-din punct de vedere gestionar, nu există inventare ale masei lemnoase fasonate în 
timpul exploatării, sau predări ale acesteia şi există o singură recepţie a lucrării încheiată în data 
de 31.12.2019 fără plată manoperă dar prin care se decontează contravaloarea a 19 litri de 
benzină, 43 de litri de motorină şi 8 litri ulei hidraulic. Facem precizarea că devizul partizii nu 
include consum de motorină ci doar 0,009 litri ulei de ungere. Cantitatea de benzină decontată 
( 19 litri) este aferentă volumului total al partizii, iar conform Actului de Constatare nr. 
4313/31.12.2020, partida nu era exploatată integral. Pe bonul de lucru/recepţie vizat de către 
şeful de ocol şi contabilul şef mai sunt semnăturile a trei persoane, fără însă ca acestea să fie 
nominalizate. 

-P1205556/175 SR Flămânda (regie proprie) - verificat pe teren - APV anul de 
producţie 2018, secundare rărituri, volum total 126 mc. Conducător lucrare punere în valoare 
responsabil CRP, ing. 

-pe teren s-a constatat că nu s-a parcurs întreaga suprafaţă a u.a.-ului cu lucrări de 
punere în valoare, tăieri de îngrijire - rărituri, deşi în procesul verbal de marcare se 
menţionează că a fost parcursă întreaga suprafaţă a unităţii amenajistice; 

-la verificare s-a constatat că prin lucrările de exploatare efectuate nu au fost doborâţi to~ 
arborii puşi în valoare şi care au făcut obiectul APV nr. 1205556/175 SR Flămânda, în aceste 
condiţii nu trebuia întocmit proces-verbal de reprimire a parchetului ci ar fi trebuit întocmit act de 
constatare cont. HG 1540/2011 cu consemnarea stocului de masă lemnoasă pe picior; 

-pe suprafaţa parchetului s-au găsit cioate înalte, arbori aninaţi şi arbori la care s-a 
început operaţia de doborâre dar care nu a fost finalizată, aceşti arbori constituind un real 
pericol din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; 

-la dosarul partizii nu este depus procesul verbal de verificare al APV 1205556/175 SR 
Flămânda; 

-partida a fost autorizată pentru exploatare în perioada 11.11.2020 - 31 .12.2020, 
titular autorizaţie Ocolul Silvic Nera, şef formaţie exploatare :; 

-la data controlului, autorizaţia de exploatare nu este semnată de titularul acesteia, Bihoi 
Ilie; 

-autorizaţia de exploatare nu este înscrisă în registrul de partizi a OS Nera; 
-graficul de controale şi reprimiri existent la dosarul partizii nu are data emiterii şi nu este 

însuşit prin semnatură de titularu! autorizaţiei de exploatare; 
-documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare şi anexa cuprinzând regulile 

silvice nu sunt însuşite prin semnatură de titularul autorizaţiei de exploatare; 
-tehnologia de exploatare aprobată pentru APV 1205556/175 SR Flămânda este 

"sortimente şi multipli de sortimente", în timp ce, în autorizaţia de exploatare nr. 44/2020 este, 
este înscrisă tehnologia "arbori şi părţi din arbore", iar în autorizaţia SUMAL nr. 1684456/2020 
tehnologia de exploatare aprobată este "arbori Întregi"; niciuna dintre tehnologiile menţionate nu 
este conformă cu tehnologia de exploatare propusă de amenajamnetul silvic al U.P.I11, respectiv 
"trunchiuri şi catarge"; 

-schiţa· parchetului nu este aprobată de şeful de ocol; 
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-împuternicirea privind desemnarea personalului responsabil cu predarea spre 
exploatare şi reprimirea parchetului nu este semnată de şeful de ocol, nu este datată şi nici nu 
are nr. de înregistrare din registrul de intrari ieşiri al OS Nera; 

-în actul privind controlul exploatării parchetului, întocmit de şef district 
se men~onează că la data controlului s-au exploatat 90 mc, fără a fi constatate 

deficienţe; 
-la dosarul partizii nu există rapoartele lunare ale pădurarului titular de canton privind 

stadiul exploatării; 
-reprimirea parchetului a fost efectuată de şef district care 

menţionează în procesul verbal de reprimire că „materialul lemnos exploatat este fasonat la 
cioată, materialul lemnos este imprăştiat pe toată suprafaţa parchetului" iar la rubrica stocuri nu 
mentionează stocuri de material lemnos, rubricile fiind barate; 

' -reprimirea nu este înregistrată în registrul de partizi; 
-O.S. Nera a solicitat comitetului director al D.S. Caraş Severin, valorificarea în 

sortimente fasonat la cioată , tariful de exploatare fiind menţionat de 12,53 lei/mc dar, la dosarul 
partizii nu se regăseşte aprobarea; 

-preţul aprobat de conducerea ocolului pentru manoperă a fost de 1122,05 lei. Devizul 
include operaţiile : doborât mecanic 623,3 lei, secţionat mecanic: 33,07 lei, curăţat de cracă 
mecanic: 112, 11 lei, curăţat manual de cracă 353,57 lei, diferenţa fiind reprezentată de cote, 
sporuri, alte cheltuieli; 

-în procesul verbal de recepţie, întocmit de către t' , - şef district, 
- pădurar, - şef atelier de exploatare, se menţionează un volum de lemn 

rotund fasonat la cioată de 126 m.c., fără a fi depus la dosarul partizii inventarul masei 
lemnoase. 

-bonul de lucru-recepţie nu este semnat de nici una dintre persoanele nominalizate. Plata 
s-a efectuat pentru parte din valoarea devizului (7344,5 lei), fără a exista un inventar al masei 
lemnoase rezultate. Cantitatea de carburant a fost decontată pentru lucrările de doborât (10,9 I), 
curăţat de cracă (0,3 I) şi secţionat mecanic (4,7 I), pe teren constatându-se că nu au fost 
doborâţi toţi arborii înscrişi în APV, deşi majoritatea arborilor sunt doar doborâţi la cioată, fără a 
fi fasonaţi, iar parte dintre aceştia sunt aninaţi ; 

-la dosarul partizii sunt depuse trei adrese: Nr. 7389/06.11.2021 a Primăriei Prilipeţ ca 
răspuns la adresa Ocolului nr. 3096/24.03.2021 a Primăriei Prigor ca răspuns la adresa Ocolului 
nr. 235/20.01 .2021 în care se menţionează că nu sunt solicitări de masă lemnoasă din partea 
populaţiei, adrese transmise însă ulterior datei de reprimire, când din parchet oricum nu mai 
puteau fi livrate materiale lemnoase; 

-P 1205575/174 SR (regie proprie) - APV iniţial pentru anul de producţie 2018, 
secundare rărituri, volum 224 mc, ulterior adăogându-se creşterile pentru anul de producţie 
2020 volumul total estimat a fost de 230 mc; 

-conducător lucrare punere în valoare i; 
-la dosarul partizii nu este depus procesul verbal de verificare al APV 1205575/174 SR 

Togăneasa ; 

-partida a fost autorizată pentru exploatare în perioada 11 .11 .2020 - 31 .12.2020 dar 
autorizaţia de exploatare nu este înscrisă în registrul de partizi al ocolului ; 

-documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare nu este semnată de titularul 
autorizaţiei de exploatare iar graficele de controale şi reprimiri existente la dosarul partizii nu au 
data emiterii; 

-niciuna dintre tehnologiile menţionate în documentele emise de OS Nera î11 legătură cu 
acest APV nu sunt conforme cu tehnologia de exploatare propusă de amenajamnetul silvic ai 
U.P.V, respectiv "trunchiuri şi catarge"; 

-schiţa parchetului de exploatare nu este aprobată de către şeful de ocol; 
-împuternicirea privind desemnarea personalului responsabil cu predarea spre 

exploatare şi reprimirea parchetului nu are nr. de înregistrare din registrul de intrari ieşiri al OS 
Nera sau data emiterii documentului; 

-ia dosarul partizii nu există rapoartele lunare ale pădurarului titular de canton privind 
stadiul exploatării; 
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-reprimirea parchetului s-a efectuat de către şef district Sirbu Simion iar în procesul 

verbal de reprimire s-a menţionat că "s-au extras 230 mc, materialul rezultat ramâne pe loc", la 

rubrica „stocuri" nu au fost menţionate stocuri de material lemnos, rubricile fiind barate; -
reprimirea nu este consemnată în registrul de partizi al ocolului 

-0.S. Nera a solicitat comitetului director al D.S. Caraş Severin, valorificarea în 

sortimente fasonate la cioată, tariful de exploatare menţionat fiind de 11,28 lei/mc. La dosarul 

partizii nu se regăseşte şi aprobarea comitetului director al D.S: Caraş Severin. Din 230 mc, 33 

mc ii reprezintă G1-G2 (14%). 
-preţul aprobat de conducerea ocolului pentru manoperă a fost de 2102,52 lei. Devizul 

include operaţiile : doborât mecanic 1344,5 lei, secţionat mecanic: 75,88 lei, curăţat de cracă 

mecanic: 220,00 lei, curăţat manual de cracă 462, 14 lei, diferenţa fiind reprezentată de cote, 

sporuri, alte cheltuieli. 
-în Procesului-Verbal de recepţie, întocmit de către - şef district, 

- pădurar, - şef atelier de exploatare, se menţionează un volum de lemn rotund 

fasonat la cioată de 230 m.c., fără a fi depus la dosarul partizii inventarul masei lemnoase; 
-bonul de lucru recepţie pentru această partidă este semnat de către delegatul cu 

recepţia (fără a fi nominalizat), şeful atelierului de exploatare care a primit lucrarea în 

gestiune şi Teh. Normator ,. Plata s-a efectuat pentru parte din valoarea devizului 

(1585,53 lei) fără a exista un inventar al masei lemnoase rezultate. Cantitatea de carburant a 

fost decontată pentru lucrările de doborât (27,7 I) şi secţionat mecanic (10,7 I). 
-la dosarul partizii sunt depuse mai multe adrese, către şi din partea unor primării, adrese 

în care se menţionează că nu sunt solicitări de masă lemnoasă din partea populaţiei. Aceste 

adrese au fost transmise însă ulterior datei de reprimire, când din parchet oricum nu se mai 

putea livra masă lemnoasă; 
-P 236/1391776 SR Flămânda (regie proprie) - verificat pe teren - APV anul de 

producţie 2019, secundare rărituri, volum 287 mc; 
-conducător lucrare punere în valoare 1 , 

-pe teren s-a constatat că nu s-a parcurs întreaga suprafaţă a u.a.-ului cu lucrări de 

punere în valoare, tăieri de îngrijire - rărituri, deşi în procesul verbal de marcare încheiat în data 

de 31.08.2018 este menţionată ca fiind parcursă întreaga suprafaţă au.a. 67A din U.P. III; 
-nu au fost doborâţi toţi arborii puşi în valoare, deşi cu ocazia controalelor de exploatare 

s-a consemnat parcurgerea a 90% din suprafaţa parchetului; 
-pe suprafaţa parchetului s-au găsit cioate înalte, arbori aninaţi şi arbori la care s-a 

început operaţia de doborâre dar care nu a fost finalizată (sunt secţionaţi parţial), aceşti arbori 

constituind un real pericol din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; 
-pe teren s-a constatat că unii arbori marcaţi nu trebuiau extraşi: diametre peste 40 cm 

inclusiv - 34 buc, amplasaţi în zone cu consistenţă redusă/care au fost marcaţi grupat şi care 

prin extragere au creat goluri semnificative în plafonul arboretului; 
-la dosarul partizii este depus procesul verbal de verificare al APV 1391776/236 SR 

Flamânda întocmit de ing.Nitu Stefan, completat necorespunzator, astfel, lipsesc semnăturile la 

capitolul A, nu este anexat carnetul de inventariere a arborilor verificaţi pe teren, lipseşte fişa 

pentru calculul înălţimilor, vârsta înscrisă in APV - 40 ani, nu corespunde cu vârsta înscrisă în 

amenajamentul silvic, respectiv 45 ani; 
-APV 1391776/236 SR este constituit in arii naturale protejate, u.a.67 A, U. P. III fiind 

inclus în SUP M, g.f. 1-2A, g.f. 1-5N; la dosarul partizii nu există solicitări către ANANP pentru 

obţinerea condiţiile specifice la punere în valoare şi condiţii specifice ce trebuie respectate la 

desfăşurarea activităţii de exploatare; 
-partida a fost autorizată la exploatare pentru perioada 09.10.2019 -

31.12.2019, titular autorizaţie Ocolul Silvic Nera, ing. I. Autorizaţia a fost prelungită 

până la data de 30.04.2020 în baza actului de constatare nr. 4314 din 30.12.2019 întocmit de 
fiind consemnate următoarele stocuri de masă lemnoasă: 80 mc pe picior şi 207 

mc în faze pe suprafaţa parchetului dar, la actul de constatare nr. 4314/2019 nu este anexat 

carnet de inventariere a arborilor rămaşi pe picior; la emiterea prelungirii autorizaţiei a fost 

schimbat titularul autorizaţiei de exploatare, fiind numit dl Bihoi Ilie - şef formaţie de exploatare; 

38 



-toate tehnologiile menţionate în documentele emise de către OS Nera nu sunt conforme 
cu tehnologia de exploatare propusă de amenajamnetul silvic al U.P.I11, respectiv "trunchiuri şi 
catarge"; 

-în data de 21.10.2019 s-a efectuat controlul exploatării parchetului de către şef district 
ZĂVOIAN Nicolae, în care se menţionează, la fel ca la controlul din anul precedent, că la data 
controlului s-a parcurs cu lucrări de exploatare aproximativ 90% din suprafaţă cca 13,0 ha; 

-conform proces verbal nr. 569/24.02.2020, în data de 24.02.2020 s-a efectuat controlul 
exploatării parchetului, tot de către şef district \ în care se menţionează, la fel 
ca la controlul din anul precedent, că la data controlului s-a parcurs cu lucrări de exploatare 
aproximativ 90% din suprafaţă, fără a fi constatate deficienţe; 

-la dosarul partizii nu există rapoartele lunare ale pădurarului titular de canton privind 
stadiul exploatării 

-la rubrica stocuri, în procesul verbal de reprimire nu s-au menţionat stocuri de material 
lemnos, rubricile fiind barate; 

-conform procesului tehnologic s-a solicitat Comitetului Director al OS CS aprobarea 
exploatării partizii prin prestări servicii la preţul de 101 lei/mc. Devizul include toate operaţiile 
necesare pentru oferirea lemnului spre vânzare din platforma primară, manopera directă fiind la 
valoarea de 59,32 lei/mc. Cu acelaşi număr de înregistrare (nr. 11225/08.11.2018) apare însă şi 
o adresă de solicitare exploatare cu utilaje proprii care include doar operaţiuni în parchet de 
doborât, secţionat şi curăţat de cracă cu un tarif de 10.55 lei/m.c. Nu se regăseşte la ocol un 
răspuns la aceste adrese; 

-din volumul total de 236 mc, 50 mc ii reprezintă G1-G2 (21%). 
-conform devizului, fără număr de înregistrare, preţul aprobat de conducerea ocolului 

pentru manoperă a fost de 3026,8 lei. Devizul include operaţiile: doborât mecanic 1441,31 lei, 
secţionat mecanic: 1321,2 lei, curăţat de cracă mecanic: 220,00 lei, curăţat de cracă 264,24 lei, 
diferenţa fiind reprezentată de cote, sporuri, alte cheltuieli. 

-la dosarul partizii nu se regăseşte niciun proces-verbal de recepţie, niciun bon de lucru 
şi niciun inventar al masei lemnoase; 

-la dosarul partizii este depus Raportul biroului producţie al D.S. Caraş Severin către 
Comitetul Director privind trecerea pe costuri a lemnului din P236SR cu un volum de 287 m.c. şi 
o valoare de 47830,27 lei, dar fără a fi depusă şi Hotărârea Comitetului Director de trecere pe 
costuri. 

5.1.9.5. Ocolul Silvic Otelu Rosu . , 
Au fost identificate 8 partizi de produse secundare-rărituri care au fost aprobate a fi 

valorificate fasonat la cioată, toate fiind trecute ulterior pe costuri (şase pentru tot materialul 
lemnos şi două parţial). 

Partizile au fost exploatate cu prestatori, şapte dintre ele fiind exploatate de SC Duma 
Victoria S.R.L. şi una de către O.S. Rusca Montană 

-au fost verificate, pe teren şi la birou, P1146/1404258SR, P1091/1403774SR şi 
P1121SR. Toate cele 3 partizi au fost exploatate prin prestări servicii silvice în baza Contractului 
de servicii de exploatare forestieră nr.3230/20.03.2019 încheiat cu S.C. Duma Victoria S.R.L. 
urmare procedurii de achiziţie din data de 15.03.2019. 

La Cap . 44 din contract se menţionează: ,,Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la 
locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se În sarcini de dimensiuni reduse", 
iar la cap 49-50 „Pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare, achizitorul este În drept să 
rezilieze contractul". 

La Cap 4. Obiectul şi preţul contractului, 4.1. lit b se specifică: ,,Pentru partizi/e la care 
recepţia materialului lemnos se face În . sortimente de lemn fasonat la cioată se execută 
următoarele operaţiuni: doborât, secţionat in sortimentele comerciale solicitate de achizitor" 

La Cap. 12 din contract sunt menţionate condiţiile de recepţie: 
,.-12. 1. Lemnul rotund se recepţionează ca lemn de lucru şi lemn de foc, lungimile 

acestor sortimene corespunzând specificaţiilor date de ocolul silvic. Lemnul in steri se va 
receptiona ca lemn de foc. 

' -12.3. În baza recepţiilor se va intocmi procesul - verbal de recepţie finală/parţială". 
La Cap. 11 din contract este menţionat modul de plată: 
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,,-11. 1 Plata contravalorii prestaţiei se va face lunar, pe baza facturilor emise de prestator 
-11.3. Facturarea se va realiza prin Înscrierea distinctă a servicii/or de exploatare a masei 

lemnoase". 
-P 1489124/ 1146 SR Pod - Prestări servicii - verificat pe teren - APV anul de producţie 

2019, secundare rărituri , volum 372 mc; 
-conducător lucrare punere în valoare ; 
-partida a fost autorizată pentru exploatare în perioada 23.07.2019 - 30.11.2019, 

titular autorizaţie S.C. Duma Victoria; 
-schiţa parchetului de exploatare nu este aprobată de către şefu l OS Oţelul Roşu; 
-reprimirea parchetului s-a efectuat de către ing. 1, conform proces verbal 

nr.406/05.08.2019, nefiind anexat un proces verbal de predare a material lemnos fasonat la 
cioată şi nici reprimirea din programul SUMAL; 

-se constată că punerea în valoare, predarea şi reprimirea parchetului sunt executate de 
aceeaşi persoană - ing.  

-direcţia silvică a aprobat în şedinţa de comitet director Nr 41 din data de 13.11 .2018, 
prin Anexa nr. 3 la Hotărâre valorificarea la cioată , tariful pentru activitatea de exploatare în 
regie proprie de 24,04 lei/mc (din care manoperă 13, 19 lei/mc), modelul / conţinutul cadru al 
caietelor de sarcini de prestaţie de exploatare, s-a menţionat ca la prima punere pe piaţă (ofertă 
spre vânzare) preţurile să asigure rentabilitatea economică minimă , pierderea putând fi asumată 
în cazul în care nu se reuşeşte obţinerea acestor preţuri minime; 

-preţul aprobat de conducerea ocolului pentru deviz a fost de 24,98 lei/mc cu o valoare 
totală de 8941,85 lei din care Recoltare: 5547,08 lei cu următoarele faze: doborât pentru un 
volum de 2264,9 lei, sectionat mecanic 167,58 lei, curătat de cracă 3114,6 lei. 

' ' -în data de 31.07.2019 s-a întocmit procesul-verbal de recepţie nr. 342 pentru întreaga 
cantitate de masă lemnoasă - 372 m.c. Comisia de recepţie a fost formată din ing. 
- responsabil producţie , ing. - şef district şi păd. 1. Recepţia s
a întocmit în baza inventarului masei lemnoase exploatate inventar efectuat de către echipa 
formată din: - şef district, - Pădurar, - pădurar. 
Inventarul a fost de forma diametru şi clasă de calitate, ca la inventarierea arborilor pe picior, 
nerespectându-se modul de inventariere al masei lemnoase fasonate. Masa lemnoasă nu a fost 
predată în gestiunea pădurarului titular de canton. Situaţia de lucrări Nr. 342/31 .07.2019 nu este 
semnată decât de responsabilul cu producţia, fără a fi aprobată de către şeful de ocol sau 
contabilul şef şi fără a fi însuşită de către firma prestatoare. 

-prin adresa 3257/22.10.2020 O.S Ocolul Roşu a solicitat trecerea pe costuri a stocului 
partizii de 370 mc (fără un volum de 2 m.c. valorificat în timpul exploatării) . D.S. Caraş Severin, 
prin adresa nr. 11286/26.10.2020 a comunicat aprobarea trecerii pe costuri a stocului de masă 
lemnoasă de 370 m.c. cu o valoare de 17825,66 (valoarea include şi contravaloarea cheltuielilor 
de exploatare de 8942,88 lei dar aceasta calculată la volumul total al partizii, inclusiv pentru 
volumul valorificat). 

-P 153025111091 SR Godeana1 - Prestări servicii - verificată pe teren - APV anul de 
producţie 2019, secundare rărituri, volum 505 mc; 

-conducător lucrare punere în valoare - ing . , 
-materialul lemnos care a fost exploatat se află la faţa locului şi este într-o stare avansata 

de degradare - material lemnos degradat ireversibil astfel încât nu s-a putut stabili dacă au fost 
executate toate operaţiunile specifice fazei de fasonat la cioată; 

-procesul verbal de verificare al APV nu are nr. de înregistrare la OS Oţelul Roşu ; 
-schiţa parchetului de exploatare nu este aprobată de către şeful OS Berzasca; 
-la dosarul partizii nu există procesul de reprimire din programul SUMAL; 
-punere în valoare, predare şi reprimirea parchetului sunt executate de aceeaşi persoană 

- ing. ; 
-în data de 21 .11 .2019 s-a întocmit procesul-verbal de recepţie nr. 1554 pentru întreaga 

cantitate de masă lemnoasă - 505 m.c„ Comisia de recepţie a fost formată din ing. 
- responsabil producţie , ing. - şef district şi păd. I. Recepţi a 

s-a întocmit în baza inventarului masei lemnoase exploatate, inventar efectuat de către echipa 
formată din: - şef district, - Pădurar, - pădurar . 
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Inventarul a fost de forma diametru şi clasă de calitate, precum la arborii pe picior, 

nerespectându-se modul de inventariere al masei lemnoase fasonate; 

-ocolul a solicitat trecerea pe costuri a stocului de 505 mc; 

-direcţia a aprobat trecerea pe costuri a stocului de masă lemnoasă de 505 m.c. cu o 

valoare de 29734,4 (valoarea include şi contravaloarea cheltuielilor de exploatare de 14867,2 

lei). 
-P 1530209/ 1121 SR Godeana 3 - Prestări servicii - verificată pe teren - APV anul de 

producţie 2019, secundare rărituri , volum 432 mc; 
-conducător lucrare punere în valoare - ing. Moisescu Florin; 

-procesul verbal de verificare al APV nu are nr. de înregistrare la OS. Oţelul Roşu ;-sch iţa 

parchetului de exploatare nu este aprobată de către şeful de ocol; 

-la dosarul partizii nu există procesul de reprimire din programul SUMAL; 

-exploatarea şi valorificarea fasonat la cioată a partizii la preţul aprobat de conducerea 

ocolului conform devizului de 28,97 lei/mc cu o valoare totală de 11821, 18 lei din care 

Recoltare: 7302,02 lei cu fazele doborât 2118,29 lei, secţionat mecanic 147,22 lei, curăţat de 

cracă 7302,02 lei . 
-comisia de recepţie formată din ing. - responsabil producţie, ing. 

- şef district şi păd . a întocmit recepţia pentru 4.32 mc în baza inventarului 

masei lemnoase exploatate, inventar efectuat de către echipa formată din: - şef 

district, - Pădurar, - pădurar, inventarul fiind de forma diametru şi 

clasă de calitate, asemănătoare inventarului arborilor pe picior, nerespectându-se modul de 

inventariere al masei lemnoase fasonate, masa lemnoasă nu a fost predată în gestiunea 

pădurarului titular de canton. 
-ocolul a solicitat trecerea pe costuri a stocului partizii de 432 mc. 

-direcţia a aprobat trecerea pe costuri a stocului de masă lemnoasă de 432 m.c. cu o 

valoare de 24190,52 (valoarea include şi contravaloarea cheltuiel ilor de exploatare de 11819,52 

lei). 
5.1.9.6. CONCLUZII pentru Ocoalele Silvice Berzasca, Bocşa Română, 

Bozovici, Nera şi Oţelu Roşu, în legătură cu EXPLOATAREA / 

VALORIFICAREA PRODUSELOR SECUNDARE - RARITURI pentru care s-a 

aprobat „FASONAT LA CIOATĂ" 
5.1 .9.6.1. Punerea În valoare a masei lemnoase (respectarea normelor tehnice, 

verificarea lucrărilor de punere in valoare, aprobarea actelor de punere in valoare); 

-atât în anul 2019, cât şi în anul 2020, la punerea în valoare a produselor secundare 

rărituri, s-a urmărit parcurgerea unor suprafeţe cât mai mari într-un timp cât mai scurt, probabil 

în vederea realizării programului de tăieri de îngrjire. Se constată, la unele ocoale verificate, 

emiterea de delegaţ-ii de marcare pentru un timp foarte scurt, o zi sau două în care se 

raportează marcarea a mii de fire, ceea ce ridică semne de întrebare în ceea ce priveşte 

calitatea lucrării. Astfel , s-a constatat că deşi în APV era înscrisă ca fiind parcursă cu lucrări de 

punere în valoare întreaga suprafaţă a unităţii amenajistice, pe teren, în fapt, unităţile 

amenajistice erau parcurse doar parţial. Acest mod de lucru a fost constatat la OS Bozovici, OS 

Nera şi OS Bocşa Română; 
-constituirea de acte de punere în valoare de produse secundare - rărituri în afara 

perioadelor prevăzute de norme - în lunile noiembrie-decembrie , încălcându-se prevederile 

Normelor tehnice 2 (la cap. 2.3 Rărituri se prevede că marcarea arborilor de extras la foiase ş i 

la arboretele amestecate de foiase cu răşinoase se face numai în perioada de vegetaţie), este o 

altă dovadă de încercare de realizare a acestor suprafeţe în criză de timp, spre finele anului de 

producţie. Partizile constituite în acest mod au ·fost şi autorizate la scurt timp după punerea în 

valoare, în acelaşi an, încălcându-se prevederile Normelor tehnice 2 cap. 9.1 Organizarea ş i 

programarea lucrărilor de îngrijire şi conducerea a arboretului. Acest mod de lucru a fost 

constatat la OS Bocşa Română atât pentru anul de producţie 2019 cât şi pentru anul de 

producţie 2020; 
-constituirea de acte de punere în valoare de produse secundare - rărituri fără verificarea 

modului de execuţie a l ucrării de punere în valoare. APV -urile au fost aprobate fără verificare, 

la dosarele APV nu s-au găsit nici un fel de procese verbale de verificare a punerii în valoare, 
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încălcându-se prevederile OM nr. 1507/2016 pentru lucrările de punere în valoare efectuate 
pânâ la 23.08.2018 şi prevederile OM nr. 767/2018 pentru lucrările de punere în valoare 
efectuate după data de 23.08.2018. Chiar şi la partizile verificate, unde există proces verbal de 
verificare, s-a constatat că verificarea s-a făcut supertifical, la dosarul APV negăsindu-se 
documente importante din componenţa acestuia cum ar fi Fişa înălţimilor şi a diametrelor medii 
(OS Nera); 

-unele deficienţe în ceea ce priveşte verificare modului de întocmire a APV s-au 
constatat şi la OS Bocşa Română şi OS Berzasca unde s-au identificat cu ocazia prezentului 
control erori materiale la introducerea datelor din teren - diametre foarte mari comparativ cu 
diametrele existente în realitate pe teren, nesesizate la operaţia de verificare a APV; 

-constituirea de partizi de produse secundare în arii protejate fără solicitarea condiţiilor 
specifice la punere în valoare şi a condiţiilor specifice ce trebuie respectate la desfăşurarea 
activităţii de exploatare, încălcându-se prevederile OM nr. 1447/2017 art.32, aflat în vigoare la 
data punerii în valoare şi emiterii autorizaţiei de exploatare. Acest mod de lucru a fost constatat 
la OS Nera. 

5.1.9.6.2. Aprobarea modului de exploatare a masei lemnoase; 
-în general, ocoalele silvice au solicitat exploatarea fasonat la cioată pentru prima lucrare 

de rărituri efectuată în deceniu, însă , de cele mai multe ori, nu s-a urmărit şi respectarea 
celorlalte condiţii din adresa Nr. 22055IDCP/03.04.2018 care ar trebui să stea la baza acestor 
aprobări, respectiv faptul că prima răritură trebuie efectuată la termen, în stadiul de dezvoltare 
păriş (arbori cu diametrul cuprins între 10 şi 20 cm), reprezentând, chiar şi aşa , un mod de 
exploatare excepţional, care trebuie justificat prin fundamentarea reglementată la Cap 4, alin 1 
şi 2, din adresa mai sus menţionată, din care să rezulte fără echivoc că valorificarea masei 
lemnoase în alt mod decât fasonat la cioată, provoacă pierderi economice; 

-aprobarea exploatării masei lemnoase fasonat la cioată în alte stadii de dezvoltare ale 
arboretului, întâlnindu-se situaţii în care a fost aprobată valorificarea fasonat la cioată deşi din 
total A.P.V. G1 şi G2 însumau peste 20%, conducând la încălcarea prevederilor H.G. nr. 
715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică; 

-o parte dintre partizile de rărituri propuse pentru valorificare fasonat la cioată au parcurs 
iniţial proceduri de achiziţie publică pentru serviciile de xploatare şi nu au fost contractate, după 
care au fost oferite ca lemn pe picior fără a fi adjudecate, ulterior schimbându-se din nou modul 
de valorificare ca lemn fasonat la cioată; 
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2019 

Voi iul reg prop total cu forte proprii + 
Aprobat valoriffasonat la cioatll Din care \'lllorilicU efectiv 

pre11t strv 

o.s. llc'l4 11<14 11~4 11<24 llc'l4 11<14 
Volum cm cm lemn valoare Volum cm cm lemn valoare Volum cm cm lemn valoare 

Total inel inel foc tota IA Total inel inel foc totală Total inel inel foc totali 
coajă coajă coajă coajă coajă coajă 

mc mc mc mc mii lei mc mc mc mc mii lei mc mc mc mc mii lei 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 

Oravita 5058 1229 1240 2589 192.64 3803 585 1096 2122 538.22 774.21 34 235.21 505 72.74 

Otelu Rosu 5201 189 985 4027 447.30 4078 53 704 3321 271.65 53 o o 53 4.5s 
1 

Ben:asca o o o o o o o o o o o o o o o i 
Bocsa Romana 9313 2721 3112 3480 935.30 1456 2 326 1128 54.9 o o o i o o : 

Nera 2910 1453 115 1342 359.80 499 o 235 264 36.596 o o o o o 

Rusca Monta na 479; 2494 817 1486 626.10 o o o o o o o o o o 

Bozovici 9045 4494 954 3597 1012.24 327 50 164 113 22951 51.91 37 14.91 6500.1 

Total 36324 12580 7223 16521 3573.38 10163 690 2525 6948 23852 879.12 34 272.21 572.91 6577.l 

2020 

Voi aut reg prop total cu forfe proprii + Aprobat valoriffasonat la cioată Din care valorificat efectiv 
prest serv 

Ocolul Silvic li~ 11<14 11~4 11<14 llc'l4 11<24 
Volum cm cm lemn valoare Volum cm cm lemn valoare Volum cm cm lemn valoare 
Total inel inel foc totală Total inel inel foc totală Total inel inel foc totalii 

coaj~ coajă coajă coajli coajă coajă 

mc mc mc mc mii lei mc mc mc mc mii lei mc mc mc mc mii lei 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Oravita 1019 29 201 789 24.12 1019 29 201 789 95.51 925 9 165.5 748.5 94.81 

Otelu Rosu o o o o o o o o o o o o o o o l 
Berzasca 1320 240 189 891 14.34 688 176 139 373 7.41 96 o 16.32 79.68 903 

Bocsa Romana 12~2 1730 1821 3721 845.7 2096 162 362 1572 1163 730 20 165 545 76.1 

Nera 2726 1297 286 1143 299.8 1314 475 245 594 100.61 o o o o o 

Rusca Montana 612 156 233 223 54.8 o o o o o o o o o 0 I 

Bozoviri 5378 i 
I 

2508 i 622 ! 2248 6i 1.87 o o o o o o o o 0 I 
(l 

Total 18327 5960 j 3352 9015 1850.6 5117 842 947 3328 319.83 1751 29 346.82 1373.2 179.94 

Din analiza tabelelor de mai sus se constată următoarele: 
- suma volumelor aprobate a fi valorificate la cioată atât în anul 2019 cât şi în anul 2020 

reprezintă aproape o treime din volumele exploatate în regie proprie; 
- suma volumelor aprobate a fi valorificate la cioată din sortimentul lemn de lucru mai 

mare de 24 cm reprezintă o treime din suma volumelor aprobate a fi valorificate la cioată; 
- volumele au scăzut la jumătate în anul 2020 faţă de anul 2019; 
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- din volumul de masă lemnoasă aprobat a fi valorificat la cioată în anul 2019 s-a 
valorificat doar un volum de 9% iar în anul 2020 acesta a crescut la 34%. 

5. 1.9.6.3. Contractarea serviciilor de exploatare masă lemnoasă (Devizele P. T.E. şi 
aprobarea valorii acestora, Încheierea şi comunicarea contractelor de prestări servicii 

- ocoalele silvice care au avut formaţii de exploatare proprii (Bocşa Română, Nera, 
Bozovici) şi-au executat lucrările de exploatare a partizilor de produse secundare rărituri, 
fasonat la cioată, cu formaţiile proprii. Ocoalele Silvice Berzasca şi Oţelu Roşu au efectuat 
lucrările de exploatare în regim de prestaţii , fie cu ocoalele vecine, fie cu firme de exploatare 
prestatoare; 

- deşi devizele au fost aprobate de conducerea ocolului, lucrările prevăzute nu au fost 
efectuate în totalitate (O.S. Oţelul Roşu). 

5.1.9.6.4. Derularea şi finalizarea contractelor de servicii de exploatare (autorizarea, 
predare, inventare, recepţii, facturarea şi plata serviciilor efectuate, reprimirea parchetelor). S-a 
verificat prin sondaj, inclusiv pe teren, conformitatea datelor menţionate în acte; 

-la Ocolul Silvic Oţelu Roşu contractul de prestări servicii de exploatare s-a finalizat prin 
recepţia masei lemnoase, dar inventarul acesteia s-a efectuat după modelul inventarului de 
masă lemnoasă pe picior, ceea ce face imposibilă respectarea celorlalte prevederi contractuale, 
respectiv facturarea şi plata pe faze de exploatare; 

-degradarea masei lemnoase pe teren (parchete exploatate în anul 2019, lemn subţire în 
special, aflat pe versanţi nordici, umbriţi), face aproape imposibilă estimarea procentului în care 
operaţiunile de secţionat şi curăţat de cracă au fost realizate efectiv; 

-masa lemnoasă fasonată rezultată nu a fost predată gestionar în toate cazurile; 
5. 1.9.6.5. Recoltarea masei lemnoase cu forţe proprii, (autorizarea, predare, inventare, 

recepţii, plata lucrărilor efectuate şi respectarea devizului, reprimirea parchete/or). S-a verificat 
prin sondaj, inclusiv pe teren, conformitatea datelor menţionate în acte; 

-s-a verificat prin sondaj, inclusiv pe teren, conformitatea datelor menţionate în acte, 
constatându-se faptul că în ultimile două luni ale anului au fost constituite, aprobate, autorizate, 
exploatate, reprimite şi recepţionate multe partizi la O.S. Bocşa Română (atât în anul 2019 cât 
şi în anul 2020), O.S. la Bozovici, OS Nera. S-a urmărit reprimirea cât mai rapidă a parchetelor, 
nu valorificarea masei lemnoase (parchetele nu îndeplineau condiţiile de reprimire, existând 
arbori pe picior, aninaţi, etc); 

-la ocoalele mai sus menţionate, în cazul unor partizi, s-a constatat că pe teren nu a fost 
parcursă cu operaţiunea de doborâre întreaga suprafaţă aferentă parchetelor de exploatare, 
încălcându-se condiţiile specificate în OM nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, 
cu modificări şi completari; 

-la OS Nera s-a constatat că tehnologia de exploatare aprobată prin APV este 
"sortimente şi multipli de sortimente", tehnologia de exploatare înscrisă în autorizaţia de 
exploatare completată conf. OM nr. 1540/2011 cu modificări este "arbori şi părţi din arbore" iar 
în autorizaţia emisă de programul SUMAL tehnologia de exploatare aprobată este "arbori 
întregi"; toate tehnologiile menţionate în documentele emise de către OS Nera nu sunt 
conforme cu tehnologia de exploatare înscrisă în amenajamentul silvic respectiv "trunchiuri şi 
catarge"; 

-cu excepţia O.S. Berzasca şi Oţelu Roşu, la toate ocoalele verificate, s-a constatat că în 
mod obişnuit nu se depun rapoarte lunare ale pădurarilor privind stadiul exploatării masei 
lemnoase la partizile verificate; 

-în cazul partizilor exploatate în regie proprie, nu a fost întocmit în toate cazurile 
inventarul masei lemnoase fasonate, recepţiile efectuându-se după prevederile A.P .V. (O.S. 
Bocşa Română, O.S. Nera) şi nu a fost urmărită respectarea lucrărilor prevăzute în devize (O.S. 
Nera). 

5.1.9.6.6. Modul de valorificare a masei lemnoase rezultate, situaţia gestionară a 
parlizilor. 

-majoritatea volumelor aprobate a fi valorificate fasonat la cioată din partizile verificate au 
fost trecute în final pe costuri. Conform ultimelor dispoziţii ale regiei, valorificarea masei 
lemnoase fasonate se poate face minim la preţul de cost, cu parcurgerea unor etape pentru 
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aplicarea acestui preţ, prin urmare încercarea de valorificare la cioată a unor produse greu 
vandabile este o decizie bună în cele mai multe dintre cazurile de valorificare a primelor rărituri 
aflate în stadiul de păriş şi implicit acolo unde dimetrele arborilor nu ajung la 24 cm. 
Valorificarea la cioată a masei lemnoase fasonate cu diametrul mai mare de 24 cm contravine 
prevederilor H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică (Art.18 corelat cu Art. 45 alin 1.). 

-la trecerea pe costuri nu s-a avut în vedere întotdeauna valoarea reală de trecut pe 
costuri, trecându-se valoarea totală a partizii şi a cheltuielilor din deviz deşi se constată că sunt 
partizi din care o part•e din volum s-a valorificat (O.S. Bozovici) sau ocoale la care nu s-au plătit 
toate cheltuielile de exploatare (O.S. Bocsa Română} . 

5.1.9.7. MĂSURI DISPUSE ÎN TIMPUL CONTROLULUI, pentru Ocoalele 
Silvice Berzasca, Bocşa Română, Bozovici, Nera şi Oţelu Roşu, în legătură 
cu EXPLOATAREANALORIFICAREA PRODUSELOR SECUNDARE 
RARITURI pentru care s-a aprobat „FASONAT LA CIOATĂ" 

5. 1.9. 7.1. Vor fi prelucrate cu personalul de la nivelul ocoalelor şi vor fi respectate în 
activităţile curente prevederile Procedurilor operaţionale „Comercializarea lemnului fasonat -
P.O. 10.01.02" în ceea ce priveşte întocmirea şi derularea contractelor de vânzare-cumpărare 
masă lemnoasă pe picior şi lemn fasonat, recepţionarea şi inventarierea lemnului fasonat, 
precum şi „P.O. 10.02.02 Revizia 2" privind exploatarea masei lemnoase în regie proprie, prin 
forţe proprii sau prin prestări servicii. 

Răspund: Şef Birou Fond Forestier, Şef Birou Producţie direcţie 
Termen: Imediat şi permanent 
5.1.9. 7.2. Se vor face analize privind componenţa formaţiilor de exploatare, astfel încât 

acestea să fie dimensionate conform necesităţilor volumului de exploatat, în ceea ce priveşte 
utilajele cât şi personalul angajat. 

Răspund: Conducerea Direcţiei Silvice Caraş-Severin şi a ocoalelor 
din subordine 

Termen: Imediat şi permanent 
5.1.9. 7.3. Având în vedere legislaţia actuală (Codul Silvic cu completările şi modificările 

ulterioare} care prevede că "începând cu data de 1 ianuarie 2023, cel puţin 50% din masa 
lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului şi din fondul forestier 
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale va fi valorificat ca lemn fasonat.", lipsa 
interesului operatorilor locali pentru prestări servicii de exploatare, şi faptul că toate ocoalele 
verificate nu sunt pregătite pentru valorificarea a 50% din masa lemnoasă recoltată ca masă 
lemnoasă fasonată, Direcţia Silvică Caraş - Severin va trebui să efectueze o analiză în acest 
sens şi să găsească măsuri de rezolvare 

Răspund: Conducerea Direcţiei Silvice, Şeful Biroului Producţie, şefii de ocoale 
5. 1. 9. 7.4. Vor fi respectate întocmai Prevederile Normelor tehnice 2 - Cap IX 

Programarea lucrărilor de îngrijire 
Răspund: Şef Birou Fond Forestier Direcţia Silvică Caraş-Severin şi şefi ocoale 
Termen: Imediat si permanent 
5.1.9. 7.5. în cadrul controaleior efectuate pe teren, delegaţii D.S. Caraş Severin vor avea 

în vederea verificarea cu mai mare atenţie a modului de organizare, autorizare pentru 
exploatare, exploatare, recepţie, evidenţe· şi valorificare a masei lemnoase rezultate din tăierile 
de îngrijire; se va urmări respectarea întocmai a Cap V/1.1. din Norme Tehnice 4 privind 
completarea actului de evaluare a voiumului de lemn destinat comercializării cu privire la schiţa 
tehnologică detaliată a fiecărui A.P.V. pentru stabilirea distanţei de scos apropiat, respectiv 
accesibilitatea parchetului şi valoarea estimată a serviciului de exploatare calculată pentru 
fiecare partidă în parte, 

Răspunde: Conducerea Direcţiei Silvice Caraş Severin 
Termen: A Imediat şi permanent 
5. 1.9. 7.6. ln cazul aplicării dispoziţlilor cuprinse în Adresa Regiei Naţionale a Pădurilor -

Romsilva, Nr. 22055/D.C.P./03.04.2018 privind executarea unor lucrări de îngrijire fără 
valorificarea masei lemnoase, se vor avea în vedere toate prevederile acestei adrese, respectiv, 
caracterul execepţional al acestor măsuri , stadiul arboretelor în care se pot lua aceste măsuri 
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(păriş la secundare-rărituri), paşii obligatorii de urmat prevăzuţi la Cap. 4. De asemenea se va 
avea în vedere ca modul de valorificare al masei lemnoase să nu contravină prevederilor H.G. 
nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică (Art.18 corelat cu Art. 45 alin 1.) 

Răspund: Conducerea Direc~ei Silvice Caraş Severin, Conducerea Ocoalelor 
Silvice, persoanele cu atribuţiuni pe această linie din cadrul Direcţiei 
Silvice Caraş Severin 

Termen: Imediat şi permanent 
5.1.9.8. EXPLOATAREANALORIFICAREA PRODUSELOR SECUNDARE 
- RARITURI pentru care s-a aprobat „FASONAT LA CIOATĂ" la Ocolul 
Silvic Oravita , 
Verificările, la birou şi pe teren, au fost începute de coordonatorul controlului, delegat al 

Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, în baza delegaţiilor nr. 200, 244 ŞI 334/2021 şi a 
DECIZIEI Directorului General al RNP - ROMSILVA nr.74/24.02.2021 , completată şi modificată 
prin DECIZIA nr.107/11.03.2021 şi DECIZIA nr.134/25.03.2021, însoţit de delegatul direcţiei şi 
cu participarea unor salariaţi ai Ocolului Silvic Oraviţa, în legătură cu unele aspecte privind 
activitatea de fond forestier si comercializarea materialelor lemnoase. 

A fost verificată situatia Partizilor nr. 118, 119, 120,122, 123,125 /2018, produse 
secundare/rărituri. 

Exploatarea materialelor lemnoase a fost realizată prin prestări servicii, executându-se 
doar faza doborât, deşi procesul tehnologic prevedea mai multe faze, respectiv doborât, curăţat 
de crăci şi secţionat în steri, în unele situaţii chiar colectarea lemnului şi scos la drum auto, 
valorificarea urmând a se face, în cea mai mare parte, ,,fasonat la cioată". 

Cu ocazia deplasării pe teren a delegatului RNP - ROMSILVA au fost constatate mai 
multe aspecte tehnice, economice şi comerciale dar, la o primă evaluare a lucrărilor efectuate în 
partizile mai sus menţionate, nu s-a putut stabili cu certitudine dacă marcarea şi documentele 
ce au stat la baza constituirii APV sunt conforme, nici dacă prestatorul serviciilor de exploatare 
a respectat prevederile cuprinse în caietul de sarcini, apărând suspiciuni rezonabile precum că 
lucrările de punere în valoare ~i de exploatare nu au fost corespunzătoare, că recepţia lor şi 
plăţile s-au făcut cu deficienţe grave şi că, în final, in unele cazuri, trecerea pe costuri, la 
solicitarea ocolului şi cu aprobarea direcţiei silvice nu se justifica nici din punct de vedere tehnic 
şi nici economic (au fost încălcate dispoziţiile date prin Adresa Regiei Naţionale a Pădurilor -
Romsilva, Nr. 22055/D.C.P./03.04.2018 privind executarea unor lucrări de îngrijire fără 
valorificarea masei lemnoase, această măsură având caracter execepţional fiind acceptată doar 
pentru rărituri în arborete ce se află în stadiul de păriş, respectându-se paşii obligatorii de urmat 
prevăzuţi la Cap. 4. De asemenea, nu au fost respectate în totalitate prevederile H.G. nr. 
715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică (Art.18 corelat cu Art. 45 alin 1.) 

După primele verificări efectuate de reprezentantul regiei pe teren s-a mai constatat că 
lucrările de punere în valoare nu corespund în totalitate din punct de vedere silvicultura!, 
suprafeţele nefiind parcurse în mod uniform, marcarea s-a făcut în general pe lângă căile de 
acces preexistente sau în zonele mai uşor accesibile, au fost aleşi pentru extragere arbori de 
dimensiuni mari, numeroşi arbori de dimensiuni mici sau care făceau obiectul extragerii datorită 
speciei, pozitiei în etajele de vegetatie sau lipsei de valoare ca exemplare de viitor nu au fost 
marcaţi. în general, se evidenţiază 'practica de a extrage volumul estimat de amenajament 
printr-un număr mai mic de arbori, cu dimensiuni mari, în detrimentul unei lucrări silvice, 
respectiv răritură, de calitate, pentru promovarea cu adevărat a arborilor de viitor. 

Prestarea serviciilor de exploatare s-a făcut în general necorespunzător, fără a fi 
respectate prevederile contractuale şi cele cuprinse în caietul de sarcini. Astfel, deşi procesul 
tehnologic aprobat, prin care a fost stabilit şi preţul lucrării pe care trebuia să o execute 
prestatorul SC SMP Pavel SRL, cuprindea fazele/operaţiile doborât, curăţat de crăci şi secţionat 
în steri, iar în unele cazuri chiar operaţiile de scos/apropiat şi depozitare în platforma primară la 
drum auto, precum şi obligaţia contractuală de a amenaja căile de colectare, în realitate nu s-a 
executat decât doborârea arborilor. Lucrările prestate au fost recepţionate ca fiind executate 
corespunzător şi , în consecinţă , s-a propus şi s-a efectuat plata acestora. 
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(păriş la secundare-rărituri), paşii obligatorii de urmat prevăzuţi la Cap. 4. De asemenea se va 
avea în vedere ca modul de valorificare al masei lemnoase să nu contravină prevederilor H.G. 
nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică (Art.18 corelat cu Art. 45 alin 1.) 

Răspund: Conducerea Direcţiei Silvice Caraş Severin, Conducerea Ocoalelor 
Silvice, persoanele cu atribuţiuni pe această linie din cadrul Direcţiei 
Silvice Caraş Severin 

Termen: Imediat şi permanent 
5.1.9.8. EXPLOATAREANALORIFICAREA PRODUSELOR SECUNDARE 
- RARITURI pentru care s-a aprobat „FASONAT LA CIOATĂ" la Ocolul 
Silvic Oraviţa 
Verificările, la birou şi pe teren, au fost începute de coordonatorul controlului, delegat al 

Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, în baza delega~ilor nr. 200, 244 ŞI 334/2021 şi a 
DECIZIEI Directorului General al RNP - ROMSILVA nr.74/24.02.2021, completată şi modificată 
prin DECIZIA nr.107/11.03.2021 şi DECIZIA nr.134/25.03.2021 , însoţit de delegatul direcţiei şi 
cu participarea unor salariaţi ai Ocolului Silvic Oraviţa, în legătură cu unele aspecte privind 
activitatea de fond forestier şi comercializarea materialelor lemnoase. 

A fost verificată situaţia Partizilor nr. 118, 119, 120, 122, 123, 125 /2018, produse 
secundare/rărituri. 

Exploatarea materialelor lemnoase a fost realizată prin prestări servicii, executându-se 
doar faza doborât, deşi procesul tehnologic prevedea mai multe faze, respectiv doborât, curăţat 
de crăci şi secţionat în steri, în unele situaţii chiar colectarea lemnului şi scos la drum auto, 
valorificarea urmând a se face, în cea mai mare parte, .,fasonat la cioată". 

Cu ocazia deplasării pe teren a delegatului RNP - ROMSILVA au fost constatate mai 
multe aspecte tehnice, economice şi comerciale dar, la o primă evaluare a lucrărilor efectuate în 
partizile mai sus menţionate, nu s-a putut stabili cu certitudine dacă marcarea şi documentele 
ce au stat la baza constituirii APV sunt conforme, nici dacă prestatorul serviciilor de exploatare 
a respectat prevederile cuprinse în caietul de sarcini, apărând suspiciuni rezonabile precum că 
lucrările de punere în valoare şi de exploatare nu au fost corespunzătoare, că recepţia lor şi 
plăţile s-au făcut cu deficienţe grave şi că, în final, in unele cazuri, trecerea pe costuri, la 
solicitarea ocolului şi cu aprobarea direcţiei silvice nu se justifica nici din punct de vedere tehnic 
şi nici economic (au fost încălcate dispoziţiile date prin Adresa Regiei Naţionale a Pădurilor -
Romsilva, Nr. 22055/D.C.P./03.04.2018 privind executarea unor lucrări de îngrijire fără 
valorificarea masei lemnoase, această măsură având caracter execepţional fiind acceptată doar 
pentru rărituri în arborete ce se află în stadiul de păriş, respectându-se paşii obligatorii de urmat 
prevăzuţi la Cap. 4. De asemenea, nu au fost respectate în totalitate prevederile H.G. nr. 
715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică (Art.18 corelat cu Art. 45 alin 1.} 

După primele verificări efectuate de reprezentantul regiei pe teren s-a mai constatat că 
lucrările de punere în valoare nu corespund în totalitate din punct de vedere silvicultural, 
suprafeţele nefiind parcurse în mod uniform, marcarea s-a făcut în general pe lângă căile de 
acces preexistente sau în zonele mai uşor accesibile, au fost aleşi pentru extragere arbori de 
dimensiuni mari, numeroşi arbori de dimensiuni mici sau care făceau obiectul extragerii datorită 
speciei, ~oziţiei în etajele de vegetaţie sau lipsei de valoare ca exemplare de viitor nu au fost 
marcaţi. ln general, se evidenţiază practica de a extrage volumul estimat de amenajament 
printr-un număr mai mic de arbori, cu dimensiuni mari, în detrimentul unei lucrări silvice, 
respectiv răritură, de calitate, pentru promovarea cu adevărat a arborilor de viitor. 

Prestarea serviciilor de exploatare s-a făcut în general necorespunzător, fără a fi 
respectate prevederile contractuale şi cele cuprinse în caietul de sarcini. Astfel, deşi procesul 
tehnologic aprobat, prin care a fost stabilit şi preţul lucrării pe care trebuia să o execute 
prestatorul SC SMP Pavel SRL, cuprindea fazele/operaţiile doborât, curăţat de crăci şi secţionat 
în steri, iar în unele cazuri chiar operaţiile de scos/apropiat şi depozitare în platforma primară la 
drum auto, precum şi obligaţia contractuală de a amenaja căile de colectare, în realitate nu s-a 
executat decât doborârea arborilor. Lucrările prestate au fost recepţionate ca fiind executate 
corespunzător şi, în consecinţă, s-a propus şi s-a efectuat plata acestora. 
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Având în vedere aspectele arătate mai sus, prin NOTA ce a fost transmisă de către 

delegatul regiei conducerii DS Caraş - Severin, înreg istrată la direcţie sub numărul 

3332/26.03.2021 , a fost sol icitată constituirea unor echipe care sa inventarieze masa lemnoasă 

rămasă pe teren provenind din partizile nr. 118, 119, 120, 122, 123, 125 /2018 şi să stabi lească 

dacă aceasta corespunde din punct de vedere cantitativ şi al elementelor dendrometrice cu 

prevederile din APV aferente si dacă lucrările de exploatare au fost efectuate conform 

contractului şi caietului de sarcini' în ceea ce priveşte fazele/operaţiile prevăzute . În consecinţă, 
a fost emisă Decizia Directorului Direcţiei Silvice Caraş - Severin nr. 225/31 .03.2021 pentru 

constituirea a două comisii de verificare a partizilor, respectiv o comisie condusă de Dr. lng. 

Daniel POLIŢĂ pentru Partizile 118, 119, şi 120/2018 şi o alta , condusă de lng. Flavius 

POPESCU, pentru Partizile 122, 123 şi 125/2018. Constatările celor două comisii constituite au 

fost, în principal, următoare le: 

COMISIA I 
Partida 1405079 I 118 VALEA BROAŞTELOR a fost constitu ită în U.P. I, u.a. 102 A, 

pe o suprafaţă de 21,2 ha rezultând un volum de 584 mc în urma punerii în valoare a unui 

număr total de 712 arbori din speciile fag, cer, gârniţă, plop alb, tei şi carpen. 

Lucrarea de punere în valoare a fost realizată de dl. - şef district în 

perioada 20.07.2018 - 23.07.2018 (conform raportului de activitate 2.911 din 20.07.2018), în 

baza delegaţiei de marcare nr. 2.910/118 din 20.07.2018 seria DSCS nr. 018053, folosindu-se 

vospea de culoare rosie. 
În baza contractului de prestări servicii nr.10.857/11.10.2019, ocolul silvic a emis 

autorizaţia de exploatare nr.1537303/5.160/15.10.2019, pentru perioada 15.10.2019 -

31.12.2019, titularul autorizaţiei fiind SC SMP Pavel SRL. 
Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de exploatare a masei lemnoase pe 

picior şi de realizare a căilor de colectare a materialului lemnos din partida 118 la tariful unitar 

de 25,43 lei/mc fără tva, valoarea totală a contractulu i fiind de 14.851 ,12 lei fără tva. 

Partida a fost predată spre exploatare de către dl. Cocora Cătălin - şef district prin 

procesul verbal de exploatare nr. 5.161/15.10.2019, în prezenţa păd. Găletar Ioan Florin. 

La data de 25.10.2019 dl. efectuează reprimirea parchetului în 

prezenţa păd. şi a reprezentantului SC SMP Pavel SRL, consemnându-se în 

procesul verbal nr.1259346/25.10.2019, un stoc total in faza de fasonat la cioată de 584 mc. 

În baza contractului mai sus menţionat SC SMP Pavel SRL, a emis factura 

nr.1 .249/31 .10.2019 cu o valoare de 14.851,12 fără tva în baza Situaţiei de lucrări şi a 

Procesului verbal de recepţie nr.5.838/25.10.2019 la terminarea lucrărilor la partida 118. 

Pentru inventarierea masei lemnose din partida 118 echipa formată din ing. 

păd. si păd . , în intervalul 01 .04.2021 -

02.04.2021 a măsurat diametrele la 1°,30 male tuturor arborilor care fac obiectul acestei partizi 

(rămaşi pe picior sau doborâţi la cioată, marcaţi cu vopsea roşie) şi totodată la o parte dintre 

aceştia a măsurat înălţimi le . Au fost identificaţi cu această ocazie un număr total de 690 de 

arbori din care: 55 pe picior şi 635 de arbori doborâţi la cioată , faţă de cei 712 arbori marcaţi 

iniţial (a.p. v. 118), situaţia comparativă fiind prezentată in tabelul de mai jos. Arborii doborâţi la 

cioată nu au fost curăţăţi de crăci şi nici secţionaţi aşa cum este prevăzut in procesul tehnologic 

aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 
T b I I 1 s·t f f - d . 118 / ·t . 118 a eu nr. 1 ua 1a compara 1va preve era a.p.v. reconst1 u1re a.p.v. 

! ! % fată de a.p.v. 

Prevederi a.p.v. 118 Reconstituire a.p.v.118 initial 

Nr. Nr. i Nr. Volum-mc Nr. 
i 

Volum pe doborât la Volum 

crt. Specia arbori mc Specia arbori total picior cioată arbori mc 

1 Fag 5 3 Fag 5 3 o 3 100 100 

2 Cer 5 6 Cer 5 6 o I 6 100 100 

3 Gârn ită 57 23 Gârn ită 51 21 o 21 89 91 

Plop Plop 
4 alb 134 89 alb 132 88 3 85 99 99 

5 Tei 300 385 Tei 299 347 19 328 100 90 
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6 Car en 211 78 Car en 198 64 7 57 94 82 

Total 712 584 690 529 29 500 97 91 

Volumul celor 690 arbori identificaţi este de 529 mc (91% faţă de prevederile a.p.v. 118) 

din care: 29 de mc este volumul arborilor pe picior, iar 500 mc este volumul arborilor doborâţi la 

cioată . 

Pe teren s-a constatat că mulţi dintre arborii marcaţi sunt din plafonul superior, arbori 

dominanţi, cu dimensiuni mari, extragerea acestora fiind nejustificată din punct de vedere 

tehnico-economic. 
Partida 1406110 I 119 VALEA IEPII a fost constituită în U.P. I , u.a. 56 A, pe o 

suprafaţă de 26,50 ha rezultând un volum de 345 mc în urma punerii în valoare a unui număr 

total de 790 arbori din speciile cer, plop alb, tei, mojdrean, frasin, jugastru, salcâm şi carpen. 

Lucrarea de punere în valoare a fost realizată de dl. - şef district în 

perioada 22.06.2018 - 29.06.2018 (conform raportului de activitate 2.608 din 29.06.2018), în 

baza delegaţiei de marcare nr. 101 din 20.06.2018 seria DSCS nr. 018036, folosindu-se vospea 

de culoare rosie. 
În baz'a contractului de prestări servicii nr.10.857/11.10.2019, ocolul silvic a emis 

autorizaţia de exploatare nr.1537353/5.158/15.10.2019, pentru perioada 15.10.2019 -

31 .1 2.2019, titularul autorizaţiei fiind SC SMP Pavel SRL. 
Obiectul contractului constă în „prestarea de servicii de exploatare a masei lemnoase pe 

picior şi de realizare a căilor de colectare a materialului lemnos" din partida 119 la tariful unitar 

de 25, 77 lei/mc fără tva, valoarea totală a contractului fiind de 8,890,65 lei fără tva. 

Partida a fost predată spre exploatare de către dl. 1 - şef district prin 

procesul verbal de exploatare nr.5.159/15.1 0.2019, în prezenţa păd. · 1 

La data de 25.10.2019 dl. efectuează reprimirea parchetului în 

prezenţa păd. 1 şi a reprezentantului Se SMP Pavel SRL, consemnându-se în 

procesul verbal nr.1259344/25.10.2019, un stoc total în faza de fasonat la cioată de 345 mc. 

În baza contractulu i mai sus menţionat SC SMP Pavel SRL, a emis factura 

nr.1.249/31.10.2019 cu o valoare de 8.890,65 fără tva ca urmare a Situaţiei de lucrări şi a 

Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor la partida 119 nr. 5.839 din 25.10.2019. 

Pentru inventarierea masei lemnose din partida 119 echipa formată din ing. Bâlgăr 

Octavian, păd. şi păd. ,, în intervalul 05.04.2021 -

06.04.2021 a măsurat diametrele la 1,30 m ale tuturor arborilor care fac obiectul acestei partizi 

(rămaşi pe picior sau doborâţi la cioată, marcaţi cu vopsea roşie) şi totodată la o parte dintre 

aceştia a măsurat şi înălţimile. Au fost identificaţi cu această ocazie un număr total-de 725 de 

arbori din care: 66 pe picior şi 659 de arbori doborâţi la cioată, faţă de cei 790 arbori marcaţi 

iniţial (a.p.v. 119), situaţia comparativă fiind prezentată În tabelul de mai jos. Arborii doborâţi la 

cioată nu au fost curăţăţi de crăci şi nici secţionaţi, aşa cum este prevăzut În procesul 

tehnologic aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 
r b 1 1 2 s·t r r V d · 119, n · 119 a eu nr. 1 ua,1a compara 1va preve er1 a.p.v. recons I u1re a.p.v. 

% fată de apv 

Prevederi apv 119 Reconstituire apv 119 initial 

Nr. Nr. I Volum 
Nr. Volum-mc Nr. 

pe doborât la Volum 

crt Specia arbori mc Specia arbori total picior cioată arbori mc 

1 Cer 27 9 Cer I 22 11 j 1 10 81 122 
I 

Plop A 
I ! 3 100 100 

2 3 3 Plop A I 3 ' 3 o ; 

3 I Tei 373 212 Tei 355 203 24 179 95 I 96 

4 l Mojdrean 31 6 Mojdrean 21 i 5 o 5 68 83 

5 1 Carpen 197 47 Carpen 196 41 3 I 38 99 87 

6 Frasin 22 13 Frasin 17 9 3 6 77 69 

7 Juqastru 38 12 Juqastru 28 10 1 i 9 74 83 

8 Salcâm , 99 43 Salcâm 83 41 1 40 84 95 

Total 790 345 * 725 323 33 290 92 94 

48 



Volumul celor 725 arbori identificaţi este de 323 mc (92% faţă de prevederile a.p. v. 119) 
din care: 33 de mc este volumul arborilor pe picior, iar 290 mc este volumul arborilor doborâţi la 
cioată. 

La punerea În valoare au fost marcaţi arbori din plafonul superior, arborii dominanţi, cu 
dimensiuni mari, extragerea acestora fiind nejustificată din punct de vedere tehnico-economic. 

Partida 1405464 I 120 VALEA NARA a fost constituită în U.P. IV, u.a. 41 A, pe o 
suprafaţă de 19,10 ha rezultând un volum de 593 mc în urma punerii în valoare a unui număr 
total de 2.101 arbori din speciile fag, gorun, carpen, cireş, frasin, jugastru, paltin de munte, 
salcâm, ulm de munte, plop alb, şi tei. 

Lucrarea de punere în valoare a fost realizată de dl. 1 - şef district în 
perioada 12.06.2018 - 15.06.2018 (conform raportului de activitate 2.357/15.06.2018), în baza 
delegaţiei de marcare nr.91/12.06.2018 seria DSCS nr.018.026, folosindu-se vospea de culoare 
roşie. 

în baza contractului de prestări servicii nr.10.857/11 .10.2019, ocolul silvic a emis 
autorizaţia de exploatare nr.1537240/5.162/15.10.2019, pentru perioada 15.10.2019 -
31.12.2019, titularul autorizaţiei fiind SC SMP Pavel SRL. 

Obiectul contractului constă în „prestarea de servicii de exploatare a masei lemnoase pe 
picior şi de realizare a căilor de colectare a materialului lemnos" din partida 120 la tariful unitar 
de 25,61 lei/mc fără tva, valoarea totală a contractului fiind de 15.186, 73 lei fără tva. 

Partida a fost predată spre exploatare de către dl. 1 - şef district, prin 
procesul verbal de exploatare nr.5.163/15.10.2019, în prezenţa păd. 1. 

La data de 25.10.2019 dl. efectuează reprimirea parchetului în 
prezenţa păd.  şi a reprezentantului SC SMP Pavel SRL, consemnându-se în 
procesul verbal nr.1259347/25.10.2019, un stoc total în faza de fasonat la cioată de 593 mc. 

În baza contractului mai sus men~onat SC SMP Pavel SRL, a emis factura 
nr.1.249/31.10.2019 cu o valoare de 15.186,73 fără tva ca urmare a Situaţiei de lucrări şi a 
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în partida 120 nr.5.840/25.10.2019. 

Pentru inventarierea masei lemnose din partida 120 echipa formată din ing. 
păd. 1 şi păd. 1, în intervalul 01.04.2021 - 06.04.2021 a măsurat 

diametrele la 1,30 m ale tuturor arborilor care fac obiectul acestei partizi (rămaşi pe picior sau 
doborâţi la cioată, marcaţi cu vopsea roşie) şi totodată la o parte dintre aceştia a măsurat şi 
înălţimile. Au fost identificaţi cu această ocazie un număr total de 1.978 de arbori din care: 624 
pe picior şi 1.354 de arbori doborâţi la cioată, faţă de cei 2101 arbori marcaţi iniţial (a.p.v. 120), 
situaţia comparativă fiind prezentată În tabelul de mai jos. Arborii doborâţi la cioată nu au fost 
curăţăţi de crăci şi secţionaţi, aşa cum este prevăzut În procesul tehnologic aprobat, pe baza 
caruia s-a făcut plata. 

T b I I 3 s·t f f ~ d . 120 / ft . 120 a eu nr. 1 ua_,a compara Iva preve er1 a.p.v. recons I uIre a.o.v. 
% fată de apv 

Prevederi apv 120 Reconstituire aov 120 initial 
Nr. Nr. Nr. Volum-mc Nr. 

Volum pe doborât la Volum 
crt. Specia arbori mc Specia arbori total picior cioată arbori mc 
1 Fag 648 89 Fag 635 109 49 60 98 122 
2 Gorun 10 4 Gorun 9 4 3 1 90 100 
3 Carpen 519 105 Carpen 470 102 32 70 91 97 
4 Cires 22 8 Cires ' 17 I 7 3 4 77 I 88 ' 
5 Frasin 103 22 Frasin 84 18 2 16 82 82 
6 Jugastru 26 4 Jugastru 46 9 3 6 177 225 
7 PAM 20 4 PAM 2 i 1 1 o 10 25 ' 
8 Salcâm 12 6 Salcâm 12 5 1 4 100 83 
9 UlmM 56 15 UlmM 38 13 4 9 68 87 
10 Plop A 67 42 Plop A 48 34 13 21 72 81 
11 Tei 618 294 Tei 617 307 172 135 100 104 

Total 2101 593 * 1978 609 283 326 94 103 
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Volumul celor 1.978 arbori identificaţi este de 609 mc (94% faţă de prevederile a.p.v. 

120) din care: 283 de mc este volumul arborilor pe picior, iar 326 mc este volumul arborilor 

doborâţi la cioată. 
Mentionez că la inventarierea masei lemnoase au fost identificati un număr de 12 arbori . . 

din specia mesteacăn (din care 2 pe picior), care au fost asimilaţi in calcule cu specia ulm de 

munte deoarece in a.p. v.-ul iniţial această specie nu se regăseşte. 

La punerea În valoare nu s-a parcurs Întreaga suprafaţă contrar prevederilor Procesului 

verbal de marcare nr.2358/15.06.2018 şi a a.p.v. 120, fiind zone unde nu au fost identificaţi 

arbori marcaţi, dar şi porţiuni unde s-au marcat aproape toţi arborii. Totodată au fost identificaţi 

arbori marcaţi din plafonul superior, arborii dominanţi, extragerea acestora fiind nejustificată din 

punct de vedere tehnico-economic. 

Concluziile COMISIEI I 
1. Au fost identificaţi arborii marcaţi iniţial în procent de 92 - 94%, volumele recalculate 

reprezentând între 91% şi 103% din volumul celor trei a.p.v.-url (tabelul nr. 4). Astfel la partida 

118 a fost identificat un volum total de 529 mc, din care: 29 mc pe picior şi 500 mc doborât la 

cioată, la partida 119 a fost identificat un volum total de 323 mc, din care: 33 mc pe picior şi 

290 mc doborât la cioată, iar la partida 120 un volum total de 609 mc, din care: 283 mc pe picior 

şi 326 mc doborâţi la cioată. 
T b I I 4 s· d . I ·t . a eu nr. 1tuaţ1a comparativa preve eri a.p.v. reconstl u1re a.p.v. 

Prevederi % fată de apv 
a.p.v Reconstituire a.p.v. initial 

Număr Nr. Nr. Volum-mc Nr. 

Volum pe doborât Volum 

partida arbori mc arbori total picior cioată arbori mc 

118 712 584 690 529 29 500 97 91 

119 790 345 725 323 33 290 92 94 

120 2101 593 1978 609 283 326 94 103 
~ 

.. 
2. ln privinţa măsurării elementelor dendrometrice la data constituim a.p.v.-urilor, 

considerăm că acestea se încadrează în toleranţele admise pentru întocmirea a.p.v.-urilor, 

(nefiind posibilă identificarea tuturor arborilor marcaţi iniţial în anul 2018). 

3. Masa lemnoasă din cele trei partizi a fost autorizată spre exploatare în baza 

contractului de servicii de exploatare nr.10.857/11 .10.2019, care a avut ca obiect „prestarea de 

servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior şi de realizare a căilor de colectare a 

materialului lemnos". 
1n privinţa procesului de exploatarea a masei lemnoase, s-a constatat că nu au fost 

doborâţi toţi arborii marcaţi, şi că prestatorul a executat doar operaţia de doborâre a arborilor, 

arborii doborâţi nefiind curăţăţi de crăci şi nici secţionaţi, aşa cum este prevăzut În procesul 

tehnologic aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 
T b I I 5 C I I I . d" . I . A rt - ·1 tat a eu nr. a cu u pre1u ICIU Ul m rapo cu ucran e neexecu e 

Prevederi aov Masi lemnoad na oicior Masă lemnoas1 doborâtli la cioată Prejudiciu 

Prejudiciu I Total 

Prejudiciu 

Tarif Diferenţă 
(col 5+ col 6 + 

(col 3 • col 
I col 10 + col 

Număr Volum Volum Tarif 4) tva Volum doborât tarif (col r•col 9) ! tva 11) 

decontat I 
la ; 

I 
I 

oartlda I 
! 

cloatll (col 4-<:ol ! 8) ; 

i ; ' 
apv mc teUmc lei lei mc lei/mc lel/mc lei lei lei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

118 584 84 25.43 2136.12 405.86 500 5.3 20.13 I 10065.00 1912.35 14519.33 

119 345 55 25.77 1417.35 269.30 290 9.31 16.46 4773.40 906.95 7366.99 
! 

120 593 267 25.61 6837.87 1299.20 326 9.78 15.83 5160.58 I 980.51 14278.16 
I 

Total 1522 406 . 10391.34 1974.35 1116 . I . 19998.98 3799.81 36164.48 

La stabilirea prejudiciului s-au luat în calcul contravaloarea operaţiilor prevăzute în 

contractul de servicii de exploatare (procesul tehnologic) nerealizate, volumele iniţiale prevăzute 
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de a.p.v.- uri, volumul identificat doborât la cioată în raport cu valoarea decontată pentru fiecare 

partidă în parte. Valoarea totală a prejudiciului este de 36.164,48 lei inclusiv t.v.a. 

conform tabelului nr. 5. 
Având în vedere faptu l că în urma inventarulu i s-a găsit, pentru fiecare partidă în parte, 

atât masă lemnoasă pe picior (lucrare neexecutată în întregime, conform volumului aferent), dar 

şi masă lemnoasă doborâtă la cioată (lucrare executată partial , conform volumului aferent), a 

fost calculat un prejudiciu pentru fiecare operaţie neexecuată în raport cu volumul acesteia. 

Deoarece procesul tehnologic original nu se regăseşte, (Ocolul Silvic Oraviţa prin adresa 

1693/16.04.2021 ne transmite că documentaţia tehnico-economică la aceste partizi nu se 

regăseşte În arhivă), au fost reconstituite tarifele unitare pentru fazele de exploatare În baza 

programului PTE aprobat a fi utilizat de C.A al RNP - Romsilva la calculul documentaţiilor 

tehnico-economice. 
Tarifele obţinute din calcul pentru operaţia de doborât la cioată pentru cele trei 

partizi sunt următoarele: P 118- 5,30 leilmc; P119- 9,31 leilmc; P 120- 9,78 leilmc. 
Tarifele unitare astfel obţinute pentru fiecare partidă au fost înmulţite cu volumul de 

material lemnos inventariat în stadiul de doborât şi diferenţa până la valoarea decontată pentru 

fiecare partidă a fost considerată drept prejudiciu. 
4.La punerea În valoare nu s-au respectat prevederile Normelor tehnice cu privire la 

modul de selecţie a aborilor de marcat in sensul că au fost puşi În valoare arbori din plafonul 

superior, arbori dominanţi, cu dimensiuni mari fără a se impune acest lucru, dar şi faptul că 

arborii marcaţi nu sunt distribuiţi uniform pe toată suprafaţa celor trei partizi (se alternează 

zonele unde nu au fost identificaţi arbori marcaţi cu cele unde s-au marcat aproape toţi arborii). 

COMISIA li 
Partida 1470163 I 122 DALBOACA a fost constituită în U.P. 11 , u.a. 27 A , pe o 

suprafaţă de 12, 10 ha rezultând un volum de 250 mc în urma punerii în valoare a unui număr 

total de 1008 arbori din speciile carpen,jugastru,mojdrean,salcam , plop alb, tei. 

Lucrarea de punere în valoare a fost realizată de dl. . - responsabil 

producţie în perioada 01.08.2018 - 06.08.2018 (conform raportului de activitate 

nr.3.123/03.08.2018), în baza delegaţiei de marcare nr.3.097/126/01.08.2018 seria DSCS nr. 

018061 , folosindu-se vospea de culoare rosie. 
în baza contractului de prestări 'seNicii nr.9978/20.09.2019, ocolul silvic a emis 

autorizaţia de exploatare nr.1521316/4594/23.09.2019, pentru perioada 23.09.2019 -

31 .12.2019, titularul autorizaţiei fiind SC SMP Pavel SRL. 
Obiectul contractului constă în „prestarea de servicii de exploatare a masei lemnoase pe 

picior şi de realizare a căilor de colectare a materialului lemnos" din partida 122 la tariful unitar 

de 25,26 lei/mc fără tva, valoarea totală a contractului fiind de 6315 lei fără tva. 

Partida a fost predată spre exploatare de către dl. 1 - şef district prin 

procesul verbal de exploatare nr.4595/23.09.2019, în prezenţa păd . 

La data de 25.10.2019 dl. efectuează reprimirea parchetului în 

prezenţa păd. 1 şi a reprezentantului Se SMP Pavel SRL, consemnându-se în 

procesul verbal nr.1259348/25.10.2019, un stoc total în faza de fasonat la cioată de 250 mc. 

în baza contractului mai sus menţionat, SC SMP Pavel SRL, a emis factura 

nr.1.248/31 .10.2019 cu o valoare de 6325 lei fără tva, în baza Situatiei de lucrări si a Procesului 

verbal de recepţie nr.5.841/25.10.2019, la terminarea lucrărilor în pa0rtida 122. ' 

Pentru inventarierea masei lemnose din partida 122, echipa formată din ing. 

, păd. şi păd. ,, în inteNalul 08.04 .2021 - 09.04.2021 a 

măsurat diametrele la 1,30 m ale tuturor arborilor care fac obiectul acestei partizi (rămaşi pe 

picior sau doborâţi la cioată, marcaţi cu vopsea roşie) şi totodată la o parte dintre aceştia a 

măsurat si înăltim ile . Au fost identificati cu această ocazie un număr total de 985 de arbori din 
I I I 

care: 50 pe picior şi 935 de arbori doborâ~ la cioată, faţă de cei 1008 arbori marcaţi iniţial 

(a .p.v. 122), situaţia comparativă fiind prezentată în tabelul de mai jos. În privinţa procesului 

de exploatarea a masei lemnoase, s-a constatat că nu au fost doborâţi toţi arborii marcaţi, şi 

că prestatorul a executat doar operaţia de doborâre a arborilor, arborii doborâţi nefiind curăţăţi 

de crăci şi nici secţionaţi, aşa cum este prevăzut în procesul tehnologic aprobat, pe baza caruia 

s-a făcut plata 

51 



Nr. 

Crt. 
1 

I 2 
3 
4 
5 
6 i 

a eu nr. 1tuat1a comparativa preve err a.p.v. T b I I 6 s· d . 122/ ft . recons I u1re a.p.v. 122 
% fată de apv 

Prevederi apv 122 Reconstituire apv 122 initial 
Nr. Nr. Volum Nr. 

pe doborât 
Specia arbori Volum Specia arbori total picior cioată arbori Volum 
Carpen 122 16 Carpen 146 21 0.144 20.856 119.67 131 .25 

JuQastru 10 1 JuQastru 9 2 0.565 1.435 90 200 
Mojdrean 14 2 Mojdrean 6 o o o 43 o 
Salcam 33 4 Salcam 30 4 o 4 91 100 

Plop 33 14 Plop 22 10 0.669 9.331 67 71 
Tei 796 213 Tei 772 208 17.621 190.379 97 98 

Total 1008 250 * 985 245 18.29 226.71 98 98 
Volumul celor 985 arbori identificaţi este de 245 mc (98% faţă de prevederile a.p. v. 122) 

din care: 18.29 de mc este volumul arborilor pe picior, iar 226. 71 mc este volumul arborilor 
doborâţi la cioată . 

Partida 1470163 I 123 LACUL MARE a fost constitu ită în U.P. IV , u.a. 66 A, pe o 
suprafaţă de 21 ,60 ha rezultând un volum de 362 mc în urma punerii în valoare a unui număr 
total de 2363 arbori din speciile pin, fag ,stejari, cires, plop alb, tei, mojdrean , jugastru, şi 
carpen. 

Lucrarea de punere în valoare a fost real izată de dl. - şef district în 
perioada 23.07.2018 - 26.07.2018 (conform raportului de activitate nr.2.970/26.07.2018), în 
baza delegaţiei de marcare nr.119/23.07.2018 seria DSCS nr.018054, folosindu-se vospea de 
culoare rosie. 

În baza contractului de prestări servicii nr.9978/20.09.2019, ocolul silvic a emis 
autorizaţia de exploatare nr.1521299/4596/23.09.2019, pentru perioada 23.09.2019 -
31 .12.2019, titularul autorizaţiei fiind SC SMP Pavel SRL. 

Obiectul contractului constă în „prestarea de servicii de exploatare a masei lemnoase pe 
picior şi de realizare a căilor de colectare a materialului lemnos" din partida 123 la tariful unitar 
de 25,90 lei/mc fără tva, valoarea totală a contractului fiind de 9376 lei fără tva. 

Partida a fost predată spre exploatare de către dl. - şef district prin 
procesul verbal de exploatare nr.4597/23.09.2019, în prezenţa păd . 

La data de 25.10.2019 dl. efectuează reprimirea parchetului în 
prezenţa păd . Bălan Cornel şi a reprezentantu lui Se SMP Pavel SRL, consemnându-se în 
procesul verbal nr.1259345/25.10.2019, un stoc total în faza de fasonat la cioată de 362 mc. 

În baza contractului mai sus menţionat SC SMP Pavel SRL, a emis factura 
nr.1.249/31 .10.2019 cu o valoare de 8.890,65 fără tva ca urmare a Situaţiei de lucrări şi a 
Procesului verbal de recepţie nr. 5.839/25.10.2019, la terminarea lucrărilor în partida 119. 

Pentru inventarierea masei lemnose din partida 123 echipa formată din ing . 1, 
păd. şi păd . i, în intervalul 01.04.2021 - 08.04.2021 a măsurat 
diametrele la 1,30 m ale tuturor arborilor care fac obiectul acestei partizi (rămaşi pe picior sau 
doborâţi la cioată , marcaţi cu vopsea roşie) şi totodată la o parte dintre aceştia a măsurat 
înălţimile . Au fost identificaţi cu această ocazie un număr total de 2231 de arbori din care: 96 
pe picior şi 2135 de arbori doborâţi la cioată, faţă de cei 2363 arbori marcaţi iniţial (a.p.v. 123}, 
situatia comparativă fiind prezentată în tabelul de mai jos. 

' În privinţa procesului de exploatarea a masei lemnoase, s-a constatat că nu au fost 
doborâţi toţi arborii marcaţi, şi că prestatorul a executat doar operaţia de doborâre a arborilor, 
arborii doborâţi nefiind curăţăţi de crăci şi nici secţionaţi, aşa cum este prevăzut in procesul 
tehnologic aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 
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·\ 
Nr. 

Crt. 
1 
2 

! 3 I 

4 
I 5 

I 6 
J. 7 

8 
9 

' 

a eu nr. 1tuatra comparativa preve er1 a.p.v. T b I I 7 s· d . 123 / reconstituire a.p.v. 123 
% fată de apv 

Prevederi apv 123 Reconstituire apv 123 initial 

Nr. 
I 

Nr. Volum Nr. 
pe doborât 

Specia arbori Volum Specia arbori total picior cioată arbori Volum 

Pin 1 o Pin 1 o o o 100 o 
FaQ 124 23 Fao 119 18 0.361 17.639 96 78 

Stejari 97 25 Stejari 97 20 0.98 19.02 100 80 

Caroen 1524 212 Caroen 1443 171 8.728 162.272 95 81 

Cires P. 2 2 Cires P. 2 1 1 100 50 

Jugastru 32 11 Jugastru 34 8 0.527 7.473 106 73 

Mojdrean 554 79 Mojdrean 504 63 1.972 61.028 91 80 

Plop A 4 2 Plop A 4 3 3 100 150 

Tei 25 8 Tei 27 8 8 108 100 

Total 2363 362 * 2231 292 12.568 279.432 94 81 

Volumul celor 2231 arbori identificaţi este de 292 mc (94% faţă de prevederile a.p. v. 123) 

din care: 12.568 de mc este volumul arborilor pe picior, iar 279.432 mc este volumul arborilor 

doborâti la cioată. 
' Partida 1470163 I 125 DALBOACA a fost constituită în U.P. li , u.a. 26, pe o 

suprafaţă de 22,40 ha rezultând un volum de 652 mc în urma punerii în valoare a unui număr 

total de 2.713 arbori din speciile cer, gorun, carpen, jugastru, mojdrean.paltin , salcâm, ulm de 

munte, plop alb, şi tei. 
Lucrarea de punere în valoare a fost realizată de dl. - şef district în 

perioada 10.07.2018 - 16.07.2018 (conform raportului de activitate nr.2.816/16.07.2018), în 

baza delegaţiei de marcare nr.108/10.07.2018 seria DSCS nr.018043, folosindu-se vospea de 

culoare rosie. 
în baza contractului de prestări servicii nr.10.857/11.10.2019, ocolul silvic a emis 

autorizaţia de exploatare nr.1537494/5.164/15.10.2019, pentru perioada 15.10.2019 -

31.12.2019, titularul autorizaţiei fiind SC SMP Pavel SRL. 

Obiectul contractului constă în „prestarea de servicii de exploatare a masei lemnoase pe 

picior şi de realizare a căilor de colectare a materialului lemnos" din partida 125 la tariful unitar 

de 25,83 lei/mc fără tva, valoarea totală a contractului fiind de 16841, 16 lei fără tva. 

Partida a fost predată spre exploatare de către dl. - şef district prin 

procesul verbal de exploatare nr.5.165/15.10.2019, în prezenţa păd. 1. 

La data de 25.10.2019 dl. 1 efectuează reprimirea parchetului în prezenţa 

păd. Boboiescu ton şi a reprezentantului SC SMP Pavel SRL, consemnându-se în procesul 

verbal nr.1261354/25.10.2019, un stoc total în faza de fasonat la cioată de 652 mc. 

în baza contractului mai sus menţionat SC SMP Pavel SRL, a emis factura 

nr.1.249/31 .10.2019 cu o valoare de 16841,16 fără tva ca urmare a Situaţiei de lucrări şi a 

Procesului verbal de recepţie nr.5.842/25.10.2019 la terminarea lucrărilor la partida 125. 

Pentru inventarierea masei lemnose din partida 125 echipa formată din ing. 

ing. , păd. , păd. , în 

intervalul 01.04.2021 - 09.04.2021 a măsurat diametrele la 1,30 male tuturor arborilor care fac 

obiectul acestei partizi (rămaşi pe picior sau doborâţi la cioată, marcaţi cu vopsea roşie) şi 

totodată la o parte dintre aceştia a măsurat şi înălţimile. Au fost identificaţi cu această ocazie 

un număr total de 2442 de arbori din care: 406 pe picior şi 2036 de arbori doborâţi la cioată, faţă 

de cei 2713 arbori marcati initial (a.p. v. 125), situatia comparativă fiind prezentată în tabelul de 

mai jos. În privinţa procesu/~; de exploatarea a· masei .lemnoase, s-a constatat că nu au 

fost doborâţi toţi arborii marcaţi, şi că prestatorul a executat doar operaţia de doborâre a 

arborilor, arborii doborâţi nefiind curăţăţi de crăci şi nici secţionaţi, aşa cum este prevăzut în 

procesul tehnologic aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 
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a eu nr. 1 ua ,a comparativa preve erI a.p.v. T b I I 8 s·t f d . 125 / n· recons I uIre a.p.v. 125 
% fată de apv : 

Prevederi apv 125 Reconstituire apv 125 initial 

Nr. Nr. Nr. Volum Nr. 
doborât 

pe la 

Crt. Specia arbori Volum Specia arbori Total picior cioată arbori Volum 

1 Cer 37 9 Cer 23 6 1.147 4.853 62 67 

2 Stejari 28 3 Stejari 30 4 o 4 107 133 

3 Carpen 88 7 Carpen 118 13 1.397 11.603 134 186 

4 Jugastru 12 1 Juoastru 23 3 o 3 192 300 

5 Mojdrean 41 2 Mojdrean 31 2 0.269 1.731 76 100 

6 Paltin 1 o Paltin o o o o o o 
7 Salcâm 600 207 Salcâm 416 139 13.744 125.256 o 67 

8 Plop 14 5 Plop 17 6 o 6 121 120 

9 Tei 1892 418 Tei 1784 371 70.153 300.847 94 89 

Total 2713 652 * 2442 544 86.71 457.29 90 83 

Volumul celor 2442 arbori identificaţi este de 544 mc (90% faţă de prevederile a.p.v. 125) 

din care: 86. 71 de mc este volumul arborilor pe picior, iar 457.29 mc este volumul arborilor 

doborâţi la cioată. 
Concluziile COMISIEI li 
1.Masa lemnoasă rămasă pe teren la partizile 122, 123 şi 125 a fost invetariată de 

comisia condusă de lng. , stabilită prin Decizia 225 din 31 .03.2021 , emisă de 

Direcţia Silvică Caraş Severin, fiind constatate, în principal , următoarele : 

Au fost identificaţi arborii marcaţi iniţial în procent de 90% - 98%, volumele recalculate 

reprezentând între 83% şi 98% din volumul celor trei a.p.v.-uri (tabelul nr. 9). 

Astfel la partida 120 a fost identificat un volum total de 245 mc, din care: 18.29 mc pe 

picior şi 226. 71 mc doborât la cioată , la partida 123 a fost identificat un volum total de 292 mc, 

din care: 12.568 mc pe picior şi 279.432 mc doborât la cioată, iar la partida 125 un volum total 

de 544 mc, din care: 86.71 mc pe picior şi 457.29 mc doborâţi la cioată. 
T b I I 9 s· f f - d . / ft . a eu nr. Itua ,a compara Iva preve eri a.p.v. recons I uIre a.o.v. 

Prevederi % fată de apv 

a. ;>.V Reconstituire a.p.v. initial 

Număr Nr. Nr. Volum Nr. 
pe doborât 

Partida arbori Volum arbori total picior cioată arbori Volum 

122 1008 250 985 245 18.29 226.71 98 98 

123 2363 362 2231 292 12.568 279.432 94 81 

125 2713 652 2442 544 86.71 457.29 90 83 

2.În privinţa măsurării elementelor dendrometrice la data constituirii a.p.v.-urilor, consider 

că acestea se încadrează în toleranţele admise pentru întocmirea a.p.v.-urilor, (nefiind posibil 

identificarea tuturor arborilor marcaţi iniţial în anul 2018). 

3. Masa lemnoasă dir. cele trei partiz; a fost autorizată spre exploatare în baza 

contractelor de prestării servicii de exploatare nr.10.857/11.10.2019 şi nr.9978/20.09.2019, care 

a avut ca obiect „prestarea de servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior şi de realizare 

a căilor de colectare a materialului lemnos". 
În privinţa procesului de exploatarea a masei lemnoase, s-a constatat că nu au fost 

doborâţi toţi arborii marcaţi, şi că prestatorul a executat doar operaţia de doborâre a arborilor, 

arborii doborâţi nefiind curăţăţi de crăci şi nici secţionaţi, aşa cum este prevăzut În procesul 

tehnologic aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 
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a eu T b I I nr. a cu u pre1u ICIU Ul m rapo 10 C I I I . d" . I . A rt cu t t ucrari e neexecu a e 
Masă lemnoasă inventariată în urma controlului 

Prevederi apv Prejudiciu 
Masă lemnoasă pe picior Masă lemnoasă doborâtă la cioată 

Tarif Tarif 
Diferenţă doborât Număr Volum Vol1.m conform Prejudiciu tva Volum 

la tarif Prejudiciu tva Total 
contract 

cioată 
decontat 

Partida apv mc lei/mc 
(col3*col4) 

lei mc lei/mc (col4-eol8) (col7*col9) 
lei 

(col5+col6+col10+col11 
lei 

lei/mc lei lei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
122 250 23.29 25.26 588.31 111 .78 226.71 11.42 13.84 3137.67 596.16 4433.91 

123 362 82.568 25.83 2132.73 405.22 279.432 12.01 13.82 3861.75 733.73 7133.43 

125 652 194.71 25.9 5042.99 958.17 457.29 9.85 16.05 7339.50 1394.51 14735.17 

Total 1264 300.568 . ne4,03 1475.16 963.432 * . 14338.92 2724.40 26302.51 

La stabilirea prejudiciului au fost luate în calcul contravalorile operaţiilor efectuate în baza 
contractul de prestări servicii exploatare (procesul tehnologic) realizate, volumele in~iale 
prevăzute de a.p.v.- uri, volumul identificat doborât la cioată în raport cu valoarea decontată 
pentru fiecare partidă în parte. Valoarea totală a prejudiciului este de 26302,54 lei inclusiv 
t.v.a. conform tabelului nr. 10. 

Deoarece procesul tehnologic original nu se regăseşte, (Ocolul Silvic Oraviţa prin 
adresa 1693/16.04.2021 ne transmite că documentaţia tehnico-economică la aceste partizi 
nu se regăseşte Îl1 arhivă), au fost reconstituite documentaţiile tehnico-economice de 
exploatare pentru lucrarea executată~ respectiv faza de doborât, prin intermediul programului 
PTE aprobat a fi utilizat de C.A al RNP - Romsilva la calculul documentaţiilor tehnico
economice. 

Tarifele obţinute din calcul pentru operaţia de doborât in cazul celor 3 partizi sunt : 
partida 122- 11.42 leilmc, partida 123- 12.01 lei/mc, iar pentru partida 125- 9.85 leilmc. 

Tarifele unitare astfel obţinute pentru fiecare partidă au fost înmulţite cu volumul de 
material lemnos inventariat în stadiul de doborât şi diferenţa până la valoarea decontată pentru 
fiecare partidă a fost considerată drept prejudiciu. 

Constatările celor două comisii, constituite potrivit NOTEI nr.3332/26.03.2021 şi 
DECIZIEI nr.225/31.03.2021, sunt cuprinse în RAPOARTELE nr.4140/14.04.2021 şi 
nr.4268/16.04.2021 ce au fost înaintate coordonatorului controlului cu adresa DS CS 
nr.4383/20.04.2021, sunt ataşate prezentului RAPORT şi fac parte integrantă din acesta. De 
asemenea, materialele foto, carnetele de inventar şi toate documentele folosite la reconstituirea 
a.p.v.-urilor sunt ataşate RAPOARTELOR întocmite de comisiile de verificare desemnate prin 
DECIZIA nr.225/31.03.2021 . 

5.2. COMERCIALIZAREA MASEI LEMNOASE 
5.2.1. Analiză la nivelul centralei directiei silvice • Controlul a avut ca obiect principal exploatarea masei lemnoase în regie proprie {prin 

prestări servicii de exploatare şi cu forţe proprii) şi valorificarea masei lemnoase fasonate, 
provenită din partizi exploatate în regie proprie. Verificarea a fost efectuată prin sondaj la birou. 

Verificarea s-a efectuat la sediul direcţiei precum şi la sediile subunităţilor, pentru care 
vor fi prezentate constatări separat, în continuarea celor referitoare la centrala direcţiei silvice, 
în prezenţa delegatului direcţiei, 1, şef birou producţie. Pentru perioada verficată 
conducerea direcţiei a fost asigurată de următorii directori: Tabugan Ion, Micşa Dan Lucian, 
Olariu Ioan şi Şandru Zaharia. 

5.2.1.1.Recoltarea masei lemnoase în regie proprie 
Situaţie comparativă privind programul de recoltare a masei lemnoase pe ocoale I 

direcţie silvică 2019 şi 2020 
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ANUL DE PRODUCŢIE 2019 2020 

Program, mii mc Recoltat, mii mc Program, mii mc Recoltat, mii mc I 
Nr 

Ocol Silvic crt Tot Total MLP MLF Total MLP MLF 
al MLP MLF Total MLP MLF 

1 PĂLTINIŞ 17.4 13.7 3.7 9.8 8.1 1.7 27 22 5 17 13.9 3.1 
2 OTELU ROŞU 61.4 47.3 14.1 43.1 35.2 7.9 56 40 16 38.9 35.3 3.6 
3 RUSCA MONT ANA 47.6 40.3 7.3 46.9 42.5 4.4 42 34 8 41 .1 38.2 2.9 
4 TEREGOVA 68.6 45.1 23.5 46.2 39.6 6.6 64 39 25 47.9 43.9 4 
5 MEHADIA 65 46.7 18.3 48.8 40.2 8.6 66 44 22 53.5 46.5 7 
6 B. HERC. 44.7 24.4 20.3 45 32.7 12.3 39 19 20 26.3 20.2 6.1 
7 BERZASCA 22.2 20.2 2 10.1 10.1 o 20 18 2 3.5 2 1.5 
8 MOLDOVA NOUĂ 52.1 32.8 19.3 33.3 23.4 9.9 53 30 21 25.4 18.3 7.1 
9 SASCA MONTANĂ 30.2 20 10.2 23.3 17.9 5.4 30 21 10 21.1 14.4 6.7 
10 ORAVIŢA 25 15.1 9.9 23.2 15.5 7.7 24 16 9 13.2 11.7 1.5 I 
11 ANINA 25.9 16.6 9.3 21 16.4 4.6 22 15 7 29.4 24 5.4 
12 BOZOVICI 43.4 33.2 10.2 41.6 33.1 8.5 43 33 10 41 35 6! 
13 NERA 56.6 45.5 11.1 57.6 51.2 6.4 59 48 11 36 33 

~ I 
.~ I 

14 VĂLIUG 35 30.4 4.6 32 28.6 3.4 34 28 6 24.3 20.1 4.2 I 
15 RESITA 44 33.7 10.3 45.9 39.1 6.8 40 29 11 29.3 24.7 4.6 I 
16 BOCŞA MONTANĂ 37 20.4 16.6 23.3 20.2 3.1 44 28 16 15.6 10.2 541 . · -1 17 BOCŞA ROMÂNĂ 54 37.9 16.1 40 30.3 9.7 55 38 17 29.8 22.3 7.5 

Total OS 730 523 207 591 484 107 718 502 216 493 414 79.6 
I Procent recoltat din I 81% 93% 52% 69% 82% 37% I proi:iram ; 

în anul 2020 au fost organizate 18 proceduri de achiziţie publică (în special în a doua 
iumătate a anului), fată de 13 în anul precedent. 

Anul Număr de Volum oferit pentru Volum contractat, Volum exploatat prin 
proceduri de contractarea mii mc prestări servici, 

achiziţie publică serviciilor de miime 
organizate în exploatare, mii mc 

anul 
2019 13 149 72 (48% din oferit) 52 (72% din 

contractat) 
2020 18 137 53 (39% din oferit) 43 (81% din 

contractat) 

Datorită situaţiei epidemiologice, Comitetul Director a stabilit ca măsură, pentru 
prevenirea acumulării de stocuri greu vandabile, suspendarea contractelor de prestări servicii 
de exploatare material lemnos în perioada 20.03 - 31.05.2020. Astfel, fost perturbată şi 
activitatea de exploatare în regie proprie, prin dispoziţia directorului direcţiei nr. 
3391/31.03.2020 fiind sistată temporar activitatea de exploatare în parchetele de produse 
principale (lunile aprilie şi mai), echipele de exploatare din subordinea ocoalelor silvice fiind 
direcţionate spre tăieri de îngrijire - rărituri, ceea ce a determinat scăderea productivităţii medii 
lunare la utilaje. 

5.2.1.2.Situatia asi ~urării cu lemn a populatiei pentru anul 2019 si 2020 
i Nr. 

Ocol Silvic Program I Realizat I % Program Realizat I % ! 
I J 

I crt. 2019, mc 1 2019, mc ' 2020, mc 2020 I 
I 1 Anina 1000 1181 118% 1500 1445 I 96% 

2 Băile Herculane 3000 7573 252% 5000 4954 99% 
3 Berzasca 100 150 150% 500 647 129% 

I 4 Bocsa Montana 1500 1485 99% 1500 645 43% 
5 Bocsa Romana 3000 3334 111% 3000 I 2920 97% 
6 Bozovici 1700 1714 101% 2000 2630 132% 
7 Mehadia 1400 2651 189% 2000 4499 225% 

! 8 Moldova Noua 3100 4840 156% 4000 6995 175% 
j 9 Nera 500 543 109% 1500 663 44% 
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10 Oravita 2500 2912 116% 2000 I 1784 89% 
11 Otelu Rosu 1000 492 49% 4000 1171 29% 
12 Păltinis 1000 941 94% 1000 1767 177% 
13 Resita 3000 2879 96% 1500 2252 150% 
14 Rusca Montana 500 305 61% 1000 77 8% 
15 Sasca Montana 2500 2724 109% 2000 2005 100% 
16 Tereaova 1200 1616 135% 2000 1083 54% 
17 Văliuo 400 163 41% 500 499 100% 

Total OS 27400 35503 130% 35000 36036 103% 

Se constată că, deşi programul privind asigurarea cu lemn de foc a populaţiei a fost 
realizat per total direcţie, există ocoale care nu şi-au realizat acest indicator nici în anul 2019 şi 
nici în anul 2020, respectiv Bocşa Montană, Rusca Montană şi Oţelu Roşu 

5.2.1.3. Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă 
fasonată si încheierea contractelor de vânzare-cumpărare masă lemnoasă 

în anul 2019, pentru cele 6 ocoale silvice verificate, au fost organizate un număr de 13 
licitaţii pentru materiale lemnoase fasonate, oferindu-se spre vânzare un volum de 21813 m.c. 
din care a fost adjudecat lemn fasonat cu un volum total de 11973 m.c. 

în anul 2020, au fost organizate un număr de 18 licitaţii pentru materiale lemnoase 
fasonate, oferindu-se spre vânzare un volum de 12414 m.c. din care a fost adjudecat lemn 
fasonat cu un volum total de 5903 m.c. 

Pentru toată perioada controlată s-a constatat un interes scăzut al operatorilor economici 
pentru materialele lemnoase fasonate oferite la licitaţii. Materialul lemnos nevândut prin licitaţii a 
fost oferit spre vânzare directă, conform prevederilor Regulamentului aprobat prin HG 715/2017 
art. 51, pentru operatori economici fiind încheiate contracte la nivelul direcţiei silvice în baza 
solicitării scrise a acestora. 

~.2.1.4. Recoltarea masei lemnoase cu forţe proprii, transportul masei lemnoase 
ln anul 2019 a fost transportat un volum de 68.127 mc în regie proprie, iar la terti un 

volum de 6.027 mc, cumulând un volum total de 7 4_ 154. mc. În anul 2020, a fost transportat un 
volum de 54.599 mc în regie proprie şi un volum transportat la terţi de 5.630 mc, cumulând un 
volum total de 60.229 mc. 

Productivitatea medie în anul 2019 a fost de 308 mc/utilaj/luna. în anul 2020, a rezultat o 
productivitate medie de 207 mc/utilaj/luna. 

Exploatările cu utilaje proprii (13 TAF), în anii 2019 şi 2020, au însumat 47.402 mc şi 
respectiv 32.292 mc. Din cele 17 ocoale silvice aflate în structura direcţiei, 9 deţin atestate de 
exploatare forestieră, volumul cumulat al atestatelor fiind de 69000 mc. 

5.2.1.5. Măsuri dispuse în timpul controlului 
5.2.1.5.1. Conducerea Direcţiei Silvice Caraş-Severin va analiza, cel puţin lunar, situaţia 

stocurilor şi valorificării lemnului fasonat. Va fi analizată oportunitate emiterii deciziilor de preţ 
diferenţiat pe ocoale. 

Răspunde: Conducerea Direcţiei Silvice Caraş-Severin 
Termen: Imediat şi permanent 
5.2.1.5.2. Vor fi prelucrate cu personalul de la nivelul ocoalelor prevederile Procedurilor 

operaţionale „Comercializarea lemnului fasonat- P.O. 10.01.02" în ceea ce priveşte întocmirea 
şi derularea contractelor de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior şi lemn fasonat, 
recepţionarea şi inventarierea lemnului fasonat, precum şi „P.O. 10.02.02 Revizia 2 privind 
exploatarea masei lemnoase in regie proprie, prin forţe proprii sau prin prestări servicii". 

Răspunde: Şef Birou Producţie direcţie 
Termen: Imediat şi permanent 
5.2.1.5.3. Va fi analizată componenţa formaţiilor de exploatare, astfel încât acestea să fie 

dimensionate tehnic şi în ceea ce priveşte resursele umane conform necesităţilor. 
Răspund: Conducerea Direcţiei Silvice Caraş-Severin şi a ocoa/elor din 

subordine 
Termen: Imediat şi permanent 
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5.2.1 .5.4. Având în vedere faptul că "Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cel puţin 50% 
din masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului şi din fondul 
forestier proprietate publică a unităfilor administrativ-teritoriale va fi valorificat ca lemn fasonat. " 
(Codul Silvic), precum şi lipsa interesului operatorilor locali pentru prestări servicii de exploatare, 
şi, de asemenea, faptul că toate ocoalele verificate nu sunt pregătite pentru valorificarea a 50% 
din masa lemnoasă recoltată ca masă lemnoasă fasonată , Direcţia Silvică Caraş - Severin va 
trebui să efectueze o analiză în acest sens şi să găsească măsuri de rezolvare. 

Răspund: Conducerea Direcţiei Silvice, Şeful Biroului Producţie, şefii de ocoale 
5.2.2. Ocolul Silvic Berzasca 
Verificarea a fost efectuată prin sondaj la birou. 
Au fost verificate documente întocmite în perioada supusă controlu lui, în prezenţa 

responsabilului compartimentului producţie - ing. 
5.2.2.1. Recoltarea masei lemnoase în regie proprie, vânzarea directă a lemnului 

fasonat si asigurarea cu lemn de foc a populatiei 
În 'anul 2019 a fost dat în producţie un volum total de 57,07 mii mc, din care 10,5 mii mc 

volum contractat ca masă lemnoasă pe picior (exploatat 9,9 mii mc), 0,2 mii mc volum 
contractat pentru exploatare prin prestări servicii de exploatare (exploatat 1,3 mii m.c), 0,2 mii 
mc volum autorizat la exploatare în regie proprie (exploatat 4,7 mii m.c). 

în anul 2020 a fost dat în producţie un volum total de 3,5 mii m.c. din care 2.0 mii mc 
volum contractat ca masă lemnoasă pe picior (exploatat 2,0 mii mc), 0,4 mii mc volum 
adjudecat la procedura de atribuire pentru prestări servicii de lucrări de exploatare şi contractaţi 
(exploatat 0,4 mii m.c.), 1, 1 mii m.c. cu forţe proprii (exploatat 1, 1 mii m.c). 

5.2.2.2. Derularea contractelor de prestări servicii de exploatare 
În anul 2020 ocolul a contractat şi autorizat pentru a fi exploatate prin prestări servicii de 

exploatare forestieră un număr de 9 partizi (secundare-rărituri) cu un volum total de 1160 mc 
recepţionându-se un volum de 1127 mc. 

5.2.2.3. Exploatarea masei lemnoase cu forţe proprii, recepţia masei lemnoase 
fasonate, stocuri de masă lemnoasă fasonată 

Ocolul nu deţine atestat de exploatare. În anul 2020 au fost exploatate în regie proprie, 
cu formaţia de exploatare a O.S. Moldova Nouă, 2 partizi de produse principale, 185/1165050 şi 
211 /1221161, ce însumează un volum total de 160 mc. 

În afara acestor partizi au mai fost autorizate pentru exploatare în reg ie proprie, tot cu 
formaţia de exploatare a O.S. Moldova Nouă, 11 partizi cu un volum total de 1320 m.c. 
(recepţionati 1287 m.c. din care 641 m.c. stocuri în platforma primară la data de 31 .12.2020). 

În anul 2019 ocolul a valorificat numai masă lemnoasă pe picior. 
În anul 2020, pe fondul scăderii interesului operatorilor economici pentru masa 

lemnoasă pe picior s-a încercat exploatarea acesteia în regie proprie, cu formaţia de exploatare 
a Ocolului Silvic Moldova Nouă, dar nici masa lemnoasă fasonată nu a prezentat interes pentru 
operatorii economici. 

5.2.2.4. Măsuri dispuse în timpul controlului 
5.2.2.4.1. IDEM pct. 5.2.1.5.2. 
5.2.2.4.2. IDEM pct. 5.2.1.5.4. 

5.2.3. Ocolul Silvic Bozovici 
Verificarea a fost efectuată prin sondaj la birou . 
Au fost verificate documente întocmite în perioada supusă controlului. în prezenţa 

responsabilului compartimentului producţie Responsbili ai compartimentulu i 
producţie , în perioada verificată , au fost: (01 .01 .2019-28.02.2019), 
(01 .03.2019 - 31.03.2020) , (01 .04.2020 până în prezent). 

5.2.3.1. Recoltarea masei lemnoase în regie proprie, vânzarea directă a lemnului 
fasonat si asigurarea cu lemn de foc a populatiei 

În 'anul 2019 a fost dat în producţie un volu0m de 49,3 mii m.c., din care 39.5 mii mc volum 
contractat ca masă lemnoasă pe picior, din care s-au exploatat 32,7 mii mc, 1,8 mii mc volum 
adjudecat la procedura de atribuire pentru prestări servici i de lucrări de exploatare şi contractaţi, 
din care s-au exploatat 1,7 mii m.c., 8,0 mii m.c. cu forţe proprii , din care s-au exploatat 7,2 mii 
m.c. 
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în anul 2020 a fost dat în producţie un volum total de 57,07 mii mc, din care5 0,0 mii mc 
volum contractat ca masă lemnoasă pe picior, din care s-au exploatat 34,5 mii mc 1,7 mii mc 
volum contractat pentru exploatare prin prestări servicii de lucrări de exploatare, din care s-au 
exploatat 1,3 mii m.c, 5,6 mii mc volum autorizat la exploatare în regie proprie din care s-au 
exploatat 4,7 mii m.c. 

Se constată, atât în anul 2019 cât şi în anul 2020, un interes scăzut din partea 
operatorilor economici în a efectua prestări servicii de exploatare. 

În anul 2019 a fost valorificat un volum de 5613,86 m.c. cu un preţ mediu de 241;82 
lei/m.c .. Din acest volum de masă lemnoasă s-a valorificat prin licitaţii de vânzare lemn fasonat, 
un volum de 2059,72 mc, obtinând un pret mediu de 267,83 lei/m.c. 

În anul 2020 a fost valorificat un volum de 5625,24 m.c. Cll un preţ mediu de 196,877 
lei/m.c .. Din acest volum de masă lemnoasă s-a valorificat prin licitaţii de vânzare lemn fasonat 
un volum de 1776,4 mc cu preţ mediu de 224,04 lei/mc. 

Prin vânzare directă, în anul 2019 s-a valorificat un volum de 3554, 14 mc obţinându-se 
un preţ mediu de 226,74 lei/mc, iar sortimentul cu cel mai mare volum valorificat a fost cel al 
lemnului pentru cherestea din specia fag. 

în anul 2020, prin vânzare directă s-au valorificat 3848,84 mc cu un preţ mediu de 184,34 
lei/mc, iar ponderea majoritară a reprezentat-o tot lemnul pentru cherestea din specia fag. 

5.2.3.2. Derularea contractelor de vânzare-cumpărare lemn fasonat 
în 2019 direcţia a încheiat şi derulat prin Ocolul Silvic Bozovici un număr de 45 de 

contracte de vânzare-cumpărare lemn fasonat, iar în anul 2020 un număr de 50 contracte de 
vânzare-cumpărare lemn fasonat (inclusiv contracte încheiate urmare vânzării directe a masei 
lemnoase}. S-a constatat că există cazuri în care nu sunt calculate, facturate şi încasate 
penalităţile pentru nederularea în termen a anumitor contracte de vânzare-cumpărare lemn 
fasonat în anul 2019, aspect remediat în anul 2020 când au fost calculate, facturate şi încasate 
penalităţi la 23 de contracte cu o valoare de 2046,55 lei. 

5.2.3.3. Derularea contractelor de prestări servicii de exploatare 
în anul 2019 au fost contractate şi autorizate pentru a fi exploatata prin prestări servicii 

de exploatare a lemnului un număr de 3 partizi cu un volum total de 1150 mc, fiind recepţionat 
un volum de 1150 mc. 

În anul 2020 au fost contractate şi autorizate pentru a fi exploatata prin prestări servicii 
de exploatare a lemnului un număr de 5 partizi cu un volum total de 1055 mc fiind recepţionat 
un volum de 841,68 mc. La această dată nu este reprimită Partida nr 476/1550133 cu un volum 
de 356 mc, cu termen de reprimire 31.12.2020, din care s-a recepţionat doar un volum de 142 
mc. Exploatarea este întreruptă la această dată, deoarece operatorului economic i s-a ridicat 
atestatul de exploatare. Nu există nici o corespondenţă cu operatorul economic privind 
rezilierea contractului de prestări servicii. 

5.2.3.4. Exploatarea masei lemnoase cu forţe proprii, recepţia masei lemnoase 
fasonate, stocuri de masă lemnoasă fasonată 

Ocolul a deţinut atestat de exploatare, însă acesta i-a fost ridicat de către Comisia de 
atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, în urma unui control efectuat de 
către Garda Forestieră Timişoara în data de 29.10.2020 cu ocazia căruia, într-un parchet 
exploatat cu forţe proprii s-au constatat 37 de cioate provenind din tăieri ilegale, cu o valoare de 
1503,716 (fără T.V.A.). Până la ridicarea atestatului de exploatare, în anul 2019 au fost 
autorizate spre a fi exploatate şi valorificate în regie proprie 16 Partizi cu un volum de total de 
7982 mc şi i 3 partizi cu un volum total de 4329 mc în anul 2020. 

La 31.12.2019 ocolul înregistra stocuri de ML fasonată în volum total de 5376 mc, din 
care fasonat la cioată 4036 mc şi 1340 mc în depozit. La finele anului 2020, stocul înregistrat de 
ocol a scăzut la 1212 m.c., din care fasonat la cioată 91 mc şi 1341 mc în depozit. 

Scăderea volumului stocului pe total ocol a fost determinată de o valorificare mai bună în 
anul 2020 şi de scăderea volumului exploatat cu prestatori, precum şi din cauza situaţiei 
pandemice existente şi a sistării pentru o anumită perioadă a tuturor lucrărilor de exploatare. 

5.2.3.5. Analiza eficientei exploatării masei lemnase în regie proprie 
în general, lemnul se tra'nsportă, se sortează şi se valorifică din depozit. 
5.2.3.6. Alte constatări 
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La sfârsitul anului 2020, Garda Forestieră a efectuat la Ocolul Silvic Bozovici un control 
de fond, inclu~iv pe linie de valorificare a masei lemnoase, ce a vizat perioada 2019-2020 
perioadă vizată şi de controlul regiei, fiind constatate o serie de deficienţe pe care nu 
considerăm că este necesar să le detaliem în prezentul RAPORT, constatările respective 
producând efectele corespondente ce-şi urmează cursul legal. 

5.2.3.7. Concluzii 
în anii 2019 şi 2020 se constată o scădere a interesului populaţiei şi operatorilor 

economici pentru cumpărarea materialelor lemnoase fasonate. 
Au fost constatate deficienţe în ceea ce priveşte inventarierea şi întocmirea 

documentelor de livrare a lemnului fasonat (inventare care nu sunt semnate de toţi membrii 
comisiei de inventariere). 

În anul 2019 nu au fost calculate penalităţi pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale 
în cazul contractelor de vânzare-cumpărare lemn fasonat. Deficienţa a fost remediată începând 
cu anul 2020. 

5.2.3.8. Măsuri dispuse în timpul controlului 
5.2.3.8.1. IDEM pct. 5.2.1 .5.2. 
5.2.3.8.2. IDEM pct. 5.2.1.5.4. 
5.2.3.8.3. Responsabilii cu activitatea de producţie de la nivelul diiecţiei vor efectua 

instructaje periodice privind sortarea, inventarierea şi recepţia lemnului fasonat la subunităţile 
din cadrul direcţiei silvice; 

Răspund: Directorul, Responsabilul cu activitatea de valorificare a masei lemnoase de 
la direcţia silvică 

Termen: Imediat şi permanent 
5.2.3.8.4. După finalizarea proceselor privind contestarea Procesele verbale de 

contravenţie nr. 0718292/12.11.2020, 0761303/05.11.2020 şi 0761219/07.12.2020 încheiate de 
Garda Forestieră Timisoara, în cazul în care hotărârea definitivă va fi defavorabilă directiei, 

' ' 
contravaloarea amenzilor va fi recuperată de la persoanele vinovate; 

Răspund: Directorul, Consilierul Juridic 
5.2.3.8.5. După finalizarea procedurilor privind cercetarea disciplinară a d-lor C 1 

şi _ •, găsiţi vinovaţi de Garda Forestieră Timişoara, va fi 

informată Regia privind eventualele sancţiuni aplicate acestora; 
Răspund: Directorul, Consilierul Juridic, Şef birou producţie 
Termen: După expirarea termenului de contestare a deciziilor de sancţionare 
5.2.3.8.6. Măsuri pentru rezilierea contractului de prestări servicii aferent Partizii nr. 

476/1550133, din vina operatorului economic (cu pierderea garanţiei de contractare); 
Răspund: Director, Consilier Juridic, Şef Ocol, Şef birou producţie direcţie 
Termen: Imediat 
5.2.4. Ocolul Silvic Nera 
Verificarea a fost efectuată prin sondaj la birou. 
Începând cu data de 10.07.2020, responsabil cu activitatea de valorificare a masei 

lemnoase fasonate la nivelul ocolului este i. Până în data de 10.07.2020 
această activitate a fost în sarcina lui 

5.2.4.1.Recoltarea masei lemnoase în regie proprie, vânzarea directă a masei 
lemno~se şi asigurarea cu lemn a populaţiei 

ln 2019 a fost recoltat lemn având un volum tatai de 6990 m.c. cu un preţ mediu de 2~ 1 
leiim.c .. Din acest volum de masă lemnoasă a fost viorificat prin licitaţii de vânzare masă 
lemno~să fasonată un volum de 6447 mc, obţinându-se un preţ mediu de 199 lei/m.c. 

ln 2020, până la finele lunii septembrie, a fost valorificat prin licitaţii un volum total de 
3329 mc cu preţ mediu de 185 lei/mc iar până la finele anului 2020, 3471 mc cu preţul mediu de 
206 lei/mc. 

Ponderea majoritară din total volum a reprezentat-o lemnul rotund pentru celuloză din 
specia fag, atât în anul 2019 cât şi în anul 2029. 

Prin vânzare directă, în anul 2019, s-a valorificat un volum de 543 mc obtinându-se un 
preţ mediu de 224 lei/mc. Sortimentul valorificat a fost lemn de foc din specia fag. 'în anul 2020, 
prin vânzare directă, s-au valorificat 99,86 mc cu un preţ mediu de 105 lei/mc. Ponderea 
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majoritară a reprezentat-o tot lemnul de foc din de specia Fag cu un preţ mediu aproximativ 
egal cu cel din anul anterior de 232 lei/mc. 

în anul 2019 a fost dat în producţie un volum total de 67,2 mii m.cdin care 60,8 mii mc 
volum contractat ca masă lemnoasă pe picior (exploatat 51 ,2 mii mc), 0,5 mii mc volum 
adjudecat la procedura de atribuire pentru prestări servicii de lucrări de exploatare (exploatat 
0,5 mii m.c.), 6,3 mii mc volum autorizat la exploatare în regie proprie (exploatat 5,9 mii mc, faţă 
de un program repartizat de 8,0 mii m.c.). 

În anul 2020 a fost dat în producţie un volum de 47,5 mii mc, din care 44,2 mii mc volum 
contractat ca masă lemnoasă pe picior, 0,2 mii mc volum prin prestări servicii de lucrări de 
exploatare (volum exploatat cu formaţia de exploatare de la O.S. Moldova Nouă), 3, 1 mii mc 
volum autori.zat la exploatare în regie proprie. 

Masa lemnoasă exploatată prin prestări servicii provine din partizi de produse secundare 
curăţiri fără valorificare. Faţă de anul 2019 se constată o scădere a masei lemnoase exploatată 
în regie proprie. Operatorii economici nu au fost interesaţi de prestări servicii de exploatare, nici 
in anul 2019 şi nici în anul 2020. 

În anul 2019 programul de asigurare cu lemn a populaţiei de 0,5 mii mc a fost realizat. 
Pentru anul 2020 programul privind asigurarea cu lemn de foc a populaţiei a fost de 1,5 

mii mc din care 1,0 mii mc pentru primele 9 luni ale anului. La finele lunii septembrie programul 
a fost realizat în proporţie de 30% (0,3 mii mc), iar la finele anului 2020 doar în proporţie de 
44% (0,663 mii mc). 

În anul 2020, comparativ cu anul precedent, se constată atât scăderea interesului 
operatorilor economici cât şi scăderea interesului populaţiei pentru toate sortimentele de masă 
lemnoasă fasonată. Aceasta este indicată prin scaderea volumului valorificat. 

5.2.4.2.Derularea contractelor de vânzare-cumpărare masă lemnoasă fasonată 
În 2019 au fost încheiate şi derulate un număr de 21 de contracte de vânzare-cumpărare 

masă lemnoasă fasonată, iar în anul 2020, până la finele lunii octombrie, doar 10 contracte de 
vânzare-cumpărare masă lemnoasă fasonată. Au mai fost încheiate alte 16 contracte în anul 
?019 şi 9 contracte în anul 2020 pentru vânzare directă masă lemnoasă neadjudecată la licitaţii. 
ln perioada verificată au fost reziliate 4 contracte de vânzare-cumpărare masă lemnoasă 
fasonată, cu pierderea garanţiei. 

5.2.4.3.Exploatarea masei lemnoase cu forţe proprii, recepţia masei lemnoase 
fasonate, stocuri de masă lemnoasă fasonată 

Ocolul deţine atestat de exploatare pentru un volum anual de 10000 m.c. Formaţia de 
exploatare este formată dintr-un maistru de exploatare, doi TAF-işti, doi fasonatori mecanici şi 
doi muncitori forestieri şi este dotată cu două TAF-uri. 

5.2.4.4.Analiza eficientei exploatării masei lemnase în regie proprie 
În general, lemnul se tr~nsportă, se sortează şi se valorifică din depozit. 
5.2.4.5.Măsuri dispuse în timpul controlului 
5.2.4.5.1. Respectarea întocmai a prevederilor OM 1540/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi 
perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos în ceea ce priveşte, 
procedura privind forţa majoră în activitatea de exploatare şi prelungirea autorizaţiei de 
exploatare la parchetele exploatate în regie proprie. 

Răspund: Şef ocol, responsabilul cu fondul forestier 
Termen: Imediat şi permanent 
5.2.4.5.2. IDEM pct. 5.2.1.5.2. 
5.2.4.5.3. Conducerea ocolului va analiza cel puţin lunar situaţia stocurilor de lemn 

fasonat şi valorificarea prin vânzare directă. în cazul în care se constată un blocaj al acestora, 
se vor fundamenta şi înainta către Direcţie noi propuneri de preţuri în funcţie de situaţia reală de 
pe piaţă. 

Răspund: Şef ocol; Contabil şef 
Termen: Imediat şi permanent 
5.2.4.5.4. IDEM pct.5.2.1.5.4. 
5.2.4.5.5. Conducerea Ocolului Silvic Nera va stabili un mod de lucru prin care să se 

asigure că volumele de masă lemnoasă recepţionate sunt înregistrate atât în evidenţele 
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contabile cât şi la compartimentul producţie şi că nu se vor mai depăşi cheltuielile şi volumele 
de carburant aprobate prin devizele de exploatare masă lemnoasă cu forţe proprii. 

Răspund: Şef ocol, Contabil şef, responsabil producţie 
Termen: Imediat şi permanent 
5.2.5. Ocolul Silvic Oravita , 
Verificarea a fost efectuată prin sondaj, în prezenţa responsabilului cu activitatea de 

producţie de la nivelul ocolului. Pentru perioada verficată conducerea ocolului a fost asigurată 
de şefi ocol (01.01 .2019 - 20.12.2019 şi 05.11.2020 - 31.12.2020), 

1 (20.12.2019 - 05.11.2020), contabil şef 
5.2.5.1. Recoltarea masei lemnoase în regie proprie, vânzarea directă a masei 

lemnoase si asigurarea cu lemn a populatiei 
În 2019 a fost dat în producţie un volum total de 26,59 mii m.c. (17,69 mii mc ML pe 

picior, din care exploatat 15,23 mii mc şi 8,9 mii mc volum adjudecat la procedura de atribuire 
pentru prestări servicii de exploatare, din care exploatat 7,69 mii m.c.). 

în 2020 a fost dat în producţie un volum total de 15,2 mii mc (14,6 mii mc volum ML pe 
picior şi 1,55 mii mc volum prin prestări servicii de exploatare cu formaţia de exploatare de la 
O.S. Moldova Nouă). 

Pentru asigurarea necesarului de lemn al populaţiei în anul 2019, realizat 2,9 mii m.c. 
(118%) , faţă de programul de 2,46 mii mc. 

în 2020 programul a fost realizat în proporţie de doar 89% (1784 m.c. faţă de 2000 m.c.). 
În 2019 vândut prin licitaţii un volum de 2048,00 m.c. obţinându-se un preţ mediu de 315 

lei/m.c. iar în anul 2020, până la finele lunii septembrie a fost valorificat prin licitaţii material 
lemnos cu un volum total de doar 655,45 mc cu un preţ mediu de 281,42 lei/mc. Ponderea 
majoritară pe sortimente şi specii a fost în anul 2019 lemnul rotund pentru cherestea din specia 
fag, iar în anul 2020 lemnul rotund pentru cherestea din speciile stejar si gorun. 

în anul 2019, s-a valorificat prin vânzare directă un volum de 2913 mc obţinându-se un 
preţ mediu de 142 lei/mc. (în majoritate lemn de foc DT). În anul 2020, prin vânzare directă s-au 
valorificat 1488 mc cu un preţ mediu de 105 lei/mc. (în majoritate lemn de foc on la preţul 
mediu de 97 lei/mc. 

În anul 2020, comparativ cu anul precedent se constată atât scăderea interesului 
operatorilor economici cât şi scăderea interesului populaţiei pentru toate sortimentele de masă 
lemnoasă fasonată. 

5.2.5.2. Derularea contractelor de vânzare-cumpărare masă lemnoasă fasonată 
În anul 2019 au fost derulate 30 de contracte de vânzare-cumpărare masă lemnoasă 

fasonată iar în anul 2020 până la finele lunii septembrie, doar 1 O contracte de vânzare
cumpărare masă lemnoasă fasonată. Atât în 2019 cât şi în 2020 nu au fost calculate penalităţi, 
nici pentru nederularea contractelor de vânzare cumpărare masă lemnoasă, cu toate că se 
constată că sunt operatori economici care nu şi-au achitat I ridicat masa lemnoasă în termenele 
din eşalonarea din contract şi nici nu au fost întocl'T:!ite acte adiţionale, faptă care intră sub 
incidenţa Art. 18 din contract, unde se menţionează: "/n cazul în care cumpărătorul din vina sa, 
nu plăteşte sau nu ridică lemnul fasonat conform graficului ... vânzătorul este în drept să solicite 
şi cumpărătorul să plătească, .... , pentru fiecare zi de întârziere, penalităţi contractuale de 
0,03% calculate din valoarea din valoarea volumului de lemn fasonat neplatitlneridicat conform 
eşalonării. " 

5.2.5.3. Derularea contractelor de prestări servicii de exploatare 
în anul 2019, prestări servicii de exploatare pentru un volum de 8,9 mii m.c. (exploatat un 

volum de 7,69 mii m.c.) 
Verificând derularea Contractului nr. 9978/20.09.2019, încheiat cu SC SMP PAVEL 

S.R.L. pentru P67/1405949 SR, volum de 358 mc, precum şi pe teren modul de reprimire al 
parchetului, s-a constatat că prin actul aditional nr. 1/30.12.2019 partida a fost reeşalonată cu 
termene de exploatare 01 .01-15.04.2020, fără a fi calculate penalităţi pentru neexploatare în 
termen şi fără a fi depuse la dosarul partizii documente care să justifice întârzierea la 
exploatare, în baza actului de constatare a forţei majore nr. 1892/15.04.2020, termenul de 
reprimire din autorizaţie s-a prelungit până în data de 15.08.2020, fără însă ca documentatia 
privind calamitatea să fie întocmită conform O.M. 1540/2011 si fără a fi înaintată adresă către 
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D.S. Caraş Severin în vederea întocmirii unui nou act adiţional. Conform raportului lunar al 
pădurarului masa lemnoasă era exploatată în totalitate la data de 30.04.2020, autorizaţia fiind 
prelungită pentru a permite expedierea materialului lemnos din parchet aflat în faza fasonat la 
cioată. 

5.2.5.4. Exploatarea masei lemnoase cu forţe proprii, stocuri de masă lemnoasă 
fasonată 

La data de 31.12.2019 era înregistrat un volum al stocurilor de masă lemnoasă fasonată 
de 4698 mc, marea majoritate de 3738 mc (80%) regăsindu-se la cioată. La finele lunii 
septembrie 2020 stocul a scăzut la 1395 m.c. din care 1357 m.c (97%) se află fasonat la cioată. 
Scăderea volumului stocului nu este cauzată însă de o valorificare mai bună în anul 2020 ci de 
scăderea volumului exploatat şi de trecerea pe costuri, nu în toate cazurile legal şi justificat, a 
unor stocuri de lemn provenite din tăieri de îngrijire, ce se afla doborât pe suprafaţa parchetelor. 

5.2.5.5. Măsuri dispuse în timpul controlului 
5. 2. 5. 5. 1. Respectarea întocmai a prevederilor OM 1540/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi 
perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos în ceea ce priveşte, 
procedura privind forţa majoră în activitatea de exploatare şi prelungirea autorizaţiei de 
exploatare la parchetele exploatate în baza contractelor de prestări servicii de exploatare. 

Răspund: Şef ocol, responsabilul cu fondul forestier 
Termen: Imediat şi permanent 
5.2.5.5.2. IDEM 5.2.1.5.2. 
5.2.5.5.3. Conducerea Ocolului Silvic Oraviţa va analiza cel puţin lunar situaţia stocurilor 

de lemn fasonat şi a valorificării acestora prin vânzare directă. în cazul în care se constată un 
blocaj al acestora, se vor fundamenta şi înainta către Direcţie noi propuneri de preţuri în funcţie 
de situaţia reală din piaţă. 

Răspunde: Şef ocol; Contabil şef 
Termen: Imediat şi permanent 
5.2.5.5.4. IDEM 5.2.1.5.4. 
5.2.6. Ocolul Silvic Otelu Rosu . ' 
Verificarea a fost efectuată prin sondaj, la birou si pe teren. 
În perioada verficată, şefi de ocol Mane Ovidiu Bogdan (01.01.2019 - 03.02.2020 şi 

01.09.2020 - prezent), Ciobanu · Vasile (04.02.2020 - 31 .08.2020), contabil şef 1 

1. Verificările au fost efectuate în prezenţa resonsabilului cu probleme de fond forestier 
şi a responsabilului compartimentului producţie. 

5.2.6.1. Recoltarea masei lemnoase în regie proprie, vânzarea directă a lemnului 
fasonat si asigurarea cu lemn de foc a populatiei 

În '2019 a fost dat în producţie un volum de 57,07 mii mc (46,8 mii mc volum ML pe picior 
din care exploatat 34,8 mii mc, 8,97 mii mc prestări servicii de exploatare din care exploatat 
7,87 mJi m.c şi 1,3 mii mc în regie proprie din care exploatat 0,4 mii m.c.). 

ln 2020 a fost dat în producţie un volum de 56,8 mii mc (52, 1 mii mc volum ML pe picior 
din care exploatat 35,4 mii mc, 4,7 mii mc prestări servicii de exploatare din care exploatat 3,8 
mii m.c}. în anul 2020 se constată lipsa de interes din partea operatorilor economici pentru 
prestări servicii de exploatare forestieră. 

În 2019 a fost realizat în totalitate programul de 0,5 mii m.c. aferent indicatorului 
asigurarea necesarului de lemn de foc pentru populatie. 

în 2020, programul privind asigurarea ncesar~lui de lemn de foc pentru populaţie a fost 
de 4,0 mii mc realizându-se doar 0,9 mii m.c. 

în anul 2019 a fost valorificat un volum total de 4663,5 m.c. cu un preţ mediu de 240,62 
lei/m.c. din care, prin licitaţii de vânzare lemn fasonat, un volum de 2290,85 mc, cu un preţ 
mediu de 246,68 lei/m.c„ 

În anul 2020 a fost valorificat un volum total de 3735,94 m.c. cu un preţ mediu de 244,84 
lei/m.c. din care, prin licitaţii de vânzare lemn fasonat, un volum de 744,18 mc cu preţul mediu 
de 279,61 lei/mc. 
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Prin vânzare directă, în anul 2019, a fost valorificat un volum total de 2372,66 mc la 
preţul mediu de 234,76 lei/mc, iar în 2020 a fost valorificat un volum total de 2991 ,76 mc la 
preţul mediu de 236, 19 lei/mc. 

În anul 2020, comparativ cu anul precedent se constată scăderea interesului operatorilor 
economici pentru toate sortimentele de lemn fasonat. 

5.2.6.2. Derularea contractelor de vânzare-cumpărare lemn fasonat: 
Au fost constatatate cazuri în care nu au fost calculate penalităţile pentru neplata şi 

nederularea în termen a anumitor contracte de vânzare-cumpărare lemn fasonat atât în anul 
2019 cât şi în anul 2020. Au fost reziliate 3 contracte de vânzare - cumpărare lemn fasonat cu 
pierderea garanţiei. 

5.2.6.3. Derularea contractelor de prestări servicii de exploatare 
în anul 2019 au fost contractate şi autorizate pentru a se exploatata prin prestări servicii 

de exploatare forestieră un număr de 15 partizi cu un volum total de 7 41 O mefiind recepţionat 
un volum total de 5935 mc. Dintre partizile contractate şi autorizate au fost reziliate, cu 
pierderea garanţiilor de bună execuţie, 4 partizi. 

În anul 2020 au fost încheiate 3 contracte de prestări servicii de exploatare cu un volum 
total de 5661 mc, recepţionându-se un volum total de 3521 mc. 

5.2.6.4. Exploatarea masei lemnoase cu forţe proprii, recepţia masei lemnoase 
fasonate, stocuri de masă lemnoasă fasonată 

Cheltuielile medii înregistrate pentru anul 2019 pentru exploatarea în regie proprie au fost 
de 25,7 lei/mc. Costurile reduse au fost determinate de faptul că s-a aprobat valorificarea 
fasonat la cioată. 

La 31 .12.2019 se înregistra un volum al stocurilor de masă lemnoasă fasonată de 5376 
mc, din care fasonat la cioată 4036 mc si 1340 mc în depozit. La finele anului 2020 stocul a 
scăzut la 1212 m.c., din care fasonat la cioată 91 mc şi 1341 mc în depozit. În depozit a fost 
adus inclusiv lemn de foc şi lemn de mici dimensiuni, fapt care determină cheltuieli supl imentare 
greu de recuperat prin valorificarea respectivelor sortimente de lemn fasonat. Anumite loturi nu 
sunt sortate corespunzător, existând în aceste loturi piese care se încadrează la alte sortimente, 
respectiv gater şi lemn de foc, loturile respective fiind adjudecate la licitaţia din 18.02.2021şi 
contractate de SC Damonexim SRL. 

5.2.6.5. Analiza eficienţei exploatării masei lemnase în regie proprie 
Lemnul se transportă , se sortează şi se valorifică din depozit. 
5.2.6.6. Concluzii 
Exploatarea într-un ritm foarte scăzut a masei lemnoase în regie proprie şi prin prestări 

servicii. 
Deficienţe în ceea ce priveşte inventarierea şi întocmirea documentelor de livrare a 

lemnului fasonat (existând inventare nesemnate s-au inventare care nu sunt semnate de 
întreaga comisie de inventariere). 

Sunt situaţii în care nu se calculează, nu se facturează şi nu se încasează penalităţile 
pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale în cazul contractelor de vânzare-cumpărare lemn 
fasonat. 

5.2.6.7. Măsuri dispuse în timpul controlului 
5.2.6. 7.1. Respectarea prevederilor Procedurilor operaţionale - P.O. 10.01 .02 privind 

comercializarea lemnului fasonat în ceea ce priveşte derularea contractelor de vânzare
cumpărare masă lemnoasă/lemn fasonat, recepţionarea şi inventarierea lemnului fasonat şi 
P.O. 10.02.02 Revizia 2 privind exploatarea masei lemnoase în regie proprie, prin forţe proprii 
sau prin prestări servicii. 

Răspund: Şef ocol, Contabil şef, Responsabil Producţie ocol, Personal ocol angrenat 
în activităţile de exploatare şi valorificare a masei lemnoase 

Termen: Imediat şi permanent 
5.2.6. 7.2. Conducerea Ocolului Silvic Oţelu Roşu va calcula, factura ş1 mcasarea 

penalităţile aferente neîndeplinirii obligaţiilor contractuale în cazul contractelor de vânzare
cumparare lemn fasonat pentru anii 2019 şi 2020. 

Răspund: Şef ocol, Contabil şef, Responsabil producţie 
Termen: 31 Martie 2021 
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5.2.6. 7.3. în s ituaţia în care nu se vor încasa penalităţile aferente nerespectării obligaţiilor 
contractuale în cazul contractelor de vânzare - cumpărare lemn fasonat din perioada 2019 -
2020, Direcţia Silv ică Caraş Severin va imputa persoanelor vinovate contravaloarea acestora. 

Răspund: Director, Director Economic, Director Tehnic 
Termen: 30 Aprilie 2021 
5.2.6. 7.4. IDEM 5.2.1 .5.4. 
5.2.6. 7.5. Responsabilul cu activitatea de producţie de la nivelul direcţie i va efectua 

instructaje periodice privind sortarea, inventarierea şi recepţia lemnului fasonat la subunităţile 
din cadrul direcţiei silvice. 

Răspund: Directorul, Responsabilul cu activitatea de valorificare a masei lemnoase 
de la direcţie 

Termen: Imediat şi permanent 
5.2.6. 7.6. Verificarea prin sondaj, de către un reprezentant al direcţiei, anterior publicării 

anunţului de l icitaţie , a loturilor/pieselor de ML fasonate care urmează a se oferi la licitaţii. 
Răspund: Directorul, responsabilul compartimentului producţie de la direcţie 
Termen: Permanent. 

5.2.7. Ocolul Silvic Rusca Montană 
Verificarea s-a efectuat, prin sondaj, la birou şi pe teren. 
Şefi ocol (01.01.2019 - 05.05.2019), . (06.05.2019 -

28.10.2020), 1 (29.10.2020 - prezent), contabil şef 
(01 .01 .2019 - 31.05.2020), (01.06.2020 - 24.09.2020), 
(25.09.2020 - prezent). Verificările au fost făcute în prezenţa resonsabilului compartimentului 
fond forestier ing . şi a responsabilului compartimentului producţie. 

5.2.7.1. Recoltarea masei lemnoase în regie proprie, vânzarea directă a lemnului 
fasonat si asigurarea cu lemn a populatiei 

În 'anul 2019 s-a dat în producţie un volum total de 52,3 mii m.c. (46,2 mii mc ML pe 
picior din care exploatat 42,3 mii mc, 1,0 mii mc prestări servicii exploatare din care exploatat 
1,0 mii m.c., 5, 1 mii mc în regie proprie, din care exploatat 3,6 mii mc). 

În anul 2020 s-a dat în producţie un volum total de 46,4 mii m.c. (43,4 mii mc ML pe 
picior din care exploatat 38,4 mii mc, 0,8 mii mc prestări servicii exploatare, 2,2 mii mc în regie 
proprie). 

Se constată , atât în 2019 cât si în 2020, o lipsă de interes din partea operatorilor 
economici în a efectua prestări servicii de exploatare. 

în anul 2020, comparativ cu anul precedent se constată atât scăderea interesului 
operatorilor economici cât şi al populaţiei pentru toate sortimentele de masă lemnoasă fasonată. 

5.2.7.2. Derularea contractelor de vânzare-cumpărare lemn fasonat 
Nu au fost calculate penalităţile pentru neplata şi nederularea în termen a mai multor 

contracte atât în anul 2019 cât şi în anul 2020. 
Dispoziţi ile de livrare nu se emit în dublu exemplar pentru ca unul dintre exemplare să 

rămână la ocol şi ce lălalt exemplar la gestionarul masei lemnoase (şeful de depozit}. , iar din 
spusele responsabilului cu activitatea de producţie de la ocol reiese că responsabilul de depozit 
primeşte iniţial numai confirmarea verbală că s-a încasat contravaloarea materialului lemnos 
(lotului), iar apoi acesta întocmeşte, după fiecare livrare, dispoziţia de livrare, care urmează a se 
semna ulterior de către seful de ocol si contabilul set. 

În perioada verificată au fost reziliate 9 co~tracte de vânzare-cumpărare masă lemnoasă 
fasonată cu pierderea garanţiei. 

5.2.7.3. Derularea contractelor de prestări servicii de exploatare 
Nu există constatări relevante nici deficienţe majore de consemnat 
5.2.7.4. Exploatarea masei lemnoase cu forţe proprii, recepţia masei lemnoase 

fasonate, stocuri de masă lemnoasă fasonată 
Formaţia de exploatare a ocolului este formată dintr-un TAF-ist, un fasonator mecanic şi 

un muncitor forestier şi este dotată cu un singur utilaj tip TAF, ocolul deţinând atestat de 
exploatare pentru un volum anual de 6000 m.c. 
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La data de 31.12.2019 O.S. Rusca Montană înregistra un volum al stocurilor de masă 
lemnoasă fasonată de 2051 mc, iar la finele anului 2020 stocul înregistrat de O.S. Rusca 
Montană a scăzut la 764 m.c. 

Scăderea volumului stocului a fost determinat de scăderea volumului exploatat cu forţe 
proprii şi chiar sistarea pentru o anum ită perioadă a tuturor lucrărilor de exploatare în regie 
proprie (urmare situatiei epidemiologice). 

În urma depl~sării pe teren s-a constatat că depozitul nu este împrjmuit, că există 
cantităţi însemnate de lemn fasonat aflat în diferite stadii de degradare, că se aduc în depozit 
chiar şi buşteni în totalitate putreziţi, angrenând astfel cheltuieli de transport care nu se pot 
recupera, de asemenea, se constată că se depozitează lemn de foc şi lemn de mici dimensiuni, 
fapt care determină cheltuieli suplimentare greu de recuperat prin valorificarea respectivelor 
sortimente de lemn fasonat. 

5.2.7.5. Concluzii 
Exploatarea într-un ritm foarte scăzut a masei lemnoase în regie proprie cu echipa 

ocolului şi prin prestări servicii. 
Deficienţe în ceea ce priveşte inventarierea şi întocmirea documentelor de livrare a 

lemnului fasonat (inventarele nefiind semnate de întreaga comisie de inventariere). 
Nu se calculează penalităţile pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale în cazul 

contractelor de vânzare-cumpărare de lemn fasonat. 
Existenţa în depozit a unor stocuri de lemn fasonat, parte din acesta fiind în stare 

avansată de degradare, care necesită valorificare urgentă. 
La depozit se calcu lează pierderi tehnologice (consumuri tehnologice) aferente 

activităţilor desfăşurate în depozit, fără a exista un proces verbal de calcul al acestora şi o 
aprobare a conducătorului unităţii/subunităţii. 

5.2.7.6. Măsuri dispuse în timpul controlului 
5.2. 7.6.1 . Respectarea prevederilor Procedurilor operaţionale - P.O. 10.01 .02 şi P.O. 

10.02.02 Revizia 2 
Răspund: Şef ocol; Contabil şef; Responsabil Producţie ocol; Personal ocol angrenat 

în activităţile de exploatare şi valorificare a masei lemnoase 
Termen: Imediat şi permanent 
5.2. 7.6.2. Conducerea Ocolului Silvic Oţelu Roşu va calcula, factura ş1 mcasarea 

penalităţile aferente neîndeplinirii obligaţiilor contractuale în cazul contractelor de vânzare
cumparare lemn fasonat pentru anii 2019 şi 2020. 

Răspund: Şef ocol, Contabil şef, Responsabil producţie 
Termen: 31 Martie 2021 
5.2. 7.6.3. În situaţia în care nu se vor încasa penalităţile aferente nerespectării obligaţiilor 

contractuale în cazul contractelor de vânzare - cumpărare lemn fasonat din perioada 2019 -
2020, Direcţia Silvică Caraş Severin va imputa persoanelor vinovate contravaloarea acestora. 

Răspund: Director, Director Economic, Director Tehnic 
Termen: 30 Aprilie 2021 
5.2. 7.6.4. IDEM cap. 5.2.1.5.4. 
5.2. 7.6.5. Conducerea Ocolului Silvic Rusca Montană va analiza cel puţin lunar situaţia 

stocurilor de lemn fasonat şi valorificarea prin vânzare directă. în cazul în care se constată un 
blocaj al acestora, se vor fundamenta şi înainta către Direcţie noi propuneri de preţu ri în funcţie 
de situaţia reală din piaţă. 

Răspund: Şef ocol; Contabil şef 
Termen: Imediat şi permanent 
5.2. 7.6.6. Vor fi luate măsuri pentru valorificarea de urgenţă a lemnului fasonat aflat într-o 

stare avansată de degradare (lemn de foc) şi a lemnului de mici dimensiuni expus deprecierii. 
Răspund: Şef ocol, Contabil şef, responsabil producţie 
Termen: Imediat 
5.2. 7.6. 7. Nu se va mai aduce în depozit lemn putred sau lemn greu vandabil, care 

generează cheltuieli suplimentare ce nu pot fi recuperate. 
Răspund: Şef ocol, Contabil şef, responsabil producţie 
Termen: Imediat/Permanent 
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5.3. AMENAJAREA PĂDURILOR, EVIDENTA SUPRAFEŢELOR, PĂDURI 
PRIVATE, PERDELE FORESTIERE, CADASTRU 
Verificările au fost desfăşurate în prezenţa salariaţilor ce se regăsesc, pe cecale, în 

tblld .. a eu e ma, JOS. 

i Ocolul Silvic Şef de ocol Responsabil Responsabil 
Fond Forestier Paza Pădurilor 

Oţelu Roşu 

Rusca 
Montană 

Berzasca I 

Gravita 
Nera i -
Bozovici I I 

5.3.1. Date generale 
Ocolul Silvic Berzasca administrează o suprafaţă de 23249,20 ha fond forestier 

proprietate publică a statului fiind constituit din 7 unităţi de producţie ale căror amenajamente, 
aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 176/26.02.2018, au perioada 
de aplicare: 01.01.2014 - 31.12.2023. 

Ocolul Silvic Bozovici administrează o suprafaţă de 25385,22 ha fond forestier 
proprietate publică a statului fiind constituit din 7 unităţi de producţie ale căror amenajamente, 
aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 129/04.02.2020, au perioada 
de aplicare începând cu anul 2015. 

Ocolui Silvic Nera administrează o suprafaţă de i9931 ha fond forestier proprietate 
publică a statului fiind constituit din 5 unităţi de producţie ale căror amenajamente, aprobate prin 
Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1559/13.12.2017, au perioada de aplicare 
începând cu anul 2015. 

Ocolul Silvic Oraviţa administrează o suprafaţă de 14663,412 ha fond forestier 
proprietate publică a statului fiind constituit din 6 unităţi de producţie ale căror amenajamente, 
aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 837/04.07.2019, au perioada 
de aplicare: 01.01.2018-31 .12.2027. 

Ocolul Silvic Oţelu Roşu administrează o suprafaţă de 29565,95 ha fond forestier 
proprietate publică a statului fiind constituit din 1 O unităţi de producţie ale căror amenajamente, 
aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 161/ 25.02.2014, au perioada 
de aplicare: 01.01.2010 - 31 .12.2020. 

Ocolul Silvic Rusca Montană administrează o suprafaţă de 15157,93 ha fond forestier 
proprietate publică a statului fiind constituit din 6 unităţi de producţie ale căror amenajamente, 
aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2538/30.12.2016, au perioada 
de aplicare: 01.01.2013 - 31.12.2022. 

5.3.2.Administrarea/Serviciile silvice în pădurile aparţinând altor 
deti nători si Perdele forestiere , ' 

5. 3. 2. 1. Legalitatea Încheierii contractelor de administrare şi servicii silvice pentru păduri 
aparţinând altor deţinători. 

Nu au fost constatate aspecte deosebite nici nereguli majore. 
5.3.2.2. Urmărirea modului de soluţionare a solicitărilor proprietarilor de pădure privind 

asigurarea serviciilor silvice. 
La Ocolul Silvic Oţelu Roşu, urmare solicitării proprietarului 1, a fost încheiat 

Contractul de prestări de servicii silvice nr. 2711/15.09.2020, pentru suprafaţa de 2,04 ha teren 
forestier. Această suprafaţă fusese preluată în pază de către Ocolul Silvic Oţelu Roşu în baza 
Actului de constatare întocmit de Garda Forestieră Timişoara . 

Urmare a solicitării Primăriei Comunei Obreja privind modificarea contractului de 
administrare în contract de prestări servicii silvice, a fost încheiat Contractul de prestări servicii 
silvice nr. 10348/26.02.2019, care a înlocuit Contractul de administrare nr. 3357/31 . 12.2010. 
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5.3.2.3. Preluarea În pază, pe bază de contracte sau acte de constatare, a terenurilor 
forestiere cărora nu li se asigură administrarea/servicii silvice printr-un ocol silvic autorizat; 
Stadiul preluării În pază a fondului forestier pentru care nu există administrare sau servicii 
silvice, potrivit art. 16 din Codul silvic. 

Ocolul Silvic Berzasca 
Prin Decizia nr. 129/27.06.2019 emisă de Garda Forestieră Timişoara, ocolul a fost 

nominalizat să preia suprafeţe de fond forestier, în baza prevederilor art. 16 din Legea nr. 
46/2008 - Codul Silvic, de pe raza administrativă a UAT Berzasca. 

Potrivit Procesului verbal întocmit de Garda Forestieră Timişoara şi înregistrat la Ocolul 
Silvic Berzasca sub nr. 374/03.03.2020, privind identificarea amplasamentului pe teren a 
trupurilor de pădure, privind evidenţa mişcărilor de suprafaţă din fondul forestier proprietate 
publică a statului aflat în cadrul U.P. li Valea Liubcovei, respectiv U.P.I Valea Oraviţei, fond 
forestier naţional retrocedat conform reconstituirii dreptului de proprietate prin Legea nr. 
18/1991, prin care s-au identificat neconcordanţe între titlurile de proprietate emise la Legea nr. 
18/1991 şi procesele verbale de punere în posesie întocmite după emiterea titlurilor de 
proprietate (anul 2002), pentru suprafaţa de 24,03 ha, motiv pentru care până la această dată 
nu au putut fi preluate în pază terenurile forestiere de pe raza administrativă a UA T Berzasca. 

Ocolul Silvic Bozovici 
Prin decizia Gărzii Forestiere Timişoara ocolul a fost nominalizat pentru UAT-urile 

Dalboşeţ, Eftimie Murgu şi Şopotul Nou. În baza actelor de constatare au fost preluate în pază 
terenuri forestiere în suprafaţă totală de 41,55 ha. 

Ocolul Silvic Nera 
Deşi prin decizia Gărzii Forestiere Timişoara ocolul a fost nominalizat pentru UAT-urile 

Bozovici şi Prigor, până în prezent nu a primit notificări în vederea preluării în pază a terenurilor 
forestiere pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice 
iar proprietarul nu se poate identifica, sau pentru care proprietarul a decedat şi nu s-a realizat 
dezbaterea succesorală. 

Ocolul Silvic Oravita 
A fost nominalizat ;ă preia suprafeţe de fond forestier, în baza prevederilor art. 16 din 

Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, de pe raza UAT Ciudanoviţa, Grădinari, Răcăşdia, Vărădia, 
Vrani, Oravita, Forotic. 

În baia actelor de constatare întocmite de Garda Forestieră Timişoara au fost preluate în 
pază terenuri forestiere în suprafaţă totală de 144,68 ha pe raza UAT Vărădia. 

Ocolul Silvic Otelu Rosu ' , 
La data de 31 .12.2020, Ocolul Silvic Oţelu Roşu înregistrează suprafaţa totală de 

59,4724 ha teren forestier preluat în pază prin acte de constatare, întrucât pentru suprafaţa de 
2,04 ha, proprietar Savu A. Ion, i niţial preluată prin act de constatare, a fost încheiat Contractul 
de prestări servicii silvice nr. 2711/15.09.2020. 

Ocolul Silvic Rusca Montană 
Au . fost preluate în pază terenuri forestiere în suprafaţă totală de 26,62 ha pe raza 

administrativă a UA T Rusca Montană. 
5.3.2.4. Fundamentarea valorilor tarifelor serviciilor silvice, avizarea/aprobarea acestora. 
La O.S. Oţelu Roşu, tariful pentru prestarea de servicii silvice utilizat pentru anul 2020 a 

fost fundamentat după data de 01.01.2020, ceea ce, în cazul în care se impunea modificarea 
valorii tarifului pentru prestarea serviciilor silvice, făcea imposibil de aplicat prevederile punctului 
5.4.2.2. (lit. A) din Procedura operaţională Cod: PO-09.05.01 , Ediţia : i ii, conform căruia „anual, 
până la 31 decembrie, se va comunica proprietarului sau Împuternicitului legal ori convenţional 
al acestuia, valoarea tarifului pentru prestarea de servicii silvice utilizat pentru anul următor, 
numai dacă aceasta se modifică .... " 

5.3.2.5. Derularea contractelor de administrare şi servicii silvice pentru pădurile altor 
deţinători, facturare şi încasare. 

Ocolul Silvic Bozovici 
Contractul de administrare încheiat cu Primăria Comunei Dalboşeţ conţine ca anexă BVC 

semnat de părţile contractante. Valoarea serviciilor de administrare facturate pentru anul 2020, 
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neîncasate la această dată, se ridică la suma de 24.702,87 lei (include şi penalităţile calculate 
pentru neplata în termen). 

Primăria Comunei Dalboşeţ a refuzat să semneze BVC pentru anul 2021 şi nici nu a 
prezentat ocolului silvic un contract încheiat cu o altă structură silvică la care să poată preda 
suprafaţa administrată. Deoarece până la data controlului Primăria Comunei Dalboşeţ a refuzat 
să semneze BVC pe anul 2021 , ocolul împreună cu direcţia vor lua măsurile legale ce se impun 
pentru rezilierea Contractului de administrare, în conformitate cu prevederile din procedura 
corespondentă, Cod: PO-09.05.02, Ediţia: 111 , respectiv pentru încasarea debitului restant. 

5. 3. 2. 6. Respectarea prevederilor amenajamentului silvic pentru pădurile altor deţinători 
cărora li se asigură administrarea sau serviciile silvice pe bază de contract. 

Ocolul Silvic Berzasca 
Suprafaţa pentru care sun prestate servicii silvice nu este amenajată. 
Ocolul Silvic Otelu Rosu 
Are încheiate două contracte pentru prestarea serviciilor silvice pentru proprietari ce deţin 

suprafeţe pentru care este obligatorie întocmirea de amenajamente silvice, 
Cu Oraşul Oţelu Roşu pentru suprafaţa de 194,70 ha, care a avut amenajament silvic 

pentru perioada 25.02.2011 - 24.02.2021. în prezent, pentru această suprafaţă nu există 
amenajament silvic valabil, deşi Ocolul Silvic Oţelu Roşu a notificat proprietarul cu privire la 
expirarea amenajamentului şi obligativitatea întocmirii unui nou amenajament. 

Cu Primăria Comunei Obreja pentru suprafata de 504, 1 O ha, care a avut amenajament 
silvic valabil în perioada 25.02.2011 - 24.02.202{ În prezent, pentru această suprafaţă nu 
există amenajament silvic valabil, fiind în desfăşurare lucrările de reamenajare -faza de teren. 

Ocolul Silvic Rusca Montană 
Pentru suprafaţa de fond forestier proprietate a Primăriei Rusca Montană, care face 

obiectul contractului de prestări servicii silvice, a existat amenajament silvic valabil în perioada 
12.11.201 O - 11.11.2020. în anul 2020 au fost efectuate lucrările de teren privind reamenajarea 
fondului forestier, în perioada următoare fiind programată şedinţa de preavizare a soluţiilor 
1ehnice - Conferinţa a li-a a acestor lucrări. 

5.3.2. 7. Punerea În valoare şi autorizarea la exploatare a masei lemnoase din fondul 
forestier aflat sub contracte de administrare/servicii silvice 

Nu au fost constatate aspecte deosebite nici nereguli majore. 
5.3.2.8. Respectarea condiţiilor de legalitate În cazul În cazul expirării sau rezilierii 

contractelor de administrare/servicii silvice. 
Ocolul Silvic Bozovici 
Primăria Comunei Dalboşeţ a refuzat să ·semneze BVC pentru anul 2021 şi nici nu a 

prezentat ocolului silvic un contract încheiat cu o altă structură silvică la care să poată preda 
suprafaţa administrată. Deoarece până la data controlului Primăria Comunei Dalboşeţ a refuzat 
să semneze BVC pe anul 2021, ocolul împreună cu direcţia vor lua măsurile legale ce se impun 
pentru rezilierea Contractului de administrare, în conformitate cu prevederile din procedura 
corespondentă, Cod: PO-09.05.02, Ediţia: III, respectiv pentru încasarea debitului restant. 

5.3.3. Cadastru, Amenajarea pădurilor şi Asigurarea integrităţii fondului 
forestier 

5.3.3.1.Modul de rezolvare a ocupaţiilor de terenuri şi a litigiilor nominalizate În 
amenajament sau apărute În perioada de aplicare a acestuia şi evidenţiate În EFF. Ocupări 
ilegale identificate cu ocazia verificărilor/controale/or-mod de soluţionare. 

Ocolul Silvic Berzasca 
în anul 2018 s-a identificat o ocupaţie de teren forestier în ua 75 din UP li Valea libcovei 

pe suprafaţa de 1, 19 ha. Litigiul se află în apel la Tribunalul Caraş Severin. 
Analizând înscrisurile din amenajamentele silvice ediţiile 1994, 2004 şi 2014, legate de 

presupusa ocupaţie din UP VIII Sirina Nord, ua 107C, se constată că în amenajamentul silvic 
ediţia 1994 este înscrisă UA 107C, pe această suprafăţă de fond forestier aflându-se un sediu 
de canton silvic. în amenajamentul silvic ediţia 2004 este înscrisă UA 107C cu suprafaţa de 0,4 
ha, unde este amplasată Cabana Perla Clisurii. Suprafaţa de 0,4 ha este delimitată înspre 
drumul Naţional Orşova-Moldova Nouă cu gard din beton şi zidărie, iar pe aliniamentul intrării în 
cabană este construit un zid de sprijin până la limita UA 107, iar capătul zidului de la limita ua 
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107C se află pe acelaşi aliniament cu gardul din beton şi zidărie . În amenajamentul silvic ediţia 
2014 este înscrisă UA 107C cu suprafaţa de 0,63 ha, suprafaţă majorată cu 0,23 ha faţă de 
ediţia 2004. Majorarea este motivată prin: ,.Diferenţe de determinare analitică a suprafeţelor". Pe 
suprafaţa de 0,23 ha s-au construit, în sistem privat, două case de vacanţă , din care una a fost 
cumpărată şi înscrisă în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară de către contabila şefă a 
Ocolului Silvic Berzasca. 

Pentru clarificarea suprafeţei reale a UA 107C se va proceda la măsurarea acesteia în 
Sistem Stereo 1970 ş i se va face rectificarea în amenajaemntul silvic sau se va rezolva pe cale 
legală litigiul. dacă este cazul. 

Suprafaţa de 0,4 ha este inclusă pentru prima dată în amenajamentul silvic ediţia 2004, 
u.a. 107C, Canton Cozia. 

Ocolul Silvic Bozovici 
În amenajamentul silvic ediţia 2015 în categoria de folosinţă „ocupaţii şi litigii" figurează o 

suprafaţă de 22,52 ha, astfel, 
U.P. li Valea Minis, u.a. 77M - 7,05 ha reprezintă un teren cu destinaţia fâneaţă, parte 

din el fiind utilizat ca pepinieră (se suprapune cu CF 32377 Bozovici şi CF 32376 Bozovici), u.a. 
92M - 4,80 ha, teren pe care este construită păstrăvăria Miniş, u.a. 106M - 6,23 ha, teren care 
conform datelor din amenajamentul este o fostă pepinieră silvică, u.a. 121M - 0,37 ha, teren pe 
care se află Cabana Cerbu Valea Minisului (se suprapune CF nr. 30701 Bozovici). 

În U.P. V Rudăria, u.a. 2M - 0,9'5 ha, teren împrejmuit, statie de epurare a apei . 
în U.P. VI Bănia, u.a.133M - 1,55 ha, teren cu case, livezi 'şi fâneţe, u.a. 134M - 1,57 ha, 

teren cu case, livezi şi fâneţe (se suprapune parţial cu CF Şopotu Nou nr. 30549, 30636 şi 

30637) 
Ocupaţiile de mai sus, sunt raportate în Situaţia ocupaţiilor şi litigiilor la data de 

31.12.2020, înregistrată sub nr. 108/12.01.2021, unde figurează ca nesoluţionate şi fără acţiune 
în instanţă . Reprezentanţii ocolului silvic nu au pus la dispoziţie documente din care să reiasă 
că au întreprins vreo măsură pentru soluţionarea acestor ocupaţii, deşi au atribuţii în acest 
sens. 

Ocolul Silvic Nera 
Teren încadrat în categoria de folosinţă „ocupaţii şi litigii" în suprafaţă de 0,24 ha situat în 

U.P. III Negrăniţa, u.a. 118M. Suprafaţa de 0,2 ha a fost introdusă în amenajamentul silvic din 
anul 1965, fără a fi evidenţiată în tabelul mişcărilor de suprafaţă. Pe această suprafaţa era 
construit un bloc de locu i nţe pentru muncitorii forestieri ai Sectorului de Exploatare Bozovici, 
care a fost folosit şi ca sediu al Sectorului de Exploatare Nera {U.F.E.T. Bozovici) . Construcţia a 
figurat ca mijloc fix în evidenţele contabile ale U.F.E.T. Bozovici, care a plătit chirie, până în anul 
1990, proprietarului de drept al terenului, . S.C. Almăj Forest S.R.L., care a 
preluat activele U.F.E.T. Bozovici, s-a intabulat pe~ suprafaţa de 877 mp şi pe construcţie, pe 
care le-a pus garanţie pentru un împrumut bancar. ln anul 2008, banca vinde această suprafaţa 
şi construcţia Primăriei Prigor, care este actualul proprietar (Extras Carte Funciară din 
05.02.2010 - Carte Funciară nr. 30108). Diferenţa de suprafaţa (grădina plus casa) a fost 
vândută de urmaşii lui 1, în anul 1996, lui şi ;cu 

, care, în anul 2000, au demolat vechea co~strucţie şi au ridicat o casă (Extras Carte 
Funciară din 13.04.201 O - Carte Funciară nr. 158). ln prezent, pe suprafaţă aflată în litigiu, sunt 
intabulaţi, conform Extraselor de Carte Funciară, Primăria Prigor şi şi 

Reprezentanţii ocolului silvic nu au pus la dispoziţie documente din care să reiasă că au 
întreprins vreo măsură pentru soluţionarea acestei ocupaţii, deşi au atribuţii în acest sens. 

Ocolul Silvic Oravita 
În amenajamente s~nt înregistrate un număr de 30 ocupaţii „M" pentru o suprfaţă de 

402,7 ha, astfel, în UP I sunt înregistrate două ocupaţii pentru suprafaţa de 25,75 ha ocupate 
din anul 1991 de persoane fizice, în UP li sunt înregistrate patru ocupaţii pentru suprafaţa de 
15,44 ha ocupate de persoane fizice, în UP 111 sunt înregistrate 17 ocupaţii pentru suprafaţa de 
239,66 ha ocupate de persoane fizice care deţin titluri de proprietate în care sunt înscrise doar 
tarlaua şi parcela, nu şi UP/ua, iar protocoalele de predare-primire/procesele verbale de punere 
în posesie nu se mai găsesc la ocolul silvic şi nici la comisiile locale de fond funciar, în UP IV 
sunt înregistrate două ocupaţii pentru suprafaţa de 0,69 ha din care , suprafaţa de 0,67 ha este 
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ocupată de persoane fizice care deţin suprafeţe mai mari decât cele înscrise în actele de 
proprietate, dar care pretind că au fost ale lor dintotdeauna, iar pe suprafaţa de 0,02 ha este 
amplasat releul TV al poliţiei de frontieră pentru care s-au demarat procedurile de scoatere din 
fondul forestier a suprafeţei, în condiţiile legii, în UP V sunt înregistrate 4 ocupaţii pentru 
suprafaţa de 119,6 ha ocupate de persoane fizice care deţin titluri de proprietate în care sunt 
înscrise doar tarlaua şi parcela, nu şi UP/ua, iar protocoalele de predare-primire/procesele 
verbale de punere în posesie nu se mai găsesc la ocolul silvic şi nici la comisiile locale de fond 
funciar, în UP VI este înregistrată o ocupaţie pentru suprafaţa de 1,56 ha pentru care se face 
menţiunea în ameajamentul silvic că suprafaţa este deţinută de persoane fizice peste suprfeţele 
pe care le au înscrise în actele de proprietate, dar care pretind că au fost ale lor dintotdeauna. 

Din suprafaţa de 402,7 ha fond forestier ce este evidenţiată ca ocupaţii, 394,24 ha 
reprezintă restituiri şi puneri în posesie la Legea Fondului funciar nr. 18/1991 pentru persoane 
fizice care deţin titluri de proprietate şi care nu au fost operate în Tabelul 1 E la poziţia „ieşiri" 
deoaree nu se regăsesc la ocolul silvic şi la comisiile locale de fond funciar protocoalele de 
predare-primire. 

Proiectantul a precizat la Capitolul 2.4.3.1. Ocupaţii şi litigii din amenajamentele silvice că 
„Ocolul Silvic Oraviţa are obligaţia de a soluţiona legal şi cât mai curând posibil ocupaţiile şi 
litigiile". Până la data prezentului control nu a fost dispusă nicio acţiune în acest sens. 

Ocolul Silvic Otelu Rosu 
' ' La O.S. Oţelu Roşu, ocupaţiile şi litigiile raportate la data de 31.12.2018 au rămas 

aceleaşi şi la data de 31.12.2020, reprezentanţii ocolului silvic nu ne-au pus la dispoziţie 

documente din care să reiasă că au întreprins vreo măsură pentru soluţionarea acestor 
ocupaţii/litigii, deşi aveau atribuţii în acest sens. Mai mult, au mai fost identificate noi ocupaţii, 
astfel, 

Linie de telescaun, identificată potrivit Notei nr. 2800/24.09.2020 de verificare a 
lucrărilor de amenajare a pădurilor prin care s-a semnalat existenţa unei linii de telescaun 
amplasată în fondul forestier proprietate publică a statului fără documente legale, pe o 
suprafaţă de cca. 0,3 ha, amplasată în U.P. VII Şucu-Olteana, u.a. 119 C. Reprezentanţii 

ocolului silvic, cu atribuţii în acest sens, nu au întreprins nicio măsură pentru 
lămurirea/stingerea/rezolvarea acestei ocupaţii, până la data de 31.12.2020. 

Prin Ordinul nr. 53/04.10.2018 emis de Şeful Ocolului Silvic Oţelu Roşu, s-a dispus, 
„Art. 1 Începând cu 04.10.2018 se va reface pichetajului şi bornarea, în cantonul silvic 18 

Muntele Mic, .. . 
Art. 2 ... respectiv în U.P. VII Sucu, u.a. 118 B, 119 B, şi 119 C, D, până la data de 

10.10.2018, În urma căreia se va depune la responsabilul de pază un raport scris cu finalizarea 
acestei actiuni. 

I 

Art. 3 Responsabilul de pază, ing. va depune un raport scris cu 
situaţia centralizată, setului de ocol." 

Cu toate că şeful de district  şi pădurarul I comunică prin adresa nr. 
1997/10.10.2020, faptul că au fost „refăcute limitele de hotar şi bornele amenajistice pe vechiul 
amplasamenf', nu se menţionează existenţa vreunei ocupaţii în u.a. 119 C%. Urmare 
suprapunerii limitei amenajistice peste ortofotoplanuri se constată această ocupaţie (vezi foto). 
Mai mult, în urma consultării ortofoto anul 2005, 2012, 2015-2017 şi google earth anii 2011 -
2019, s-a constatat că această ocupaţie a apărut după anul 2014, anterior acestui an era 
vegetaţie forestieră instalată pe suprafaţa de 0,3 ha din u.a. 119 C. 
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Linia de telescaun, culoarul pe unde trece linia aeriană de telescaun este amplasat în fond 
forestier, fără a fi instalate alte construc~i în fondul forestier de sub această linie. 
Clădiri care deservesc barajul Poiana Mărului, identificate în fondul forestier 

proprietate publică a statului, U.P. VIII Scorila-Bratonea, u.a. 66 A%, potrivit Notei nr. 
2800/24.09.2020 de verificare a lucrărilor de amenajare a pădurilor. Prin aceeaşi Notă s-a 
transmis ocolului silvic să analizeze situaţia juridică a celor două clădiri şi să comunice 
proiectantului aspectele constatate. Repţezentanţii ocolului silvic nu au prezentat documente 
din care să reiasă că au comunicat proiectantului situaţia juridică a celor două clădiri şi nici dacă 
există documente legale de amplasare a celor două clădiri în fondul forestier. 

Deşi , în urma verificării pe geoportal ancpi şi google earth, aceste construcţii au fost 
amplasate în fondul forestier anterior anului 2005 acestea nu au fost semnalate nici în actele de 
control de fond efectuate în cantonul nr. 19, nici de titularul cantonului şi nici la amenajarea 
anterioară, din anur 201 O. 

Fostă haldă de steril ecologizată împrejmuită, identificată în fondul forestier proprietate 
publică a statului, în U.P. li Glimboca, u.a. 105, potrivit Notei de verificare a lucrărilor de 
amenajare a pădurilor nr. 2800/24.09.2020, prin care s-a semnalat existenţa unei halde de 
cenuşă pentru care nu există documente de scoatere definitivă din fondul forestier. 

Deşi în urma verificării s-a constatat că această haldă este amplasată în fondul forestier 
anterior anului 2005, acest fapt nu au fost semnalat nici prin actele de control de fond efectuate 
în cantonul nr. 19, nici de titularul cantonului şi nici la amenajarea anterioară, din anul 201 O. 

Litigiu nou cu Primăria Comunei Apadia, Brebu, identificat ca urmare a Raportului 
înregistrat la Ocolul Silvic Oţelu Roşu sub nr. 1145/23.10.2019, prin care pădurarul Bociat 
Marcel, titular al cantonului 14 Bistra Dreaota. a semnalat existenta unor semne de hotar noi în 
U.P. VI, u.a. 50A, u.a. 50 B, u.a. 49 s· şi . 48 8 , care nu corespund cu cele de pe harta 
amenajistică. Astfel, s-a constatat că respectivele semne au fost materializate de persoanele 
care efectuau amenajamentul silvic la Primăria Comunei Apadia. în aceeaşi zi, prin adresele nr. 
1152, 1153 şi 1154 din 23.10.2019 ocolul solicită sprijin pentru clarificarea situaţiei Gărzii 
Forestiere Timişoara, Gărzii Forestiere Caraş-Severin, respectiv Direcţie i Silvice Caraş-Severin. 
Acest litigiu a rezultat în urma emiterii Cărţilor Funciare nr. 33015, nr. 33024 şi nr. 33980, având 
categoria de folosinţă păşune, beneficiar Comuna Apadia. Limitele acestor Cărţi Funciare se 
suprapun parţial cu fondul forestier proprietate publică a statului administrat de ocol. 
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Prin Adresa nr. 1469/13.11.2019, respectiv prin Adresa nr. 1866/18.12.2019 Ocolul Silvic 

Oţelu Roşu solicită Oficiului Juridic din cadrul Direcţiei Silvice Caraş-Severin, contestarea 

documentaţiilor cadastrale care au stat la baza emiterii celor trei cărţi funciare. 

Primăria Comunei Brebu a solicitat ocolului, prin Adresa nr. 1180/20.09.2019, delegarea 

unei persoane pentru a stabili limitele între proprietatea publică a statului şi proprietatea publică 

a UAT, ocolul silvic solicitând la rându-i documente de proprietate Primăriei Comuni Brebu prin 

adresa nr. 1156 din 23.10.2019. 
Din documentele ce ne-au fost puse la dispoziţie în timpul controlului nu am putut 

constata dacă Direcţia Silvică Caraş-Severin a formulat acţiune în instanţă pentru anularea 

cărţilor funciare sau dacă a fost purtată altă corespondenţă cu Primăria Comunei Brebu pentru 

corectarea cărţilor funciare. 
Existenţa unei suprapuneri Între proprietăţile private Înscrise În Cărţile Funciare nr. 

33031 şi nr. 32991 şi fondul forestier proprietate publică a statului localizat În U.P. VII, 

u.a. 54 8%. 
Aceste suprapuneri au fost semnalate prin Procesul verbal de verificare a Studiului de 

fundamentare pentru includerea în Catalogul pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, din 

data de 13.11.2019. Ocolul a solicitat Oficiului Juridic din cadrul Direcţiei Silvice Caraş-Severin 

contestarea încheierilor de carte funciară cu nr. cadastral 33031, respectiv nr. 32991. 

Din documentele ce ne-au fost puse la dispoziţie în timpul controlului nu am putut 

constata dacă Direcţia Silvică Caraş-Severin a formulat acţiune în instanţă pentru anularea 

cărţilor funciare sau dacă a fost purtată altă corespondenţă cu Primăria Comunei Brebu pentru 

corectarea cărţilor funciare. 
Existenţa unei suprapuneri Între fondul forestier proprietate publică a statului, U.P. 

I, u.a. 36 - 3Q şi proprietatea cadastrată a d-lui , pus în posesie cu fond 

forestier în baza Legii nr. 18/1991. Reprezentanţii ocolului silvic nu au pus la dispoziţie 

documente din care să reiasă că au întreprins vreo măsură pentru stingerea acestei stui litigiu, 

deşi au atribuţii în acest sens. 
Situaţia ocupaţiilor la data controlului se prezintă, conform PV nr. 79/15.02.2021 al 

Conferinţei a li-a de amenajare a fondului forestier proprietate publică a statului administrat de 

ocol, astfel: 
Identificare 
U.P. u.a. 
li 105M 
li 106M 
li 107M 
Total 11 
IV 68M1 

IV 68M2 

IV 68M3 
Total IV 
VI 110M 

VI 111M 

VI 112M 

VI 113M 

VI 114M 
VI 116M 

Total VI 
VII 1M 

Suprafaţa, 

ha 
0,71 
0,09 
0,14 
0,94 
0,07 

0,09 

0,30 
0,46 
0,04 

0,48 

0,44 

0,51 

0,02 
0,07 

1,56 
O, 18 

Observatii 
' 

Ocupaţie fixă . Fostă haldă de steril ecologizată. 
Ocupaţie fixă. Drum acces la fosta haldă de steril în ua 105. 
Ocupaţie fixă. Drum acces la fosta haldă de steril în ua 105. 

Ocupaţie fixă constituită la amenajare precedentă. Construcţie 

care deserveşte barajul Poiana Mărului. 
Ocupaţie fixă. Construcţie care deserveşte barajul Poiana 
Mărului. 

Ocupaţie fixă. Suprapunere cu barajul Poiana Mărului. 

Ocupaţie fixă. Teren împrejmuit, curte folosită de persoane 

fizice din vecinătatea păstrăvăriei. 
Ocupaţie fixă constituită la amenajare precedentă. Teren gol. 

Rare exemplare de mesteacăn . 

Ocupaţie fixă constituită la amenajare precedentă . Casă şi 

curte. 
Ocupaţie fixă. Trei construcţii cu curţile aferente, distincte şi 

împrejmuite. O suprafaţă de cca. O, 1 O ha neîmprejmuită. 
Ocupaţie fixă. Ocupată de construcţia unei fabrici de bere. 

Ocupaţie fixă. Teren împrejmuit. În interior sunt două construcţii 
şi curţile afrente. 

Ocupaţie fixă. Teren împrejmuit cu gard din sârmă, ocupat de 
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VII 20M 5,09 

VII 119M 0,28 

Total VII 5,55 
VIII 65M1 0,04 

VIII 65M2 0,57 
VIII 66M1 0,11 

VIII 66M2 0,04 

VIII 66M3 0,24 

VIII 66M4 0,01 

VIII 69M1 0,02 

VIII 69M2 0,01 

VIII 70M 0,01 

Total VIII 1,05 

Mănăstirea Schitul Poana Mărului. 
Ocupaţie fixă rezultată în urma măsurătorilor fondului forestier 

pe limitele existente în teren, materializate de personlul de 

teren al ocolului silvic. Teren cu vegetaţie forestieră. Arboret 10 

MO, cu vârsta de cca. 85 ani şi consistenţa 0,6. 
Ocupaţie fixă. Teren fără vegetaţie forestieră. Teren traversat 

de instalaţia aferentă pârtiei de schi din zonă (telescaun). 

Ocupaţie fixă. Drum de acces la construcţia din UP IV, u.a. 

68M2, care deserveşte barajul Poiana Mărului. 

Ocupaţie fixă. Suprapunere cu barajul Poiana Mărului. 

Ocupaţie fixă. Drum de acces la construcţia din UP VIII, u.a. 

66M3, care deserveşte barajul Poiana Mărului. 
Ocupaţie fixă. Drum de acces la construcţia din UP VIII , u.a. 

66M3, care deserveşte barajul Poiana Mărului. 
Ocupaţie fixă. Două construcţii şi curtea aferentă, care 

deservesc barajul Poiana Mărului. 
Ocupaţie fixă. Drum de acces la construcţia din UP IV, u.a. 

68M2, care deserveşte barajul Poiana Mărului. 

Ocupaţie fixă. Drum de acces la construcţia din UP VIII, u.a. 

66M3, care deserveşte barajul Poiana Mărului. 
Ocupaţie fixă. Drum de acces la construcţia din UP IV, u.a. 

68M2, care deserveşte barajul Poiana Mărului. 
Ocupaţie fixă. Drum de acces la construcţia din UP IV, u.a. 

68M2, care deserveşte barajul Poiana Mărului . 

Ocupaţia din 114M (0,02 ha) provine din vechiul u.a. 114C (0,02 ha), care în 

amenajamentul silvic al U.P. VI Obârsia Bistrei Mărului, editia 2011 , a fost descris - .. clădire 8 

camere, 120 mp. Fundaţii piatră, pereţi cărămidă, acoperiş ţiglă". în amenajamentele silvice 

ediţiile 1980, 1990 şi 2001 erau evidenţiate două construcţii: 

-clădire în folosinţa sectorului Zăvoi, 4 camere 60 mp, amplasată în u.a. 114 C1 (O, 1 ha); 

-clădire şi curte în folosinţa sectorului Zăvoi, 4 camere 60 mp, amplasată în u.a. 115 C1 

(O, 1 ha). 
în amenajamentul silvic, ediţia 2011 , la Capitolul 2.2.3 Corespondenţa între parcelarul şi 

subparcelarul precedent şi cel actual, corespondentul u.a. 114C (O, 1 ha) şi 11 SC (O, 1 ha) (ediţia 

2001) este u.a. 114C (0,02 ha), la date complementare figurând descrierea unei clădiri cu 8 

camere, 120 mp construiţi, cu fundaţie din piatră, pereţi de cărămidă şi un acoperiş din ţiglă. 
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Imagine satelitară anul 2019, luna august, după construitea fabricii de bere 
S-a constatat că noua construcţie (fabrica de bere) a fost realizată în cursul anului 2019, 

fiind inclusă la această dată în suprafaţa de 0,20 ha, înscrisă în CF 33961 Zăvoi, având ca 
proprietar pe S.C. MVT Global Consulting S.R.L. (cartea funcuară a fost deschisă la data de 
22.08.2019}. 

Din evidenţele contabile, în perioada 2010-2020, construcţia din u.a. 114C nu a fost 
identificată în inventrul mijloacelor fixe ale ocolului silvic. 
Suprafaţa din u.a. 114C (0,02 ha) este arondată cantonului silvic 15 Bistra Stângă, titular canton 
fiind pădurarui . Din verificarea controalelor de fond efectuate în perioada din 
toamna anului 2018 - toamna anului 2020, nu au fost semnalate încălcări de limite ale fondului 
forestier în cantonul silvic 15 Bistra Stângă. 

Pentru ocuparea fără aprobări legale a terenului din u.a. 114C (0,02 ha), actual 114M 
(0,02ha), U.P. VI Obârşia Bistrei Mărului , fond forestier proprietate publică a satului, de către o 
fabrică de bere construită începând din anul 2019, au fost solicitate Note de relaţii dlui 

- ~ef de ocol, - responsabil fond forestier, 
- responsabil fond forestier, ! - responsabil paza pădurilor, fi. 
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- pădurar canton silvic nr. 15 şi - şef district li\ Poiana 

Mărului. 

Din răspunsurile domnilor mai sus menţionaţi, înregistrate sub nr. 1003, 985, 1004. 1008, 

1005, 1006/15.03.2021 , la întrebările formulate prin Notele de relaţii corespondente individual, 

înregistrate sub nr. 962, 961, 960, 959, 957, 958/11 .03.2021, reiese că respectivii nu au 

constatat şi nu au luat măsurile legale ce se impuneau în legătură cu ocuparea fără aprobări 

legale a terenului din u.a. 114C (0,02 ha), actual 114M (0,02ha), U.P. VI Obârşia Bistrei Mărului, 

fond forestier proprietate publică a satului , prin construirea unei fabrici de bere. 

Prin adresa nr. 820/02.03.2021, ocolul a informat D.S. Caraş Severin-Oficiul Juridic că în 

urma desfăşurării Conferinţei a li-a de amenajare a fondului forestier proprietate publică a 

statului (Proces verbal nr. 79/15.02.2021 ), s-a identificat suprafaţa de 9,56 ha ca suprafaţă 

deţinută de persoane fizice sau juridice fără aprobări legale, inclusiv suprafaţa din u.a. 114M 

(0,02ha), solicitând sprijin în vederea rezolvării situaţi ei. 

5.3.3.2. Stadiul Înscrierii În cartea funciară a dreptului de proprietate publică a statului 

asupra fondului forestier pentru terenurile intrate În fondul forestier cu acte legale (compensări, 

schimburi, cumpărări, hotărâri judecătoreşti, etc), precum şi cel al Înscrierii provizorii in baza 

amenajamentului silvic. 
În perioada supusă controlului, la ocoalele silvice controlate, nu a fost început procesul 

de înscriere provizorie în sistemul de Cadastru si Carte Funciară a fondului forestier proprietate 

publică a statului. 

5.4. PAZA SI PROTECTIA PĂDURILOR 
5.4.1. Paza Fondului Forestier. 
5.4. 1. 1. Arondarea suprafeţei fondului forestier proprietate publică a statului pe 

cantoane şi districte silvice in corelaţie cu suprafaţa Înscrisă in EFF şi SIL V1. 

Nu au fost constatate aspecte deosebite şi nici nereguli majore. 

5.4. 1.2. Starea infracţională şi contravenţională (volum total al tăierilor ilegale, 

volum justificat cu acte de contravenţie, infracţiune şi prin sesizarea unităţilor de poliţie 

şi jandarmerie potrivit art. 51 din Codul silvic, volum nejustificat). 
În anul 2019, la nivelul direcţiei silvice, volum total al tăierilor ilegale a fost de 2.434 mc, 

din care 2.224 mc în fondul forestier proprietate publică a statului şi 21 O mc în fondul forestier 

aparţinând altor deţinători. Volumul total justificat a fost de 763 mc din care 673 mc în fondul 

forestier proprietate publică a statului şi 90 mc în fondul forestier aparţinând altor deţinători . 

Volumul total nejustificat a fost de 1.671 mc, din care 1.551 mc în fondul forestier proprietate 

publică a statului şi 120 mc în fondul forestier aparţinând altor deţinători. Valoarea totală a 

prejudiciului a fost de 846.282 lei, din care 379.169 lei justificat şi 467.11 ~ lei valoarea pagubei 

imputată pădurarilor titulari ai cantoanelor silvice. 

În anul 2020, la nivelul direcţiei silvice, volumul total al tăierilor ilegale a fost de 5.585 

mc, din care 5.366 mc în fondul forestier proprietate publică a statului şi 219 mc în fondul 

forestier aparţinând altor deţinători. Volumul total justificat a fost de 1.293 mc din care 1.193 mc 

în fondul forestier proprietate publică a statului şi 100 mc în fondul forestier aparţinând altor 

deţinători. Volumul total nejustificat a fost de 4 .292 mc din care 4.173 mc în fondul forestier 

proprietate pub l ică a statului şi 119 mc în fondul forestier aparţinând altor deţinători. Valoarea 

totală a prejudiciului a fost de 1.796.551 lei, din care 652.550 lei justificat şi 1.144.001 lei 

valoarea pagubei imputată pădurarilor titulari ai cantoanelor silvice. 

5.4.1.3. Modul de programare şi realizare a controalelor in cantoane, constatări, 

măsuri luate, stadiul valorificării actelor de control intocmite. 

Ocoalele silvice verificate au efectuat controalele de fond conform programărilor şi în 

concordanţă cu prevederile Regulamentului de pază a fondului forestier, acestea fiind operate 

în Registrele de evidenţă a controalelor. 

În anul 2019 au fost efectuate, în fondul forestier proprietate publică a statului, 875 

controale de fond şi 99 controale parţiale, ocazie cu care au fost identificate cioate provenite din 
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tăierea ilegală a arborilor cu un volum total de 2.224 mc, din care 1.551 mc (69%) nejustificat şi 

o valoare imputată de 441.636 lei. 

În fondul forestier aparţinând altor deţinători, pentru care se asigură administrarea/ 

servicii silvice, au fost efectuate 769 controale de fond şi 14 controale parţiale, identificându-se 

cioate provenite din tăierea ilegală a arborilor cu un volum total de 210 mc, din care 120 mc 

(57%) nejustificat, cu o valoare a pagubei de 25.477 lei. 

în anul 2020, în fondul forestier proprietate publică a statului au fost efectuate 966 

controale de fond şi 115 controale parţiale. Au fost identificate cioate provenite din tăierea 

ilegală a arborilor cu un volum total de 5.366 mc, din care 4.173 mc (78%) nejustificat şi o 

valoare imputată de 1.110.233 lei. 

În fondul forestier aparţinând altor deţinători, pentru care se asigură administrarea/ 

servicii silvice, au fost efectuate 870 controale de fond şi 9 controale parţiale, identificându-se 

cioate provenite din tăierea ilegală a arborilor cu un volum total de 219 mc, din care 119 mc 

(54%) nejustificat, cu o valoare a pagubei de 33.768 lei. 

La Ocolul Silvic Berzasca, cu ocazia controalelor de fond efectuate în primăvara anului 

2020, în cadrul cantoanelor silvice nr. 1 Brestelnic şi nr. 2 Ravensca s-au constatat tăieri ilegale 

de arbori nejustificate de personalul silvic, cu volume ce au depăşit pragurile de 20 mc/control, 

respectiv de 50 mc/an, prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă al RNP-Romsilva, motiv 

pentru care s-a luat decizia desfacerii disciplinare a Contractelor Individuale de Muncă pentru 

cei doi pădurari titulari. 

Astfel, în cantonul silvic nr. 1 Brestelnic, al cărui pădurar titular era ', la controlul 

de fond efectuat în perioada 27-30.04.2020, s-au identificat tăieri ilegale de arbori cu un volum 

de 77,633 mc şi o valoare de 29.261, 15 lei, care nu au fost justificate. Prin Decizia nr. 

386/01.07.2020 a Directorului Direcţiei Silvice Caraş-Severin s-a luat decizia desfacerii 

disciplinare a CIM pentru pădurarul  . Totodată, prin Decizia nr. 311/29.05.2020 a 

Directorului Direcţiei Silvice Caraş-Severin, s-a luat decizia desfacerii disciplinare a CIM şi 

pentru Megheleş Vasile Arsenie, şef district. 

În cantonul silvic nr. 2 Ravensca, al cărui pădurar titular era 1, la controlul de 

fond efectuat în perioada 10-17.03.2020, s-au identificat tăieri ilegale de arbori cu un volum de 

64,029 mc şi o valoare de 35.378,64 lei, care nu au fost justificate. Prin Decizia nr. 

372/26.06.2020 a Directorului Direcţiei Silvice Caraş-Severin s-a luat decizia desfacerii 

disciplinare a CIM pentru pădurarul 

Cu ocazia controlului de fond efectuat de delegatul Direcţiei Silvice Caraş-Severin, 

respectiv ing. Popovici Sebastian, în perioada 05-18.03.2020 în cantonul silvic nr. 5, al cărui 

pădurar titular este , s-au identificat tăieri ilegale de arbori cu un volum de 52,737 

mc, din care 4,122 mc justificat prin proces-verbal de infracţiune silvică. Din volumul de 48,615 

mc nejustificat, pentru un volum de 37,614 mc corespondent unui număr de 17 cioate s-a făcut 

sesizare către poliţie privind suspiciunea utilizării ilegale a unui dispozitiv special de marcat, 

fiind deschis Dosarul penal nr. 12140/P/2020. În fapt, pe cele 17 cioate s-au identificat 

amprente circulare cu indicativul RP 26-237, indicativ ce corespunde dispozitivului special de 

marcat cu amprentă circulară pentru care era împuternicit să îl folosească ing. 

La Ocolul Silvic Bocşa Română numărul controalelor de fond/parţiale operate în 

Memoriul de pază a pădurilor din aplicaţia informatică INTRANET nu se corelează cu numărul 

contro~lelor de fond/parţiale înscrise în Registrul de evidenţă a controalelor. 

ln cantonul silvic nr. 16 Izvor s-a efectuat un control de fond în vederea predării-primirii 

cantonului , ca urmare a decesului pădurarului titular , identificându-se tăieri 

ilegale de arbori cu un volum de 226 mc, integral nejustificat şi o valoare a pagubei de 68.389 

lei. Pentru recuperarea pagubei, Direcţia Silvică Caraş-Severin a iniţiat demersurile prevăzute 
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de legislaţia în vigoare (atragerea răspunderii patrimoniale a şefului de ocol, a şefului de district 
şi a responsabilului cu activitatea de pază a pădurilor, de la Ocolul Silvic Bocşa Română). 

Actele de control de fond/parţial, în care au fost constatate pagube, nu au fost transmise 
în totalitate la parchetele competente teritorial. Această deficienţă a fost remediată în timpul 
controlului. 

La Ocolul Silvic Nera, cu ocazia controalelor de fond/parţiale efectuate în anul 2020, în 
cadrul cantonul silvic nr. 15 Putna s-au constatat tăieri ilegale de arbori, nejustificate de 
pădurarul titular 1 , cu volume ce au depăşit pragurile de 20 mc/control, respectiv 
de 50 mc/an, prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă al RNP-Romsilva, motiv pentru care s
a luat decizia desfacerii disciplinare a Contractului Individual de Muncă al pădurarului. 

Astfel, în perioada 2019-2020, la controalele de fond/parţiale efectuate în cantonul silvic 
nr. 15 Putna, al cărui pădurar titular era 1, s-a identificat un volum total nejustificat 
de 153,366 mc provenit din tăieri ilegale de arbori, din care 124,376 mc cu ocazia a trei 
controale parţiale efectuate în luna septembrie 2020. Odată cu efectuarea celor trei controale 
parţiale, cantonul silvic nr. 15 Putna a fost predat pădurarilor vecini. La propunerea Ocolului 
Silvic Nera, conducerea Direcţiei Silvice Caraş-Severin a decis desfacerea CIM pentru 
pădurarul   în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă. La 
data verificărilor, între Direcţia Silvică Caraş-Severin şi exista un litigiu de 
muncă, judecat de instanţa competentă teritorial. 

Tot la Ocolul Silvic Nera, s-a constatat că, în Memoriul activităţii de pază a pădurilor 
aferent anului 2020, nu au fost introduse volumul de 6,787 mc şi valoarea de 1.015,49 lei fără 
TVA, rezultate ca urmare a efectuării controlului parţial din perioada 20-27.11.2020 în cantonul 
silvic nr. 17 Pătaş. 

La Ocolul Silvic Otelu Rosu si la Ocolul Silvic Rusca Montană numărul controalelor , ' ' 
de fond/parţiale operate în Memoriul de pază a pădurilor din aplicaţia informatică INTRANET nu 
se corelează cu numărul controalelor de fond/parţiale înscrise în Registrul de evidenţă a 
controalelor şi, totodată, Registrul de evidenţă a controalelor nu este completat corespunzător, 
în sensul că actele de control de fond/parţial nu sunt evidenţiate pe proprietari , iar cantoanele 
silvice nu sunt trecute în ordinea cronologică prevăzută în arondare. 

5.4.1.4. Controale de fond şi parţiale efectuate de RNP - ROS/LVA, in toamna 2020 
şi primăvara 2021, cu personal atras 

În baza Deciziei nr. 711/22.10.2020 a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor 
- Romsilva, în toamna 2020 au fost efectuate controale de fond cu personal silvic atras în 30 de 
cantoane silvice. Cu această ocazie s-au identificat tăieri ilegale de arbori cu un volum de 
75,737 mc, nejustificat în întregime de personalul silvic, cu o valoare de 18.863,83 lei. 

În baza Deciziei nr. 74/24.02.2021, a Directorului General al Regiei Naţionale a Pădurilor 
- Romsilva, cu modificările şi completările ulterioare, în primăvara 2021 s-a dispus efectuarea 
de supracontroale în cantoanele silvice în care, în toamna anului 2020, nu au existat constatări 
privind tăierile ilegale de arbori, precum şi noi controale de fond în cantoane silvice din cadrul 
ocoalelor silvice Bozovici şi Bocşa Română. Astfel, în primăvara 2021 au fost efectuate 29 de 
controale de fond. Ca urmare a unor informaţii primite prin SMS de către Şeful Serviciului Paza 
şi Protecţia Pădurilor, referitoare la nereguli în activitatea unor pădurari de la Ocolul Silvic 
Bocşa Română, s-a dispus efectuarea unor controale parţiale în cantoanele silvice nr. 9 
Dumbrava, nr. 17 Vîrâţi , nr. 19 Oprîncea, nr. 21 Biniş şi nr. 22 Gârlişte. 

Tabelul următor conţine centralizarea controalelor de fond şi parţiale mai sus menţionate. 
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Controale de FOND şi PARTIALE 2020- 2021 efectuate de RNP - ROMSILVA . lat 
din care: din care: 

Nr. 
Cantonul Silvic 

Nume şi prenume pădurar Nume şi prenume executant control/ Volum .Just Ne.iust Valoare ,Just Nejust 

Crt. 
controlat: Nr. 

titular de canton Direcţia Silvică unde este angajat total totală 
Şi Denumire Total Total Total Total 

TOAMNA 2020 - FOND 
·-··~------

Ocolul Silvic Berzasca 
·- - --·~-

09 Stănic tehn. I DS Arad 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
----- -

IO Bigăr tehn. / OS Arad 5,275 0,000 5,275 1683,45 0,00 1683,45 

11 Zăglau ing. / DS Arad 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 --- -· 
1 12 Cozia ' ing. ' DS Arad 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

13 Pietrele Albe tehn. : . I DS Arad 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
-·--- ~ 

14 Stanca ing. I DS Arad 12,772 0,000 12,772 3230,48 0,00 3230,48 

15 Bela Reca tchn. I DS Arad 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
- ---- -

TOT AL OS Berzasca 18,047 0,000 18,047 4913,93 0,00 4913,93 
-··-

Ocolul Silvic Nera ·-
02 Helişag tehn. I DS Alba 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

03 Musta ing. / DS Alba 0,217 0,000 0,217 28,70 0,00 28,70 
- -

2 04 Coşava ing. / DS Alba 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
·---- -

12 Prigorel tehn. I DS Alba 18,921 0,000 18,921 3423,67 0,00 3423,67 .....__ - .. 

13 Zdranciova tehn. I DS Alba 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
- -

TOTAL OS Nera 19,138 0,000 19,138 3452,37 0,00 3452,37 
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~ -· •-- •- n--•- • ·-· 
Ocolul Silvic Oraviţa - --~- -·-·- - ·-

03 Forotic C ing. / OS Dolj 0,527 0,000 0,527 223,70 0,00 223,70 

04 Cornccea :ar ing. /DS Dolj 0,199 0,000 0,199 34,15 0,00 34,15 
·· -

05 Secăşcni ing. / DS Dolj 0,133 0,000 0,133 40,18 0,00 40,1 8 
- -

3 I O Ciudanoviţa ing. / DS Dolj 0,617 0,000 . 0,617 166,46 0,00 166,46 
-

12 Brădet ~ tchn. I DS Dolj ·- - - - -
1,271 0,000 1,271 307,01 0,00 307,01 

15 Valea 
I Pe Oravitei 1am ing. I DS Caras-Severin 0,640 0,000 0,640 309,96 0,00 309,96 --

TOT AL OS Oraviţa 3,387 0,000 3,387 1081,46 0,00 1081,46 -~ 
Ocolul Silvic Oţelu Roşu 

03 Vorciorova I DS Mehedinti 3,384 0,000 -· 3,384 890,91 0,00 890,91 

06 Ramna tehn. I DS Mehedinţi 18,826 0,000 18,826 5003,12 0,00 5003, 12 
-

11 Bolvaşniţa tehn. I DS Mehedinţi 0,455 0,000 0,455 88,80 0,00 88,80 
-

4 16 Suculetu tehn. . I DS Mehcdinti 2,547 ,__ __ 0,000 2,547 539,43 0,00 539,43 

18 Muntele Mic ing. . / DS Gorj 0,508 0,000 0,508 86,10 0,00 86,10 
c--- ·-

19 Scorila an ing. ; I DS Gorj 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
·-- - -

20 Bratonca dor Ing. I OS Gorj 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
-

TOT AL. OS Oţ~!~ Roşu 25,720 0,000 25,720 6608,36 0,00 6608,36 

Ocolul Silvic Rusca Montană ·-
05 Cucea ing. I DS Timiş 3,110 0,000 3,11 O 778,69 0,00 778,69 

--- -

06 Geamăna tchn. I DS Caraş-Severin 4,101 0,000 4,101 1509,22 0,00 1509,22 
.. 

5 09 Miclăuşu ing. - - I DS Timiş 0,202 0,000 0,202 47,81 0,00 47,81 
- -

1 O Ciotorogu ing. I DS 'firnis 0,531 0,000 0,531 103,32 0,00 103,32 

12 Losna ing. / DS Timiş 1,501 0,000 1,501 368,66 0,00 368,66 
.. 

TOTAL OS Rusca Montană 9,445 0,000 9,445 2807,71 0,00 2807,71 

TOT AL GENERAL TOAMNA 2020 - },OND 75,737 0,000 _ _1.S, 737 18863,827 0,000 18863,827 
- -
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- - -------- ·-·-·--·-· PRIMA V ARA 2021 - FOND ~I PARTIALE 
Ocolul Silvic Berzasca - FOND -- -

09 Stănic ing. I DS Timiş 1,017 0,000 1,017 218,12 0,00 218,12 

11 Zăglau ing. I DS Timiş 14,700 
--- ~ 

0,000 14,700 4319,10 0,00 4319,10 

I 12 Cozia !12&_ I DS Timiş 0,332 O.OOO 0,332 45,92 0,00 45,92 
·- --- -

13 Pietrele Albe ing. / DS Arad 5,110 0,000 5,110 1719,00 0,00 1719,00 

15 Bela Reca ing. I DS Timiş 2,290 0,000 2,290 574,00 0,00 574,00 

TOT AL OS Bcrzasca 23,449 0,000 23,449 6876,14 o,~o 6876,14 
-------·-·--- ·-- -~ 

Ocolul Silvic Bozovici - FOND 
-· --- - · 

04 Lighidia ing. ./ DS Dolj 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

06 Brădut : tehn. I DS Mehedinţi 0,000 0,000 0,000 0,00 O 00 0,00 ______ .___ 
-

08 Cusec ing. I DS Doli 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
~ 

2 09 Blai tehn. I DS Mehedinţi - - -
0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

10 Ali~~_g_ ___ ·ică tehn. I DS Mehedînti 0,000 
- -· ---- 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

11 Taria ing. I DS Dolj 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
·-· - --· - --

13 Halînga C ing. _eriu / DS Dolj 
-· --· 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

TOTAL OS Bozovici 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 

Ocolul Silvic Nera - FOND 

02 Helişag tehn. I DS Alba 0,432 O OOO 0,432 120,54 0,00 120,54 

3 04 Coşava ~ /DS Alba 0,543 0,000 0,543 f 97,58 0,00 97,58 
·-- >-- - ---- - --

13 Zdranciova ing. I DS Arad 777,812 1,224 776,588 283967,64 413,27 283554,37 
---

TOT AL OS Nera 778,787 1,224 777,563 284185,76 413,27 283772,49 

Ocolul Silvic _9ţel!l Roşu :-- FOND 

4 19 Scorila tehn. / DS Mehedinti 4,104 0,000 4,104 1041,73 0,00 1041,73 
- -

20 Bratonea tehn. ' I DS Mchedinti 1,656 0,000 1,656 352,93 0,00 352,93 

TOT AL OS Oţel~ Roşu 5,760 0,000 5,760 1394266 0,00 1394,66 

81 



·----- --
Ocolul Silvic_ Bocşa Româ~~ 

15 Zaponic tehn. I DS Alba 

16 Izvor tehn. / DS Alba 
e--- ----

17 Vîrâti tehn. I OS Arad 

18 Cauna tehn. I OS Arad 
·-

19 Ooîmecca tehn. I DS Mchedinti -- - -
20 Bichinecca P: tehn. I DS Mehedinti - -·-- -

5 _l!_!3iniş ~ - tehn. I DS Hunedoara 
-

21 Biniş% tehn. / DS Hunedoara 

22 Gârliste 1eo~he ing. Sî I DS Hunedoara 
tehn. Di /DS 

23 Cernovăţ Hunedoara -
24 Mălana ing. I DS Hunedoara 

->- -

25 Fizes ing. / OS Timiş -
26 Tirol 11 ing. / DS Timiş 

- --
9 Dumbrava ing. . I DS Caraş Severin 

·- - -

17 Vîrâti tehn. / DS Arad 
- •· 

6 
_l? O~îrnecea tehn. I DS Mehedinti 

21 Biniş% tchn. / OS Hunedoara 
·-- -

2J Biniş % tehn. I DS Hunedoara 
. . 

22 Gârliste Lauru .he ing. I DS Hunedoara -- - -
TOTAL OS Bocş~_ Română 

TOT AL GENERAL PRIMA V ARA 2021 

TOTAL GENERAL CONTROL R.N.P. 2020 - 2021 
-

NOTA: la anul 2021, pct. 6- controale parţiale executate la O.S. Bocşa Română urmare 
unor sesizări primite de coordonatorul controlului, delegat al regiei, prin SMS 
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4,073 0,000 4,073 803,24 0,00 803,24 

3,661 0,000 3,661 697,33 0,00 697,33 

3,652 0,000 3,652 1153,12 0,00 1153,12 

3,574 0,000 3,574 892,49 0,00 892,49 

0,545 0,000 0,545 80,36 0,00 80,36 

2,115 0,000 2,115 397,90 0,00 397,90 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 -~ 
0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

3,564 0,000 3,564 1836,80 0,00 1836,80 

2,462 0,000 2,462 333,88 0,00 333,88 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

0,401 0,000 0,401 63,14 0,00 63 ,1 4 

4,056 0,000 4,056 728,98 0,00 728,98 

0,107 0,000 0,107 28,70 0,00 28,70 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

3,046 0,000 3,046 587,43 0,00 587,43 

0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 

1,097 0,000 1,097 243,87 0,00 243,87 

1,144 0,000 1,144 631,73 0,00 631 ,73 

33,497 0,000 33,497 8478,970 0,000 8478,970 

841,493 1,224 840,269 300935.53 413,27 300522,26 

917,230 1,224 916,006 319799,36 413,27 319386,09 



Sumarul constatărilor făcute cu ocazia executării controalelor de fond în primăvara 

2021, se prezintă în continuare. 
TAIER/ ILEGALE DE ARBORI 
Cu ocazia cantroalelor de fond efectuate de personalul desemnat de Regia Naţională a 

Pădurilor - ROMSILVA, au fost constatate tăieri ilegale de arbori cu un volum total de 841,493 

mc, din care 840,269 mc nejustificat de personalul silvic, cu o valoare nejustificată de 

300.522,26 lei. 
O situaţie deosebita a fost constatata cu ocazia controlului de fond din această 

primăvară, în cantonul silvic nr. 13 Zdranciova de la Ocolul Silvic Nera, în care, la controlul 

efectuat de delegatul regiei, în toamana 2020, nu au fost consemnate tăieri ilegale de arbori. 

Controlul de fond a fost executat in perioada 09.03.2021 - 21.05.2021 in prezenta padurarului 

(perioada 09.03.2021-04.05.2021) si in asistenta lui (intrega 

perioada). 
La începutul controlului de fond, respectiv in data de 09.03 .2021, s-a solicitat padurarului 

si responsabilului cu activitatea de paza si protectia padurii din cadrul Ocolului 

Silvic Nera sa prezinte condicile de serviciu aferente cantonului 13 Zdranciova pentru anii 2019 

si 2020. Urmare acestei solicitări, cei doi au afirmat ca nu exista condicile solicitate. 

Cu ocazia controlului de fond au fost identificate, masurate si marcate cu dispozitivul de 

marcat cu amprenta pentagonala, avand indicativul RP-2-144 si vopsea de culoare portocalie, 

un numar de 501 cioate provenite din taieri ilegale de arbori insumand un volum total de 

777,812 mc cu o valoare aferenta de 337.921,51 lei (inclusiv TVA), din care 498 de cioate cu 

un volum de 776,588 mc si cu o valoare aferenta de 337.429,71 lei (inclusiv TVA) 

nejustificate de personalul silvic si 3 cioate cu un volum de 1,224 mc si o valoare de 491,80 

lei (inclusiv TVA), justificate prin P.V. de infractiune seria CS nr. 000649 din data de 19.05.2021. 

Padurarul titular de canton  a refuzat sa mai participe la efectuarea 

controlului de fond, începând cu data de 04.05.2021, orele 14.20, motivand faptul ca nu a 

preluat cantonul 13 Zdranciova nici faptic si nici scriptic si nu a participat la reprimirea 

parchetelor din acest canton . (procesul verbal de predare-primire a cantonului 13 Zdranciova, 

din data de 06.06.2019, nu are la baza act de control de fond cu participarea primitorului, dar 

este semnat de acesta). Urmare situaţiei create de pădurar, setul Ocolului Silvic Nera a 

desemnat trei persoane din cadrul ocolului silvic ( - set district, 

pădurar si - pădurar), pentru a participa la continuarea si finalizarea controlului de 

fond . 
în legătură cu tăierile ilegale de arbori constatate, mentionam faptul ca un numar de 256 

de cioate, cu un volum de 575,99 mc, au fost identificate in U.P. V, u.a. 107, parcela la care 

face referire padurarul Zavoian Toma in declaratia data la începutul controlului de fond, existand 

in acest sens un raport al padurarului depus si înregistrat in data de 24.12.2020 cu nr. 4714/ 

24.12.2020 prin care instiinteaza Ocolul Silvic Nera despre faptul ca a identificat un numar de 

10-12 cioate taiate ilegal, ocolul silvic inaintand la Postul de Politie 6 Prigor un raport in acest 

sens. Nefiind înscrise in condica de serviciu, conform HG 1076/2009, aceste 10-~2 cioate nu 

pot fi identificate intre cele 256 de cioate identificate in teren. 
Cioatele identificate inu.a. 1 00A si u.a. 90B au sectiunea taieturii la nivelul solului si erau 

acoperite cu pamant, frunze si resturi de exploatare pentru a nu putea fi identificate. De 

menţionat faptul că pe suprafata acestor parcele au fost constituite, exploatate si reprimite 

partizile 222/ Ace. I, respectiv 132/ P2, partizi exploatate de agentul economic SC Prod Forest 

Niris SRL, exploatate şi reprimite înaintea controlului regiei din toamna 2020. 

AMENAJAREA PĂDURILOR 
Ocolul Silvic Berzasca 
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a) În cantonul silvic nr. 9 Stănic: semnele de hotar, limitele si bornele amenajistice nu 

sunt întreţinute/ materializate corespunzător, aşa cum reiese din constatarile prezentate in nota 

de constatare nr. 2801/13.11.2020 întocmită cu ocazia controlului de fond efectuat de regie prin 

delegatul tehn. PP în cadrul OS Beliu - OS Arad. Se va acorda atentie deosebita 

limitelor si bornelor din u.a. 39 D, in care nu corespunde descrierea parcelara, in teren fiind 

constatată specia Anin in varsta de cca 60 ani iar în amenajament figureaza compozitia 

1Go7Ca2Ce, cu varsta de 150 ani la gorun si 100 ani la carpen si cer: Limita de parcela intre 

u.a. 17 si u.a. 18 nu a fost identificata in teren. Borna 108 din u.a. 53 trebuie instalata in amonte 

la cca 100 m. 
b) În cantonul silvic nr. 11 Zăglau : suprafata pe care sunt amplasate cele doua 

pepiniere este incerta, datorita faptului ca nu este clară limita intre fondul forestier proprietatea 

statului (u.a. 127 B) si proprietatea privată. S-a constatat ca delimitarea pe teren , intre fondul 

forestier si proprietatile private, nu este facuta decat prin limita de parcela, iar in anumite locuri 

chiar si aceasta lipseste, in nici un caz nu se regaseste materializat simbolul „H" - limita de 

hotar. Totodata, s-a constatat faptul ca bornele 276, 277, 278, 280, 285 si 290 necesita reînoire/ 

refacere, după caz. Pe teren borna 309 este inversata cu borna 367, bornele 266, 267, 268, 

269, 270 si 302 sun aplasate gresit, borna 304 nu a fost identificata pe teren, ceea ce duce la 

concluzia ca nu este materializata, bornele 258, 274 şi 284 corespund cu vechia amplasare pe 

teren a bornelor de piatra iar pe harta noua sunt trecute eronat, bornele amenajistice 351 si 352 

sunt amplasate gresit in spatele sediului de canton si a terenului administrativ aferent acestuia, 

respectiv la limita cu arboretul din u. a. 159E, trebuind amplasate in fata cantonului dupa cum 

rezulta din harta amenajistica. 

c) În cantonul silvic nr. 12 Cozia - conform fişei de fundamentare a arondării 

cantonului, pădurarul are în gestiune u.a. 107C cu suprafaţa de 0,63 ha, aceasta reprezentând 

suprafaţa de teren din jurul cantonului silvic Cozia şi a cabanei Perla Clisurii. Singura 

incertitudine privind limitele acestei suprafeţe de teren este pe latura de Est spre Cozia unde nu 

deţine o delimitare certă între acest teren şi alţi proprietari, iar pentru evitarea unor încălcări de 

fond forestier necesită contactarea unei firme specializate în astfel de măsurători pentru a 

clarifica situaţia . 

Ocolul Silvic Nera 

În cantonul silvic nr. 4 Coşava - necesita refacute limitele parcelare intre u.a. 22 - u.a. 

23, precum si borna amenajistica nr. 38. 

În cantonul silvic nr. 13 Zdranciova s-au identificat neconcordante intre datele înscrise 

in amenajamentul silvic, harta amenajistica si situatia reala de pe teren, dupa cum urmeaza: 

- in u.a. 1 00A in amenajamentul silvic figureaza arboret cu varsta de 1 O ani iar pe teren 

exista o suprafata apreciabila pe care exista arboret matur neexploatat; 

- in u.a. 75A exista pe teren o suprafata delimitata prin limite subparcelare care nu 

figureaza nici in amenajament nici in harta amenajistica fiind o diferenta clara de arboret; 

- in u.a. 98A exista o suprafata de cca. 3 ha arboret de varsta tanara, care nu este 

delimitata cu limite subparcelare iar in amenajament figureaza arboret de 230 de ani. 

Nu exista pe teren bornele amenajistice nr. 208; 232; 256; 253 si 216, urmand ca 

acestea sa fie refacute pana la data de 15.06.2021. 

Ocolul Silvic Bocşa Română 

În cantonul silvic nr. 22 Gârlişte - în parcela 24, în aval de borna 45, limita de fond 

forestier este materializată pe traseul şanţului UDR, în neconcordanţă cu harta amenajistică 

pusă la dispoziţie de ocol. A fost propusă clarificarea delimitării fondului forestier din u.a. 24 A şi 

B, în prezenţa unui reprezentant ICAS. 

PROTECTIA PĂDURILOR , 
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Ocolul Silvic Berzasca 
În cantonul silvic nr. 9 Stănic - u.a. 41 B, s-au indentificat infestări cu gândaci de 

scoartă ai frasinului Hylesinus crenatus si Hylesinus fraxini, ce au produs vătămări pe o 
suprafaţă de cca. 10 ha, acestea nefiind raportate de pădurarul titular prin rapoartele de 
semnalare. 

Ocolul Silvic Nera 
În cantonul silvic nr. 13 Zdranciova s-a identificat existenta doboraturilor si rupturilor 

de vant in mai multe u.a.-uri insumand un volum de aproximativ 500 mc, arbori care necesita a 
fi inventariati, marcati si introdusi în circuitul economic cat mai urgent pentru a evita deprecierea 
acestora. 

PEPINIERE CANTONALE 
Ocolul Silvic Berzasca 
În cantonul silvic nr. 11 Zăglau - din fisa cantonului silvic reiese faptul ca padurarul are 

in gestiune pepiniera Tulimbreg cu o suprafata de 10 ari, (cu o suprafata de 5,0 ari - cultura 
puieti fag), cu toate acestea in declaratia de început de control de fond paduarul lstudor 
Gheorghe declara ca are o suprafata de 1,5 ari cu o cultura de 1 O fag sub masiv din toamna 
anului 2018. 

ÎMPADURIRI 
Ocolul Silvic Berzasca 
În cantonul silvic nr. 9 Stănic - u.a. 23 A este necesar a se executa lucrari de 

ajutorarea regenerarii naturale pe suprafata de cca 11,0 ha si intretinerea regenerarilor 
artificiale pe suprafata de 3,6 ha. 

LUCRARI DE ÎNGRIJIRE 
Ocolul Silvic Nera 
În cantonul silvic nr. 13 Zdranciova, la taieri de îngrijire, in anul 2019 au fost 

programate, receptionate si decontate degajari pe o suprafata de 121,67 ha . 
Verificandu-se prin sondaj, respectiv u.a-urile 93A, 103C, 106, s-a constatat faptul ca 

aceste lucrari nu erau necesare a se efectua pe toata suprafata cuprinsa in devizul de executie, 
respectiv u.a 93A- 35,96 ha ; 103C - 31 ,28 ha ; 106 - 28,79 ha, fapt pentru care nici nu au fost 
executate pe întreaga suprafata, doar pe fostele trasee de scos-apropiat si in imediata lor 
vecinatate. Cu toate acestea, au fost receptionate si decontate pe intreaga suprafata cuprinsa 
in devizul de executie, in baza facturii seria SA nr. 0000427 din 31 .07.2019 (valoare factura 
50.117,58 lei) si a procesului verbal de receptie nr. 2.097 din 01.08.2019 (factura emisa înaintea 
procesului verbal de receptie). 

Comisia de receptie a acestor lucrari de degajari este formata din 
responsabil taieri ingrijire, n - sef district (pensionat), - padurar. 

La momentul controlului nu s-a putut stabili suprafata efectiv parcursa, neavand 
posibilitatea de a masura aceste suprafete. 

Analizand devizele de executie nr. 4339 din 06.12.2018 si devizul suplimentar nr. 2032 
din 29.07.2019, aprobate de catre Directia Silvica Caras Severin, situatia de lucrari, procesele 
verbale de receptie aferente lunilor iulie si septembrie 2019 si documentele de plata, respectiv 
factura seria SA 0000427 din 31.07.2019 si bonul de lucru nr. 2928 din 30.09.2019, se constata 
faptul ca in U.P. V, u.a. 106 s-a decontat suprafata de 7,4 ha cuprinsa in devizul suplimentar, cu 
toate ca aceasta suprafata a fost decontata si in luna iulie 2019. Valoarea manoperei acestor 
lucrari, cuprinsa în bonul de lucru sus mentionat, este de 3.323 lei la care se adauga o valoare 
de 223,48 lei cheltuieli carburant - transport. 

MODUL DE FOLOSIRE A DISPOZITIVELOR SPECIALE DE MARCAT 
Ocolul Silv;c Berzasca 
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În cantonul silvic nr. 9 Stănic, u.a. 22 A, A.P.V. nr. 173, SUMAL 1164786, produse 
principale progresive 2, din documentele aflate la dosarul partizii 173, a rezultat folosirea 
ciocanului rotund RP 26 238 si RP 25 231 fara a exista delegatie de folosire a acestuia, 
dupa cum urmeaza: 

- in Actul de Punere in Valoare SUMAL nr. 1164786 din 20.07.2017 este consemnat 
ciocanul rorund nr. RP 26 238; 

- in procesul verbal incheiat de setul de district ing. cu ocazia terminarii 
lucrarilor de evaluare a masei lemnoase la data de 05.10.2019 (neînregistrat la ocol), se 
mentioneaza un numar de 821 arbori , amprenta ciocan RP 26 231, inventar facut la expirarea 
autorizatiei de exploatare in vederea intocmirii actului de constatare, stoc pe picior al partizii 
173, conform delegatiei de marcare nr. 1 din data de 04.10.2019 (inexistenta), toate acestea in 
conditiile in care adresa de înaintare a carnetului de inventariere catre ocol are nr. de 
inregistrare 1675 din data de 04.10.2019; 

- APV 173 act constatare P. 173 din 05.11.2019 in volum de 628 m.c. , se mentioneaza 
ciocan rotund RP 26 231, 821 arbori, data inventarierii 05.10.2019 (actul de constatare fiind 
înregistrat la ocol cu nr. 1675/04.10.2019); 

Urmare verificarilor pe teren a celor consemnate mai sus s-a concluzionat faptul ca 
inscrierea ciocanelor rotunde in documentele prezentate a fost o eroare, fapt ce denota 
un mod de lucru superlicial, fiind posibil ca inventarierea stocului partizii 173 la data de 
05.10.2019 sa fi fost doar scriptica, nu si faptica pe teren. Corelând volumul exploatat, 
inscris de catre setul de district ing. i, in procesul verbal de control al exploatarii nr. 
1617/30.09.2019 cu volumul existent pe picior din actul de constatare nr. 1675/04.10.2019, 
întocmit tot de catre ing. , constatam ca acelasi volum de 628 m.c. este înscris in 
amandoua documentele, rezultand un volum al partizii de 1.256 m.c. fata de 1.075 cat este 
prevazut in APV. 

Concluzia: documente intocmite doar scriptic, fara nici un suport real. 
Acest aspect este confirmat si de procesul verbal · de control al exploatarii nr. 

1870/27.11 .2019, intocmit de organul de control, ing. din cadrul O.S. Paltinis, care 
consemneaza un volum exploatat la data controlului de 500 m.c. din care 421 transportati 
conform SUMAL. 

FOND FORESTIER- ACTE DE PUNERE ÎN VALOARE 
Ocolul Silvic Berzasca 
a) În cantonul silvic nr. 9 Stănic 
A.P. V. nr. 328/2020 taieri de ingriiire-curatiri, amplasat in u.a. 39 C. 
Conform amenajamentului, suprafata totala au.a. 39C este de 18,55 ha , compozitia ?Fa 

2Ca 1 Plt, varsta 27 ani, suprafata APV fiind de 10.5 ha pusa in valoare atat prin piete de proba 
(44 m.c.) cat si prin inventariere fir cu fir cu ciocanul rotund RP 26 230 (96 m.c.), constituindu
se, in SUMAL 2.0, APV nr. 210012790030 in volum total de 140 m.c. 

Asa cum a fost mentionat si in nota de cqnstatare a controlului precedent se constata ca 
pe diferenta de pana la 18,55 ha a parcelei, este instalat arboret in varsta de peste 100 ani, 
avand in compozitie Fa, Ce, Go si Dt, aspect nementionat in descrierea parcelara, practic 
aceasta suprafata de cca 8 ha ar fi trebuit cuprinsa intr-o subparce/a separata. 

A.P. V. nr. 324 progresive 2, amplasat in u.a. 39 E 
Urmare verificarilor s-a constatat ca, datorita incertitudinii limitelor de subparcela dintre 

u.a. 39 E si 39 C, precum si a varstei si a compozitiei asemanatoare, au fost marcati din eroare 
si arbori din u.a. 39 C. Astfel, din totalul de 301 arbori cuprinsi in APV 324, u.a. 39 E, doar 140 
arbori au fost identificati in aceasta parcela, diferenta pana la 301 fiind practic in u.a. 39 C. 
Volumul APV 324 a fost de 126 mc si a fost pus in valoare de catre sef district, ing. Boia Mihai , 
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ciocan rotund RP 26 231, in perioada 31 .07 - 05.08.2020, conform delegatiei de marcare nr. 
59/31.07.2020, partida fiind verificata de ing. lnitial a fost propusa anularea 
lucrarilor de punere in valoare datorita diferentelor suprafetelor de baza carnet/teren de peste 
2%, aspect care ulterior s-a dovedit ca fiind eroare de verificare. Stabilirea certă a limitelor a fost 
posibila prin folosirea Qgis in aplicatia Qfield descarcata de la ocol pe telefonul mobil. Pe 
perioada controlului, setul O.S. Berzasca, ing. a inaintat directiei silvice 
propunerea de casare, urmare constatarilor de pe teren. 

A.P. V. 205, SUMAL 1201147, produse principale progresive-racordare, amplasata 
inu.a. 17 C 

Punerea in valoare apartizii 205, a fost realizata in perioada 05 - 06.09.2017 de catre 
ing. set district 

ln urma verificarilor efectuate pe teren si la birou am constatat urmatoatrele: 
- înaintea taierilor de racordare nu a mai fost executata alta taiere progresiva; 
- majoritatea cioatelor arborilor marcati in anul 2017 mai prezinta un rand de marei, ceea 

ce inseamna ca arborii au mai fost marcati, cu acelasi ciocan RP 26 231, marcare efectuata in 
anul 2013, de acelasi executant, respectiv sef district Boia Mihai, inu.a. 17 F, actual 17 C; 

- marcarea precedenta a constituit APV 4604/2013 produse principale-racordare cu un 
numar de 604 arbori si un volum de 749 m.c., pentru care a fost emis ordinul de demarcare nr. 
24/29.08.2017 al setului O.S. Berzasca tara a se gasi o dispozitie sau un ordin de casare a 
partizii; 

- cu toate ca demarcarea celor 604 arbori marcati inu.a. 17 Fin anul 2013 (din anul 2014 
devenind 17C) este partial realizata pe teren, la dosarul partizii 604 exista "procesul verbal de 
casare" încheiat in data de 29.08.2017 de catre sef district in care mentioneaza ca "a 
procedat la casarea prin anularea elementelor de identificare a arborilor inventariati, prin cioplire 
si aplicarea vopselei de culoare negru pe 604 arbori", cele 604 amprente ale marcilor fiind 
scoase prin cioplire si distruse prin ardere completa in fata comisiei din care facea parte 
padurarul titular si padurarul , aspecte contrazise de 
realitatea constatată pe teren; 

- punerea in valoare a arborilor din u.a. 17 C a fost efectuata fara respectarea nonnelor 
in vigoare: semintisul utilizabil ocupand cca 20 % din suprafata, fata de 67% din suprafata 
mentionata in p.v. marcare si APV SUMAL (in APV ocol procentul semintisului utilizabil este 
72%); 

- marcarea de arbori fara respectarea amplasamentului u.a. 17 C, fiind marcah arbori si 
inu.a.17Bsi17E: 

- nemarcarea tuturor arborilor de extras de pe suprafata u.a. 17 C, in urma verificarilor 
fiind inventariati pe suprafata u.a. 17 C un numar de 227 arbori cu un volum estimativ de 92 
m.c. conform inventarieii si calculului volumului anexat; 

- efectuarea lucrarilor de exploatare in perioada de restrictie, in perioada mai - iunie 
2019 fiind exploatati si transportati peste 507 m.c. material lemnos; 

- reprimirea parchetului 205 cu nr. de inregistrare 1513 din data de 16.09.2019, stoc de 
236 m.c., efectuata de ing. Firolovici Radu, a fost facuta fara respectarea instructiunilor in 
vigoare, pe suprafata parchetului fiind /asat atat lemn de foc cat si lemn pe picior marcat, in 
urma inventarierilor rezultand un numar de 17 arbori marcati pe picior din care 15 arbori in u.a. 
17 C si 1 arbore inu.a. 17 B, volumul estimat al acestora fiind de 10 m.c. conform inventarului si 
APVanexat; 

- reprimirea parchetului 205 efectuata in SU MAL cu nr. 1311006/16.09.2019 nu 
consemneaza stoc, cu toate ca in p.v. de reprimire ocol se mentiona stocul de 236 m.c.; 
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- O.S. Berzasca nu a luat masuri de sanctionare a titularului autorizatiei de exploatare 
pentru niciuna din neregulile mentionate mai sus; 

- Garda Forestiera Timisoara a sanctionat contraventional titularul autorizatiei de 
exploatare, SC CCH SA prin procesul verbal CCS nr. 0745756/25.03.2020, cu amenda de 
1 O.OOO lei si confiscarea valorica a materialului lemnos transportat dupa reprimirea în SU MAL, 
obligand SC CCH SA la plata contravalorii a 238,227 m.c. in suma de 47.495,36 lei; 

- prin adresa SC CCH SA nr. 596/10.03.2021 adresata OS Berzasca, aceasta solicita 
lamurirea situatiei, avand în vedere culpa ocolului, in caz contrar urmand chemarea in judecata 
pentru recuperarea prejudiciului suferit in suma de 47.495,36 lei. 

ln data de 01.04.2021 au fost inventariate cioatele marcate gasite pe suprafata 
parchetului 205, rezultatul fi ind nesemnificativ intrucat datorita covorului de mur instalat in 
perioada 2019 - 2020 nu au putut fi identificate toate cioatele marcate. Dintr-un total de 1.081 
arbori marcati au fost gasite doar 765 cioate la care se adauga 17 arbori gasiti marcati pe picior, 
iar din analiza facuta pe categorii de diametre rezulta ca majoritatea cioatelor negasite sunt de 
diametre relativ mici (6-14 cm), fapt pentru care consideram ca nu sunt suspiciuni privitoare la 
exploatarea de arbori în plus fata de prevederile A.P.V. 205. 

b) În cantonul silvic nr. 11 Zăglau 
APV 247. nr. Sumai 1356481, produse principale progresive 1, u.a.126B, nu au fost 

gasite filele de inventar înregistrate si atasate la rapoartele delegatiilor de marcare în cazul 
predarii postatelor de catre ing. Boja Mihai. 

c) În cantonul silvic nr. 13 Pietrele Albe 
APV 309, răritură (lucrare prevăzută si de amenajament), u.a. 53D, se constată că 

Dcg la specia fag este de 46, 7 cm la vârsta de 67 ani, mai mare decât Dcg la fag în P299 
prinipale (45, 1 cm) s-au P295 principale (44,4cm) unde vârsta este de 110 ani. 

Acest lucru se explica prin faptul că deşi intitulata răritură, în u.a 53 D lucrarea s-a 
executat cu preponderenţă prin extragerea arborilor dominanţi cu dimanetru mare ceea ce a 
dus la creşterea Dcg. În descrierea parcelara in u.a 53D există două clase de vîrsta la specia 
fag: 30% fag 150 ani şi 70% fag 60 ani. 

A.P. V. 299, tratamentul Înscris În APV este progresive tăierea 1-4???, amplasata in 
u.a. 62 

Pe teren se constată că arboretul a fost tăiat ras fără regenerare naturală existentă. 
Faptul că nu există seminţis utilizabil pe suprafata u.a. 62C este confirmată şi de fişa de teren, 
etapa I (2020). Cu toate acestea, la întocmirea APV-ului sunt consemnate ca seminţis utilizabil 
pe 3 ha din totalu.a. 7,79 ha, în neconcordantă cu situatia de pe teren şi fisa etapa I. 

A.P. V. 295, tratamentul Înscris În APV este progresive În margine de masiv, 
amplasata inu.a. 61D · 

Pe teren constatandu-se că s-a efectuat o tăiere rasă fără regenerare naturală, fără 
semintiş utilizabil, existând doar seminţis neutilizabil de 3-4 m pe circa 20% din suprafaţă. în fişa 
de teren etapa I este înscrisă cu seminţiş utilizabil o suprafaţă de 0,36 ha în 2019 şi 0,80 ha în 
2020, În timp ce în APV este înscrisă suprafaţa de 1,0 ha seminţiş uilizabil, nefiind in 
conformitate cu situatia de pe teren. 

Se constată şi faptul că, În u.a 610, ini~al s-a efectuat marcarea şi inventarierea integrală 
a arborilor de pe suprafaţa parcelei, ulterior în partea de sus pe circa 0,8 ha s-au demarcat 
arborii prin cioplaiul amprentei ciocanului rotund dar fără a folosi vopsea neagră (pe unii arbori 
încă se mai văd secţiuni de ampentă rotundă sau chiar vopseaua utilizată). Nu au fost găsite 
documente cu referire la procesul verbal de demarcare. 

APV 311, răritură (lucrare prevăzută şi de amenajament), u.a. 60A 
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Pe teren se constată existenta arborilor pe trei clase de vârsta, grupate compact pe teren 

(30 ani 20%, 60 ani 40%, 120 ani 40%). Punerea în valoare a arborilor s-a efectuat doar pe 

căile de acces, fără a parcurge în întregime suprafaţa propusă de amenajament. 

EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ 
Ocolul Silvic Berzasca 
a) În cantonul silvic nr. 9 Stănic 
A.P. V. 173, SUMAL 1164786, produse principale progresive 2, u.a. 22 A 

Pentru neexploatarea in termen, titularul autorizatiei de exploatare a platit penalizari in 

cuantum de 2.247,55 lei. 
Fara a exista vreo notificare a agentului economic sau vreo consemnare in procesele 

verbale de control al exploatarii, la data de 13.11.2019 se emite delegatia de marcare nr. 112 d

lui ing. , ciocan rotund RP 26 234, pentru punerea in valoare a prejudiciilor de 

exploatare, ocazie cu care au fost marcati un numar de 48 arbori in volum de 16.5 m.c. 

rezultand o valoare totala a volumului si prejudiciului de exploatare in cuantum de 5.179,60 lei, 

valoare încasata integral. 
Reprimirea parchetului de exploatare nr. 173, UP VII , u.a. 22 A se realizeaza la data de 

23.12.2019 de catre ing. , consemnandu-se un stoc de 30 m.c. lemn foc (fara 

inventar). mentionat si in SUMAL, proces verbal insusit si de catre agentul economic. 

Conform documentelor existente la dosarul partizii si a livrarilor de material lemnos 

înregistrate in SUMAL, situatia gestionara apartizii 173, la data reprimirii , se prezinta astfel: 

Prev. Prejudicii Volum Volum Volum Stoc Rezultat Volum 

APV total facturat si transportat reprimire exploatare in plus 

173 APV 173 incasat la 23.12.201 fata de 

19.12.2019 9 APV 
1075 16.5 mc 1091 .5 mc 1091 .50 mc 1081.38 mc 30 mc 1111 .38mc 19.88 mc 

mc 

Din verificarile efectuate urmare controlului de fond, nu se regaseste înregistrarea 

volumului in plus fata de prevederile APV in gestiunea ocolului si SUMAL, conform Metodologiei 

privind organizarea si functionarea SUMAL, aprobata prin Ordinul nr. 837/2014. 

Avand in vedere ca stocul de 30 m.c. consemnat in procesul verbal de reprimire nu mai 

exista, nefiind justificat prin nici un document, justificandu-se din punct de vedere al platii doar 

10,12. M.c., diferenta de 19,88 m.c. ramane in responsabilitatea ing. Jurca Valentin care ar fi 

trebuit sa predea cantitatea respectiva in gestiunea organelor silvice. 
Reprimirea partizii 173 a fost facuta fara respectarea înstructiunilor aprobate prin Ordinul 

1540/2011, pe suprafata parchetului aflandu-se raspandit lemn de foc de-a lungul drumurilor. 

A.P. V. 267, SUMAL 1477209, produse ace. I, drum TAF, amplasata in u.a. 22 A 

{partida 173) 
Reprimirea partizii 267/Acc. I a fost facuta la data de 25.04.2019 cu un stoc de 16 m.c., 

facturat si încasat. Din verificarile efectuate, rezulta ca masa lemnoasa consemnata in reprimire 

nu exista faptic in teren si nici nu exista documente care sa ateste ca a fost transportata. Nu a 

fost efectuata reprimirea platformei primare la 60 zile de la reprimire, conform art. 30, alin . 2 din 

instructiuni la OM 1540/2011 . 
b) În cantonul silvic nr. 11 Zăglau 
APV 247, nr. Sumai 1356481, produse principale progresive 1. u.a. 126B 

Volumul exploatat conform fisei Intranet avize emise pentru partida 247, din data 

08.03.2021, cu un volum prevazut in APV de 1.704,0 mc, iar volumul expediat este de 

1. 714,96 mc de catre firma S.C. LOLI SERVfRANS SRL, find depasit volumul cu 10,96 mc. 
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A.P. V. 283, SUMAL 1495288, Accidentale 1, amplasata in u.a. 126B 
Nu exista proces verbal de verificare a marcarii si nici anexele corespunzatoare acestuia. 
Volumul exploatat conform fisei Intranet avize emise pentru partida 283, din data 

07.08.2020, find egal cu volumul prevazut in APV, respectiv 21 ,0 mc, in timp ce volumul 
expediat este de O mc de catre firma S.C. LOLI SERVTRANS SRL. 

A.P. V. 280. SUMAL 623305, Taieri progresive 1, amplasata inu.a. 125B 
Volumul exploatat conform fisei Intranet avize emise pentru partida 280, din data 

01.07.2020, find egal cu volumul prevazut in APV, respectiv 285,0 mc iar volumul expediat este 
de 274,53 mc de catre firma S.C. FOREST STANCU ROSU S.R.L, existand o diferenta de 
volum 10,47 mc. ln urma procesului de exploatare a rezultat un prejudiciu de 5,38 metri cubicu 
o valoare totala de 1.138,65 lei, cioatele identificate au fost inventariate, conform delegatiei 
numarul 73 din 14.09.2020. Procesul verbal de reprimire a parchetului de exploatare nr. 
2358/23.09.2020, incheiat de ing. Firulovici Radu, mentioneaza ca exista un volum aflat in stoc 
în platforma primara de 5,378 mc, dar fara a trece specia si sortimentul la data reprimirii. 

c) În cantonul silvic nr. 13 Pietrele Albe 
APV 294, răritură (lucrare prevăzută şi de amenajament), u.a. 61A. 
S-a efectuat reprimirea cu stoc fasonat la cioată de 193mc, cantitate aprobată a fi trecută 

pe pierderi prin Raportul Comitetului Director nr. 2560 din 08.03.2021 . Pe teren se constată 
prezenţa arborilor dobărăţi la cioată dar si faptul că există multe situaţii cînd arbori apropiaţi (la 
mai putin de 3m), unul a putut fi valorificat iar vecinul în mod inexplicabil a fost lăsat pe teren 
fiind trecut pe pierderi. rezultând faptul că nu lipsa accesului a fost motivul trecerii partizii pe 
pierderi. Mai mult, pe teren există si în prezent material lemnos în platformele primare. Se 
constată că în procesul verbal de reprimire este înscris ca stoc volumul de 193 mc lemn foc iar 
În contabilitate 58.90 mc lemn lucru şi 134.08 lemn foc. în neconcordanţă cu procesul verbal de 
reprimire. 

Ocolul Silvic Nera 
a) În cantonul silvic nr. 2 Helisag 
Partida 299ltăieri progresive - racordare 
A fost constituita în u.a. 50, cu un volum brut de 3.370 mc. Volum expediat din partidă 

757,98 mc, parchetul nefiind curăţat pănă la data controlului. 
Partida 264/tăieri progresive - racordare - a fost constituita în u.a. 578, cu un volum 

brut de 1.412 mc. Partida a fost exploatată integral, curăţirea parchetului era făcută pe o 
suprafaţă de 35 - 40 %. 

b} În cantonul silvic nr. 13 Zdranciova 
Au fost verificate prin sondaj partizi constituite, exploatate, reprimite si în curs de 

exploatare din perioada 2019 pana la data controlului. 
Partida 267 VARCIPOLEA, Nr. Sumai 1531781 , U.P. V, u.a. 98A/I produse principale in 

volum de 2616 mc, autorizatie exploatare nr. 1605253 din 16.09.2020 contractata de SC Big 
Prad Forest SRL. 

- a fost depasit termenul prevazut in autorizatia de exploatare, fapt pentru care a fost 
aplicata o sanctiune de 10.000 lei conform p.v. de constatare a contraventiei silvice seria CCS 
nr. 0535812 din 17.05.2021; 

- au fost executate drumuri de scos - apropiat fara respectarea traseelor aprobate fapt 
pentru care a fost aplicata o sanctiune de 5.000 lei conform p.v. de constatare a contraventiei 
silvice seria CCS nr. 0535813 din 19.05.2021 ; 

- nu a fost respectata obligatia de a amplasa panoul cu principalele date de identificate 
ale partizi, fiind aplicata sanctiunea de 3.000 lei conform p.v. seria CCS nr.0535813 din 
19.05.2021 ; 
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- cu ocazia lucrarilor de exploatare au fost taiati ilegal un numa, de 3 arbori din specia 
fag rezultand un volum de 1,224 mc si o valoare de 491 ,80 lei pentru care s-a intocmit p.v. de 
constatare a infractiunii seria CS nr. 000649 din 19.05.2021. 

Partida 362 VARCIPOLEA, Nr. Sumai 1704613, UP V Putna, u.a. 98A/I, accidentale I, in 
volum de 90 mc, autorizatie de exploatare nr. 1673403 din 22.10.2020, contractata de SC Big 
Prod Forest SRL si reprimita conform p.v. de reprimire 1410200 din 27.11.2020. 

- este constituita ca instalatie de scos - apropiat pe suprafata partizii 267, nefiind 
delimitata corespunzator cu ciocanul patrat. 

Partida 222 VARCIPOLEA, nr. Sumai 1367487, u.p. V Putna, u.a. 100A, produse 
accidentale I, in volum de 214 mc, autorizatie de exploatare nr.1458497 din 04.04.2019, 
contractata de SC Prod Forest Niris SRL si reprimita conform p.v. de reprimire nr.1261682 din 
02.12.2019. 

- pe suprafata unde a fost constituita, exploatata si reprimita partida 222, au fost 
identificate, masurate si marcate cu ciocanul pentagonal RP-2-144 si vopsea de culoare 
portocalie un nr de 43 cioate provenite din arbori taiati ilegal la nivelul solului, acoperite cu 
pamant, frunze si resturi de exploatare, insumand un volum de 53,806 mc cu o valoare de 
20.777,91 lei; 

- cu ocazia parcurgerii suprafetei din u.a. 100A, am identificat marei decupate cu 
fierastraul mecanic de pe arbori de dimensiuni mai mici si amplasate pe arbori de dimensiuni 
mai mari; 

- au fost identificati arbori marcati ramasi pe picior, neexploatati, care nu fac obiectul 
produselor accidentale; 

lntrucat exista suspiciuni rezonabile referitor la calitatea lucrarilor de punere în valoare, 
urmare a celor prezentate mai sus se propune reconstituirea acestei partizi. 

Partida 132 VARCIPOLEA, nr. Sumai 1203471, U.P. V Putna, u.a. 90B/11 , produse 
principale P2, in volum de 1605 mc, autorizatie de exploatare nr. 1517746 din 18.09.2019 
contractata de SC Prod Forest Niris SRL si reprimita conform p. v. de reprimire nr. 1329411 din 
30.03.2020. 

- pe suprafata unde a fost constituita, exploatata si reprimita partida 132, au fost 
identificate, masurate si marcate cu ciocanul pentagonal RP-2-144 si vopsea de culoare 
portocalie, un nr de 82 cioate provenite din arbori taiati ii/egal, la nivelul solului, acoperite cu 
pamant, frunze, pietre si resturi de exploatare, insumand un volum de 121,521 mc si o 
valoare de 49175,66 lei; 

- la limita superioara a parchetului, in aval de borna amenajistica 234, in apropierea 
limitei care delimiteaza u.a 90B de u.a. 89A, in u.a. 89A am identificat cativa arbori marcati (nr. 
curent lizibil pe arbore 492) si neexploatati, nefiind constituita nici o partida in parcela 
respectiva. 

Partida 265 RAMISVAR, nr. Sumai 1496798, U.P. V Putna, u.a. 75A/I, produse 
accidentale I- drum scos apropiat, in volum de 72 mc, autorizatie de exploatare nr. 1497544 din 
13.08.2019, contractata de SC Big Prod Forest SRL si reprimita conform p.v. de reprimire nr. 
1231816 din 30.08.2019. 

- este constituita ca instalatie de scos - apropiat pe suprafata partizii 254, nefiind 
delimitata corespunzator cu ciocanul patrat. 

Partida 253 VARCIPOLEA, nr. Sumai 1389415, U.P. V Putna, u.a. 94/111, produse 
principale P2, in volum de 1.981 mc, autorizatie de exploatare nr. 1469914 din 17.05.2019, 
exploatata in regie proprie de catre O.S. Nera si reprimita conform p.v. de reprimire nr. 1225547 
din 29.07.2019. 
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- in urma verificarii situatiei gestionare a acestei partizi, verificand bonul de lucru aferent 
lunii mai 2019 (neînregistrat la registratura ocolului) am constatat faptul ca numitul Leordean 
Ioan a fost pontat doua zile, respectiv 16 ore, realizand un venit in cuantum de 7.416 lei, 
rezultand depasirea normelor de munca existente; 

- pe acelasi bon de lucru nu sunt înscrise consumurile de carburanti aferente partizii 253. 
Ocolul Silvic Bocşa Română 
a) în cantonul silvic nr. 9 Dumbrava - în U.P. III, u.a. 75C, a fost constituită partida 

658, de produse principale, tăiere progresive racordare, care a fost exploatată de SC lone&Cris 
SRL, reprimită la data controlului. 

- Parchetul a fost delimitat cu ciocanul pătrat, RP26-195 ; 
- Masa lemnoasă din parchet a fost exploatată în totalitate, nu mai sunt arbori pe picior şi 

nici material lemnos doborât şi fasonat; 
- Pe suprafaţa parchetului drumurile de scos-apropiat sunt cele existente de la tăierile 

anterioare, au şanturi adânci pline cu apă. Se impune nivelarea acestora când se vor svanta; 
- Pe un drum vechi necirculat din acest parchet, s-au constatat un numar de 5 arbori 

tăiaţi ilegal din specia Salcâm, arbori imputaţi pădurarului titular Maxian Vasile; 
- Platforma primară a fost amplasată pe partea stangă a drumului forestier, insa masa 

lemnoasa a fost asezata atat pe partea stanga cat si pe partea dreapta a drumului forestier, in 
spatiile libere dintre arborii din ua 61 D, acolo unde nu este amplasata platforma primara. O 
parte din arborii prejudiciati sunt marcati si fac parte din P 733 produse principale productia 
anului 2021. 

b) În cantonul silvic nr. 21 Biniş - în u.a. 19A este constituită partida 767, de produse 
principale, tăiere progresive racordare, contractată de SC Răzuşlemn SRL. 

în urma curăţării unui drum de TAF, în u.a. 22B, fără aprobare, au fost prejudiciaţi şi 
doborâţi un număr de 123 arbori, din care, 98 arbori specia Salcâm, 2 arbori specia Cer, 12 
arbori specia Cireş şi 11 arbori Mojdrean. Se va proceda la identificarea şi marcarea tuturor 
cioatelor provenite din UUeri ilegale de arbori iar contravaloarea acestora se va imputa 
pădurarului titular de canton. 

CULTURĂ-REFACERE 
Ocolul Silvic Berzasca 
În cantonul silvic nr. 13 Pietrele Albe 
Controlul anual al regenerărilor în anul 2020 s-a efectuat conform fişelor de teren. în 

Etapa I sunt încadrate u.a. 59C, 60D, 61 D, 62B, 62C, 63C, 64B, 76C, din U.P. VIII, dar in teren 
nu s-au găsit amplasate pieţele de probă. 

STAREA CONSTRUCŢIILOR 
Ocolul Silvic Nera 
În cantonul silvic nr. 2 Helisag 
Sediul de canton necesită reparaţii la acoperiş. Adăpostul de animale este în stare 

avansată de degradare. 
STAREA DRUMURILOR AUTO FORESTIERE 
Ocolul Si/v;c Berzasca 
În cantonul silvic nr. 11 Zăglau - se recomanda indepartarea vegetatiei arbustive si a 

rugilor de pe intreaga suprafata a DAF-Tulinecea si efectuarea de reparatii la plaforma drumului 
cat si a santurilor si desfundarea podetelor pentru a se reutiliza in conditii bune, fiind necesar un 
deviz de reaparatie. 

5.4.1.5. Eficienţa activităţii de pază a fondului forestier. Acţiuni desfăşurate, 

rezultate obţinute. Realizarea acţiunilor stabilite În cadrul protocolului de colaborare 
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pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale Încheiat cu autorităţile de ordine publică 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

în anul 2019 au fost întreprinse 1.946 acţiuni pentru prevenirea şi combaterea faptelor 

ilegale din domeniul silvic, din care 331 cu poliţia , constatându-se 48 infracţiuni silvice şi 61 

contravenţii silvice, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 105.300 lei, a fost confiscat un 

volum de 2 mc materiale lemnoase şi 4 Pomi de Crăciun . 

în anul 2020 au fost întreprinse 1.490 acţiuni pentru prevenirea şi combaterea faptelor 

ilegale în domeniul silvic, din care 235 cu poliţia , constatându-se 30 infracţiuni silvice şi 40 

contravenţii silvice, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 101.000 lei, a fost confiscat un 

volum de 77 mc materiale lemnoase şi 2 Pomi de Crăciun. 

Toate ocoalele silvice verificate deţin Planul de pază al fondului forestier, întocmit şi 

avizat în anul 2015. Întrucât, în perioada 2015-2020, au intervenit modificări în structura 

organizatorică a mai multor ocoale silvice, se impune revizuirea Planurilor de pază ale fondului 

forestier. 
La Ocolul Silvic Bozovici, în perioada analizată nu s-a întocmit Planul acţiunilor de 

pază aşa cum se prevede la art. 8, lit. O) din Regulamentul de pază a fondului forestier, aprobat 

prin H.G. nr. 1076/2009, aspect constatat şi cu ocazia controlului efectuat de Garda Forestieră 

Timişoara în luna decembrie 2020. Deşi în operativele întocmite trimestrial şi anual la nivel de 

ocol silvic figurează acţiuni desfăşurate pentru prevenirea ilegalităţilor din domeniul silvic, nu au 

fost întocmite procese-verbale sau alte documente justificative care să confirme aceste acţiuni. 

Acţiunile pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale în fondul forestier proprietate 

publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi în fondul forestier al 

altor proprietari, pentru care regia, prin unităţile şi subunităţile din teritoriu, are contracte de 

pază şi de administrare, se efectuează cu instituţi ile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

aşa cum este stipulat prin PROTOCOLUL de COLABORARE transmis de regie cu Adresa nr. 

2770/04.03.2020. 
5.4.1.6. Urmărirea recuperării prejudiciilor aduse fondului forestier şi a modului de 

solutionare a infractiunilor silvice. . . 
În cazul prejudiciilor nejustificate de personalul silvic, constatate în suprafeţele pentru 

care ocoalele silvice verificate asigură administrarea/servicii silvice pentru alţi deţinători de 

pădure , ocoalele silvice verificate au luat măsurile legale de recuperare şi , în cea mai mare 

parte, valoarea prejudiciilor era recuperată la momentul verificărilor. 

Referitor la prejudiciile constatate şi consemnate prin procese verbale de contravenţie 

silvică, pentru situaţiile în care contravenienţii nu au achitat, în termenul legal, contravaloarea 

prejudiciilor la casieriile ocoalelor silvice, procesele-verbale de constatare a contravenţiilor 

silvice au fost comunicate către organele fiscale competente teritorial, pentru preluarea în debit 

a contravenien~lor. 

În ceea ce priveşte infracţiunile silvice, majoritatea acestora nu erau soluţionate de către 

instanţele de judecată la momentul verificărilor. 

5.4.1. 7. Realizarea acţiunilor prevăzute În planul de prevenire şi stingere a 

incendiilor de pădure. 

Toate ocoalele silvice verificate aveau întocmit şi avizat ,,Planul de apărare impotriva 

incendiilor de pădure". 

Inspectoratul pentru Situaţi i de Urgenţă „Semenic" al judeţului Caraş-Severin a făcut, 

anual, verificări pe linie de apărare împotriva incendiilor la toate ocoalele din structura OS CS, 

cu excepţia Ocolului Silvic Berzasca. 

5.4.1.8. Dotarea personalului cu uniforme şi cu arme de serviciu. Modul de folosire 

al acestora. 
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Ultimul an în care au fost achiziţionate articole vestimentare din categoria uniformelor de 

serviciu, la nivelul direcţiei şi ocoalelor, a fost anul 2018. 

Ocoalele silvice verificate au în gestiune un număr insuficient de arme de serviciu, astfel 

că majoritatea pădurarilor nu sunt dotaţi cu arme de serviciu. 

5.4.1.9. Modul in care se face analiza activităţii de pază a fondului forestier, În 

cadrul şedinţelor de analiză bilanţ, respectiv În Comitetul Director. 

Începând cu luna martie 2020, la nici un ocol silvic nu s-au mai organizat şedinţe lunare 

de bilanţ cu întreg personalul, ci doar şedinţe restrânse cu personalul din centrala ocoalelor, din 

motive epidemiologice. 

Au fost constatate o serie de deficienţe, astfel, nu s-a făcut o analiză a activităţii de pază 

a fondului forestier, aşa cum se prevede la art. 8, lit. J din Regulamentul de pază a fondului 

forestier aprobat prin H.G. 1076/2009 (ocoalele silvice Bocşa Română, Bozovici, Nera), 

procesele-verbale nu sunt semnate de către participanţi (Ocolul Silvic Bozovici), deşi 

reprezentanţii ocoalelor susţin că după luna martie 2020 s-au făcut şedinţe de bilanţ restrânse, 

nu s-au întocmit procese-verbale în care să se consemneze discuţiile. 

Trimestrial, Comitetului Director al Direcţiei Silvice Caraş-Severin analizează rezultatul 

activităţilor de pază şi protecţie a pădurilor, consemnările regăsindu-se în hotărârile comitetului. 

5.4.1.10. Modul În care se efectuează păstrarea, gestionarea şi utilizarea 

dispozitivelor speciale de marcat. 
La direcţia silvică evidenţa şi gestiunea dispozitivelor se asigură de către ing. Popovici 

Sebastian - şeful Biroului Paza şi Protecţia Pădurilor şi nu de către director (conducătorul 

utilizatorului), aşa cum se prevede în „Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a 

dispozitive/or speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau unor loturi de 

arbori", aprobat prin O.M. 1346/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în 

continuare „Regulament". 
Conducătorul utilizatorului nu a emis împuterniciri individuale pentru folosirea unui 

dispozitiv special de marcat cu acelaşi indicativ al amprentei, aşa cum se prevede la art. 11 , 

alin. (1) din Regulament, ci a întocmit un document tabelar, în care au fost înscrise dispozitivele 

speciale de marcat şi personalul silvic din cadrul unităţii/subunităţii împuternicit să le folosească 

(Direcţia Silvică Caraş-Severin, Ocolul Silvic Rusca Montană). 

La sediul Direcţiei Silvice Caraş-Severin, predarea în vederea folosirii dispozitivelor 

speciale de marcat, în perioada 01 .01 .2019 - 24.09.2020, a fost făcută de şeful Biroului Paza şi 

Protecţia Pădurilor. Începând cu data de 25.09.2020, delegarea şi predarea au fost făcute de 

directorul direcţiei silvice. 

Pentru marcarea arborilor prejudiciaţi în procesul de exploatare, nu au fost respectate 

prevederile art. 12, alin. (12) din Regulament, în sensul că şefii de ocol nu au emis decizii de 

stabilire a culorii vopselei pentru fiecare act de punere în valoare în parte. 

Rubrica „Numărul şi data depunerii documente/or de marcare", din Rapoartele de 

activitate privind folosirea a dispozitivelor speciale de marcat nu se completează corespunzător 

(Ocolul Silvic Berzasca). 

La o parte din ocoalele silvice verificate au fost identificate dispozitive speciale de marcat 

deteriorate. 
La toate cecalele silvice verificate dispozitivele speciale de marcat cu amprentă 

dreptunghiulară se aflau în fişetele metalice, fiind respectate precizările transmise prin dispoziţia 

Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva nr. 1071 /29.01 .2021 . 

5.4.2. Protecţia pădurilor 
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în „Rapoartele de semnalare a ivirii dăunătorilor", denumite în continuare „Rapoarte", s-a 
consemnat că „nu au fost semnalaţi dăunători de prognoză", fiind omise astfel celelalte categorii 

de dăunători (Ocolul Silvic Berzasca). 
O parte dintre Rapoarte nu au fost verificate de responsabilul cu activitatea de protecţie a 

pădurilor (Ocolul Silvic Oţelu Roşu). 
Inelele de clei pentru prognoza speciilor de Geometridae au fost amplasate pe teren în 

cursul lunii septembrie, cu circa 1 lună înainte de debutul zborului (Ocolul Silvic Berzasca). 
Registrul de evidenţă fitosanitară nu este completat sau este completat necorespunzător 

(ocoalele silvice Bocşa Română şi Oţelu Roşu). 
În cursul lunilor februarie - martie 2020, pe raza Ocolului Silvic Oţelu Roşu, s-au produs 

doborâturi/rupturi de vânt/zăpadă, dispersate, pe o suprafaţă estimată de 44 ha (suprafaţa pe 
care s-a efectuat evaluarea a fost de 25,86 ha) cu un volum evaluat de 8.161 mc (91% 
răşinoase - molid). Din masa lemnoasă evaluată, 6.330 mc, din care 696 mc în prestaţii a 
fost contractată şi autorizată spre exploatare agenţilor economici, începând cu data de 
01.11.2020. Până la data de 18.03.2021 a fost exploatat un volum de 500 mc, din care 410 
mc a fost evacuat din fondul forestier. 

în anul 2020, nu s-a efectuat control fitosanitar în pepinierele existente la ocoalele silvice. 
Conform sistemului de monitoring naţional, la Ocolul Silvic Bozovici sunt repartizate 10 

puncte permanente de monitorizare pentru controlul dăunătorului Lymantria monacha, însă, din 
evidenţele prezentate de ocol, rezultă că în ultimii 5 ani nu au existat capturi la cursele 

feromonale. 
5.5. CINEGETICĂ, SALMONICULTURĂ 51 SILVOTURISM 
A fost verificată activitatea la sediul direcţiei, la sediile unor ocoale silvice şi pe teren în 4 

fonduri cinegetice (15 Poiana Mărului, 16 Rusca, 44 Micaş, 54 Poneasca Taria) şi la păstrăvării. 

5.5.1.Cinegetică 
5.5.1.1. Situaţia fondurilor cinegetice pe care R.N.P.-Romsilva le gestionează prin 

Direcţia Silvică Caraş-Severin 
R.N.P.- Romsilva gestionează prin Direcţia Silvică Caraş-Severin un număr de 7 (şapte) 

fonduri cinegetice. 
5. 5. 1. 2. Stadiul de îndeplinire a obligaţiilor ce Îi revin gestionarului fondurilor cinegetice 
Fondurile cinegetice sunt gestionate în baza a 7 contracte de gestionare standard, 

încheiate între directie si I.T.R.S.V. Timisoara în anii 2011 si 2012, contracte care au durata de 
' I t I 

valabilitate prelungită până în anul 2027 si 2028. 
Obligaţia contractuală de a achita anual tarifele de gestiune aferente fondurilor cinegetice 

a fost îndeplinită . 
5.5.1.3. Asigurarea hranei pentru vânat - conservarea şi depozitarea furajelor- pe cele 

4 fonduri verificate 
Până în prezent nu au fost semnalate probleme în legătură cu asigurarea hranei 

vânatului. 
5.5.1.4. Construcţii şi instalaţii vânătoreşti 
Din verificările efectuate pe teren s-a constatat că la O.S. Sasca Montană pe Fondul 

Cinegetic nr. 44 Micaş cele trei puncte de hrănire pentru mistreţi şi cervide, în U.P. V, u.a. 12 a 
Milana şi u.a. 6 a Casa Verde, sunt amplasate necorespunzător. Organul de control a stabilit 
refacerea acestora, trasându-se sarcini celor 5 pădurari titulari ai cantoanelor silvice aferente. 
Pe Fondul Cinegetic nr. 15 Poiana Mărului, Ocolul Silvic Oţelu Roşu, observatoarele Pecineaga 
şi Tuleţe necesită izolare şi întreţinere, iar cele două hranitori verificate nu sunt numerotate. La 
O.S. Rusca Montană pe f. c. nr. 16 Rusca au fost verificate două hrănitori şi două sărării şi o 
cascadă podită pe fondul de pescuit nr. 21 Pleşu Rusca, constatându-se că hrănitorile nu sunt 
numerotate. 

5.5.1.5. Fişele fondurilor cinegetice 
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La O.S. Sasca Montană nu există concordanţă între numărul instalaţiilor vânătoreşti 

prevăzute în fişa fondului cinegetic şi inventarul acestora existent în contabilitate. Instalaţiile 

vânătoreşti (ca mijloace fixe) vor trece în gestiunea pădurarilor şi vor fi consemnate în condica 

de serviciu la fiecare dintre ei. 

5. 5. 1. 6. Asigurarea şi dotarea personalului de vânătoare 

Nu au fost constatate deficienţe sau neconformităţi. 

5. 5. 1. 7. Protecţia muncii la activitatea de cinegetică 

Nu au fost constatate deficienţe sau neconformităţi. 

5.5.1.8. Autorizaţiile de vânătoare 

Nu au fost constatate deficienţe sau neconformităţi. 

5.5.1.9. Verificarea inscrisurilor din Condicile de serviciu ale personalului de teren 

La subunităţile verificate s-a constatat că în condici nu sunt consemnate efectivele de 

vânat evaluate, iar la O.S. Sasca Montană nu sunt consemnate instalaţiile vânătoreşti existente 

pe teren şi nu sunt corelate cu înscrisurile înregistrate în contabilitate. 

5.5.1.10. Evaluarea vânatului pe fonduri cinegetice şi realizările pe sezoane de 

vânătoare 

Sezonul de vânătoare 2019- 2020 

! Nr Specia Efective Cote Realizări 

crt. de vânat evaluate aprobate (M / F) 

(M / F) (M / F) 

1 Cerb comun 185 /269 7/3 6/3 

2 Cerb lopătar 19 / 49 1 / 2 1 / 2 

3 Capră neagră 63 / 85 10 6 

4 Căprior 510 /725 17 / 24 17 / 10 

5 Mistreţ 507 180 160 

6 Iepure 267 2 2 

,-
7 Fazan 1363 165 165 

8 Vulpe 163 65 65 

,....-
9 Şacal 15 4 4 

Sezonul de vânătoare 2020 - 2021 (ianuarie a.c.) 

Efective Cote 

Nr. Specia evaluate aprobate Realizări 

crt. de vânat (M / F) (M / F) {M / F) 
-

1 Cerb comun 182 / 286 11 / 4 9/0 

2 Cerb lopătar 18 / 49 1 / 1 1 / 1 

3 Capră neagră 56174 8 3 

4 Căprior 4921732 28 / 17 28 / 5 
-

5 Mistreţ 417 166 128 

,_. 
6 Iepure 264 3 3 

7 Fazan 1240 150 40 

8 Vulpe 159 93 62 

9 Şacal 14 8 8 

Se solicită conducerii O. S. Caraş-Severin acordarea unei atenţii speciale gestionării 

corespunzătoare a faunei cinegetice de interes vânătoresc şi recoltării integrale a cotelor de 

recoltă la specia mistreţ pentru sezonul în curs. 
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5.5.1.11. Valorificarea vânatului recoltat 
Programul pentru anul 2019 la indicatorul "carne de vânat" a fost de 5,2 tone, şi au fost 

realizate 7,6 tone cu o valoare de 60,8 mii lei, iar pentru anul 2020 programul a fost de 6 tone şi 
au fost realizate 7,65 tone cu valoarea de 76,44 mii lei. 

5. 5. 1. 12. Situatia financiară a activitătii de cineaetică 
Anul Cheltuieli (lei) Venituri (lei) Diferenţe (lei) 

2019 506000 220000 (-) 286000 

2020 250380 157293 (-) 93087 

Cheltuielile au fost făcute pentru salarii, asigurarea hranei vânatului conform prevederilor 
contractului de gestionare, alte cheltuieli contabilizate la activitatea de cinegetică. 

Veniturile încasate au fost influenţate de situaţia epidemiologică, toate comenzile din 
partea firmelor comisionare fiind contramandate sau anulate după apariţia acestei probleme. 

9. 5. 1. 13. Activitatea de prevenire şi combatere a braconajului 
ln sezonul de vânătoare 2019/2020 şi până în la data prezentului control nu au fost 

înregistrate cazuri de braconaj. 
5.5.2. Salmonicultura 
în păstrăvăriile Miniş, Semenic, Topleţ şi Valea Bei, aflate în structura direcţiei silvice, se 

produc anual cca.150 - 170 to păstrăv de consum destinat pieţei interne, ceea ce reprezintă 
cca. 30 % din programul anual de păstrăv de consum al regiei. 

5.5.2.1. Păstrăvăria Miniş 
Anul punerii în funcţiune 1983, suprafaţa bazinelor 4394 m.p., altitudinea 600 m, 

cap 2 acitatea de o rod uctie proiectată - O to/an oăstrăv curcubeu de consum. 
Anul Program Realizări Cheltuieli Venituri Profit 

(to) (to) (lei) (lei) (lei) 

2019 40 58 762111 894210 132099 

2020 45 52.3 722230 893160 170920 

5.5.2.2. Păstrăvăria Valea Bei 
Anul punerii în funcţiune 1981 , suprafaţa bazinelor 3658 m.p., altitudinea 250 m. 

capacitatea de producţie proiectată 15 to/an păstrăv de consum. De la data de 01 august 2020, 
la solicitarea D.S.V.S.A. Caraş-Severin , păstrăvăria Valea Bei a intrat în dezinfecţie generală, 

pnn popu are cu ouiet. acti d d · A d A I d b · 2020 · I vitatea e oro uctie reluan u-se m una ecem ne 
Anul Program Realizări Cheltuieli Venituri Profit 

(to) (to) (lei) (lei) (lei) 

2019 20 26.4 223810 345670 121860 

2020 5 3 197150 59710 -137440 

5.5.2.3. Păstrăvăria Topleţ 
Anul punerii în funcţiune 1985, suprafaţa bazinelor 2682 m.p., altitudinea 136 m, 

capacitatea de producţie proiectată 20 to/an păstrăv de consum. 
Tmperatura apei este constantă tot timpul anului, 10-12° C, se pretează pentru creşterea 

unu i nucleu de oăstrăv indiqen în vederea populării acelor de munte. 
Anul Program Realizări Cheltuieli Venituri Profit 

(to) (to) (lei) (lei) (lei) 

2019 45 62 795708 848870 53162 

2020 45 53.8 528160 884610 356460 

Pentru modernizarea şi retehnologizarea păstrăvăriei Topleţ există un proiect avizat în 
C.T.E. al regiei în anul 2014, care, datorită unor litigii privind terenul pe care este amplasată 
conducta de aducţiune nu a putut fi pus în aplicare. 
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La păstrăvăria Topleţ este necesară înfi inţarea unui nucleu de păstrăv indigen cu 

material biologic provenit din păstrăvăriile regiei, pentru repopularea apelor de munte. 

5.5.2.4. Păstrăvăria Semenic 
Anul punerii în funcţiune 1902, suprafaţa bazinelor 4400 m.p., altitudinea 660 m, 

cap ·t t d d r . t tă 1 O t / ă t - b d 
ac, a ea e pro uc 1e pro1ec a - o an p s rav curcu eu e consum. 

Anul Program Realizări Cheltuieli Venituri Profit 

(to) (to) (lei) (lei) (lei) 

2019 10 30.2 309470 459250 149780 

2020 18 24 224550 409950 185400 

5.5.2.5. Situaţia financiară a activităţii de salmonicultură 

Anul Cheltuieli (lei) Venituri (lei) Profit (lei) 

2019 1820000 2548000 728000 

2020 1672090 2247430 575340 

Activitatea de salmonicultură este rentabilă, fi ind posibile investiţiile din fonduri proprii. 

Din acest motiv, propunem elaborarea unui "Plan de măsuri pentru retehnologizarea 

păstrăvăriilor" care să cuprindă actualizarea unor devize pentru reparaţii , înlocuirea unor 

conducte de aducţiune a apei, reparaţii ale unor prize de apă şi decantoare, reparaţii ale 

bazinelor de creştere a păstrăvului, dotarea cu garduri electrice şi camere video pentru 

supravegherea incintelor păstrăvăriilor, instalaţii automate de hrănire a păstrăvului, instalaţii cu 

oxigen lichid (pentru perioada de secetă) , dotarea personalului cu echipament de protecţie 

(salopete, cizme, bocanci, şorţuri, pelerine, etc.). 

5.5.2.6. Asigurarea hranei 
Nu au fost constatate deficienţe sau neconformităţi. 

5.5.2. 7. Asigurarea stării de sănătate a efectivului piscicol şi combaterea bolilor 

Nu au fost constatate deficienţe sau neconformităţi. 

5.5.2.8. Autorizaţii, registre de evidenţe, de temperatură, de control 

Nu au fost constatate deficienţe sau neconformităţi. 

5.5.2.9. Pescuitul recreativ 
Direcţia Silvică Caraş - Severin administrează resursa acvatică vie dintr-un număr de 17 

râuri de munte şi 8 lacuri montane, în baza „Protocolului de Delegare a administrării resurselor 

acvatice vii din habitatele piscicole naturale din apele de munte şi organizării activităţii de 

practicare a pescuitului în scop recreativ/sportiv". 

Trebuie respectate prevederile capitolului 8. "Măsuri de exploatare durabilă a resurselor 

acvatice vii din habitatul piscicol natural", adică realizarea de populări anuale cu puiet de 

păstrăv indigen, amenajări de topliţe, revizuirea şi repararea cascadelor mai vechi, amenajări de 

cascade noi, revizuirea şi repararea pragurilor vechi, amenajarea unor praguri noi, amenajări de 

pinteni, etc. 
5 5 2 1 O A t" ·t t d r.- tă t d t .. C IVI a ea esasura oe apee emune 

Anul Populări cu puiet Cascade Topliţe Cheltuieli Venituri din Profit 

păstrăv indigen podite noi noi (lei) pescuit (lei) 

(teii) 

2019 20000 buc. 3 buc. 1 buc. 8400 62155 53755 

2020 20000 buc. o o 5510 5891 381 

Activitatea aduce profituri mici şi poate fi dezvoltată prin oferirea unor servicii pe lângă 

pescuitul recreativ, repectiv locuri de cazare, locuri de campare, servicii de masă, fotografii floră 

şi faună, etc. Veniturile încasate în anul 2020 au fost influenţate de situaţia epidemiologică. 

La O.S. Oţelu Roşu nu sunt întocmite Planurile de management pentru habitatele 

piscicole(fondurile de pescuit) pârâul Bistra Mărului, pârâul Şucuşi lacul de acumulare Poiana 
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Mărului! Oe întocmirea planurilor răspunde Marian Udrişte. Termenul pentru remedierea 

deficientei, pe care delegatul regiei l-a stabilit cu ocazia controlului, a fost 01.05.2021 

s'.s. REGENERAREA PĂDURILOR - DEZVOLTARE 

5.6.1. Constatări generale la nivelul direcţiei silvice 

La data de 31.12.2018 clasa de regenerare a fost de 669 ha (622,91 ha suprafeţe pe 

care au fost aplicate tratamente cu regenerare sub masiv, 36.72 ha suprafeţe tăieri de 

substituire/refacere si 9.37 ha poieni si goluri), iar programul de regenerare a pădurilor pentru 

anul 2019 a fost 669.18 ha (530.34 ha regenerări naturale şi 138.84 ha regenerări artificiale). 

Programul lucrărilor de completări pentru anul 2019 a fost 58.45 ha având în vedere 

rezultatele controlului anual etapa a li a din toamna 2018. 

La data de 31.12.2019 clasa de regenerare a fost de ha 653 (631,81 ha tratamente cu 

regenerare sub adăpost, 19.69 ha suprafeţe tăieri de substituire/refacere, 16.58 ha poieni si 

goluri şi 1.5 ha in fond forestier privat), iar programul de regenerare a pădurilor pentru anul 2020 

a fost 653.04 ha (567.27 ha regenerări naturale, 84.27 ha regenerări artificiale forestier de stat 

si 1.5 ha regenerări artificiale fond forestier privat). Programul lucrărilor de completări pentru 

anul 2020 a fost 82.72 ha, iar refaceri au fost programate pe 4.00 ha, având în vedere 

rezultatele contro1ului anual etapa a li a din toamna 2019. 

Indicator 2019 2020 

UM: ha proQram realizat program realizat 

Regenerari total 669.18 679 653.04 538 

Regenerari 530.34 531 567.27 443 

naturale 
Regenerari 138.84 148 85.77 95 

artificiale 
Comoletari 58.45 58.45 82.72 82.72 

Refaceri 0.00 0.00 4.00 4.00 

Diferenţa la regenerările naturale, de 124,27 ha în anul 2020 (program 567 .27 ha şi 

realizări 443 ha) se datoreaza dublării în mod eronat la transmiterea datelor la OS Bocşa 

Montană. 

Resursele financiare pentru realizarea lucrărilor de regenere a pădurilor, în anii 2019 şi 

2020, au fost asigurate din fondul de conservare şi regenerare propriu. 

Suprafeţele realizate la lucrările executate pentru ajutorarea regenerării naturale se 

situează la un nivel scăzut (37 % în 2019, respectiv 39 % în 2020}.. 

5. 6. 1. 1. Controlul anual etapa a li a 
Suprafaţa totală supusă controlului anual în toamna anului 2019 a fost de 4127,37 ha 

regenerări (2805,31 ha regenerări naturale şi 1322.06 ha regenerări artificiale). Reuşită 

nesatisfăcătoare pe 70,41 ha regenerări artificiale, cauza fiind seceta excesivă , pierderile fiind 

trecute pe costuri in conformitate cu hotărârea comitetului director. 

În toamna anului 2020, suprafaţa totală supusă controlului anual etapa a li a fost 3524,44 

ha regenerări (2323,61 ha regenerări naturale şi 1200,83 ha regenerări artificiale în fond 

forestier de stat şi 1,5 ha regenerari artificiale in fondul forestier al altor detinatori). 

5. 6. 1. 2. Pepiniere silvice 
La 31.12.2020, cele 109 pepiniere cantonale aflate în administrarea direcţiei aveau o 

suprafaţă totală de 1846 ari. La finele anilor 2019 şi 2020, gradul de ocupare al pepinierelor a 

fost de 45. 7% respectiv de 48,9%. Programul la culturi in pepinierele silvice la speciile de stejar 

pedunculat, gorun şi cer nu a putut fi dimensionat la nivelul necesarului întrucât în arboretele 

semincere nu s-a înregistrat fructificaţie. 

5.6.2. Ocolul Silvic Berzasca 
5.6.2.1. Fundamentarea programului de regenerare a pădurilor, evidenta clasei de 

regenerare, respectarea prevederilor legale şi ale amenajamentelor silvice privind regenerarea 

pădurilor (Regenerări naturale şi artificiale) 

Nr I Felul lucrării Program -'---'-R-'-'e....;;..a_liz_ăr_i ___,_ --'P_ro.c...g.._ra_m _ __._Realizarî 
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crt. I anul anul anul anul 

2019 2019 2020 2020 
(ha) - (ha) 

- -
~a) 

- >- --·-
_(~ -

1 Regenerări 7.8 7.8 o o 
artificiale 

2 Regenerări 12.96 12.96 o o 
naturale 

3 Completări 3.95 3.95 5.07 5.07 

4 Refaceri o o o o 

5. 6.2. 2. Modul de elaborare, aprobare şi aplicare a documentaJiilor tehnice privind 

lucrările de regenerare a pădurilor finanJate din fonduri proprii sau alte surse de finanJare 

Atât pentru anul 2019 cât şi pentru anul 2020, documentaţiile privind activitatea de 

regenerare a pădurilor au fost analizate şi aprobate de comitetului director. Nu au fost executate 

lucrări de regenerare a pădurilor în fondul forestier proprietate privată. Lucrările de regenerare a 

pădurilor in anul 2019 au fost executate cu zilieri, iar în anul 2020 lucrarile au fost executate atât 

cu muncitori zilieri cât şi cu firme prestatoare (S.C. Sultan Alexia S.R.L.). În cazul pepinielor 

silvice lucrările au fost realizate cu personalul silvic. 

5.6.2.3. Organizarea, execuţia şi recepţia lucrărilor de Împăduriri, raportarea operativă şi 

statistică a lucrărilor executate 
Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 

5.6.2.4. Respectarea prevederilor amenajamentelor silvice referitoare la compoziţii de 

Împădurire şi indrumări tehnice 
Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 

5. 6.2. 5. Controlul anual, etapa a li a 
Suprafeţele supuse controlului anual al regenerărilor naturale şi artificiale au fost cele 

comunicate de regie, respectiv direcţie. Suprafaţa totală supusă controlului în~ 2019 a fost de 

284.68 ha (regenerări artificiale 86.03 ha, regenerări naturale 198.65 ha). ln baza datelor 

centralizate, 284.68 ha au fost raportate cu reuşită provizorie bună . A rezultat necesitatea 

parcurgerii cu lucrări de completări pe suprafaţa de 5.07 ha şi descopleşiri pe suprafaţa de 

137.14 ha în cazul regenerărilor artificiale şi cu lucrări de descopleşiri pe suprafaţa de 128.59 

ha, în cazul regenerărilor naturale. 
în anul 2020, suprafaţa totală supusă controlului a fost de 284.68 ha (regenerări 

artificiale 86.03 ha şi regenerări naturale 198.65 ha). În baza datelor centralizate din fişele de 

teren pentru toate regenerările cuprinse în controlul anual, 54.2 ha au fost raportate cu reuşită 

definitivă şi 230.48 ha au fost raportate cu reuşită provizorie bună. A rezultat necesitatea 

parcurgerii cu completări pe 2.86 ha, descopleşiri pe 88.79 ha şi mobilizări ale solului pe 15.35 

ha, în cazul regenerărilor artificiale. A rămas în controlul anual etapa a - li- a suprafaţa de 

70.43 ha, regenerări artificiale. A rezultat, de asemenea, necesitatea parcurgerii suprafeţei de 

62 ha cu lucrări de descopleşiri în cazul regenerărilor naturale. A rămas în controlul anual etapa 

a - li- a suprafaţa de 160.05 ha regenerări naturale. 

5.6.2.6. Producerea, oportunitatea, preţurile de achiziţie ale puieţilor utilizaţi la lucrările 

de Împăduriri, procuraţi de la producători din afara regiei 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 

5.6.2. 7. Fundamentarea programului privind producerea puieţilor forestieri pentru 

Împăduriri şi alte utilizări, conform programului de Împăduriri (Pepiniere silvice), situaţia 

producerii puieţilor forestieri, utilizarea acestora În lucrările de Împăduriri 

Pepiniera silvică aflată în administrarea ocolului are suprafaţă totală de 78 ari. Gradul de 

ocupare cu puieţi forestieri este de 86 %. În anii 2019 şi 2020 din pepiniera silvica au fost livrate 

următ I trr d . f f t' . oaree can I a 1 e puie I ores Ien: 

Nr.crt Anul Cantitate - mii buc Valoare - lei 

1 2019 31.2 3270 

I 2 2020 38.1 10704 -

Preţul de cost mediu al puieţilor forestieri apţi de plantat produşi în pepinierele silvice ale 

ocolului este. 
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I Nr. crt. Anul Pret de cost mediu-lei/buc 
1 2019 0.1 

I---

L-__2 2020 0.28 I 

5.6.2.8. verificări efectuate pe teren 
Au fost verificate suprafeţe cuprinse în controlul I al regenerărilor etapa a li-a Nu sunt 

constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 
5.6.3. Ocolul Silvic Bozovici 
5.6.3.1. Fundamentarea programului de regenerare a pădurilor, evidenta clasei de 

regenerare, respectarea prevederilor legale şi ale amenajamentelor silvice privind regenerarea 
pădurii or (Reoenerări naturale si artificiale) 

Nr. Felul lucrării Program Realizări Program Realizari 

crt. anul anul anul anul 
2019 2019 2020 2020 
(ha) (ha) (ha) (ha) 

1 Regenerări 5.0 5.0 3.0 3.0 

artificiale 
2 Regenerări 39.05 39.05 10.06 10.06 

naturale 
3 Completări 2.89 2.89 2.46 2.46 

4 Refaceri - - - -

5.6.3.2. Modul de elaborare, aprobare şi aplicare a documentaţiilor tehnice privind 
lucrările de regenerare a pădurilor finanfate din fonduri proprii sau alte surse de finanfare 

Ocolul nu a executat lucrări de regenerare a pădurilor în fondul forestier proprietate 
privată. Lucrările de împăduriri şi completări in anii 2019 si 2020 din cadrul ocolulului au fost 
realizate cu muncitori zilieri, iar lucrările de întreţinere au fost realizate cu firme prestatoare 
(S.C. Sultan Alexia S.R.L.). 

5.6.3.3. Organizarea, execuţia şi recepţia lucrărilor de Împăduriri, raportarea operativă şi 
statistică a lucrărilor executate 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 
5.6.3.4. Respectarea prevederilor amenajamentelor silvice referitoare la compoziţii de 

Împădurire şi ale Îndrumărilor tehnice 

Nr. 
Suprafaţă Suprafaţă Formula de împădurire Formula de 

crt. 
U.P. u.a. totală regenerată 

prevăzută de amenajament împădurire realizată 
Obs. 

(ha) artificial (ha) 

1 2019 

111 398 3.89 0.50 8Fa28r 6Fa4Pam 
2 2019 

III 11F 6.12 1.00 5Fa38r1Te1 Pam 10La 

3 IV 318 4.24 1.00 10DT 10Pam 2019 ,___ 
4 IV 368 14.47 1.00 10DT 10Pam 2019 

5 IV 33A 15.33 1.50 3FA7DT 6Fa4Pam 2019 
6 V 57A 13.60 3.00 10OT 10Pam 2020 

5.6.3.5. Controlul anual, etapa a Jf a 
în toamna anului 2019, suprafaţa totală supusă controlului a fost de 258.89 ha 

(regenerări artificiale 59,78 ha şi regenerări naturale 199,11 ha). Din centralizarea datelor au 
rezultat 36.55 ha cu reuşită definitivă şi 222,34 ha cu reuşită provizorie bună, necesitatea 
parcurgerii cu lucrări de completări pe suprafaţa de 2,45 ha şi descopleşiri pe suprafaţa de 
84,31 ha, în cazul regenerărilor artificiale, suprafaţa ramasă în controlul anual etapa a - li- a 
este de 52,28 ha, reprezentată numai de regenerări artificiale. A rezultat, de asemenea, 
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necesitatea parcurgerii cu lucrări de descoplesiri pe suprafata de 43,94 ha in cazul regenerarilor 
naturale, ramânând în controlul anual etapa a - li- a 170,06 ha. 

În anul 2020, suprafaţa totală supusă controlului a fost de 235.40 ha (regenerări artificiale 
55,28 ha si regenerări naturale 180, 12 ha). Au fost raportate 24,61 ha cu reuşită definitivă si 
210,79 ha· cu reuşită provizorie bună. În cazul regenerărilor artificiale a rezultat necesitatea 
parcurgerii a 1,20 ha cu lucrări de completări si 65,96 ha cu descoplesiri, rămânând în controlul 
anual etapa a - li- a 42,03 ha. În cazul regen~rarilor naturale a rezultat necesitatea parcurgerii 
cu lucrări de descoplesiri pe 98,52 ha şi au ramas în controlul anual etapa a - li- a 168,76 ha. 

5.6.3.6. Procedura, oportunitatea, preţurile de achiziţie ale puieţilor utilizaţi la lucrările de 
Împăduriri, procuraţi de la producători din afara regiei 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 
5.6.3. 7. Fundamentarea programului privind producerea puieţilor forestieri pentru 

Împăduriri şi alte utilizări, conform programului de Împăduriri (Pepiniere silvice), situaţia 
producerii puieţilor forestieri, utilizarea acestora În lucrările de Împăduriri 

Ocolul are în administrare o pepinieră silvică cu suprafaţă totală de 92 ari. Gradul de 
ocupare cu puieti forestieri rezultat pentru pepiniera silvică aflată în administrare este de 61 %. 
În anii 2019 şi 2020 din pepiniera silvica au fost livraţi puieţi forestieri în cantităţile şi la preţurile 
de cost prezentate tabelar în continuare. 

Nr.crt Anul Cantitate - mii buc Valoare - lei 
1 2019 52.652 50677.94 
2 2020 116.56 76796.64 

Nr. crt. Anul Pet de cost mediu-lei/buc 
1 2019 0.96 
2 2020 0.65 

5.6.4. Ocolul Silvic Nera 
5. 6.4. 1. Fundamentarea programului de regenerare a pădurilor, evidenta clasei de 

regenerare, respectarea prevederilor legale şi ale amenajamentelor silvice privind regenerarea 
pădurilor (Regenerări naturale şi artificiale) 

Nr. Felul lucrării Program Realizări Program Realizari 
crt. anul anul anul anul 

2019 2019 2020 2020 
(ha) (ha) (ha) (ha) 

1 Regenerări 4.00 4.00 4.00 4.00 
artificiale 

2 Regenerări 37.50 37.50 17.40 17.40 
naturale 

3 Completări 5.08 5.08 1.41 1.41 

4 Refaceri - - - -

5.6.4.2. Modul de elaborare, aprobare şi aplicare a documentaţiilor tehnice privind 
lucrările de regenerare a pădurilor finanţate din fonduri proprii sau alte surse de finantare 

Lucrările de regenerare a pădurilor in anul 2019 au fost executate cu zilieri, iar în anul 
2020 lucrarile s-au executat cu firme prestatoare (S.C. Sultan Alexia S.R.L.). în cazul pepinielor 
lucrările au fost realizate cu muncitori zilieri în 2019 şi cu firme prestatoare (S.C. Sultan Alexia 
S.R.l.) în anul 2020. 

5.6.4.3. Organizarea, execuţia şi recepţia lucrărilor de Împăduriri, raportarea operativă şi 
statistică a lucrărilor executate 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 
5.6.4.4. Respectarea prevederilor amenajamente/or silvice referitoare la compoziţii de 

împădurire şi ale îndrumărilor tehnice 
Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 
5. 6.4. 5. Controlul anual, etapa a li a 
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În toamna anului 2019, suprafaţa totală supusă controlului a fost de 420,75 ha 
(regenerări artificiale 95, 1 ha şi regenerări naturale 325,65 ha). Au fost raportate 17,0 ha cu 
reuşită definitivă şi 78, 1 ha cu reuşită provizorie bună. A rezultat necesitatea parcurgerii cu 
lucrări de completări pe suprafaţa de 1,41 ha şi descopleşiri pe suprafaţa de 108,5 ha în cazul 
regenerărilor artificiale. Suprafaţa ramasă în controlul anual etapa a - li- a la regenerări 
artificiale a fost de 78, 1 ha. 

În anul 2020, suprafaţa totală supusă controlului a fost de 84,67 ha (regenerări artificiale 
17,9 ha şi regenerări naturale 66,77 ha). Pentru toate regenerările cuprinse în controlul anual, 
11 ,87 ha au fost raportate cu reuşită definitivă şi 64,2 ha au fost raportate cu reuşită provizorie 
bună. A rezultat necesitatea parcurgerii cu lucrări de completări pe suprafaţa de 1,4 ha şi 
descopleşiri pe suprafaţa de 83,2 ha în cazul regenerărilor artificiale. 

Suprafaţa ramasă în control anual etapa a - li- a la regenerări artificiale este de 64,2 ha. 
5.6.4.6. Procedura, oportunitatea, preţurile de achiziţie ale puieţilor utilizaţi la lucrările de 

Împăduriri, procuraţi de la producători din afara regiei 
Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 
5. 6.4. 7. Fundamentarea programului privind producerea puieţilor forestieri pentru 

Împăduriri şi alte utilizări, conform programului de Împăduriri (Pepiniere silvice), situaţia 
producerii puieţilor forestieri, utilizarea acestora În lucrările de Împăduriri 

Pepiniera silvică are o suprafaţă totală de 119 ari. Gradul de ocupare cu puieti forestieri 
rezultat pentru pepiniera silvică aflată în administrare este de 62 %. În anii 2019 şi 2020 din 
pepiniera silvica au fost livraţi puieţi forestieri în cantităţile şi la preţurile de cost prezentate 
tabelar în continuare. 

Nr.crt Anul Cantitate - mii buc Valoare - lei 

1 2019 49,94 23443 

2 2020 9,3 5163 

Nr. crt. Anul Pet de cost mediu-lei/buc 
1 2019 0,469 
2 2020 0,555 

5. 6.4. 8. Verificări efectuate pe teren 
în pepiniera silvică Ogeşele am constat că în lotul nr. 5 ~e molid (1+4) în suprafaţă de 8 

ari, puieţii sunt depăşiţi stadial, având înălţimi între 1,5 - 2,5 m. ln acest lot sunt 60.879 puieţi cu 
o valoare de 28.717,4 lei. Ocolul a solicitat direcţiei aprobarea casării acestui lot de puieţi şi 
trecea valorii cheltuielilor pe costuri. Până la data controlului nu s-a primit niciun răspuns. De 
asemenea, s-a solicitat trecerea pe costuri a unui alt lot de paltin de munte care figurează 
scriptic în pepiniera Ogaşele, el fiind de fapt pe un teren particular în raza localităţii Prigor, lot în 
suprafaţă de 16,87 ari, ocupat cu puieţi de paltin de munte depăşiţi stadial, aceştia având 
înălţimi de 3,0-3,5 m. este vorba despre 57.900 puieţi cu o valoare de 25.081,61 lei. Nici în 
acest caz direcţia nu a răspuns. 

Lotul nr. 8 paltin de munte, 30.000 puieţi în vârstă de 2 ani, suprafaţă 10 ari, ce este în 
curs de a fi scos, prezintă înălţimi între 2,0-2,5 m. Având în vedere creşterile viguroase din 
pepinieră, puieţii de paltin ajung apţi de plantat încă din primul an, menţinerea lor încă un an 
putând duce la uscarea lor în timpul primului sezon de vegetaţie. 

Lotul nr. 7 de molid (1+4) în suprafaţă de 7,5 ari, având un inventar de 56.000 puieţi , 
prezintă î_nâlţimi ale puieţilor între 0,6 - 1,0 m fiind de asemenea depăşiţi stadial şi improprii 
plantării. ln măsura în care nu se găseşte valorificare acestora în primăvara acestui an (2021 ), 
şi acest lot va trebui casat şi valoarea cheltuielilor cu producerea puieţilor trecută pe costuri. 

UP V , ua 398 în suprafaţă de 17,3 ha a fost parcurs cu tratamentul tăierilor progresive, 
tăiere de racordare în anul 2017. O suprafaţă de 14,20 ha a fost raportată cu regenerare 
naturală 1 O Fa, iar o suprafaţă de 1,5 ha a fost plantată cu 6Pam 4Mo pentru a realiza 
compoziţia ţel prevăzută în amenajament. A ramas o suprafaţă de 1,6 ha care care nu figurează 
scriptic ca fiind regenerată, existând prezumţia de încălcare a prevederile art. 30 din Legea nr. 
46/2008 Codul silvic care stipulează că „lucrările de regenerare artificială şi de completare a 

103 



regenerărilor naturale se execute în termen de cel mult două sezoane de vegetaţie de la tăierea 

definitivă". S-a contata de asemenea că puieţii de paltin de munte plantaţi , în marea lor 

majoritate, au suferit o uscare a părţii superioare în timpul sezonului de vegetaţie, un număr 

semnificativ de puieţi pornind în vegetaţie din mugurii existenţi în partea inferioară a tulpinii. 

Acesta s-a datorat în principal mărimi i puieţilor de paltin de munte (1 ,0 - 1,5 m) care au suferit 

datorită deficitului între evapotranspiraţie şi asimilaţia din sol. La nici o piaţă de probă nu se mai 

putea vizualiza numărul acesteia precum şi numărul de puieţi inventariaţi la controlul etapa a li

a din toamna 2020. Nu a fost executată nici o lucrare de întreţinere a plantaţiei, deşi era 

necesară. Datorită stratului consistent de zăpadă nu s-a putut constata dacă suprafaţa de 1,6 

ha este ocupată cu regenerare naturală . 

UP V, ua 56A în suprafaţă totală de 26,39 ha, în anul 2015 a a fost parcurs cu 

tratamentul tăierilor progresive, tăiere de racordare pe o suprafaţă de 1 O ha. În anul 2017 a fost 

raportată o suprafaţă de 8,0 ha cu regenerare naturală 10 Fa, iar o suprafată de 2,0 ha 

identificată ca goluri în regenerarea naturală a fost plantată cu compoziţia 5 Pam 4Fa 1 Mo. în 

anul 2018 s-a efectuat o nouă tăiere progresivă de racordare pe 1,39 ha, iar în anul 2019 pe 

restul suprafeţei parcelei, respectiv pe 15,0 ha. în anul 2020 a fost plantată o suprafaţă de 2,5 

ha cu compoziţia 9 Pam 1 Fa, iar suprafaţa de 13,9 ha s-a raportat la regenerări naturale. La nici 

o piaţă de probă nu se mai putea vizualiza numărul acesteia precum şi numărul de puieţi 

număraţi la controlul etapa a li-a din T 2020. Au fost executate lucrări de descopleşiri în 

suprafeţele regenerate artificial. 

5.6.5. Ocolul Silvic Oravita 
• 

5. 6. 5. 1. Fundamentarea programului de regenerare a pădurilor, evidenta clasei de 

regenerare, respectarea prevederi/or legale şi ale amenajamentelor silvice privind regenerarea 

pădurilor (Regenerări naturale şi artificiale) 

Nr. Felul lucrării Program anul Realizări anul Program anul Real izări anul 

crt. 2019 2019 2020 2020 

-
{ha) (ha) (ha) /ha} 

1 Regenerări 2.90 3.38 2.00 2.00 

artificiale 

2 Regenerări 22.24 22.24 59.09 59.09 

naturale 

3 Completări 13.67 13.67 10.22 10.22 

4 Refaceri 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. 6. 5. 2. Modul de elaborare, aprobare şi aplicare a documenta fiilor tehnice privind 

lucrările de regenerare a pădurilor finantate din fonduri proprii sau alte surse de finanfare 

Lucrările de regenerare a pădurilor şi lucrările în pepinierele silvice în anul 2019 au fost 

realizate cu muncitori zilieri. în anul 2020 lucrările de împăduriri şi copletarea lipsurilor în 

plantaţii au fost realizate cu muncitori zilieri iar lucrările de întreţinere a regenerărilor precum şi 

lucrările in pepinierele silvice au fost execitate cu firme prestatoare (Byon Waldex S.R.L.}. 

5.6.5.3. Organizarea, execuţia şi recepţia lucrărilor de împăduriri, raportarea operativă şi 

statistică a lucrărilor executate 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 

5. 6. 5.4. Controlul I, etapa a li a 

În toamna anului 2019, în cazul regenerărilor artificialle, suprafaţa totală supusă 

controlului a fost de 310,30 ha (regenerări artificiale 150.56 ha şi regenerări naturale 159.74 

ha). În cazul regenerărilor artificiale, 64.70 ha au fost raportate cu reuşită definitivă şi 245.60 ha 

au fost raportate cu reuşită provizorie bună. A rezultat necesitatea parcurgerii cu lucrări de 

completări pe suprafaţa de 10.22 ha, descopleşiri pe suprafaţa de 159.48 ha şi mobilizări ale 

solului pe suprafata de 2.65 ha. Suprafata ramasă în controlul I etapa a - li- a 116.36 ha. 

În cazul regenerărilor naturale a ;ezultat necesitatea parcurgerii cu l ucrări de degajări pe 

o suprafaţa de 17.00 ha şi descopleşiri pe suprafaţa de 52.00 ha iar suprafaţa ramasă în 

controlul I etapa a - li- a este de 129.24 ha. 

În anul 2020 suprafaţa totală supusă c~ntrolului a fost de 306.69 ha (regenerări artificiale 

118.36 ha şi regenerări naturale 188.33 ha). ln cazul regenerărilor artificiale, 66.70 ha au fost 
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raportate cu reuşită definitivă şi 239.99 ha au fost raportate cu reuşită provizorie bună. A 
rezultat necesitatea parcurgerii cu lucrări de completări pe suprafaţa de 3.05 ha, descopleşiri 
pe suprafaţa de 93.46 ha şi mobilizări ale solului pe suprafaţa de 1.15 ha, rămânând în controlul 
I etapa a - li- a suprafata de 93.26 ha. 

în cazul regener~rilor naturale a rezultat necesitatea parcurgerii cu lucrări de degajări pe 
o suprafaţa de 12.00 ha, descopleşiri pe suprafaţa de 32.40 ha şi curăţiri pe o suprafaţă de 6.00 
ha. 

5.6.5.5. Procedura, oportunitatea, preţurile de achiziţie ale puieţilor utilizaţi la lucrările de 
Împăduriri, procuraţi de la producători din afara regiei 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 
5. 6. 5. 6. Fundamentarea programului privind producerea puieţilor forestieri pentru 

Împăduriri şi alte utilizări, conform programului de Împăduriri (Pepiniere silvice), situaţia 
producerii puieţilor forestieri, utilizarea acestora În lucrările de Împăduriri. 

Ocolul are în administrare pepiniere silvice cu suprafaţă totală de 86.00 ari, suprafaţa 
destinată producerii puieţilor forestieri este de 84.00 ari. Gradul de ocupare cu puieti forestieri 
rezultat pentru pepinierele silvice aflate în administrare este de 37 %. În anii 2019 şi 2020 din 
pepiniera silvica au fost livraţi puieţi forestieri în cantităţile şi la preţurile de cost prezentate 
tabelar în continuare. 

Nr.crt Anul Cantitate - mii buc Valoare- lei 
1 2019 4.05 1094.00 
2 2020 13.00 2210.00 

Nr. crt. Anul Pet de cost mediu-lei/buc 
1 2019 0.17/buc 
2 2020 0.16/buc 

5.6.6. Ocolul Silvic Otelu Rosu • • 
5.6.6.1. Fundamentarea programului de regenerare a pădurilor, evidenta clasei de 

regenerare, respectarea prevederilor legale şi ale amenajamentelor silvice privind regenerarea 
pădurilor (Regenerări naturale şi artificiale) 

Nr. Felul lucrării Program anul Realizări anul Program anul Realizări anul 
crt. 2019 2019 2020 2020 

/ha) (ha} lhal (ha) 
1 Regenerări 21.02 21.02 28 35.6 

artificiale 
2 Regenerări 30.5 30.5 8.79 8.79 

naturale 
3 Completări 1.6 1.6 3.31 3.31 
4 Refaceri o o o o 

5.6.6.2. Modul de elaborare, aprobare şi aplicare a documentaJiilor tehnice privind 
lucrările de regenerare a pădurilor finantate din fonduri proprii sau alte surse de finantare 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 
5. 6. 6. 3. Controlul anual, etapa a !! a 
În toamna anului 2019, suprafaţa totală supusă controlului a fost de 254.42 ha 

(regenerări artificiale133.14 ha şi regenerări naturale 121 .28 ha). Au rezultat 69.78 ha cu reuşită 
definitivă, din care 20.84 ha la regenerari naturale 48.94 ha regenerari artificiale şi 184.64 ha 
au fost raportate cu reuşită provizorie bună, necesitatea parcurgerii cu lucrări de completări pe 
suprafaţa de 3.31 ha, descopleşiri pe suprafaţa de· 147.98 ha. Suprafaţa ramasă în controlul 
anual etapa a - li- a a fost de 112.30 ha, reprezentată numai de regenerări artificiale. 

În anul 2020, suprafata totală supusă controlului a fost de 229.3 ha (regenerări artificiale 
147.9 ha şi regenerări naturale 81 .13 ha). În baza datelor centralizate din fişele de teren pentru 
toate regenerările cuprinse în controlul anual, 33.57 ha au fost raportate cu reuşită definitivă şi 
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195.46 ha au fost raportate cu reuşită provizorie bună. A rezultat necesitatea parcurgerii cu 

lucrări de completări pe suprafaţa de 3.429 ha, descopleşiri pe suprafaţa de 185.15 ha , în 

cazul regenerărilor artificiale. Suprafaţa ramasă în controlul anual etapa a - li- a a fost de 

126.63 ha regenerări artificiale şi de 68.83 ha regenerări naturale. A rezultat necesitatea 

parcurgerii cu lucrari de descoplesiri pe suprafata de 39.03 ha regenerari naturale. 

5.6.6.4. Procedura, oportunitatea, preţurile de achiziţie ale puieţilor utilizaţi la lucrările de 

Împăduriri, procuraţi de la producători din afara regiei 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 

5.6.6.5. Fundamentarea programului privind producerea puieţilor forestieri pentru 

Împăduriri şi alte utilizări, conform programului de Împăduriri (Pepiniere silvice), situaţia 

producerii puieţilor forestieri, utilizarea acestora În lucrările de Împăduriri 

Ocolul are în administrare pepiniere silvice cu suprafaţă totală de 159 ari. Gradul de 

ocupare cu puieti forestieri rezultat pentru pepiniera silvică aflată în administrare este de 91 .6 

%. în anii 2019 ' şi 2020 din pepiniera silvica au fost livraţi puieţi forestieri în cantităţile şi la 

preţurile de cost prezentate tabelar în continuare. 

Nr.crt ' Anul Cantitate - mii buc Valoare - lei 

1 2019 3.1 3999.42 

2 2020 1.45 768.08 

Nr. crt. Anul Pet de cost mediu-lei/buc 

1 2019 0.51 

2 2020 0.64 

5. 6. 6. 6. Verificări efectuate pe teren 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 

5.6. 7. Ocolul Silvic Rusca Montană 
5. 6. 7. 1. Fundamentarea programului de regenerare a pădurilor, evidenţa clasei de 

regenerare, respectarea prevederilor legale şi ale amenajamentelor silvice privind regenerarea 

pădurilor (Regenerări naturale si artificiale) 

Nr. Felul lucrăni Program Realizări anul Program anul Realizări anul 2020 

crt. anul 2019 2020 

2019 
(ha) (ha) (ha) (ha) 

1 Regenerări 9.4 9.4 5.18 5.18 

artificiale 
2 Regenerări 79.9 79.9 2164 21 64 

naturale 
3 Completări 2.82 2.82 1.41 1.41 

4 Refaceri X X X X 

5. 6. 7. 2. Modul de elaborare, aprobare şi aplicare a documentaţiilor tehnice privind 

lucrările de regenerare a pădurilor finanţate din fonduri proprii sau alte surse de finanţare 

Lucrările de regenerare a pădurilor în anul 2019 si în anul 2020 din cadrul ocolulului au 

fost realizate cu firme prestatoare si muncitori zilieri iar în pepinierele silvice lucrările au fost 

realizate cu muncitori zilieri si cu firme prestatoare. 

5. 6. 7. 3. Controlul I, etapa a li a 
în toamna anului 2019, suprafaţa totală supusă controlului a fost de 320.13 ha 

(regenerări artificiale 96.62 ha şi regenerări naturale 223.51 ha). În cazul regenerărilor 

artificiale, 77.37 ha au fost raportate cu reuşită definitivă şi 242.76 ha au fost raportate cu 

reuşită provizorie bună, a rezultat necesitatea parcurgerii cu lucrări de completări pe suprafaţa 

de 2.82 ha, descopleşiri pe suprafaţa de 114.83 ha şi a ramasă în controlul anual etapa a - li- a 

supraf~ţa de 88.82 ha. 
ln anul 2020, suprafaţa totală supusă controlului a fost de 269.58 ha (regenerări artificiale 

94.00 ha şi regenerări naturale 175.58 ha). La regenerări artificiale, 89.34 ha au fost raportate 
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cu reuşită definitivă, 178.15 ha au fost raportate cu reuşită provizorie bună şi a rezultat 

necesitatea parcurgerii cu lucrări de completări pe suprafaţa de 1.41 ha, descoplesiri pe 

suprafaţa de 110.82 ha, ramânând în controlul anual etapa a - li- a suprafaţa de 79.70 °ha. în 

cazul regenerărilor naturale, suprafaţa rămasă în controlul anual etapa a-li-a pentru anul 2019 

este de 153.94 ha, iar pentru anul 2020 este de 100.54 ha. 

5. 6. 7. 4. Situaţia producerii puieţilor forestieri, utilizarea acestora in lucrările de impăduriri. 

Ocolul Silvic Rusca Montană are în administrare 5 pepiniere silvice cantonale cu 

suprafaţă totală de 61.0 ari. Gradul de ocupare cu puieţi forestieri rezultat pentru pepiniera 

silvică aflată în administrare este de 59%. În anii 2019 şi 2020 din pepiniera silvica au fost livraţi 

puieţi forestieri în cantităţile şi la preţurile de cost prezentate tabelar în continuare. 

- -
Nr.crt Anul Cantitate - mii buc Valoare - lei --- -,.... - -·-- --- - -

1 2019 82.835 59678.12 

2 2020 20.31 12205.55 --

-
Nr. crt. Anul Pet de cost mediu-lei/buc 

1 2019 0.72 

2 2020 0.6 --
5.6.7.5. Verificări efectuate pe teren 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore de consemnat. 

5.7. TRANSPORTURI-MECANIZARE, INVESTIŢII DIN 

FONDURI PROPRII 51 ACCESIBILIZARE 

5. 7.1. Constatări generale la nivelul direcţiei silvice 

5. 7.1.1. Transporturi-Mecanizare 

-

-
--

Foile de parcurs nu sunt în totalitate verificate de către responsabilul cu activitatea de 

transporturi-mecanizare (sau altă persoana desemnată de conducatorul unităţii) şi nu sunt 

completate la toate rubricile. Majoritatea deplasărilor, făcute cu autovehiculele din dotare, nu 

sunt justificate prin ordine de deplasare (delegatii). FAZ nu sunt completate la toate rubricile, nu 

sunt semnate, în conformitate cu procedura operaţională specifică şi nu există câte un carnet de 

bord pentru fiecare autovehicul din parcul auto. 

5. 7. 1. 2. Scoaterea din funcJiune a mijloacelor fixe 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 

5. 7. 1. 3. Investiţii cu finanţare din fonduri proprii 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 

5. 7 .2. Ocolul Silvic Berzasca 
5. 7.2.1. Transporturi-Mecanizare 

Au fost constatate, în general, aceleaşi deficienţe întâlnite şi la nivelul direcţiei. 

5. 7. 2. 2. Scoaterea din funcJiune a mijloacelor fixe 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 

5. 7.2.3. Investiţii cu finanţare din fonduri proprii 

Pentru anul 2020, a fost propusă includerea în lista de investiţii cu finanţare din fonduri 

proprii a obiectivului „Lucrări de reabilitare Cabana Cozia". Propunerea nu a fost aprobată, din 

cauza situaţiei financiare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, nefiind considerată 

necesară şi oportună la momentul solicitării. . 

5. 7.3. Ocolul Silvic Bozovici 
5. 7.3.1. Transporturi-Mecanizare 

Au fost constatate, în general, aceleaşi deficienţe întâlnite şi la nivelul direcţiei. 

5.7.4. Ocolul Silvic Nera 
5. 7.4.1. Transporturi-Mecanizare 

Au fost constatate, în general, aceleaşi deficienţe întâlnite şi la nivelul direcţiei. 

5. 7.4.2. Scoaterea din funcţiune a mijloace/or fixe 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 

5. 7. 4. 3. Investiţii cu finanţare din fonduri proprii 
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Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 
5.7.5. Ocolul Silvic Oravita , 
5. 7.5.1. Transporturi-Mecanizare 
Au fost constatate, în general, aceleaşi deficienţe întâlnite şi la nivelul direcţiei. 
5. 7.5.2. Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe 
Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 
5. 7.5.3. Investiţii cu finanţare din fonduri proprii 
O.S. Oraviţa a propus includerea în programul de investiţii cu finanţare din fonduri proprii 

pentru anul 2020 obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Ocol Silvic Oraviţa". 
Propunerea nu a fost aprobată, nefiind considerată necesară şi oportună la momentul 

solicitării. 

5.7.6. Ocolul Silvic Otelu Rosu , ' 
5. 7. 6. 1. Transporturi-Mecanizare 
Au fost constatate, în general, aceleaşi deficienţe întâlnite şi la nivelul direcţiei. 
5. 7. 6. 2. Scoaterea din funcJiune a mijloacelor fixe 
Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 
5.7.7. Ocolul Silvic Rusca Montană 
5. 7. 7.1. Transporturi-Mecanizare 
Au fost constatate, în general, aceleaşi deficienţe întâlnite şi la nivelul direcţiei. 
5. 7. 7. 2. Scoaterea din functiune a mijloace/or fixe 
Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 
5.8. VERIFICĂRI INVESTITII 51 DRUMURI FORESTIERE, 
REVERIFICĂRI INVESTITII DIN FONDUL DE ACCESIBILIZARE 
5.8.1. Drumuri forestiere şi investiţii finanţate de la bugetul de stat şi 

din creditul extern acordat de BDCE 
5.8.1.1. Analiza oportunităţii promovării investiţiilor de drumuri forestiere, ţinând cont de 

priorităţile direcţiei silvice precum şi de eficienţa lor economică (masa lemnoasă transportată, 
suprafaţa de fond forestier accesibilizată) 

Necesitatea promovării unor obiective de reabilitare/refacere a drumurilor forestiere la 
nivelul direcţiei este foarte mare. Urgenţa şi oportunitatea promovării acestora, pe surse de 
finanţare, va fi decisă de direcţie cu ocazia stabilirii programelor anuale de investiţii. 

La stabilirea programelor anuale de investiţii, pe surse de finanţare, vor fi avute în vedere 
nevoile reale, în funcţie de starea drumurilor forestiere din bazinele forestiere în care urmează 
să fie amplasată masă lemnoasă în anii următori, astfel încât lucrările de investi~i să fie 
finalizate înaintea începerii lucrărilor de exploatare a masei lemnoase. Este necesară o analiză 
responsabilă a stării tehnice a fiecărui drum forestier axial înaintea stabilirii intervenţiilor cu 
lucrări de investiţii asupra acestuia şi promovarea, cu prioritate, a lucrărilor de 
reabilitare/refacere a drumurilor forestiere axiale, în detrimentul lucrărilor de întreţineri şi 
reparaţii. 

Ducerea la îndeplinire a măsurilor precizate mai sus va fi urmărită permanent de 
directorul ce are responsabilităţi în materia investiţiilor şi de responsabilii cu aceste activităţi de 
la direcţie şi ocoale. 

5. 8. 1. 2. Atribuţii stabilite pentru responsabilii cu investiţiile, diriginte de şantier, proiectant 
La directia silvică si la Ocoalele Silvice Mehadia, Bozovici, Moldova Nouă, Bocsa 

Română, Bocşa Montană, Văliug, Teregova şi Oţelu Roşu : . 
Se constată că fişele posturilor celor doi ingineri din Compartimentul Investiţii-Drumuri 

forestiere din organigrama direcţiei silvice sunt identice, deşi reponsabilităţile efective pentru 
unele categorii de investiţii sunt separate; Fişele posturilor responsabililor de investiţii de la 
nivelul direcţiei silvice, inclusiv a şefului de birou, nu acoperă întreaga paletă de preocupări şi 
responsabilităţi pe care le presupune activitatea de investiţii finanţate de la bugetul de stat şi din 
credite externe; Responsabilii de investiţii de la ocoalele silvice au, în cea mai mare parte, 
atribu~uni multiple; Atribuţiunile responsabililor de la ocoale pe linie de investiţii sunt foarte 
sumare şi nu acoperă nici preocupările minime ce ţin de investiţii şi, având în general multe alte 
sarcini/atribuţii legate de alte activităţi, nu pot aloca suficient timp investiţiilor; Direcţia silvică a 

108 



stabilit atribuţiuni exprese pentru responsabilii cu investiţiile , pe perioada executării de lucrări cu 
echipa specializată pentru reparaţii de drumuri forestiere, doar pentru responsabilii de la 
Ocoalele Silvice Văliug, Moldova Nouă şi Bozovici. 

Având în vedere că direcţia silvică are în portofoliu 5 obiective de investiţi i din categoria 
corectarea torenţilor şi 7 din categoria reabilitarea drumurilor forestiere, în programul de 
investiţii cu finanţare de la bugetul de stat şi din creditul extern, ţinând cont de constatările de 
pe teren, considerăm că realizarea lucrărilor aferente acestor obiective nu va putea fi urmărită 
corespunzător, în condiţiile descrise mai sus. 

Verificările pe teren efectuate la obiectivele de investiţii din categoria corectarea 
torenţilor, prezentate în continuare, au scos în evidenţă unele deficienţe în activitatea de 
urmărire pe parcursul execuţiei acestor investiţii, atât la nivelul responsabililor silvici, cât şi la 
nivelul diriginţilor de şantier şi al proiectanţilor. 

Faţă de constatările consemnate la punctul 5.8.1.2. de mai sus se impun unele măsuri, 
de aplicat în cel mai scurt timp posibil, respectiv: 

Completarea fişelor posturilor responsabililor de investiţi i de la nivelul direcţiei silvice, 
inclusiv a şefului de birou, cu atribuţiuni specifice care să acopere întreaga paletă de preocupări 
şi responsabilităţi consultând în acest sens PO- 08. 04.01; 

Completarea fişelor posturilor celor doi ingineri din Compartimentul Investiţii-Drumuri 
forestiere din organigrama direcţiei silvice cu responsabilităţile efective pe care le îndeplinesc în 
prezent; 

Completarea fişelor posturilor responsabililor de investiţii de la ocoalele silvice cu un set 
de atribuţiuni specifice, minimale, care să acopere întreaga activitate de investiţii, indiferent de 
sursa de finanţare. 

Măsurile enumerate mai sus vor fi realizate şi urmărite, de la caz la caz, de directorul şi 
directorul tehnic al direcţiei silvice, şeful de birou, şefii de ocoale. 

5. 8. 1. 3. Stadiul obiectivelor finanţate de la buget şi din credit extern cuprinse în listele 
aprobate 

La Capitolul Cc-Proiectare există două obiective, respectiv „Reabilitare OF Valea 
Oraviţei-tronson Izvorul Lung" şi „Reabilitare OF Valea Radimnei I-V". 

La Capitolul Cd-Execuţie există 7 obiective finanţate de la buget, respectiv CT Valea 
Baronului, CT Poiana Mărului, etapa a li-a, Reabilitare pod la OF Bistra, Reabiliare pod la OF 
Ogaşul Şerpilor, Reabilitare DAF Valea Viilor, Reabilitare DAF Teiuş-Timnic, Reabilitare OF 
Putna, tronson li şi 5 prin credit extern, respectiv CT Radimna, CT din BH Breazova, CT din BH 
Helişag-Nera, CT din BH Dognecea, CT Polom. 

5. 8. 1. 3. 1. Obiective de investiţii finantate de la bugetul de stat 
Toate obiectivele necesită actualizarea documentaţiilor existente, întrucât valoarea 

actualizată a devizului general, depăşeşte valoarea aprobată. 
Regia a solicitat încă din cursul anului 2019 întocmirea Notelor de fundamentare, 

Temelor de proiectare şi Devizelor estimative, în vederea achiziţiei serviciilor de proiectare 
pentru actualizarea documentaţiilor tehnico-economice. Stadiul acestor demersuri este diferit, 
astfel, 

-pentru „Reabilitare drum forestier Valea Oraviţei - tronson Izvorul Lung" şi „Reabilitare 
drum forestier Valea Radimnei I-V" au fost finalizate procedurile de achiziţie pentru serviciile de 
proiectare şi încheiate contractele la data de 10.1 1.2020, iar emiterea ordinelor de începere 
pentru prestarea serviciilor de proiectare se va face imediat ce condiţiile meteo vor permite 
deplasarea proiectanţilor pe teren; 

-pentru „Corectarea torenţilor Valea Baronului", ,,Corectarea torenţilor Poiana Mărului", 
„Reabilitare drum forestier Valea Viilor" şi „Reabilitare drum forestier Teiuş-Timnic" la data de 
12.01.2021 au fost aprobate temele de proiectare, notele de fundamentare şi devizele 
estimative, direcţia a întocmit caietele de sarcini şi referatele de necesitate în vederea 
introducerii în programul de achiziţii , după aprobarea programului de investiţii pentru anul 2021 
vor fi demarate procedurile de achiziţie pentru serviciile de proiectare în vederea actualizării 
documentaţiilor tehnico-economice.iar la această dată, programul aprobat de minister este 
transmis direcţiei; 
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poate

-comunicarea de către minister cu întârziere de aproape 4 luni a programului aprobat 

creează reale probleme în evoluţia obiectivelor de investiţii. Se dorea ca în perioada de iarna, 

improprie execuţiei, să se realizeze şi să se aprobe documentaţiile tehnico-economice, iar odată 

cu venirea verii să se contracteze şi să înceapă execuţia . Toate aceste previziuni nu vor mai 

putea fi realizate. Prin urmare, vom putea vorbi de execuţie la aceste obiective abia în 

primăvara următoare; 

-pentru „Reabilitare pod la drum forestier Bistra" şi „Reabilitare pod la drum forestier 

Ogaşul Şerpilor" direcţia silvică încă nu a întocmit notele de fundamentare, temele de proiectare 

şi devizele estimative, întârzierea fiind cauzată de obţinerea cu dificultate a unor oferte de preţ 

estimative pentru proiectarea de poduri de la firme atestate în acest domeniu . Obiectivul 

„Reabilitare pod la drum forestier Bistra" se găseşte într-o situaţie specială, fiind în discuţie şi 

analiză solicitarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin privind schimbarea situaţiei juridice a 

tronsonului de drum Bistra - Corciova, pe care este amplasat podul; 

-pentru „Reabilitare Drum Forestier Putna tronson li" a fost întocmit Proiectul tehnic de 

execuţie şi preavizat pe teren în data de 04.03.2021, iar în data de 12.03.2021, proiectul tehnic 

a fost avizat în Comisia CTE a direcţiei silvice. La data controlului procedura de achiziţie pentru 

contractarea execuţiei lucrărilor nu era demarată. 
Urmare constatărilor, aşa cum au fost ele prezentate la punctul 5.8.1.3.1. de mai sus, 

delegatul regiei a apreciat că se impuneau unele măsuri, de aplicat în cel mai scurt timp posibil, 

ţinându-se cont şi de condiţiile de natură organizatorică sau de factorii meteo, astfel 

-direcţia silvică va demara procedurile de achiziţie pentru contractarea execuţiei lucrărilor 

la obiectivul „Reabilitare Drum Forestier Putna tronson li" şi pentru contractarea serviciilor de 

proiectare pentru obiectivele „Corectarea torenţilor Valea Baronului", ,,Corectarea torenţilor 

Poiana Mărului", ,,Reabilitare drum forestier Valea Viilor'' şi „Reabilitare drum forestier Teiuş

Timnic", imediat ce RNP-Romsilva va comunica Programul de investiţii aprobat de minister; 

-direcţia silvică să emită ordinele de începere a serviciilor de proiectare pentru obiectivele 

„Reabilitare drum forestier Valea Oraviţei - tronson Izvorul Lung" şi „Reabilitare drum forestier 

Valea Radimnei I-V", imediat ce condiţiile meteo permit acest lucru; 
-direcţia silvică să întocmescă şi să transmită la regie, pentru aprobare, nota de 

fundamentare, tema de proiectare şi devizul estimativ pentru obiectivul „ReabiUtare pod la drum 

forestier Ogaşul Şerpilor''. 
Măsurile de mai sus vor fi duse la îndeplinire de compartimentul de specialitate al 

direcţiei silvice şi de conducerea direcţiei cu responsabilităţi în materia investiţiilor. 

5. 8. 1. 3. 2. Obiective de investitii finantate din creditul ex tem 
Realizarea celor 5 obiective de investiţii este foarte întârziată, pe de o parte datorită 

nealocării de către minister a resurselor financiare pentru începerea execuţiei imediat după 

contractarea lucrărilor şi ulterior, datorită neimplicării direcţiei silvice în actualizarea devizelor 

generale pentru reluarea/începerea execuţiei. 
Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Dognecea 
Autorizaţia de construire expirată. Prin certificatul de urbanism obţinut se solicită 

efectuarea unei expertize tehnice. În timpul controlului s-a demarat procedura de achiziţie 

pentru contractarea serviciilor de expertiză. 
Piesele executate pe cele 3 văi torenţiale (Ravena borna 131 - canal 1 KB L=17,6m, 

Baraj 2B2,5, Ravena u.a. 53 - canal 1 KB L=14,47m, Baraj 2B3,0 şi Ravena Borna 96 - canal 

1 KB L=7,59m, Baraj 282,0) au fost supradimensionate la execuţie şi decontate, generând 

epuizarea cantităţilor de lucrări şi a resurselor financiare prevăzute pentru realizarea celorlalte 

piese, rămase neexecutate. Dirigintele de şantier nu coate orezeota caiete de atasamente cu 

măsurătorile efectuate pe parcursul execuţiei şi nici Procese verbale de lucrări ascunse. 

Expertiza tehnică va trebui să stabilească, pe bază de măsurători, cantităţile reale executate şi 

decontate pe fiecare piesă, restul de executat din documentaţia aprobată şi necesarul de lucrări 

suplimentare pentru finalizarea pieselor nerealizate. 
Piesele executate pe Ravena borna 131 (canal 1KB L=17.6 m, Baraj 282.5 ) şi pe 

Ravena u.a. 53 (canal 1 KB L=14,47 m, Baraj 283.0) au fost verificate de reprezentanţii regiei în 

anul 2020, ocazie cu care s-a încheiat PV de constatare nr. 7290/10/15.07 .2020, însuşit de 

conducerea direcţiei silvice. 
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Controlul actual, pe teren, s-a rezumat la lucrările executate în cadrul contractului initial, 

pe Ravena Borna 96 şi au scos în evidenţă că aripile barajului nu sunt încastrate în versanţi, 

existând pericolul afuierii lucrării la ape mari cauzate de viituri torenţiale, la zidurile de 

conducere ale canalului nu s-au executat supraînălţările din zona treptelor de cădere, existând 

pericolul ieşirii apei din canal în momendul atingerii debitului de verificare, podeţul tubular din 

aval, care asigură tranzitarea debitului din canal pe sub drumul forestier este realizat din două 

tuburi care nu sunt îmbinate corespunzător, existând posibilitatea infiltrării apei care poate 

produce deteriorarea fundaţiei acestuia, la acelaşi podeţ fiind identificate aripi şi timpan 

executate suplimentar. 
Urmare constatărilor, aşa cum au fost efe prezentate mai sus, delegatul regiei a apreciat 

că se impuneau unele măsuri, de aplicat în cel mai scurt timp posibil, astfel 
-prin grija directorului tehnic al direcţiei silvice vor fi convocaţi la sediul direcţiei, 

responsabilul de investiţii din perioada executării lucrărilor şi dirigintele de şantier. Cei doi, pe 

baza antemăsurătorilor din documentaţia valorică, a situaţiilor de lucrări şi a măsurătorilor din 

perioada execuţiei, vor reconstitui, pe piese şi obiecte, cantităţile de betoane puse în operă şi 

vor preda situaţia la direcţie, sub semnătură. Totodată, vor reconstitui cartea tehnică a 

obiectivului, capitolul Execuţie, pentru piesele şi obiectele executate şi o vor preda la direcţie, 

sub semnătură. 

Măsura trebuie îndeplinită de directorul tehnic, directorul direcţiei silvice având sarcina de 

a urmări realizarea acesteia. 
-funcţie de rezultatul şi concluziile expertizei se va trece la actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului şi se vor lua măsurile legale, după caz, împotriva celor care se 

fac vinovaţi de supradimensionarea pieselor în timpul execuţiei (constructor, diriginte de şantier, 

beneficiar). 
-în cadrul temei de proiectare care se va elabora pentru actualizarea indicatorilor tehnico

economici se vor prelua constatările şi propunerile din Procesul verbal de constatare nr. 

7290/10/15.07.2020, menţionat anterior, precum şi constatările de mai sus, în vederea 

remedierii acestora în cadrul noului contract de execuţie, după finalizarea şi predarea la 

beneficiar a expertizei tehnice. 
Cele două măsuri de mai sus trebuie îndeplinite de Compartimentul Investiţii-Drumuri 

forestiere de la direcţia silvică şi urmărite de conducerea direcţiei cu responsabilităţi în materia 

investiţiilor. 

Corectarea torentelor Radimna, a torentelor din bazinul hidrografic Breazova şi a 

torentelor din bazinul hidrografic Helişag-Nera 
La data de 16.03.2021, au fost încheiate contractele de servicii de proiectare pentru 

actualizarea documentaţiilor tehnico-economice aprobate, iar la data controlului nu erau emise 

ordinele de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare. Se impune emiterea ordinelor de 

începere pentru prestarea serviciilor de proiectare imediat ce condi~ile meteo permit deplasarea 

pe teren a proiectanţilor. Măsura trebuie îndeplinită de Compartimentul Investiţii-Drumuri 

forestiere de la direcţia silvică, fiind urmărită de conducerea Direcţiei Silvice Caraş-Severin cu 

responsabilităţi în materia investiţiilor . 

Corectarea torentelor Polom 
Procedura de achiziţie a serviciilor de proiectare pentru actualizarea documentaţiei 

tehnico-economice este finalizată . Urmează semnarea contractului, după expirarea perioadei de 

contestaţie, iar pe măsură ce condiţiile meteo vor permite, se va emite ordinul de începere 

pentru prestarea serviciilor de proiectare. Măsura trebuie îndeplinită de Compartimentul 

Investiţii-Drumuri forestiere de la direcţia silvică, fiind urmărită de conducerea Direcţiei Silvice 

Caraş-Severin cu responsabilităţi în materia investiţiilor. 
Reabilitare drum auto forestier Izvorul Sârbului-Ogaşul Breazova - Ocolul Silvic 

Mehadia 
Finanţat din creditul extern acordat de BDCE, iar la data controlului nu era recepţionat 

final, deşi au trecut mai bine de 5 ani de la expirarea perioadei de garanţie. 

Recepţia la terminarea lucrărilor a fost efectuată la data de 18.12.2013. Recepţia la 

terminarea lucrărilor, în care comisia a solicitat "refacerea taluzului de la hm 0+200 până la hm 

0+900 şi completarea cu piatră spartă În locurile constatate şi Însuşite de constructor", a fost 
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admisă. Comisia a recomandat efectuarea remedierilor atunci când condiţiile meteo vor permite, 

cât şi întreţinerea drumului auto forestier pe perioada de garanţie. În data de 17.09.2014, în 

interiorul perioadei de garantie, a fost încheiat procesul verbal nr. 3594 prin care" ... se constată 

că lucrările cuprinse În anexa nr.2 au fost executate" (lucrări stabilite prin procesul verbal de 

recepţie încheiat la terminarea lucrărilor) . 

La data de 18.12.2015, direcţia silvică trebuia să organizeze recepţia finală. Nu a făcut 

acest lucru, dar, după 5 luni, în afara perioadei de garantie, informează constructorul că sunt 

necesare lucrări de remediere pe o lungime de aproximativ 600 m. Constructorul răspunde că 

perioada de garanţie conform contractului este de 24 de luni de la semnarea procesului verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor şi este expirată. Se revine cu o nouă scrisoare la constructor, 

solicitându-i-se efectuarea remedierilor consemnate în procesul verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor, chiar dacă acestea erau deja remediate de un an si 11 luni, aşa cum am precizat la 

paragraful anterior. Constructorul răspunde oficial, precizând că obiecţiunile din procesul verbal 

de recepţie la terminareea lucrărilor au fost remediate şi transmite şi o copie a procesului 

verbal, încheiat de părti, care confirmă acest lucru. 
în noiembrie 2°016, direcţia silvică a emis o decizie de numire a comisiei pentru 

efectuarea recepţiei finale, stabilită a se realiza în data de 25.11 .2016 şi a notificat în acest 

sens constructorul, prin scrisoarea nr. 10461/23.11 .2016. Constructorul a comunicat direcţiei 

silvice, prin adresa nr. 1821/29.11.2016, înregistrată la direcţia silvică la nr. 10773/05.12.2016, 

că nu se poate prezenta, întrucât solicitarea nu a ajuns în timp util. Drept urmare, recepţia finală 

nu a mai fost efectuată, din cauza neprezentării constructorulu i, la un an de la expirarea 

perioadei de garanţie. 

în perioada 2015-2020, din bazinul forestier deservit de drum, s-au exploatat şi 

transportat pe drumul în cauză 46.028 mc masă lemnoasă. 
Din cele prezentate rezultă clar că 
-direcţia a aprobat recepţia la terminarea lucrărilor, comisia de recepţie recomandând 

efectuarea unor remedieri, men~onate în Anexa nr. 2 la procesul verbal de recepţie, 

-constructorul a efectuat remedierile cerute în perioada de garanţie şi a încheiat cu ocolul 

silvic un document în acest sens, 
-direcţia silvică nu a organizat recepţia finală în conformitate cu dispozijiile art. 24 din 

Regulamentul aprobat prin HG nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, 

-după circa 8 luni de la expirarea perioadei de garanţie, direcţia a solicitat din nou 

constructorului să revină pentru efectuarea remedierilor, care, erau deja efectuate, 

-după cum era de aşteptat, constructorul a refuzat, iar direcţia silvică nu a mai efectuat 

recepţia finală. 

Este evident că direcţia silvică a greŞ,it în modul cum a gestionat acest obiectiv de 

investiţii şi greşeala s-a perpetuat ani la rând, de la o conducere la alta şi de la un responsabil 

de investiţii la altul. Răspunzători sunt responsabilii de investiţii şi conducerile (director, director 

tehnic) direcţiei silvice care au îndeplinit atribuţiunile respective, începând de la 18.12.2015 şi 

până la data controlului. 
RNP-Romsilva a urmărit îndeaproape situaţia acestui obiectiv începând de la finalul 

perioadei de garanţie, timp în care a corespondat cu direcţia silvică, solicitând organizarea 

recepţiei finale. (adresa regiei 26722/AC/26.10.2015 cu răspunsul direcţiei 9011/26.10.2015, 

adresele regiei 24999/DCP/05.08.2016, 26411/DCP/25.10.2016, 26409/DCP/15.11 .2017 cu 

răspunsul direcţiei 11924/22.11.2017, adresa regiei 23711/DCP/02.07.2018 cu răspunsul 

direcţiei 26334/LP/26.11.2018). 
Pentru clarificarea situaţiei acestui obiectiv de investiţii , au fost solicitate Note de rela~i 

tuturor responsabililor cu investiţiile şi conducerilor direcţiei si!vice, din perioada 18.12.2015, 

data la care trebuia organizată recepţia finală şi până la zi. ln timp ce conducerile direcţiei 

silvice au răspuns, în general, fie că nu au cunoscut situaţia obiectivului de investiţi i , fie că nu 

au fost informate, responsabilii cu investiţiile menţionează că au informat de fiecare dată 

echipele manageriale instalate despre acest obiectiv. Pentru clarificarea acestei situaţii, 

răspunsurile echipelor de conducere anterioare nu mai au relevanţă . 

Relevante sunt răspunsurile actualei echipe manageriale, din care redăm în continuare. 

112 



La întrebările: "De ce În perioada de când Îndepliniţi funcţia de director, direcţia silvică nu 
a organizat recepţia finală a obiectivuluir, respectiv "De ce în perioada de când Îndepliniţi 
funcţia de director tehnic şi aveţi în responsabilitate investiţiile, direcţia silvică nu a organizat 
receptia finală a obiectivului?", răspunsurile au fost: 

' "În perioada când s-a executat şi trebuia făcută recepţia finală la D.F. Izvorul Sârbului
Og. Bratonea (Breazova-n.r.) eram Parlamentar al Statului Român - Deputat în Parlametul 
României. - întrebarea adresaţi-o directorilor şi angajaţilor cu atribuţiuni din acea perioadă. De 
la reangajarea din 21 Dec. 2020 - am dat ordin de convocare a factorilor răspunzători in data 
de 19.01.2021 în urma căruia am înaintat adresa D.S.C.S. nr. 2018/TI/ 24.02.2021 către R.N.P. 
pentru a primi sprijin de la R.N.P. în rezolvarea acestei situaţii şi nu am primit niciun răspuns." 
(Nota de relaţii ing. Tabugan Ion - director în func~e la Direcţia Silvică Caraş-Severin). 

"Nu am avut cunoştinţă despre situaţia acestui obiectiv". (Nota de relaţii ing. 
- director tehnic în funcţie la Direcţia Silvică Caraş-Severin). 

La întrebările: "Aţi fost informat de directorul tehnic f, sau de şeful de birou de 
la investiţii ,, despre situaţia acestui obiectiv de investiţii? Dacă da, ce măsuri 
aţi luat?", respectiv "După ce aţi fost informat de responsabilii de investiţii despre situaţia acestui 
obiectiv de investiţii, ce măsuri aţi dispus?", răspunsurile au fost: 

"Şeful de birou ing. · m-a informat de D.F. Izvorul Sârbului că este 
impracticabil că in anul 2020 s-a tras material lemnos pe el. Pentru a putea transporta cei cca. 
12 mii mc vânduţi în 2021am dat ordin ca secţia de reparat drumuri forestiere a D.S.C.S. să 
treacă la reparat obiectivul D.F. Mehadica cât şi Izvorul Sârbului ce este la capitolul de scos al 
D.F. menţionat mai sus (la ora actuală se lucrează ln zonă la capacitate)." (Nota de relaţii ing. 
Tabugan Ion - director în funcţie la Direcţia Silvică Caraş-Severin). 

"Nu am fost informat, astfel că nu am dispus nicio măsură". (Nota de relaţii ing. N u 
ai - director tehnic în funcţie la Direcţia Silvică Caraş-Severin). 

În legătură cu răspunsurile de mai sus, se impun câteva precizări. 
-la data controlului, cei doi directori se aflau în functii de 3 luni - directorul si de 3 luni si 

' ' ' 
jumătate - directorul tehnic, timp suficient pentru a se informa în legătură cu problemele 
activităţii pe care o coordonează. 

-în scrisoarea nr. 2018/Tll 24.02.2021, invocată de directorul direcţiei silvice ca justificare 
a demersurilor personale făcute pentru recepţia finală a obiectivului Reabilitare drum auto 
forestier Izvorul Sârbului-Ogaşul Breazova, nu se face vorbire despre acest obiectiv. 

-răspunsurile directorului tehnic denotă ori necunoaşterea activităţii aflată în coordonare, 
ori neimplicare în rezolvarea problemelor pe care le are în responsabilitate directă. 

Relevante sunt răspunsurile celor doi responsabili cu activitatea de investiţii în legătură 
cu acest obiectiv: .. 

"Pentru ob;ectivul de investiţii Reabilitare drum forestier Izvorul Sârbului - Ogaşul 
Breazova nu am făcut demersuri pentru organizarea recepţiei finale, întrucât situaţia acestuia 
îmi este foarte puţin cunoscută ţinând cont de faptul că perioada de garanţie a lucrărilor a 
expirat în data de 18. 12. 2015, iar conducerea Direcţiei Silvice Caraş-Severin în anul 2020 a fost 
informată despre situaţia obiectivului în luna iulie după vizita delegaţilor RNP-Romsilva din 
cadrul Serviciului Investiţii în judeţul Caraş-Severin. De asemenea, prin intermediul colegului de 
birou responsabil cu activitatea de buget şi credit extern, conducerea Direcţiei Silvice Caraş
Severin a mai fost informată despre situaţia obiectivului. 

Din datele sumare pe care am reuşit să le obţin de la dosarul obiectivului, recepţia finală 
nu a fost efectuată Întrucât prin procesul de exploatare al mase, lemnoase În toată acestă 
perioadă, a fost degradată puternic platforma drumului forestier, iar parte din lucrările de artă au 
fost avariate, până in prezent nefiind efectuate verificări cu privire la cine a produs distrugerea, 
sau dacă după fiecare partidă exploatată s-a adus drumul forestier la starea iniţială, neexistând 
niciun proces verbal prin care ar fi fost remediate aceste degradări." (Nota de relaţii ing. 
Tomescu Cosmin - şef birou Biroul Investiţii-Drumuri forestiere la OS Caraş-Severin) . 

"Referitor la obiectivul de investiţii Reabilitare drum forestier Izvorul Sârbului-Ogaşul 
Breazova, obiectiv finanţat de la bugetul de stat şi din credit extern, precizez faptul că 
necesitatea încheierii recepţiei finale, mi-a fost adusă la cunoştinţă odată cu controlul pe teren 
din partea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva din luna iulie 2020. Din analiza documentelor 
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de la dosarul obiectivului, nu se regăseşte recepţia finală a acestuia, deşi a fost emisă decizia 
de convocare a comisie În anul 2016, În vederea efectuării recepţiei finale. Odată cu finalizarea 
controlului RNP din luna iulie 2020, am informat directorul şi directorul tehnic al Direcţiei Silvice 
Caraş-Severin În funcţie, ing. Olariu Ioan, respectiv ing. Cimpan Dan, despre necesitatea 
finalizării obiectivului, nefiind emisă o decizie de recepţie sau convocare a comisiei anterioare 
pentru efectuarea recepţiei finale. La sfârşitul anului 2020, directorii sus-menţionaţi au fost 
schimbaţi, urmând a relua discuţiile referitoare la finalizarea si recepţia acestui obiectiv cu noua 
conducere. in Juna februarie a acestui an am informat directorul tehnic În funcţie, ing. Niagu 
Mihai, referitor la necesitatea recepţiei acestui obiectiv. Ca urmare a discuţiilor avute, pentru 
clarificarea situaţiei, a fost chemat pentru discuţii la sediul Direcţiei Silvice Caraş-Severin, d-nu/ 
ing. Poliţă Daniel, Director al Direcţiei Silvice 1n anul emiterii Deciziei pentru convocarea 
comisiei de recepţie finală a acestui obiectiv din anul 2016, În prezent angajat al Direcţiei Silvice 
Caraş-Severin, compartiment Fond Forestier. Din discuţiile avute, ni s-a adus la cunoştinţă 
faptul ca recepţia nu a putut fi executată datorită faptului că drumul forestier nu Îndeplinea 
condiţiile de recepţie, nefiind Încheiat un document În acest sens. Condiţiile de recepţie 

invocate de comisie ca neÎndeplinite la data recepţiei finale, au fost datorate faptului că drumul 
prezintă o stare deteriorată a platformei drumului, datorită volumului mare de material lemnos 
transportat de la data recepţiei la terminarea lucrării. Menţionez faptul că am informat 
conducerea Direcţiei Silvice Caraş-Severin de mai multe ori despre necesitatea finalizării 
acestui obiectiv, dar nu au fost luate măsuri În vederea recepţiei finale a obiectivului." (Nota de 
relaţii ing. - responsabil pentru activitatea de investiţii de la buget şi din credite 
externe la DS Caras-Severin). 

În legătură cu răspunsurile celor doi responsabili cu investiţiile la direcţie precizăm: 
-predarea-preluarea activităţii de investiţii de-a lungul timpului, de la un responsabil la 

altul, la direcţia silvică, s-a făcut superificial. 
-cei doi responsabili din prezent au informat conducerile direcţiei silvice despre situaţia 

obiectivului de investiţii în cauză, dar acestea nu au adoptat nicio măsură concretă în vederea 
numirii/convocării comisiei de recepţie şi efectuării recepţiei propriu zise. 

Amintim şi răspunsurile echipei manageriale dinaintea actualei echipe, ca fiind de dată 
mai recentă, la aceleaşi întrebări adresate actualei echipe: 

''Nu am avut cunoştinţă de existenţa obiectivului de investiţii Reabilitare drum forestier 
Izvorul Sârbului-Ogaşul Breazova. Nu am fost informat de existenţa acestui obiectiv, am luat la 
cunoştinţă de existenţa acestui obiectiv În timpul verificării activităţii de investiţii pe care aţi 
efectuat-o in Juna iulie 2020. Nu am organizat recepţia finală şi nu am putut lua măsuri pentru 
finalizarea acestui obiectiv deoarece din data de 22.07.2020 până În data de 31.08.2020 am 
fost În concediu medical. Activitatea direcţiei silvice a fost coordonată de directorul tehnic. La 
revenirea mea din concediu nu am fost informat dacă s-a efectuat recepţia finală a cestui 
obiectiv." (Nota de relaţii ing. - director la Direcţia Silvică Caraş-Severin în perioada 
21.12.2019-05.11.2020). 

"Nu cunosc motivele pentru care directorul direcţiei silvice ing. Olariu Ioan nu a emis o 
decizie pentru numirea comisiei de recepţie În perioada cât eu am Îndeplinit atribuţiile funcţiei 
de director tehnic (deşi a avut cunoştinţă despre situaţia acestui drum până la finalul 
mandatului). Nu am fost informat de şeful de Birou Investiţii despre acest obiectiv, Întrucât 
probabil i-am distras involuntar atenţia spre obiectivele curente şi cele care nu aveau Întocmite 
in termen procesele verbale la terminarea lucrărilor, deşi erau finalizate din anul 2019, aflând 
verbal chiar de la dvs. cu ocazia verificărilor efectuate la unitatea noastră in luna iulie 2020 
despre situaţia obiectivului Izvorul Sârbului-Ogaşul Breazova." (Nota de rela~i ing. 
- director tehnic la DS Caraş-Severin, în perioada 01.06-30.11.2020). 

în legătură cu răspunsurile fostei echipe manageriale, dinaintea actualei echipe 
manageriale, la cele două întrebări, se impun precizările: 

-aşa cum rezultă din răspunsurile celor doi directori, începând cu luna iulie 2020, au avut 
cunoştinţă despre faptul că obiectivul Reabilitare drum auto forestier Izvorul Sârbu/ui-Ogaşul 
Breazova nu este recepţionat final. Informarea celor doi directori a fost făcută chiar de regie prin 
doi reprezentanţi prezenţi la sediul direcţiei silvice şi pe teren. 
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-obligaţia coordonării activităţii în vederea realizării acestei recepţii era a celor doi 

directori, în perioada cât au deţinut funcţiile repective. 

Concluzii referitoare la situatia obiectivului de investitii „Reabilitare drum auto 
J 

' 

forestier Izvorul Sârbului-Ogaşul Breazova 

-deşi echipele manageriale din perioada 2015-2018, afirmă că nu au fost informate, cele 

6 scrisori ale regiei dovedesc contrariul, situaţie valabilă şi pentru responsabilii cu activitatea de 

investiţii din aceeaşi perioadă; 
-în timpul deplasărilor pe care reprezentanţii serviciului de specialitate din cadrul regiei 

le-au făcut la direcţia silvică, în septembrie 2018 şi iulie 2020, conducerile direcţiei silvice şi 

responsabilii de investiţii de la momentele respective au fost informaţi, îndrumaţi şi li s-a explicat 

ce trebuie făcut, astfel încât obiectivul de investiţii în cauză să fie recepţionat final, fapte 

recunoscute de o parte dintre aceştia în răspunsurile la notele de relaţii; 

-în perioada 18.12.2015, dată la care trebuia organizată recepţia finală a obiectivului şi 

până la data controlului, timp de mai bine de 5 ani, la activitatea de investiţii a direcţiei silvice au 

activat 5 şefi de birou ( 1, , 1, 1 şi 

1) şi 4 responsabili de investiţii finanţate de la buget şi din credite externe 

( I 
şi '), iar la conducerea direcţiei silvice 

s-au succedat 6 directori ( I, 1 
, J\ a 

şi ) şi 5 directori tehnici ( ·,, în două etape, I, R 

Gh e, I Şi i); 

-fluctuaţia de personal , atât de execuţie cât şi de conducere, cu atribuţiuni în activitatea 

de investiţii, a întrerupt fluxul normal al datelor, informaţiilor şi lucrărilor; 

Obiectivul de investiţii „Reabilitare drum auto forestier Izvorul Sârbului-Ogaşul Breazova", 

finanţat din creditul BDCE este nerecepţionat final, deşi recepţia la terminarea lucrărilor s-a 

realizat în anul 2013, iar perioada de garanţie a expirat în anul 2015. 

Organul de control al regiei concluzionează că se impune organizarea recepţiei finale a 

obiectivului „Reabilitare drum forestier Izvorul Sârbului-Ogaşul Breazova imediat ce condiţiile 

meteo permit acest lucru. 
Luarea tuturor deciziilor necesare privind ducerea la îndeplinire a măsurii intră în sarcina 

directorului direcţiei silvice. Realizarea recepţiei finale va fi urmărită de compartimentul de 

specialitate din cadrul RNP-Romsilva. 

5.8.2. Drumuri forestiere finantate din fondul de accesibilizare 
' 

în anul 2019, programul de investiţii cu finanţare din fondul de accesibilizare a fost de 

9.451 mii lei, realizându-se 8.383,219 mii lei, respectiv 88,7% Majoritatea realizărilor s-au 

înregistrat la obiective din categoria puneri provizorii În funcţiune, respectiv 35, faţă de 14 în 

program. Au fost verificate pe teren 3 obiective la Ocolul Silvic Oţelu Roşu, respectiv „Repunere 

provizorie În funcţiune a drumului forestier Şasa", ,,Repunere provizorie in funcţiune a drumului 

forestie__r BratoneaH şi „Repunere provizorie În funcţiune la drumul forestier Bolvaşniţa". 

ln anul 2020, programul de investiţii cu finanţare din fondul de accesibilizare a fost de 

1.201,5 mii lei, realizându-se 674,09 mii lei, respectiv 56, 1 %. La majoritatea obiectivelor 

cuprinse în program au fost realizate documentaţii tehnico-economice (DALI, PT). 

Au fost verificate pe teren drumurile forestiere Rugu şi Bratonea (OS Otelu Roşu), Valea 

Mare (OS Teregova), Axial Valea Mehadica şi PÎrvova {OS Mehadia), Păuleasca (OS Anina), 

Lighidia (OS Bozovici) şi Faur Burău (OS Bocşa Montană). 

5.8.2.1. Ocolul Silvic Mehadla şi Ocolul Silvic Bozovici 

DAF Axial Valea Mehadica, au fost efectuate lucrări de reparaţii pe circa 10 km, 

constând în completarea structurii rutiere cu piatră spartă, pe zonele cu gropi şi şanţuri. La data 

verificării drumul este greu practicabil, prezintă, în continuare, gropi şi şanţuri în care bălteşte 

apa, cu toate că s-a pus în operă o cantitate însemnată de piatră spartă, respectiv circa 1.800 

tone. S-a constatat existenta pietrii sparte 7,5-8,5 km. 

În mod similar se prezintă şi drumurile forestiere Pirvova (OS Mehadia) şi Lighidia (OS 

Bozovici), unde s-au pus în operă 350, respectiv 380 tone piatră spartă. 

Întrebaţi de această situaţie, responsabilii de investiţii de la ocoalele silvice şi de la 

direcţia silvică, dau explicaţii după cum urmează: 
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" fac cunoscut faptul că lucrările executate, prin propunerea executării lor, au 
reprezentat in acel moment un minim necesar pentru accesibilizarea mijloacelor de transport 
forestier. Tn acest context, se disting două situaţii, cu argumente, care justifică această afirmaţie: 
1. Pentru drumul forestier Axial Valea Mehadica, exista, de fapt există şi În acest moment, 
proiectul de execuţie a lucrărilor de reabiltare. Ca urmare, În această situaţie am considerat 
potrivit din punct de vedere economic de a limita cheltuielile la un strict necesar care să asigure 
o siguranţă transportului până la demararea acestor lucrări. 2. Pentru drumul forestier Pirvova, 
cele 350 de tone de piatră concasată, raportate la 14 km de drum degradat, au constituit de 
asemenea un minim necesar care s-au aşternut dispersat pe Întreaga lungime a drumului, Însă 
doar În punctele critice. Trebuie să fac precizarea că aceste cheltuieli, prin Întocmirea devizelor, 
au fost limitate şi de contractul cadru a cărui valoare este limitată, prin contractele subsecvente 
anuale, la 173000 lei (inclusiv de dezăpeziri), În situaţia În care OS Mehadia administrează 199 
de km de drumuri forestiere. Nu În ultimul rând, trebuie să amintesc şi de volumul foarte mare 
de masă lemnoasă, transportat, atât in perioada executării lucrărilor de reparaţii, cât şi ulterior 
finalizării lucrărilor de reparaţii, 7900 mc pe d. f Axial Valea Mehadica, respectiv 22596 mc 'fn 
cazul d.f. Pirvova, care a contribuit, În mod indubitabil, alături de cele precizate mai sus, la 
starea actuală a respectivelor drumuri forestiere" (Nota de relaţii ing. 
responsabil investiţii la Ocolul Silvic Mehadia); 

- ". .. devizele Întocmite de ocoalele silvice au fost minimale intrucât În momentul 
Întocmirii acestor devize de reparaţii, majoritatea ocoalelor silvice se raportează la indicatorul de 
performanţă financiar, limitându-se valoarea intervenţiei reparaţiilor curente la valori suportabile" 
(Nota de relaţii ing. Tomescu Cosmin - şef birou Biroul Investiţii-Drumuri forestiere la DS Caraş
Severin); 

-"La data recepţiei la terminarea lucrărilor porţiunile de drum forestier reparate erau 
aduse la un nivel optim din punct de vedere funcţional, dovadă fiind şi faptul că pe acestea, de 
la data terminării lucrărilor şi până În prezent au fost transportate importante cantităţi de masă 
lemnoasă, care de altfel ... au condus la degradarea parţială a porţiunilor reparate (d.f Valea 
Mehadica - 7.899 mc, d.f. Pârvova - 20.091 mc, d.f Lighidia 1.870 mc)" (Nota de relaţii ing . 
Tomescu Cosmin - şef birou Biroul Investiţii-Drumuri forestiere la DS Caraş-Severin); 

- " ... multe dintre drumurile forestiere de la nivelul Direcţiei Silvice Caraş-Severin necesită 
lucrări ample de reabilitare, prin care să fie dimensionat corespunzător sistemul rutier şi 
totodată adaptate noilor autovehicule de transport de mare tonaj, care uneori ajung să 
câtărească chiar şi 60- 70 to" (Nota de relaţii ing. - şef birou Biroul Investiţii
Drumuri forestiere la DS Caraş-Severin); 

- " .. . simplele lucrări de reparaţii nu sunt suficiente pentru ca drumurile să fie aduse la un 
nivel optim din punct de vedere funcţional, lucrările de reparaţii executate fiind doar lucrări de 
strictă necesitate, pe porţiunile mai grav afectate de factorii care duc la starea 
necorespunzătoare a drumurilor forestiere (precipitaţii, neÎntreţinere pe perioade de timp foarte 
lungi, transport cantităţi importante de masă lemnoasă cu autovehicule de capacităţi mari)" 
(Nota de relaţii ing. - şef birou Biroul Investiţii-Drumuri forestiere la DS Caraş
Severin); 

- "Atit drumul forestier Valea Mehadica cn şi drumul forestier Pârvova sint drumuri 
principale care servesc bazinete din cadrul unităţilor de producţie şi pe care se transportă o 
cantitate Însemnată de masă lemnoasă pe an, cumulat cu nerespectarea tonajului admisibil 
acesta fiind mult mai mare, platforma drumului nu rezistă din cauza greutăţii fapt pentru care 
drumurile arată necorespunzător după 3 luni respectiv 6 luni de la terminarea lucrărilor de 
reparaţii prezendând gropi şi şanţuri" (Nota de relaţii ing . - responsabil 
pentru activitatea de reparaţii şi întreţineri la DS Caraş-Severin); 

- "Datorită faptului că lucrările s-au efectuat şi pe timp umed, platforma drumului fiind 
aproape În permanenţa umedă cantităţile de piatră aşternute poate că nu au fost puse În operă 
Întotdeauna corect din punct de vedere tehnic" (Nota de relaţi i ing. 
responsabil pentru activitatea de reparaţii şi întreţineri la OS Caraş-Severin); 

- "Datorită factorului financiar, anul 2020 fiind un an mai dificil din toate punctele de 
vedere listele de cantităţi din devizele de lucrări Întocmite de ocoalele silvice au fost mult mai 
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mici decit necesarul de lucrări" (Nota de relaţii ing. - responsabil pentru 
activitatea de reparaţii şi întreţineri la OS Caraş-Severin); 

-"Devizele au fost aprobate În forma transmisă de ocoalele silvice deoarece reparaţiile În 
mare parte au fost executate pe acord cadru iar lista cu cantităţi este limitată (un an de zile), am 
considerat că devizele acoperă necesarul de lucrări pentru a face drumul cît de cn funcţional" 
(Nota de relaţii ing. - responsabil pentru activitatea de reparaţii şi întreţineri 
la OS Caras-Severin); 

- "În' privinţa lucrărilor de Întreţineri şi reparaţii verificate În teren În perioada 22-
25. 03. 2021, pentru care aţi semnalat În nota de constatare faptul că "lasă de dorit", consider că 
prin însăşi caracterul minimalist al intervenţiilor cu lucrări de Întreţineri şi reparaţii asupra reţelei 
de cca. 2240,45 km de drumuri forestiere În anul 2020, Într-un an al penuriei generale, explică 
provizoratul acestor lucrări pentru asigurarea siguranţei circulaţiei şi Îndeplinirea obligaţiilor ce 
revin vânzătorului de masă lemnoasă pentru asigurarea accesului la parchetele contractate de 
operatorii economici. Prin valorile şi cantităţile de lucrări aprobate şi executate, mici faţă de 
necesitatea reală care era de reparaţii/reabilitări a obiectivelor şi nu de întreţineri, s-a creat 
posibilitatea de exploatare continuă a mijlocului fix respectiv prin compensarea parţială şi nu 
totală a uzurii produse asupra drumurilor sub acţiunea traficului şi a factorilor climatici, pentru a 
le readuce la condiţiile normale de exploatare şi de siguranţa circulaţiei, având la final 
"pretenţia" că am executat lucrări de reparaţii. Faptul că după o intervenţie minoră efectuată În 
urmă cu 6-1 O luni apa bălteşte pe drum sau s-au format gropi pe drumuri pe care În multe 
situaţii nu se circula decât cu vehicule de off-road şi care necesită reparaţii capitale sau 
reabilitări (ex. Mehadica), nu denotă faptul că lucrările nu s-au efectuat corespunzător la nivelul 
devizului aprobat, mai ales că În perioada de la recepţie până la verificare pe acestea s-au 
transportat cantităţi Însemnate de material lemnos În sezoane umede (toamnă-iarnă). Este 
cunoscut faptul că atunci când degradările ating un nivel atât de ridicat, Încât drumul poate 
deveni necirculabil, asupra sa trebuie să se intervină cu lucrări mult mai ample decât reparaţiile 
şi anume cu lucrări de reabilitare" (Nota de relaţii ing. Cîmpan Dan - director tehnic la OS 
Caraş-Severin, în perioada 01.06-30.11.2020). 

- "Devizul pentru Întreţineri şi reparaţii a drumurile auto forestiere a fost Întocmit În anul 
2017 pentru încheierea contractului cadru. Normele prevăzute În devizul general al contractului 
cadru sunt folosite la lucrările de intreţineri şi reparaţii a drumurilor forestiere din cadrul ocolului 
silvic. Menţionez faptul că În contractul cadru nu se regăsesc aceste norme" (Nota de relaţii ing. 

- responsabil investiţii la Ocolul Silvic Bozovici); 
Concluzionăm că: 
-situaţia este datorată, în primul rând, procesului tehnologic de execuţie, reflectat în 

devizul de lucrări aprobat, în care nu s-au prevăzut categorii de lucrări esenţiale a se realiza 
înaintea aşternerii pietrei sparte, respectiv: îndepărtarea apei stagnante şi a nămolului de pe 
partea carosabilă, tăierea si îndepărtarea cavalierilor, scarificarea si reprofilarea părtii 

carosabile. În acest fel, piatia spartă aşternută direct pe partea carosabilă, fără realizare~ 
lucrărilor pregătitoare amintite anterior, nu a rezistat, fiind îndepărtată de roţile autovehiculelor 
de transport material lemnos, de mare tonaj, peste capacitatea portantantă a drumurilor 
respective. De altfel. de la finalizarea lucrărilor şi până la data controlului pe drumurile 
respective s-au transportat cantităţi însemnate de masă lemnoasă: circa 7.900 mc (OF 
Mehadica), peste 22.000 mc (OF Pîrvova) şi peste 1.800 mc (OF Lighidia); 
-motivaţiile prezentate de personalul responsabil de activitatea de întreţinere şi reparare a 
drumurilor forestiere sunt pertinente, dar, chiar şi în situaţiile descrise, trebuiau aplicate 
prevederile Normativului pentru Întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere, indicativ ID-001-
15 (9.4.20. şi 9.4.21.) 

5.8.2.2. Ocolul Silvic Teregova 
DAF Valea Mare, lucrările au constat în refacerea unei lungimi de aproximativ 170 m, 

complet distrusă de o viitură produsă pe râul Timiş. Conform devizului a fost prevăzut a se 
executa patul drumului forestier din anrocamente de piatră brută (100 mc) şi suprastructura 
rutieră cu piatră spartă (150 mc). La vizionarea pe teren s-a constatat că a fost refăcută 
platforma drumului forestier pe lungimea de 170 m, dar materialele folosite nu corespund cu 
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cele decontate. Pentru refacerea suprastructurii rutiere nu s-a utilizat piatră spartă, ci piatră 
locală nesortată, dar s-a decontat piatră spartă. 

Întrebaţi despre această situaţie, responsabilii de investiţii de la ocol şi de la direcţia 
silvică, motivează în răspunsurile la Notele de relaţii solicitate că 

-"... la Începerea lucrărilor de reparaţii am fost În concediu de odihnă ". "Recepţia 

lucrărilor s-a făcut la terminarea lor de către ' - inginer responsabil investiţii ... " (Nota 
de relaţii ing. - responsabil investiţii la Ocolul Silvic Teregova); 

-" La nivelul obiectivului de investiţii "Reparaţii şi Întreţineri drum forestier Valea Mare" din 
cadrul direcţiei silvice nu a participat nimeni la recepţie, iar pentru faptul că au fost decontate 
alte materiale decât cele existente efectiv în teren, singurul lucru la care aş putea să mă 
gândesc după cele vizualizate, fiind acela că probabil personalul silvic care a participat la 
recepţia drumului forestier a luat În calcul faptul că volumul de piatră locală necesar pentru 
refacerea porţiunii de platformă afectată a fost mai mare decât cantităţile existente În devizul de 
lucrări, motiv pentru care probabil au considerat ca fiind justificate valorile decontate" (Nota de 
relaţii ing. - şef birou Biroul Investiţii-Drumuri forestiere la DS Caraş-Severin) . 

Concluzionăm că: 
-justificarea şefului Biroului Investiţii-Drumuri forestiere al direcţiei silvice ar putea fi luată 

în considerare dacă, pentru zona respectivă ar fi existat o planşă cu profile transversale, la 
momentul întocmirii devizului estimativ, din care să rezulte cotele terenului la momentul 
respectiv şi ale niveletei drumului propus, pe care să se poată stabili cantităţile reale de 
terasamente necesre pentru refacerea zonei de drum distrusă de viituri. 

-situaţia este datorată exclusiv urmăririi necorespunzătoare a execuţiei obiectivului de 
către responsabilul de investiţii al Ocolului Silvic Teregova. 

5.8.2.3. Ocolul Silvic Oţelu Roşu 
„Repunere provizorie În funcţiune a drumului forestier Şasa" scopul lucrărilor a fost 

punerea în funcţiune provizorie a drumului, iar lucrările prevăzute au constat în aşternerea de 
piatră spartă pe circa 200 m din lungimea drumului, în aval de primul podeţ casetat, dar şi în 
zonele cu gropi şi şanţuri şi executarea a 3 podeţe casetate (realizate două casetate şi unul din 
beton). Cel din beton nu are radier sub podeţ, care să menţină nivelul talvegului şi să protejeze 
culeele împotriva afuierilor, aripile amonte-aval nu sunt racordate cu terasamentul, iar trei dintre 
ele nu au umpluturi în spate, una din aripile din amonte este realizată pe axul ravei pe care o 
captează podeţul, existând pericolul decastrării acesteia la viituri, iar culeele prezintă în partea 
superioară, pe care reazemă traversele, blocuri de piatră încorporate, ceea ce denotă că nu 
sunt realizate din beton, aşa cum s-a stabilit în NCS. Podeţele casetate au de asemenea 
deficienţe de execuţie. Primul podeţ casetat este realizat din trei casete neîmbinate 
corespunzător. La al doilea, aripa dreaptă din amonte este poziţionată astfel încât obturează 
secţiunea de scurgere şi nu are umplutură în spate, iar cele două aripi din aval sunt executate, 
probabil, fără fundaţie, întrucât sunt desprinse de culei şi sunt înclinate spre aval. 

Există numeroase porţiuni de drum cu gropi, în care bălteşte apa, precum şi tronsoane în 
care apa se scurge direct pe partea carosabilă, fie din cauza colmatării şanţurilor sau lipsei 
acestora. 

Nu există Procese verbale de lucrări ascunse la niciunul dintre podeţele executate. 
Lucrările au fost finalizate în noiembrie 2019 dar obiectivul nu a fost recepţionat, pe motiv 

că decontatarea documentaţiei a fost făcută în iulie 2020, după avizarea de către regie. 
Obiectivul nu a fost recepţionat nici după această dată. 

„Repunere provizorie m funcţiune a drumului forestier Bratonea", lucrări finalizate în 
septembrie 2019. Documentaţia decontată în mai 2020, după avizarea de către regie. Pentru 
acest obiectiv a fost emisă decizie în vederea constituirii comisiei de recepţie dar comisia nu s-a 
întrunit, preşedinte desemnat fiind 

S-a constatat că, la lucrarea efectuată pentru îndepărtarea unui ebulment, a fost 
deteriorată camera de cădere şi au fost distruse timpanul şi aripile aval ale podeţului tubular din 
zona respectivă, iar podeţul tubular nu a fost desfundat. 

,,Reparaţii la drumul forestier Rugu", suprastructura DAF fiind în stare foarte bună , 
lucrările de reparaţii ar fi trebuit să vizeze desfundarea podeţelor tubulare şi a camerelor de 
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cădere, refacerea şanţurilor de scurgere a apei, precum şi amenajarea biefului amonte-aval al 
podeţelor. 

Podeţele decolmatate în cadrul acţiunii de întreţinere şi reparare au fost recolmatate la 
scurt timp, deoarece bieful amonte şi aval nu este amenajat cu timpane, camere de cădere, 
radiere şi aripi de conducere. Se poate ajunge în situaţia ca apa să curgă pe drum şi să 

provoace degradarea/distrugerea platformei acestuia. Lipsa timpanelor, în special în partea din 
aval, a provocat surparea terasamentului cu suprastructură cu tot, deteriorare care avansează 
prin eroziune regresivă către axul drumului. 

Nivelul fundului şanţurilor de scurgere a ajuns aproape de nivelul părţii carosabile, prin 
colmatare, apărând pericolul degradării carosabilului. 

Punându-li-se întrebări în legătură cu situaţia acestor obiective de investiţii, responsabilii 
de la ocol şi direcţie explică, într-un mod sau altul, prin răspunsurile la Notele de relaţii solicitate, 
astfel: 

-"La OF Şasa deoarece nu a fost făcută o recepţie a lucrărilor, prin care să se analizeze 
toate lucrările executate Împreună cu constructorul şi dirigintele de şantier şi să fie consemnate 
deficienţele apărute, pentru a putea fi remediate ulterior. Nu am cunoştinţă de Întocmirea de 
procese verbale de lucrări ascunse" (Nota de relaţii th. - responsabil investiţii la 
Ocolul Silvic Oţelu Roşu). 

- " ... În ceea ce priveşte lucrările de repunere provizorie În funcţiune nu m-am ocupat în 
mod direct de acestea, Întrucât au fost executate În anul 2019 şi au fost finanţate din fondul de 
accesibilizare, totuşi am comunicat superiorilor mei situaţia acestora, pentru drumul forestier 
Bratonea fiind chiar emisa Decizia nr. 782/18.11.2020, iar prin adresa nr. 
12262/MDU18. 11. 2020 a fost transmisă Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva invit!lţia pentru 
participarea la recepţia la terminarea lucrărilor pentru un număr de 8 obiective. ln data de 
19. 11. 2020, preşedintele comisiei numit prin decizia susmenţionată, ne•a comunicat faptul că 
nu va participa la aceste recepţii motivând prin faptul că nu sunt Întrunite condiţiile legale 
(anexez motivarea transmisă prin adresa nr. 4396/RG/19.11 .2020), iar comisiile nu au fost 
Întrunite În perioadele stabilite prin decizii. În data de 24.02.2021, Direcţia Silvică Caraş• 
Severin, prin adresa nr. 2018, face cunoscută regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva această 
situaţie, nefiindu-ne comunicat niciun punct de vedere" (Nota de relaţii ing. 
şef birou Biroul lnvesti~i-Drumuri forestiere la DS Caraş-Severin). 

- " Nu a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Punere provizorie 
În funcţiune a drumului forestier Bratonea, numit prin decizia nr. 782118. 11. 2020 ca preşedinte, 
deoarece nu a fost respectat HG 273/1994 şi procedurile operaţionale . Pe larg sunt specificate 
motivele in adresa nr. 4396/RG/19.11.2020 adresată conducerii Dire9ţiei Silvice Caraş-Severin 
În calitate de preşedinte comisie recepţie, pe care o anexez alăturat. ln plus, consider că nu era 
În atribuţiunile mele conform fişei postului de şef ocol la Ocolul Silvic Sasca Montană şi nici 
firesc să fac recepţia la terminrea lucrărilor la alte ocoale silvice ... " (Nota de relaţii ing. 

- fost director tehnic al OS Caraş-Severin, numit preşedinte al comisiei de recepţie la 
terminarea lucrărilor prin Decizia nr.782/18.11.2020). Prin scrisoarea invocată, domnul ing. 

solicită săi se pună la dispoziţie o serie întreagă de documente ce fac parte 
din cartea tehnică a construcţiei şi care, oricum sunt puse la dispoziţia comisiei de către 
investitor, conform art. 15, alin. (1), din HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Direcţia silvică i-a răspuns 
argumentat, dar Rotariu Gheorghe a refuzat, în continuare, să participe în comisia de recepţie. 
Noua conducere a direcţiei, instalată la finele anului 2020, l-a convocat pe preşedintele 
desemnat al comisiei la sediul direcţiei, pentru clarificări, dar întâlnirea nu s-a finalizat cu un 
rezultat concret. Obiectivele de investiţii sunt în continuare nerecepţionate la terminarea 
lucrărilor. 

În legătură cu activitatea prezentată mai sus, desfăşurată în raza de activitate a Ocolului 
Silvic oţelu Roşu, concluzionăm că: 

-execuţia lucrărilor nu a fost urmărită corespunzător nici de diriginţii de şantier angajaţi, 
nici de responsabilul de investiţii al ocolului silvic şi nici de diverşii responsabili numiţi prin ordin 
al directorului direcţiei silvice şi decizii ale şefului de ocol; 
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-există obiective, cu lucrări finalizate în anul 2019, nerecepţionate la terminarea lucrărilor, 

responsabilii de investiţii motivând această deficienţă prin faptul că, la data terminării lucrărilor, 

serviciilor de proiectare nu erau decontate. Recepţiile nu au fost efectuate nici după decontarea 

serviciilor de proiectare în anul următor. 

-cauzele reale, privind neefectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor, sunt 

necunoaşterea legislaţiei specifice investiţiilor la nivelul conducerii direcţiei silvice şi al 

responsabililor cu această activitate, nesolicitarea sprijinului compartimentului de specialitate 

din centrala regiei, dar şi lipsa coordonării şi instruirii corespunzătoare din partea regiei. 

-cauzele reale, privind neefectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor în anul 2020, când 

au emis decizii pentru constituirea comisiilor de recepţie, sunt coordonarea deficitară a activităţii 

la nivelul direcţiei şi lipsa urmăririi obiectivelor de investiţii , până la finalizarea acestora, din 

partea regiei. Astfel au trecut 2 ani de la terminarea lucrărilor, timp în care aceste drumuri au 

fost exploatate, perioada de garanţie va expira şi în loc ca în acest an să se efectueze recepţia 

finală, constatăm că nu există nici receptia la terminarea lucrărilor. 

În concluzie, pentru activitate de drumuri forestiere finanţată din fondul de accesibilizare 

şi pentru situaţia lucrărilor de reparaţii şi întreţineri la drumurile forestiere în perioada 2019-

2020, precizăm că: 

-timpul alocat verificării acestei activităţi a fost insuficient. Din acest motiv, regia, 

prin compartimentul de specialitate, trebuie să revină şi să verifice Întreaga activitate de 

drumuri forestiere finanţată din fondul de accesibilizare şi situaţia lucrărilor de reparaţii 

şi întreţineri la drumurile forestiere din perioada 2019-2020. 

Necesitatea revenirii pentru verificare este dictată şi de afirmaţiile inginerului 

Olariu Ioan, fost director al Direcţiei Silvice Caraş-Severin în perioada 21.12.2019-

05.11.2020, care, în răspunsul la Nota de relaţii solicitată, precizează: " ... În anul 2019 la unele 

obiective nu au existat documente privind cantităţile de piatră"; " ... În 2019 la unele obiective nu 

au existat recepţii':· " ... faţă de anul 2019 când lucrările erau efectuate fără deviz sau dacă 

exista deviz acesta nu era aprobat şi avizat conform proceduri/or". 

-în marea majoritate, OAF pe care au fost efectuate lucrări de reparaţii au gropi, iar apa 

bălteşte în şanţurile de scurgere, inclusiv pe zonele reparate, deoarece nu sunt respectate 

procesele tehnologice minime obligatorii, la majoritatea drumurilor verificate nu au fost 

prevăzute în deviz îndepărtarea apei şi a nămolului de pe platforma drumului, tăierea 

cavalierilor, refacerea şanţurilor de scurgere a apei, scarificarea şi reprofilarea părţii carosabile, 

lucrări minimale necesare pentru o bună reuşită şi durabilitate a reparaţiilor; 

-numeroase OAF reparate necesitau lucrări ample de reabilitare (OF Axial Mehadica şi 

OF Pîrvova de la OS Mehadia, OF Lighidia de la OS Bozovici şi OF Şasa de la OS Oţelu Roşu) ; 

-în prezent, după efectuarea lucrărilor de reparaţii în anul 2020 (primele 3 OAF mai sus 

menţionate) şi de punere provizorie în funcţiune în anul 2019, ultimul OAF mai sus menţionat, 

este nevoie să se revină cu alte lucrări; 

-la data controlului nu a putut fi estimată cantitatea de piatră spartă aşternută pe 

drumurile reparate, nici pe cele reparate în cursul anului 2020 şi cu atât mai mult pe cele 

reparate sau puse provizoriu în funcţiune în anul 2019, în condiţiile în care pe drumuri s-a scos 

masă lemnoasă cu utilaje de transport de mare capacitate, peste capacitatea portantă a 

drumurilor; 
-niciunul dintre drumurile verificate nu sunt hectometrate, astfel încât nu există nici o 

posibilitate de a identifica diverse lucrări necesare sau executate; pornind de la documenta~ile 

existente ia fiecare obiectiv de investiţii verificat (drumuri forestiere), nu pot fi reperate zoneie pe 

care au fost propuse lucrări, comparativ cu situaţia lucrărilor efectiv executate pe teren. 

-în general, recepţia lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a drumurilor forestiere este 

realizată de ocoalele silvice, aceasta părând a fi explicaţia pentru existenţa unor obiective 

nerecepţionate la tem,inarea lucrărilor, dar şi pentru starea tehnică necorespunzătoare a unora, 

după terminarea lucrărilor; 

-există obiective de investiţii din categoria "punere provizorie În funcţiune" cu lucrări 

finalizate din anul 2019 şi nerecepţionate la terminarea lucrărilor din cauza faptului că 

preşedintele comisiei de recepţie refuză să îşi îndeplinească atribuţiunile conform 
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reglementărilor legale, direcţia silvică s-a adresat regiei solicitând sprijin pentru rezolvarea 
acestei situaţii, dar nu a primit niciun răspuns. 

-personalul responsabil de investiţii de la direcţia silvică nu a beneficiat de nicio instruire 
pe problematica finanţării obiectivelor de investiţii din fondul de accesibilizare şi a lucrărilor de 
reparaţii şi întreţineri drumuri forestiere şi la rândul său nu a putut instrui mai departe personalul 
de la ocoalele silvice; 

-pentru activitatea de reparaţii şi Întreţineri drumuri forestiere nu există elaborată, 
aprobată şi comunicată direcţiilor silvice, o procedură operaţională unitară la nivelul 
regiei, in baza căreia să se desfăşoare această activitate. 

-în perioada 2019-2020, conducerile direcţiei silvice nu s-au implicat suficient în 
gestionarea acestei activităţi. 

Faţă de situaţia existentă, mai sus prezentată, se ipun unele măsuri urgente, pe care le 
prezentăm în continuare. 

-implicarea imediată a conducerii direcţiei silvice, conform responsabilităţilor din ROF 
privind investiţiile, în rezolvarea situaţiei create la obiectivul de investiţii „Reparaţii şi Întreţineri 
drum forestier Valea Mare" de la Ocolul Silvic Teregova, unde reparaţiile au fost executate de 
firma COLCEAR SERVCOM S.R.L., cu piatră locală în loc de piatră spartă şi s-a decontat piatră 
spartă; 

-verificarea urgentă a tuturor lucrărilor executate pentru direcţia silvică de firma 
S.C. COLCEAR SERVCOM S.R.L. În perioada 2019-2020, din punct de vedere al calităţii 
lucrărilor, în general şi al materialelor folosite, în special; 

-verificarea lucrărilor executate la obiectivele de investiţii la care, pe perioada 
controlului, nu s-a putut ajunge din cauza stratului gros de zăpadă, respectiv „Reparaţii şi 
Întreţineri drum forestier Păuleasca", de la OS Anina, ,,Repunere provizorie în funcţiune drum 
forestier Bolnovăţ - Gozna" şi „Repunere provizorie în funcţiune drum forestier Semenic
Murgila", ambele de la OS Văliug; 

-recepţia tuturor obiectivelor la care au fost efectuate lucrări de repunere 
provizorie În funcţiune În anul 2019, nerecepţionate la data controlului; 

-promovarea documentaţii/or pentru repararea şi Întreţinerea drumurilor forestiere 
se va face cu respectarea prevederilor Normativului pentru Întreţinerea şi repararea drumurilor 
forestiere, indicativ ID-001-15; 

-la toate intervenţiile pe drumurile forestiere cu lucrări, indiferent de categoria 
lucrărilor, se va introduce În devizul estimativ, În mod obligatoriu, hectometrarea 
drumurilor; 

Toate măsurile de mai sus vor fi duse la îndeplinire sub coordonarea directorului tehnic al 
direcţiei silvice şi vor fi urmărite de directorul direcţiei silvice. 

-la nivelul RNP-Romsi/va, se impune verificarea Întregii activităţi de drumuri forestiere 
finanţată din fondul de accesibilizare şi a situaţiei lucrărilor de reparaţii şi întreţineri la drumurile 
forestiere din perioada 2019-2020 la Direcţia Silvică Caraş-Severin, elaborarea şi difuzarea la 
direcţiile silvice a unei proceduri operaţionale unitare pentru activitatea de reparaţii şi intreţinere 
a drumurilor forestiere, instruirea personalului responsabil de investiţii din centrala Direcţiei 
Silvice Caraş-Severin şi de la ocoalele silvice din subordine, pe problematica finanţării 
obiectivelor de investiţii din fondul de accesibilizare şi a lucrărilor de reparaţii şi Întreţineri 
drumuri forestiere, compartimentul de specialitate din cadrul centralei regiei fiind 
responsabil În legătură cu aceste demersuri. 

5.8.3. Concluzii finale Capitol 5.8. 
-toate obiectivele de investiţii finanţate din creditul extern sunt foarte întârziate datorită 

neimplicării direcţiei silvice în perioada 2018-2019 în legătură cu actualizarea devizelor generale 
pentru reluareafinceperea imediată a execuţiei. Situaţia este similară şi pentru obiectivele 
finanţate de la bugetul de stat. întrucât s-a pierdut etapa de actualizare menţionată mai sus, în 
prezent este necesar să se actualizeze documentaţiile tehnico-economice, etapă mult mai 
laborioasă, care va fi urmată de obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor legale, ceea ce va 
presupune o perioadă de timp foarte lungă de stagnare a investiţiilor; 

-responsabilul de investiţii finanţate de la buget şi din creditul extern din centrala direcţiei 
a reuşit să treacă aceste investiţii de perioada de stagnare amintită şi să le readucă în 
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actualitate, dar va trebui degrevat de alte responsabilităţi, în perioada în care la această 
activitate există urgenţe; 

-pentru deficienţele constatate şi prezentate în Raport, cele care ţin de neefectuarea la 
termen a recepţiilor la terminarea lucrărilor/recepţiilor finale, nu se propun sancţiuni disciplinare 
pentru echipele manageriale şi nici pentru responsabilii de investiţii din perioada 2015-2020, 
deoarece termenul legal de aplicare a sancţiunilor a expirat, sancţionarea faptelor fiind 
prescrisă. De asemenea, nu se propun sancţiuni disciplinare nici pentru noua echipă 
managerială, care ~i-a început mandatul pe 21.12.2020 (directorul) şi 03.12.2020 (directorul 
tehnic) datorită faptului că şi-au început mandatul în perioada de iarnă, improprie pentru astfel 
de activităţi; 

-pentru celelalte deficienţe nu se propun sancţiuni disciplinare deoarece termenul legal 
de aplicare a sancţiunilor a expirat, sancţionarea faptelor fiind prescrisă, dar se recomandă 
regiei urmărirea cu atenţie a modului de remediere a acestora şi implicarea pe viitor În 
procesul investiţional al Direcţiei Silvice Caraş.Severin, prin compartimentele de 
specialitate din centrală, fiecare pentru responsabilităţile specifice; 

-remedierea tuturor deficienţelor constatate, mai vechi sau de dată mai recentă, rămâne 
în sarcina noii conduceri manageriale şi a celor 3 responsabili de investiţii ai direcţiei silvice, aşa 
cum s-a hotărât prin măsurile propuse şi responsabilităţile stabilite; 

-conducerea direcţiei silvice va informa regia despre felul în care au fost puse în practică 
măsurile stabilite, după fiecare termen menţionat; 

-atenţionăm conducerea direcţiei silvice şi pe responsabilii de investiţii din centrala 
acesteia că dacă nu vor fi respectate termenele stabilite privind informarea solicitată şi ducerea 
la îndeplinire a măsurilor, integral şi conform, vor fi aplicate măsuri de sancţionare în 
consecinţă, de la caz la caz; 

•RNP•Romsilva, prin compartimentul de specialitate, va trebui să devină mai 
prezentă În activitatea de investiţii a direcţiei silvice, cu finanţare din fondul de 
accesiţ,ilizare şi chiar În situaţia lucrărilor de reparaţii şi Întreţineri; 

ln legătură cu activitatea analizată şi prezentată mai sus la acest capitol (5.8.) au fost 
solicitate personalului silvic implicat 18 Note de relaţi i. NOTELE DE RELAŢII , însoţite de 
răspunsurile aferente, sunt depuse la arhiva controlului. 

5.9. ACHIZITII PUBLICE 
5.9.1. Organizarea activităţii 
Activitatea este organizată potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
5.9.2. Identificarea necesităţilor, elaborarea referatelor de necesitate, a 

documentelor suport, şi a strategiei de contractare 
Ocoalele silvice realizează achiziţiile directe pe baza de referate de necesitate primare 

care nu conţin informaţii privind valoarea estimată. 
5.9.3. Fundamentarea, aprobarea şi actualizarea programului anual, a 

listei de achiziţii directe, încadrarea în prevederile BVC, realizarea 
programului 

Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 
Datele statistice privind achiziţiile efectuate în anii 2019 şi 2020, sub formă tabelară, se 

regăsesc în NOTA DE CONSTATARE întocmită de delegatul regiei. 
5.9.4. Obţinerea aprobărilor necesare pentru declanşarea procedurii de 

achiziţie publică 
Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 
5.9.5. Publicarea anunţului de participare 
Nu sunt constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 
5.9.6. Documentatia de atribuire 

J 

Nu au fost identificate încălcări ale reglementărilor legale în vigoare. 
5.9.7. Achizitia directă 

J 
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În perioada 2019-2020 au fost realizate achiziţii directe care nu au fost incluse în lista de 
achiziţii directe sau in programul anual de achiziţii. Detalierea pe obiective, operator economic 
furnizor şi valorile aferente se regăsesc în NOTA DE CONSTATARE întocmită de delegatul 
regiei. Redăm în continuare o situaţie centralizată, pe total direcţie şi defalcat pe ocoale, situaţie 
ce conţine numărul total de achiziţii directe efectuate fără a fi incluse în lista de investiţii şi 
valorile totale ale acestora. 

Achizitor Nr. achizitii Valoarea totala (lei) 
OS Berzeasca 114 75.366 
OS Bozovici 74 419.757 
OS Otelul Rosu 312 202.520 
OS Rusca Montana 453 269.107 
OS Nera 93 1.052.844 
OS Oravita 197 77.600 
TOTAL DIRECTIE 1243 2.097.194 

Prin faptul că produsele şi serviciile au fost achiziţionate direct de către ocolul silvic fără 
să fie aprobate în programul anual de achiziţii şi în lista de achiziţii directe s-au incalcat 
prevederile art.18.33 şi 18.34 din regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Naţionale 
a Pădurilor - Romsilva si prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

5.9.8. Procedura de achiziţie publică utilizată. Desfăşurarea procedurii 
de achiziţie publică 

Au fost analizate, prin sondaj, un număr de 4 (patru) proceduri de achiziţie publice. Nu 
sunt constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 

5.9.9. Semnarea contractului de achiziţie publică; Modificări la 
contractul de achiziţie publică 

Urmare verificării prin sondaj a acordurilor cadru / contractelor / contractelor subsecvente 
I actelor adiţionale semnate în perioada verificată (01.01 .2019 - 31.12.2020), au fost identificate 
următoarele inadvertenţe/omisiuni: 

-procentele de 0,01% stabilite ca penalităţi in cadrul contractelor încalcă prevederile art. 
3, alin. 21 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare; 

-nu sunt emise documente constatatore pentru toate contractele finalizate, fiind încălcate 
prevederile art. 166, alin. 1 din H.G. nr. 395/2016; 

-nu au fost întocmite referate de necesitate şi memorii justificative pentru actele 
aditionale la contracte; 

-existenţa unor contracte de achiziţie publică semnate de şeful de ocol fără ca acesta să 
aibă dreptul să angajeze ocolul silvic in contracte comerciale: contractul de prestări servicii nr. 
3102/06.07.2020 la Ocolul silvic Oravita având ca obiect "lucrări de legat documente pentru 
arhivă", contractul nr. 1165/29.07.2019 având ca obiect "transportul de deşeuri" la Ocolul silvic 
Bozovici şi contract de „prestări servicii publice de salubrizare pentru agenţi economici" nr. 3853 
din 16.05.2019 la Ocolul silvic Bocsa Română; 

5.10. ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABILĂ 
5.10.1. La nivelul aparatului central al Direcţiei Silvice Caraş - Severin 
5.10.1.1. Situatia realizarii principalilor indicatori economici in perioada 01.01.2019 -

31 J2 2020 
Subunitatea BVC AN 2019 (mii lei) Realizari AN 2019 (mii lei) 

Venituri Cifra Cheltuieli Profit Venituri Cifra Cheltuieli Profit 

afaceri brut afaceri 

-
O.S.PAL TINS 3.17310 2.784,1 4.707,2 -1.534,1 2.256,44 2.150,73 4.543,97 2.287,52 
O.S. OTELU 635.92 
ROSU 10.528,90 8.977,9 8.702,20 1.826,7 7.875,37 7.078,3 7.239,45 
O.S.RUSCA 2.512,69 
MONTANA 9.131 ,9 8.390,4 6.405,30 2.726,6 8.166,64 7.504,17 5.653,95 

O.S.TEREGOVA 15.482,8 14.839 4 10.758 4 4.724,4 9.836,63 9.468,75 9.897 62 -61 
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O.S.MEHADIA 12.862,5 12.026,2 9.042,4 3.820,1 8.834,13 7.968,47 7.026,67 1.801.4s I 

0.S BAILE 
1.770,72 

HERCULANE 9.538 8.668 7.638 1.900 9.486,63 8.105,74 7.715,91 

O.S. 
-I 

BERZASCA 4.776 3.591 4.674 102 1.649 25 1.057,89 3.054,67 1.405,42 ! 

O.S. MOLDOVA 
-600,461 

NOUA 9.158 7.738,2 90.79 79 6.653,39 5.036,94 7.253,85 

O.S. SASCA 
-448,56 I 

MONTANA 6.894,4 5.934,10 6.537,20 358,2 4.846,4 3.883,39 5.294,96 

O.S. ORAVITA 6.136,1 5.146,5 5.457,5 678,60 4.583,26 3.436,75 4.334,91 
248,36 

O.S.ANINA 6.200 5.269,40 5.350 9 49,10 4.683,22 3.820,82 4.782,01 
-98,78 

O.S.BOZOVICI 9.063,6 8.153 3 7.891,5 1.172 8.543,04 7.698,90 7.222,67 
1.320,37 I 

O.S.NERA 13.141,50 11.901,9 8.426,9 4.714,6 10.984,63 10.008,7 6.781,55 
4.203,09 

O.S.VALIUG 7.472,5 6.856 6.508,7 963,8 6.122,50 5.518,94 4.832,29 
1.290,21 

0 .S.RESITA 11.446,20 9.381,3 9.538,6 1.907,6 10.382,51 9.630,67 8.870,31 
1.512,19 

O.S.BOCSA 
-894,461 

MONTANA 8.358,8 6.869,5 7.259,4 1.099 4 5.561.73 4.266,92 6.456 19 

O.S. BOCSA 
758,65 I 

ROMANA 11.033,3 9.063,7 9.518 1.515,3 9.145,65 7.503,29 8.387 I 
I 

-

Centrala DS 100 90 9.998,30 -9 .898,30 143.57 93,89 8.855,24 8.711,67 

Total 154.497,6 135.680,90 137.493,5 17.004 119.755 104.233,39 118.203 2 
1.551,8 

BVC RNP 
ROMSILVA 138.963,0 117.995 O 122.959,0 17.004 

Subunitatea BVC AN 2020 (mii lei) Realizari AN 2020 (mii lei) 

Venituri Cifra Cheltuieli Profit Venituri Cifra Cheltuieli Profit 

afaceri brut afaceri brut 

OS PALT!NIS 4.647,8 4.303,2 4.647,8 o 3.250,35 2.899,02 3.913,80 
-663.45 

OS OTELU 
-800.59 

ROSU 8.838,9 7.390 9 8.835,1 3,8 6.867,38 5.526,95 7.667,97 

OS RUSCA 
2.089.08 

MONANA 6.480,3 5.893,3 6.291,5 188,8 6.777,9 6.100,97 4.688,82 

os 
1.105,04 

TEREGOVA 13.095 12.012 10.838,7 2.256,3 8.019,32 6 .856,27 6.914,28 

OS MEHADIA 11.143,5 10.112,6 8.597,4 2.546 8.748,32 7.505,48 6.830,16 
1.918, 16 

OS BAILE 
646,77 

HERCULANE 7.279 6.360 7.049 230 6.567,02 5.827,52 5.920,25 

os 
-1.177,3.'5 

BERZASCA 5.048 4.371 4.778 270 1.258,24 298,94 2.435,59 

OS MOLDOVA 
-1 .708,01 

NOUA 9.612 8.532 8.876,60 735,4 4.523,46 4.442,38 6.231,47 

OS SASCA 
-62,39 

MONTANA 5.396,6 4.611 30 5.388 8.6 4.159,87 2.941,88 4.222,26 

OS ORAVITA 5 622,3 4.849,9 5.109,3 513 3.157,84 2.400,34 3.560,59 
-402,75 

OS ANINA 5.866 5.076,4 5.708,3 157,7 5.494,61 4.693,06 4.933,56 
561,05 

OS BOZOVICI 8.862 7.409,8 7.492 7 1.369,3 7.685,36 6.809,67 6.409,28 
1.276,oa 

OS NERA 9.671 , 1 8.885.8 7.077,2 2.593,9 6.204,12 5.822,55 5.072.26 
1.131,86 

OS VALIUG 6.696,4 6.009,2 5.867,8 828,6 4.476,35 3.871,98 4.550,96 
-74,61 

OS RESITA 9.567,9 7.494,2 8.035,7 1.532,2 5.445,87 4.656,51 6.197,57 
-751,7 

OS BOCSA 
-1.512,51 

MONTANA 6.584,1 5.522,3 6.577 1 7 3.789,89 2.604,41 5.302.40 

OS BOCSA 
-479,72 

ROMANA 9.927,3 7.878,3 9.167,3 760 6.692,07 5.927,00 7.171,79 

Centrala DS 100 90 17.852.7 -17.752.7 130,49 95,74 15.777,58 
-15.647,09 

Total 134.438 2 116.902,30 138.190,2 -3.752 93.248 46 79.280,67 107.800,59 
-14,552,13 

BVC RNP 
ROMSILVA 123.779,0 106.909 O 127.531,0 "3.752 

124 



După cum se poate constata, din situaţiile prezentate tabelar, principalii indicatori 
economico financiari realizati la nivelul directiei silvice au înregistrat un trend descendent, 
directia inregistrand în anul 2019 profit brut de 1,5 milioane lei, iar anul 2020 pierdere de -14,5 
milioane lei. La 31.12.2019 veniturile totale realizate de direcţie se situeaza la 86% comparativ 
cu prevederile bugetare, in conditiile in care cheltuielile totale s-au ridicat la 96% din prevederile 
bugetare, respectiv 75% si 85% la 31.12.2020. 

în concluzie, la 31.12.2019, precum sila 31.12.2020, conducerea directiei silvice nu 
a asigurat respectarea prevederilor art. 10 alin.(b) din OUG nr. 26/2013 potrivit careia 
"Operatorii economiâ respectă În execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli următoarele reguli: 
În cazul În care se Înregistrează depăşiri sau nerealizări ale venituri/or totale aprobate, se pot 
efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu Încadrarea În 
indicatorii de eficienţă aprobaţi.". Prevederile art. 10 alin.(b) din OUG nr. 26/2013 sunt incidente 
şi Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, respectiv unităţilor/ subunităţilor sale, fapt comunicat 
directiilor silvice în mod sistematic, atat in anul 2019 cat si in anul 2020. 

5.10.1.2. Situatia viramentelor efectuate in conturile centralizatoare ale regiei 
Pentru 2019, regia a stabilit in sarcina directiei silvice obligatia de plata lunara a sumei de 

1.100 mii lei (900 mii lei reprezentand cota regie pentru sustinerea activitatii administratiilor de 
parcuri naturale/nationale, a directiilor silvice cu posibilitati reduse de recoltare a masei 
lemnoase etc., respectiv a sumei de 200 mii lei reprezentand fond amenajare a padurilor). 

M d Id o u e respectare a IspozItIeI m anu 12019 
Specificatii Obligatie de plata Viramente Diferenta an 2019 

an 2019 efectuate 
Cota regie/cabaline 13.200 4000 9.200 
Fond amenajare 3.000 2570 430 
Varsaminte din 15.200 15.200 
profitul net 

La data de 31.12.2019 conducerea directiei silvice nu a asigurat respectarea 
dispozitiei regiei, sumele reprezentand cota regie/cabaline fiind virate in procent de 31 %, 
iar cele reprezentand fond amenjare in procent de 86%. 

Oe asemenea, conducerea directiei silvice nu a asigurat la data de 31.12.2019 virarea 
obligatiei fiscale reprezentand varsaminte din profitul net la 31.12.2018 stabilite prin raportare la 
profitul net realizat de catre directia silvica la 31.12.2018 la 15.200 mii lei. 

Pentru anul 2020, regia a stabilit in sarcina directiei silvice aceleaşi obligaţii de plată . 

M d Id d" l . A 12020 o u e respectare a ISPOZI Ie1 1n anu 
Specificatii Obligatie de plata Viramente Diferenta an 2020 

an 2020 efectuate 
Cota regie/cabaline 13.200 13.200 
Fond amenajare 3.000 250 2.750 

La data de 31.12.2020 conducerea directiei silvice nu a asigurat respectarea 
dispozitiei regiei, sumele reprezentand cota regie/cabaline fiind virate in procent de 0%, 
iar cele reprezentand fond amenjare in procent de 9%. 

5.10. 1.3. Efecte financiare ale Deciziei nr. 104/06.03.2017 
Directorul directiei silvice a semnat Deciziei nr. 104/06.03.2017 privind încetarea 

contractului individual de munca al domnului 1, responsabil CRP in cadrul Ocolului 
Silvic Bocsa Romana. 

Prin contestatia nr. 2030/115/07.04.2017, pe rolul Tribunalului Caras Severin, Udrea 
Valentin a solicitat anularea deciziei nr. 104/06.03.2017 si repunerea partilor in situatia 
anterioara deciziei contestate, cu plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si 
reactualizate si cu celelate drepturi de care ar fi beneficiat în calitate de salariat. Hotărârea 
instanţei (sentinţa civilă nr. 497/27.11.2019) i-a dat câştig de cauză contestatarului. Drepturile 
salariale stabilite in baza sentintei civile nr. 497 /27 .11.2019 au fost acordate contestatarului de 
catre Ocolul Silvic Bocsa Romana, la data de 26.02.2020, urmare adreselor nr. 
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1283/04.02.2020 si 1834/19.02.2020 primite de la direcţie. Valoarea acestor drepturi s-a ridicat 
la suma de 145.773 lei (inclusiv impozit pe venit si contributii sociale aferente), din care 
acordate efectiv contestatarului 75.276 lei. Ulterior, direcţia a înregistrat aceste sume pe 
costuri, fara a efectua cercetarea administrativa prin care sa stabileasca eventualele 
vinovăţii în legătură cu producerea pagubei, potrivit art.105 din Regulamentul intern al 
regiei şi art.24.8 din Regulametul privind organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi limitele 
de competenţă ale organelor de conducere ale unităţilor fără personalitate juridică din 
structura Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA - cap. VIII Atributiile şi limitele de 
competenţă ale directorului economic. 

De asemenea, pentru sumele astfel acordate, conducerea Direcţiei Silvice Caras 
Severin nu a solicitat aprobarea organelor competente, conform art. 1 O alin 2 pct. V din 
regulamentul de functionare a Consiliului de Administraţie al regiei, respectiv pct. 18.62 din 
Regulametul privind organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi limitele de competenţă ale organelor 
de conducere ale unităţilor fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor 
- ROMSILVA - cap. IV Atributiile şi limitele de competenţă ale comitetului director. 

5.10.1.4. La OS Otelul Rosu 
S-a constatat faptul ca in contul 461 „Debitori diversi" figura suma de 25.000 lei 

reprezentand contravaloarea a 50% din amenda contraventionala aplicata de Garda Nationala 
a Mediu conform PV nr. 08384/05.07.2018, suma platita de ocolul silvic. Contravenţia a fost 
contestată în instanţă dar acţiunea a fost respinsa prin Decizia Civila nr. 191/A/26.03.2019, 
amenda aplicata de Garda Nationala a Mediu ramanand defintiva. Ulterior, pana la data 
controlului, directia silvica nu a efectuat cercetarea adiministrativa pentru identificarea 
eventualelor persoane vinovate, respectiv nu a luat masuri pentru atragerea raspunderii 
materiale a acestora, încălcând astfel prevederile art.105 din Regulamentul intern al regiei şi 
art.24.8 din Regulametul privind organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi limitele de competenţă 
ale organelor de conducere ale unităţilor fără personalitate juridică din structura Regiei 
Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA - cap. VIII Atributiile şi limitele de competenţă ale 
directorului economic. 

5. 1 O. 1. 5. Justificarea sumelor acordate din casieria unitatii 
Plata efectuată personalului, din casieria unităţii, se face direct, pe baza documentelor 

justificative (facturi, chitante) anexate la registrul de casa (spre ex. f.7770990015311 
/22.12.2020, f.2203 / 17.12.2020, f.2808 / 17.12.2020, f.23029 I 15.12.2020) fară întocmirea 
decontului de cheltuieli, formular prevazute de OMFP nr. 2634/2015 (ordinul de deplasare 
(delegaţie). 

5.10.1.6. Plăţi facturi reprezentand achizitii de mijloace fixe 
Plăţi efectuate fara aprobarea regiei, respectiv fara ca acestea sa fie incluse in 

programul de investitii din fonduri proprii, (ex. f.40-33-102918/27.11.2020, 7921, 14 lei, f.40-
33-102917/27.11.2020, 7921,14 lei, f.OAM/41219/05.10.2020, 18.542,58 lei reprezentand 
sisteme GPS monitorizare autogreder si buldoexcavator), fiind încălcate astfel dispoziţiile regiei 
nr. 13306/17.12.2019 prin care au fost solicitate direcţiilor silvice propunerile de program de 
investiţii finanţat din fonduri proprii, respectiv art. 1 O alin 2 pct. .,o" din regulamentul de 
functionare a Consiliului de Administraţie al regiei. 

5. 1 O. 1. 7. Continutul referatelor de necesitate 
Conţinutul referatelor de necesitate ce stau la baza achizitiilor de bunuri/servicii 

realizate la nivelul ocolului silvic nu corespunde cu cel reglementat prin procedura 
operationala P.O. - 08.03.01, fiind identificare cazuri in care acestea nu contin informatiile 
mm1m necesare, spre exempul valoarea estimata a achizitiei. (ex. factura nr. 
200800406/11.08.2020, 2949,00 lei, contravaloare ecran statie de lucru HP AIO, factura nr. 
200700386/09.07.2020, 2949,00 lei, contravaloare ecran statie de lucru HP AIO - SC Centrul 
de Calculatoare SRL) referatul de necesitate nu cuprinde elementele esentiale necesare 
(valoarea estimata a achizitiei, data achizitiei, gestionarul statiei reparate etc) şi fără a beneficia 
de garanţia oferita de furnizor. 

5. 1 O. 1. 8. Plăţi facturi fără recepţia lucrărilor 
Exemplu f.4061/03.08.2020, 7348,30 lei contravaloare "contract nr. 4012/08.04.2019 

afrerent Junii iulie 2020", factura nr. 4140/01.09.2020, 6709,32 lei contravaloare "contract nr. 
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3587/07.04.2020"afrerent lunii august 2020) pentru care nu au fost identificate documente care 
să ateste prestarea efectiva a serviciilor (procese verbal de receptie), deşi potrivit art. 8 din 
contractul incheiat la nivelul directiei silvice „beneficiarul se obliga sa plateasca pretul seNiciilor 
pentru care s-a emis factura . . .. cu conditia ca seNciile pentru care s-a emis factura sa fie 
prestate, respectiv receptionate de beneficiar". 

5. 1 O. 1. 9. Restituirea garantii/or 
Garanţiile, depuse de operatorii economici pentru participarea la licitatiile organizate de 

direcţie pentru achizitii. se restituie in baza solicitarii acestora, fara viza compartimentului 
de specialitate (ex. solicitarea Beta Tehnic nr. 54/12.11.2020). 

5.10.1.10. Dispozitiile de plata catre casierie necomforme 
Dispoziţiile nr. 100/21.08.2020 in suma de 1335 lei, nr. 98/20.08.2020 in suma de 1309 

lei, nr. 99/20.08.2020 in suma de 3691 lei, avand ca titular de avans Seul Mihai si ca explicatii 
"ev asig vanatori uniqua". La registrul de casa nu există justificarea sumelor, cu exceptia unor 
extrase ce atesta plata, prin intermediul unui card bancar de tip VISA, în contul Uniqa Asigurari 
SA, a sumelor de 1113,2 lei, 1.335,84 lei, 2.119,92 lei, 1.766,60 lei. Nu există referat de 
necesitate. A fost prezentat un tabel cu personalul din cadrul aparatului central al directiei silvice 
care necesita asigurare de vanatoare, tabel ce include şi salariati ce nu au responsabilitati 
legate de vanatoare (responsabili fond forestier, productie, cultura si refacere, director, 
sofer etc). 

5.10.1.11. Contractul subsecvent de servicii nr. 14053/11. 12.2018 
Factura nr.59/27.02.2019, 20.040 lei, emisa de CABINET INDIVIDUAL DE PSIOLOGIE 

TODIREANU PAULA MARIOARA, conform contractului mai sus menţionat, reprezentand 
contravaloarea a 501 evaluari psihologice in domeniul securitatii nationale. S-a constatat faptul 
ca atat valoarea serviciilor cat si valoarea facturata sunt excedentare termenilor 
contractuali. respectiv 450 evaluari psihologice in domeniul securitatii nationale cu o valoare 
totala de 18.000 lei. De asemenea, nu există proces verbal de receptie aferent serviciilor 
facturate. Au fost identificate, anexate facturii mentionate, un numar de 12 avize psihologice 
pentru salariatii directiei silvice. 

5.10.1.12. Contractul nr. 7559/21.07.2020 
Analizând derularea contractului încheiat cu Asocierea SC RS Roadrunners SRL si SC 

Min-Expert SRL, avand ca obiect furnizarea de piatra concasata cu dimensiunile 0-63 mm - Lot 
1 - OS Resita, OS Bocsa Romana, OS Bocsa Montana, OS Oravita, cu o valoare totala de 
368.000 lei + 69.920 lei tva, am constatat că Factura nr. 0156/30.10.2020 reprezentand 
1147.07 mc piatra concasata in valoare de 62.790,62 lei a fost acceptata la plata si achitata prin 
ordinul de plata nr. 1105/23.11.2020 fara existenta unui proces verbal de receptie a volumului 
facturat, potrivit prevederilor contractuale. 

5.10.2. La nivelul Ocolului Silvic Berzasca 
- Facturile emise de SC Dezinfer Service SRL - Servicii de curatenie facturate şi plătite 

fără a fi efectuată recepţia, conform prevederilor contractuale; 
- Achizitii directe de carburanti achitate in numerar prin casieria ocolului silvic, in 

conditiile in care regia are contract de achizitie de combustibili cu OMV Petrom Marketing SRL, 
in derulare, în baza caruia alimentarea cu carburanti se realizeaza exclusiv prin intermediul unor 
carduri specializate (inclusiv carduri recipient), la pretul stabilit in urma unei proceduri de 
achizitie publica; 

- Decontare de cheltuieli deplasare a salariatilor in interes de serviciu cu auto propriu, 
fara a exista aprobare prealabilă (Contractul Colectiv de Munca aplicabil regiei); 

- Serviciile de reparaţii auto furnizate de SC Memory Serv SRL (9144,98 lei in anul 2020 
si 4811,96 lei in anul 2019) au fost plătite fără a fi verificată, anterior platii, conformitatea dintre 
devizele întocmite intre unitatea de service auto si cantitatile/valorile contractate; 

- Pentru achizitiile realizate de la SC Profando SRL in suma de 3000 lei (confectii 
metalice) nu au fost identificate documente care sa ateste prestarea acestora (pv receptive, 
situatii de lucrari etc); 

- În legătură cu lucrarile de reparatii la sediul OS Berzeasca prevazute in factura nr. 
90/19.10.2020 (1 O. 788, 17 lei), executate in baza actului aditional nr. 1/4954/06.05.2019 la 
contractul de lucrari nr. 9043/07.08.2018 prin care valoarea contractului a fost majorata cu 
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9066, 17 lei fara TVA, menţionăm că actul aditional a fost încheiat in afara perioadei de 
valabilitate a contractului (07.08.2018 - 07.02.2019), perioada de valabilitate a contractului 
initial nu a fost prelungita, acesta incetand la data de 07.02.2019, in conditiile in care 
suma de 10.788,17 lei a fost achitata beneficiarului ulterior (octombrie 2020). 

5.10.3. La nivelul Ocolului Silvic Oravita 
' - Facturile emise de SC Dezinfer Service SRL - Servicii de curatenie facturate şi plătite 

fără a fi ~fectuată recepţia, conform prevederilor contractuale; 
- ln legătură cu lucrarile de intretinere DAF Narastie Forotic executate de SC CLR Denis 

Montaj SRL in baza contractului nr. 3983/08.04.2019 (82.946,34 lei + 15.759,81 lei TVA), 
menţionăm că, prin situatia de plata F3sp - Situatie de plata luna octombrie 2019 s-au atestat 
cantitatile si valorile aferente lucrarilor prestate în luna octombrie 2019, inclusiv cele prevazute 
la capitulul DA 11 C 1 ( Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu 
astemere manuala executate fara impanare si fara innoroire cu o cantitate de 470 mc si un pret 
unitar da 141,03 lei/mc, respectiv o valoare totala de 66.284, 10 lei fara TVA). Valoarea 
mentionata a fost cuprinsa in valoarea totala a facturii nr. 108/02.10.2019 (82.270,53 lei + 
15.631,40 lei TVA) si platita beneficiarului. Din verificarea anexei C5 - Lista cu canitati de lucrari 
pe categorii de /ucrari la acordul cadru incheiat cu SC CLR Denis Montaj SRL (aferenta lotului 
10 - Ocolul Silvic Oravita) rezulta faptul ca pretul unitar contractat pentru categoria de lucrari 
DA 11 C 1 (Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu astemere 
manuala executate fara impanare si fara innoroire) este de 83,781 lei/mc. 

Avand in vedere pretul unitar prevazut in contract de 83,781 lei/mc, valoarea 
lucrarilor prestate s-a ridicat la 39.377 ,07 lei (470 mc * 83,781 lei/mc ), si nu de 66.284, 1 O 
lei asa cum s-a atestat prin situatia de lucrari susmentionata. 

Din cele prezentate rezulta faptul ca Ocolul Silvic Oravita a aceptat la plata 
nejustificat factura nr. 108/02.10.2019 si a achitat nejustificat prestatorului de lucrari 
suma de 26.907,03 lei fara TVA, respectiv 32.019,36 lei inclusiv TVA. 

în timpul controlului au fost întreprine demersuri în vederea recuperării sumei achitate 
nejustificat (factura storna nr 22/17.03.2021 emisa de furnizor. prin care suma facturată şi 
achitată nejustificat a fost stornată de prestator; OP nr. 2/17.03.2021 in suma de 1 O.OOO lei prin 
care prestatorul a restituit Ocolului Silvic Oravita, partial, suma încasata nejustificat). 

- ln data de 06.07.2020 Ocolul Silvic Oravita a incheiat cu SC KA Melior SRL contractul 
de prestari servicii nr. 3102/06.07.2020 avand ca obiect executarea lucrarilor de legat 
documente pentru arhiva. Contractul a fost încheiat contrar dispoziţiilor art. 20.5 din 
Regulametul privind organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi limitele de competenţă ale organelor 
de conducere ale unităţilor fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor -
ROMSILVA - cap. V Atributiile şi limitele de competenţă ale directorului unităţilor fără 
personalitate juridică, care prevede faptul că, competenţa de angajare, prin semnătură, a unităţii 
in relaţii cu terţii este delegată directorului, în condiţiile în care contractul sus menţionat a fost 
semnat exclusiv de conducerea Ocolului Silvic Gravita (şef ocol şi contabil şef). Contractul nu 
prevede un pret maximal, fiind specificat faptul ca pretul este cel stabilit in oferta, in conditiile 
in care oferta nr. 1706/03.04.2020 contine exclusiv preturi unitare, respectiv acesta nu prevede 
cantitatea maxima sau durata, fiind prevazut ca acesta se va derula pana la terminarea 
lucrarii. Platile efectuate in anul 2020 in temeiul acestui contract s-au ridicat la 35.766,03 
lei, inclusiv TVA. La încheierea contractului nu au fost respectate dispozitiile communicate 
prin adresa regiei nr. 3777/26.03.2020, potrivit carora achizitiile directe cu valoare mai mare 
de 10.000 lei pot fi initiale numai în baza unui document aprobator primit de la regie, la nivelul 
ocolului silvic nefiind identificat nici un document în sensul mai sus precizat. 

5.10.4. La nivelul Ocolului Silvic Oţelu Roşu 
- Facturile emise de SC Dezinfer Service SRL - Servicii de curatenie facturate şi plătite 

fără a fi efectuată recepţia, conform prevederilor contractuale; 
- Impozitul pentru activitatea de exploatare a resurselor naturale prevazut de OG nr. 

6/2013 a fost calculat prin aplicarea procentului 0,5% inclusiv la venituri pentru care legislatia în 
vigoare nu prevede obligativitatea calcularii acestui impozit (spre exemplu pentru luna 
septembrie 2020 acesta a fost calculat inclusiv la venituri obtinute din vanatoare); 
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- Fondul pentru mediu a fost calculat prin aplicarea procentului de 2% la toate veniturile 
obtinute din vanzarea de masa lemnoasa/materiale lemnoase, in conditiile in care OUG nr. 
196/2005 excepteaza de la calculul acestui fond veniturile obtinute din valorificarea lemnului de 
foc; 

- Plati efectuate din casieria ocolului silvic pentru care nu au fost identificate documente 
care sa jusitifice necesitatea acestora (referate de necesitate) sau modalitatea de receptie a 
bunurilor livrate / serviciilor prestate (f. nr. 01159/21.05.2020, 833,00 lei reparatii ifron, f. nr. 
01166/29.05.2020, 1280,44 lei, reparatii ifron, f. nr. 01089/05.02.2020, 487,90 lei piese de 
schimb, f. nr. 01228/20.08.2020, 357,00 lei servicii reparatii auto, f. nr. pol3s3646/09.07.2020, 
600 lei fisa medicala siguranta transporturilor, f.nr. 0174/15.06.2020, servicii vulcanizare; 

- Pentru factura nr. 200901606/29.09.2020 emisa de Centrul de Calculatoare SRL 
reprezentand componente IT (inclusiv carcasa ATX) in suma de 1.334,00 lei nu există 
document de receptie (NRCD) a bunurilor. 

5.10.5. La nivelul Ocolului Silvic Rusca Montană 
- Achizitii directe de carburanti achitate în numerar prin casieria ocolului, in conditiile in 

care regia are in derulare cu OMV Petrom Marketing SRL contract de achizitie de combustibili in 
baza caruia alimentarea cu carburanti se realizeaza prin intermediul unor carduri specializate 
(inclusiv carduri recipient), la pretul stabilit in urma unei procedure de achizitie publica. (factura 
OMV Petrom Marketing SRL nr. 11903022001632/25.09.2020, 4.350 lei, 1000 I motorina 
standard, achitata in numerar prin bonul fiscal nr. 296/25.09.2020, factura OMV Petrom 
Marketing SRL nr. 30210000820/11.05.2020, 2235,00 lei, 500 I motorina standard achitata in 
numerar prin bonul fiscal nr. 493/11.05.2020. 

- Plati efectuate prin casieria ocolului silvic fara ca dispozitiile de plata sa fie vizate din 
punct de vedere al controlului financiar preventiv. 

- Plati efectuate in contul furnizorilor de bunuri/servicii fara ca documentele emise de 
acestia sa fie certificate in privinta realitatii, regularitatii, legalitatii de salariatii responsabili de 
achizitiile efectuate (factura nr. 053209/29.09.2020 emisa de SC Drumetia SRL in suma de 
5178,00 lei) sau fara ca acestea sa fie vizate din punct de vedere al controlului financiar 
preventiv (facturile nr. 032/31.07.2020 in suma de 8.208,35 lei, 030/31.07.2020 in suma de 
76.710,08 lei emise de SC Byon Waldex SRL si reprezentand contravaloare lucrari silvice). 

5.10.6. Constatări generale, la ocoalele verificate 
- Continutul referatelor de necesitate ce stau la baza achizitiilor de bunuri/servicii 

realizate la nivelul ocolului silvic nu corespunde cu cel reglementat prin procedura operationala 
P.O. - 08.03.01 (referatele nu contin informatii minim necesare, spre exempu valoarea estimată 
a achizitiei); 

- Justificarea sumelor acordate personalului din casieria unitatii nu se realizeaza prin 
intocmirea de deconturi de cheltuieli justificative, formular prevazute de OMFP nr. 2634/2015 
(ordinul de deplasare (delegaţie); 

- Facturile emise de SC Dezinfer Service SRL - Servicii de curatenie facturate şi plătite 
fără a fi efectuată recepţia, conform prevederilor contractuale; 

5.1 O. 7. Dispoziţii/prevederi încălcate 
- Art. 10 alin.(b) din OUG nr. 26/2013 potrivit careia "Operatorii economici respectă În 

execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli următoarele reguli: În cazul În care se Înregistrează 
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale 
proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu Încadrarea in indicatorii de eficienţă 
aprobaf" 

- Oispozitiile Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva 6338/2019 şi nr. 586/2020. 
- Art.105 din Regulamentul intern al regiei: Răspunderea civilă a personalului silvic şi a 

celorlate categorii de personal se angajează: pct. C) pentru daune plătite de angajator, În 
calitate de comitent, unor terţe persoane, În temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive; 

- Art. 1 O alin 2 pct. V din regulamentul de functionare al Consiliul de Administratie; 
- Regulamentul privind organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi limitele de competentă ale 

organelor de conducere ale unităţilor fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a 
Pădurilor - ROMSILVA, respectiv art. 18.62 - Atributiile şi limitele de competenţă ale comitetului 
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director, art. 24.2 - Atribuţiile şi limitele de competenţă ale directorului economic, art. 24.15, art. 
20.5 - Atribuţiile şi limitele de competenţă ale directorului; 

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2634/2015; 
- Art. 6 alin.(1) din Legea Contabilităţii nr. 82/1991; 
- Art. 10 alin.(3) din OG nr. 119/1999 respectiv pct.3.4 din anexa nr.1 la OMFP 

nr.923/2014; 
- Procedura operaţională P.O. - 08.03.01 Referat de necesitate; 
- Dispoziţiile transmise prin adresa regiei nr. 3777/26.03.2020; 
- Prevederile contractelor încheiate cu SC Dezinfer Service SRL (servicii curatenie sediu 

OS + OS), SC CLR Denis Montaj SRL (întreţinere DAF Narastie Forotic - OS Oraviţa), SC 
Profi OK Avantaj SRL (reparaţii sediu OS Berzeasca); 

- Dispoziţiile OG nr. 6/2013 privind impozitul pentru activitatea de exploatare a resurselor 
naturale si ale OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu; 

5.11. SITUATIA FINANCIAR - GESTIONARĂ 
5.11.1. La nivelul aparatului central al Direcţiei Silvice Caraş - Severin 
în perioada supusă controlului şi în timpul acţiunii de control, conducerea executivă a 

direcţiei a fost asigurată de 
Director - Şandru Zaharia până la data de 20.12.2019, Olariu Ion între 21.12.2019 -

05.11.2020, Micşa Dan Lucian între 06.11.2020 - 20.12.2020, Tabugan Ion începând cu 
21.12.2020; 

Director tehnic - Rotariu Stejărel până la 08.05.2019, Rotariu Gheorghe între 14.05.2019 
- 08.01.2020, Niagu Mihai începând cu 03.11.2020; 

Director comercial - Poliţă Daniel Petru până la data de 04.04.2019; 
Director economic - Bâlgăr Ondina. 
5. 11. 1. 1. Respectarea prevederilor legale şi reglementărilor interne cu pnv,re la 

existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloace/or materiale şi a resurselor În procesul 
activităţii, şi modul de reflectare a acestora În evidenţă contabilă 

- În luna ianuarie 2021, consumul de carburanţi a fost determinat pe baza consumului 
mediu inidicat de computerul de bord, la sfârşitul cursei, fără a se ţine cont de categoriile de 
drum şi consumul normat, fapt ce a determinat ca, în unele cazuri, consumul efectiv (determinat 
conform precizărilor de mai sus), să fie mai mare decât consumul normat; 

- Stocurile (rest în rezervor) la sfârşitul lunii nu se preiau corect în toate cazurile; 
- La începutul lunii se preiau stocuri negative (rest în rezevor), care de fapt reprezintă 

economii din luna precedentă : exemple : CS08LDV (dec. 2020) - 3,53 I, CS43RNP (ian. 2021) 
-1,441; 

5. 11. 1. 2. Respectarea prevederi/or legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul 
de efectuare a inventarieri/or anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii 

Nu există constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 
5. 11. 1.3. Respectarea prevederi/or legale şi a reglementărilor interne cu privire la 

Încasările şi plăţile În lei şi valută, .in numerar sau prin virament, de orice natură 
- în perioada verificată nu au fost calculate penalităţi pentru nejustificarea în termen 

legal a avansurilor de trezorerie şi achiziţii ; 
- La data de 28.02.2021, direcţia înregistrează în conturile de debitori, suma de 2.500,00 

lei, respectiv în contul 4611, reprezentând amendă ITM, în prezent litigiul fiind pe rolul instanţei 
de judecată. 

5.11.2. Ocolul Silvic Berzasca 
Şefi ocol Predus Catalin, până la data de 22.01.2020, Novacovici Flavius, incepind cu 

data de 22.01.2020, contabil şef Pepa Elena. 
5. 11. 2. 1. Implementarea politici/or contabile si a procedurilor specifice 
Nu există constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 
5.11.2.2. Modul de indeplinire a masurilor dispuse prin actele de control gestionar in 

perioada supusa controlului 
Nu există constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 
5. 11.2.3. Inventarierea patrimoniala 
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Nu există constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 
5. 11. 2.4. Modul de folosire a formulare/or cu regim special 
Un numar de 4(patru) topuri de avize cu seriile 4930301 -4930350, 4930351-4930400, 

4930401-4930450, 4930451-4930500 nu se mai pot folosi datorita modificarii formularelor. 
Conducerea subunitatii va urmari ca cel mai tirziu la momentul inventarierii patrimoniului, 
avizele respective sa fie casate, scoase din evidenta contabi la şi aprovizionarea cu avize noi. 

5.11.2.5. situatia si analiza cheltuielilor efectuate, aprobarea prin CD, viza de control 
financiar preventiv 

Pentru exploatarea masei lemnoase din curatiri cu firma prestatoare Se Sultan Alexia Sri 
, pentru masa lemnoasa ramasa pe loc din cauza conditiilor grele de exploatare in anul 2019, 
cantitate 222 mc, valoare 33081 lei si in anul 2020 cantitatea de 260 mc, valoare 35176 lei, nu 
există aprobarea Comitetului Director al direcţiei privind ramanerea pe loc a cantitatilor 
menţionate. 

5. 11. 2. 6. Derularea contractelor de exploatare masă lemnoasă prin prestări servicii, 
gestionată de personalul silvic 

Se impune ca ocolul , prin conducerea sa, să urmărească si să caute solutii in vederea 
lich idarii urgent a stocurilor ramase in partizile exploatate in regie ocol prin vinzarea catre 
populatie a lemnului de foc, să fie respectat cu stricteţe ordinul regiei nr.470/2014 privind 
incadrarea in cele 60 zile in care stocurile trebuie valorificate, iar in caz contrar acestea să fie 
transferate in depozite temporare si apoi finale. 

5.11.2.7. Derularea şi Încasarea contractelor de vânzare - cumpărare masă lemnoasă 

pe picior 
Posibilitatea ocolului este de 20000 mc/an şi se constata ca in anul 2019 s-a valorificat 

35% iar in anul 2020 8,3% din posibilitate. 
5. 11. 2. 8. Cconstituirea garanţiilor gestionarilor În numerar şi suplimentare 
Garantiile in numerar nu sunt constituite în toate cazurile in cuantumul prevazut de 

lege,deoarece unii dintre gestionari sunt angajati relativ recent si datorita cresterii succesive a 
salariilor, la personalul gestionar, la data controlului existind o diferenta de constituit de 23141 
lei pentru un numar de 13 gestionari. 

Nr. 
crt 

1. 
2. 

5.11.2.9. Rezultate financiare obtinute de OS Berzasca 
Anul Venituri Cheltuieli Profit 

financiar pierdere 

2019 1649250 3054667 - 1405417 
2020 519178 1785739 -1266561 

5. 11. 2. 1 O. Salarizarea personalului 
Nu există constatări deosebite nici deficienţe majore consemnate. 
5.11.3. Ocolul Silvic Bozovici\ 
Şef ocol Şerengău Ion, contabil şef 

Influenta 
profitu lui in total 

venituri% 
-95,65 

-243,95 

5.11.3.1 . Respectarea prevederilor legale şi reglementărilor interne cu pnv1re la 
existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor materiale şi a resurselor În procesul 
activităţii, şi modul de reflectare a acestora În evidenţă contabilă 

Există partizi vechi, cu stocuri de masă lemnoasă în faze şi la drum auto nelichidate (P. 
363 - gestionar Ţunea Dorei - 120 mc provenind din anul 2019, ultimul termen de exploatare 
fiind 31 .12.2019, fără lucrări executate în anul 2020 şi 2021 şi P. 347S - gestionar I I 
- 143 mc în faze în parchet şi 50,82 mc la drum auto, provenind din 2019 cu un stoc pe picior 
de 508 mc, la sfârşitul anului 2019, provenit din partida 347, reautorizată pe anul 2020, având 
termen de reprimire 31.12.2020, prelungită până la 15.04.2021 . 

Garda Forestieră Timişoara a verificat şi inventariat masa lemnoasă din depozitul final al 
ocolului - gestionar ·, constatându-se o lipsă în gestiune de 342,301 mc 
lemn de foc fag, valoare totală 57.818,87 lei, confiscată valoric, iar unitatea fiind şi sancţionată 
cu suma de 15.000,00 lei, conform art. 19, alin.1, lit. B, din legea 171 / 201 O modificată, conform 
procesului - verba l de constatare a contravenţiei şi sancţionare nr. 0761303 I 05.11.2020. 
Procesul -verbal de contravenţiei este semnat de ing. Şerengău Ioan - şeful de Ocol Silvic 

13 1 



Bozovici, cu obiecţiuni, fiind ulterior contestat în instanţă în acelaşi timp cu confiscarea valorică 
menţionată. 

Urmare a inventarierii masei lemnoase fasonate, în anul 2020, efectuată de comisia din 
cadrul ocolului , s-a constatat o lipsă în gestiunea depozitului de 336 mc lemn de foc fag şi s-a 
propus comisiei centrale, din cadrul direcţiei, aprobarea pierderilor tehnologice în volum de 
91,67 mc, pierderi ce au fost aprobate, rămânând o diferenţă imputabilă de 244,33 mc. 

Până în prezent nu au fost stabilite nici valoarea pagubei constatate în depozit, nici 
persoanele răspunzătoare pentru prejudiciul produs unităţii . 

5. 11. 3. 2. Derularea şi Încasarea contractelor de servicii pază şi administrare păduri 
particulare 

La data de 28.02.2021 ocolul are neîncasată suma de 32.735,06 lei (de la Primăria 
Eftimie Murgu - 8.766,63 lei - factura nr. 0087/26.02.2021 şi de la Primăria Dalboşeţ -
23.553,75 lei. 

5.11.3.3. Situatia contului 347 „produse agricole" 
În contul 347 „Produse agricole" subunitatea are înregistrat un sold de 608.916,34 lei, 

reprezentând c/valoare material lemnos, aflat în stoc la drum auto şi depozite (2.304,816 mc cu 
o valoare de 596.550,37 lei) şi carne de vânat (673,50 kg cu o valoare de 12.365,97 lei) 

5. 11. 3. 4. Darea În consum a carburantilor pentru mijloacele de transport şi de productie 
Nu au fost constatate deficienţe nici alte aspecte relevante. 
5.11.3.5. Respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul 

de efectuare a inventarierilor anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii 

Nu au fost constatate deficienţe nici alte aspecte relevante. 
5.11.3.6. Respectarea prevederi/or legale şi a reglementărilor interne cu privire la 

Încasările şi plăţile în lei şi valută, in numerar sau prin virament, de orice natură 
La data de 31.12.2020, precum şi la 28.12.2021, contul 41181 "clienţi incerţi interni" 

ocolul prezintă un sold de 26.109,47 lei, respectiv 5 facturi emise în octombrie şi noiembrie 
2013 - SC FOREST CRIST, reprezentând masă lemnoasă fasonată, în prezent clientul fiind în 
insolvenţă . 

5. 11. 3. 7. Respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea În evidenţa contabilă 
a operaţiunilor economico-financiare 

Nu au fost constatate deficienţe nici alte aspecte relevante. 
5. 11. 3. 8. Alte obiective 
Nu au fost constatate deficienţe nici alte aspecte relevante. 
5.11.4. Ocolul Silvic Nera 
Şef ocol Andronache Marcel, contabil şef Subert Irina. 
5.11.4.1. Respectarea prevederilor legale şi reglementărilor interne cu pr,vIre la 

existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor materiale şi a resurselor În procesul 
activităţii, şi modul de reflectare a acestora În evidenţă contabilă 

ln perioada supusă controlului, urmarea inspecţiilor în cantoane, s-au constatat pagube 
provenite din tăieri ilegale (imputate personalului silvic) în suma totală de 63128,26 lei, 
reprezentând un volum de 186,480 mc. 

Din suma de 63128,26 lei a fost recuperata suma de 14914,57 lei, ramanand de 
recuperat o diferenta de 48213,69 lei. Pentru recuperarea pagubelor constatate la controalele 
efectuate in cantoane, au fost obtinute angajamente de plata de la padurarii raspunzatori care 
au fost operate in evidenta contabila in vederea urmaririi recuperarii acestora. Suma de 48179,8 
lei ramasa de recuperat reprezinta cioate nejustificate (delicte silvice) in volum total de 124,406 
mc, constatate cu ocazia a 3 inspectii efectuate in septembrie 2020 in cantonul 15 Putna -
padurar \/ ,cu De mentionat ca padurarul a refuzat semnarea angajamentului de 
plata, cantonul fiind predat la padurarii vecini. A fost recuperată din salariu în perioada 
septembrie-octombrie 2020 suma de 2600 lei rămânând o diferenţă de reţinut de 45.579,89 lei. 

La inventarierea masei lemnoase din depozitul final Prilipeţ s-a constatat în minus de 
13,72 mc lemn foc fag conform notei de constatare nr. 3290/01 .10.2020 care se încadrează în 
consumuri tehnologice aplicate conform Deciziei 341/1.07.1998 aprobat prin adresa CD nr. 
1990/23.02.2021 . 
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în contul 4111 „Clienţi curenţi interni" la data de 30.09.2020, O.S. Nera înregistrează 
facturi neîncasate în sumă totală de 391629,32 lei la 6 clienţi reprezentând masă lemnoasă pe 
picior si penalitati si c/val contracte paza. ln luna octombrie 2020 s-au incasat facturi in suma 
totala de 74057,02 lei, ramanand de retinut o diferenta de 317572,30 lei de la GS IMBRESCU 
PROD - 238468,47 lei, care a fost actionat in instanta si de la NEK PRODUCT IMP-EXP -, 
68017,60 lei, reprezentand c/val masa lemnoasa pe picior partida 280. Urmare a controlului 
efectuat in partida nr. 280, Garda Forestiera Timisoara informeaza ocolul ca s-a ridicat atestatul 
de exploatare al agentului ec. SC NEK Product Import Export SRL. În consecinţă, ocolul retrage 
autorizatia de exploatare acordată agentului economic. Pentru terminarea exploatării se permite 
continuarea activităţii până la data de 15.02.2021, procedându-se la lichidarea parchetului şi 

reprimirea parţială a acestuia. 
Pentru încasarea sumei de 68.017,60 lei de la clientul rău platnic SC NEK Product 

Import-Export-conducerea O.S. Nera a notificat clientul în cauză pentru plata sumei înaintând şi 
documentatia necesară la Oficiul Juridic pentru acţiune la instanţă. 

Pana la data controlului nu a fost efectuata reprimirea parchetului, deşi rezilierea parţială 
a contractului 3851/5.11 .2020 cu ag. Ec. SC NEK Product Import Export SRL a fost aprobată 
prin H.C.D. 679/21.01 .2021, cu pierderea garanţiei de contractare în sumă de 36.680 lei 
constituită venit la 31.01.2021 . 

5. 11. 4. 2. Analiza debitelor Înregistrate În contul 41181 - clienţi incerţi interni 
Există facturi neîncasate în contul clienţi incerţi in suma totala de 163.527,86 lei, 

reprezentand c/val. Masa lemnoasa de la firma Ropal lndustry, respectiv 118.625 lei - pentru 
care exista dosar de executare silita nr. 36 si 37/2014 şi 44.902,86 lei pentru care exista dosar 
pe rol 267/290/2016. 

La 31 .12.2020, ocolul inregistreaza in conturile de debitori urmatoarele sume: 
- Cont 42822 „Taieri ilegale de arbori" sold debitor - 148.740 lei - Debitele reprezinta 

taieri ilegale de arbori constatati in sarcina setului de district (100285,58 lei) -
recuperandu-se lunar suma de 1050 lei si padurarului (45580,42 lei) şi Curescu 
Gin - 2874 lei - recuperandu-se lunar pe statul de plată. 

- Cont 461 .Alti debitori" sold debitor - 98031,33 lei - Suma reprezinta delicte silvice 
constatate in sarcina fostului padurar pentru care a fost deschisa actiune in 
instanta aflata in faza executarii silite. 

- ln contul extracontabil 807 „Active contingente" Ocolul Silvic Nera figureaza cu debite in 
suma totala de 1160,11 lei - Debitul reprezinta taieri ilegale de arbori constatati in cantonul 
padurarului Zavoianu Toma in decembrie 2018 pentru care exista dosar de cercetare penala la 
politia Prigor. 

5.11.4.3. Respectarea prevederilor legale cu privire la Înregistrarea În evidenţa contabilă 
a operaţiunilor economico - financiare 

ln unele cazuri garanţiile materiale în numerar nu sunt constituite în cuantumul prevăzut 
de lege rezultând o diferenţă de constituit de 40383,93 lei la un număr de 9 salariaţi , care au 
dobândit relativ recent statutul de gestionari sau care au înregistrat debite ce au fost recuperate 
din garanţii. 

Soldul garanţiilor reţinute la data de 31 .12.2020 (cont 42811) - 323228,21 lei - este mai 
mare decat soldul contului de garanţii depuse în bancă (cont 51217) - 319486,21 lei cu suma 
de 37 42 lei repezentând garanţii reţinute în luna decembrie 2020, suma ce a fost virată în contul 
salariaţilor în luna ianuarie 2021. (OP 4/11.01 .2021 ). 

ln cazul garantiilor suplimentare acestea au fost constituite în numerar conform 
cuantumului plafonului stabilit pentru garantia suplimentara prin Decizia nr. 182/2018 a RNP -
Romsilva. 

5.11.5. Ocolul Silvic Oraviţa 
Şef ocol 1, contabil şef 1 

Nu există aspecte relevante de consemnat. Măsurile dispuse sau propuse prin NOTA DE 
CONSTATARE se regăsesc la capitolul corespunzător din prezentul RAPORT. 

5.11.6. Ocolul Silvic Otelu Rosu 
' ' 
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În perioada verificată Ocolul Silvic Oţelu Roşu a fost condus de 
şef ocol (01.01.2019-04.02.2020 şi 01.10.2020-06.10.2020), - şef ocol 
(05.02.2020-30.09.2020), - contabil şef. 

5. 11. 6. 1. Gestionarea masei lemnoase pe picior şi a materialului lemnos fasont În 
perioada de referinţă. 

Programului de recoltare a masei lemnoase a fost realizat în procent de 75,98 %. 
Exploatarea materialelor lemnoase în regim de prestări servicii a fost realizată în procent 

de 92%. 
La „cont 331 O-producţie în curs de execuţie"(neterminată) este înregistrat un stoc de 

material lemnos fasonat la cioată localizat în 8 partizi de rărituri, în volum total de 4024,700 mc, 
a cărui valoare se cifrează la suma totală de 97.882,271ei (fără TVA), din care prin HCD s-a 
aprobat trecerea pe pierderi şi scoaterea din evidenţe a unui volum total de 1793,0 mc 
provenind din partizile 1122; 11411 ;1146 şi 1091, cu trecerea pe costuri a sumei totale de 
47.450,32 lei, sumă reprezentând contravaloarea masei lemnoase la preţ de cost. Urmare 
trecerii pe pierderi a volumului total de 1793,0 mc, a rămas de valorificat un volum total de 
2231,700 mc, în valoare totală dee 50.431,95 lei, material lemnos a cărui valorificare nu 
reprezintă o certitudine. 

5.11.6.2. Alte constatări 
Sunt înregistrate creanţe neâncasaate în sumă totală de 397.439,22 lei , din care la "cont 

4111-Clienţi curenţi interni" 360.570,00 lei, reprezentând contravaloare facturi masă lemnoasă 
pe picior aflate în termenul de 15 zile; la "cont 41181-Clienţi interni incerţi" 11.869,22 lei, din 
care 10.400,28 lei reprezentând contravaloare TVA aferent facturii nr.00055/01.04.2014, care 
face obiectul Dosarului nr.10074/30/2017, vizând recuperarea sumei pe cale judiciară, de la 
S.C.COV CRIS-S.R.L, iar suma de 1.468,94 lei, contravaloare carne de vânat la S.C.Asian 
lnterconsul-S.R.L debitul făcând obiectul executării silite, conform Dosarului de executare silită 
nr.SO /2017; la "cont 4611-Debitori diverşi" 25.000,00 lei, sumă reprezentând contravaloare 
amendă aplicată subunităţii de către Garda Naţională de Mediu, amendă achitată de către 
subunitate cu O.P.nr.143/13.07.2018. 

Amenda a fost contestată în instantă si a făcut obiectul dosarului nr.2927/208/2018 aflat , ' 
pe rolul instanţelor judiciare, menite să stabilească legalitatea şi oportunitatea aplicării acesteia; 

Instanţa de apel, respectiv Tribunalul Caraş Severin, prin Decizia nr.191/2019 , rămasă 
definitivă şi irevocabilă, menţine sancţiunea aplicată de către Garda Naţională de Mediu, 
urmând ca, Comitetul Director din cadrul D.S . Caraş Severin, să emită o decizie de nominalizare 
a unei comisii care să individualizeze răspunderile, vizând recuperarea contravalorii amenzii de 
la persoanele vinovate. 

5.11. 7. Ocolul Silvic Rusca Montană 
în perioada supusă verificării, Ocolul Silvic Rusca Montană a fost condus de Florescu -

Ovid Bendi - şef ocol în perioada 01/01-05/05/2019, Poliţă Petru Daniel - şef ocol în perioada 
06/05/2019-29/10/2020, Solomonesc Adorian - şef ocol din 30/10/2020 - până în prezent, 
Mirela Eugenia - contabil şef în perioada 01/01/2019-30/05/2020, Vrăjitor Floarea - contabil şef 
în perioada 01/06/2020-24/09/2020, Hanganu Ramona - contabil şef din 25/09/2020 - până în 
prezent. 
. 5. 11. 7. 1. Asigurarea integrităţii patrimoniului, a bunurilor din domeniul public şi privat a 
Regiei Naţionale a Păduri/or-Romsilva 

Nu au fost constatate deficienţe nici alte aspecte relevante. 
5.11. 7.2. Respectarea prevederi/or legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul 

de efectuare a inventarierilor anuale a elementelor de natura activelor,datorii/or şi capitaluri/or 
proprii 

Nu există aspecte relevante de consemnat. 
5. 11. 7.3. Respectarea prevederi/or legale şi a reglementărilor interne cu privire la 

Încasătjle şi plăţile În lei şi valută, În numerar sau prin virament, de orice natură 
ln contul 4611-debitori se înregistrează suma de 38.425,29 lei, din care suma de 18.000 

lei aparţine fostului salariat din data de 30/06/2005, sumă ce a fost plătită 
executorului judecătoresc Iosif Ioan, suma de 5000 lei reprezintă contravaloare amendă 
aplicată de ISCTR şefului de depozit ; , sumă ce a fost achitată de către OS.Rusca 
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Montană cu OP.13 din 27/01/2017, suma a fost achitată pentru a nu se ajunge la penalităţi. În 
ace laşi cont se află suma de 1 O.OOO lei, prescrisă„ce reprezintă achitare eronată a furnizorului 
Excav-Prod srl cu op.1354 din 05/11/2012 de către DS . Carş-Severin şi avizată prin contul 482 
la OS.Rusca Montană Suma de 3.209,85 lei reprezintă tăieri ilegale din 2005-2006, săvârşite de 

, care nu era angajatul ocolului ş i în consecinţă, contravaloarea materialului 
lemnos nu trebuia înregistrată in contabilitatea ocolului ci extrabilanţier, în contul 807. Pentru 
ceilalţi debitori au fost înaintate compartimentului juridic din cadrul OS.Caraş-Severi n 

documentele in vederea recuperării sumelor prin executare silită . 

5.11. 7.4. Respectarea prevederilor legale cu privire la Înregistrarea În evidenţa contabilă 
a operaţiunilor economico-financiare 

Nu există aspecte relevante de consemnat. Măsurile dispuse sau propuse prin NOTA DE 
CONSTATARE se regăsesc la capitolul corespunzător din prezentul RAPORT. 

5.11.8. Conducerea directiei silvice va urmări dacă toate măsurile stabilite , 
în timpul Controlului Financiar Gestionar, aşa cum sunt ele consemnate de 
organele de control în NOTELE DE CONST AT ARE încheiate, au fost sau vor fi 
duse la îndeplinire întocmai şi la termen. 

5.12. ORGANIZARE, RESURSE UMANE 
La acţiunea de control au participat angajatele resortului resurse umane din centrala 

direcţiei silvice. 
5. 12. 1. Respectarea structurii organizatorice şi funcţionale aprobată de Consiliul de 

Administraţie al R.N.P-Romsilva, conform prevederilor legale În vigoare 
Structura a fost aprobată prin Hotărârea C.A. al RNP Romsilva nr. 23 din 23.08.2019, în 

vigoare la momentul controlului, fiind încadrată în gradul I de organizare, conform 
„Metodologiei" şi are în structura sa 17 ocoale silvice. Suprafaţa totală de fond forestier aflat în 
administrarea/paza subunităţilor Direcţiei Silvice Caraş Severin este de 350461 ha (324440 ha 
proprietate de stat, 26021 ha proprietate privată} . 

începând cu data de 01.04.2018, structura organizatorică şi funcţională a fost modificată 
prin HCA nr.05/29.03.2018, care a aprobat 868 posturi (654 TESA şi 214 muncitori}; HCA 
nr.11/29.08.2018, a aprobat 873 posturi (659 TESA şi 214 muncitori); HCA nr.18/27.11 .2018, a 
aprobat 877 posturi (663 TESA şi 214 muncitori); HCA nr.23/23.08.2019, a aprobat 849 posturi 
(646 TESA şi 203 muncitori). 

5. 12. 2. Nerespectarea structurii de personal prevăzute În organigramele aprobate de 
conducerea regiei 

Se constată o neconcordanţă între număru l de posturi existent în statele de personal şi 
structura organizatorică aprobată de Consiliul de Administraţie, atât pe total cât şi în structura 
p e subunităti. 

Ocolul Silvic Gradul Nr. Posturi Posturi în Diferenţe faţă de 
aprobat (HCA organigramă aprobările CA 

23/23.08.2019) la data 
controlului 

Otelu Rosu I 49 48 Minus 1 post sef 
depozit 

Modova Noua I 57 60 Minus 3 posturi 
padurar 

Resita li 54 54 plus + 1 post 
cabanist; 
minus 1 post 
pădurar 

Prin Hotărârea nr.23 din 23.08.2019 CA al regiei a aprobat modificarea structurii 
organizatorice şi funcţionale a direcţiei conform notei de prezentare înaintată de aceasta. O 
parte dintre mod ificările aprobate nu sunt operate în structura organizatorică şi funcţională a 
ocoalelor silvice (Moldova Noua, Oţelul Roşu, Resita), astfel: 
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Ocolul Silvic Moldova Nouă. Desfiinţarea a 3 cantoane silvice şi 3 posturi TESA 
{pădurar). Modificările aprobate prin H.C.A nr.23/23.08.2019 nu au fost operate de către 
Direcţia silvică Caraş Severin. Menţionăm că direcţia a cerut această modificare cu precizarea 
că ocolul nu a solicitat-o; 

Ocolul Silvic Oţelul Rosu. Suplimentarea cu un post TESA (sef depozit). Menţionăm că 
direcţia a cerut această modificare cu precizarea că ocolul nu a solicitat-o ; 

Ocolul Silvic Reşita. Reducerea postului de cabanist. Modificarea, aprobată prin H.C.A 
nr.23/23.08.2019, nu a fost operată de către direcţie, neresoectând astfel aprobarea HCA 
nr.23/23.08.2019 de reducere a postului de cabanist; Direcţia a operat reducerea din structura 
organizatorică a subunităţii a unui post TESA (pădurar) fără aprobarea Consiliului de 
Administratie. Menţionăm că direcţia a solicitat dintr-o eroare materială reducerea unui singur 
post, dar de fapt ocolul solicitase reducerea a 2 posturi TESA (pădurar). 

Pe de altă parte conducerea direcţiei silvice nu a solicitat reducerea posturilor de inginer 
silvic stagiar, din structura organizatorică, la împlinirea termenului pentru care au fost aprobate 
(2 posturi OS Oţelul Roşu, 1 post OS Teregova, 1 post Băile Herculane, 1 post Sasca Montană, 
1 post Oraviţa, 1 post OS Nera, 2 posturi Bocşa Montană). 

Faţă de neconcordanţele prezentate, se impune un proiect de organigramă care să 
remedieze aceste deficienţe şi să fie asigurată funcţionarea direcţiei silvice şi a subunităţilor în 
conformitate cu aprobările Consiliului de Administraţie al regiei. 

Mai precizăm faptul că ultima organigramă aprobată de regie este din 2018 (H.C.A. 
nr.5/29.03.2018). 

5. 12.3. Modul de respectare şi aplicare a Procedurii privind ocuparea posturilor vacante 
Au fost verificate prin sondaj mai multe dosare de concurs. S-a constatat că la proba 

orală (interviu) au fost consemnate doar întrebările adresate candidaţilor de către membrii 
comisiei, nefiind consemnate răspunsurile date de candidaţi. 

Se recomandă consemnarea răspunsurilor sau înregistrarea audio a probei orale pentru 
categoria TESA cu exprimarea acordului individual al fiecărui candidat în ceea ce priveşte 
datele cu caracter personal, pentru asigurarea transparenţei desfăşurării probei de concurs şi 
existenţa documentelor doveditoare în eventualitatea depunerii unor contestaţii privind 
desfăşurarea concursului. De asemenea, se recomandă ca stabilirea comisiei de evaluare 
profesională a candidaţilor din categoria muncitori să fie făcută prin decizie a conducătorului 
unităţii , cu respectarea procedurii în vigoare şi a prevederilor Contractului colectiv de muncă în 
vigoare al regiei. 

5.12.4. Respectarea prevederilor legale În legătură cu Încadrarea şi promovarea 
personalului silvic şi nesilvic în muncă 

Verificările efectuate prin sondaj nu au identificat nereguli nici alte aspecte relevante. 
5. 12. 5. Contractele de muncă individuale, acte adiţionale la acestea, fişele posturilor 
Prelungirea contractelor individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată (aşa 

cum se invocă în conţinutul actului adiţional încheiat cu salariatul) nu a avut la bază în toate 
cazurile o fundamentare temeinică din partea unităţii/subunităţii privind necesitatea prelungirii 
acestora, corelat cu realizarea unui proiect, program sau a unei lucrări aşa cum se precizează 
prin art.82 (3) din legea 53/2003, prelungirea contractului individual de muncă reprezintând o 
iniţiativă a angajatorului. În unele situaţii actele adiţionale au fost încheiate la solicitarea expresă 
a angajatului de prelungire a CIM, exprimată printr-o cerere a acestuia aprobată de conducere, 
fără a fi invocată o justificare de menţinere a salariatului pe postul respectiv, după împlinirea 
termenului pentru care a fost încheiat CIM. 

Se recomandă ca actele adiţionale de prelungire a contractelor de muncă să fie iniţiate 
de angajator, la solicitarea scrisă a subunităţii sau a conducătorului entităţii (birou, 
compartiment) din care face parte salariatul al cărui contract de muncă urmează a fi prelungit, 
astfel încât să fie respectate prevederile art.82(3) din Legea 53/2003. 

Se recomandă revizuirea fişei postului pentru personalul de execuţie şi categoria 
muncitori, iar la întocmire se va ţine cont de modelul cadru comunicat de regie. 

în actele administrative emise în perioada ianuarie-decembrie 2020, în speţă pentru 
funcţia de pădurar, se utilizează termenul detasare, iar în alte cazuri este folosit termenul 
delegare. Se recomandă termenul detaşare reglementat prin Statutul personalului silvic şi 
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numai pentru situaţiile de excepţie, care nu sunt reglementate prin statut, să fie respectate 
prevederile Legii nr.53/2003. 

Referitor la Decizia 101/24.02.2020 prin care lui I i se delegă atribuţiile 
specifice postului de inginer silvic, în baza solicitări i salariatului înregistrată cu 
nr.1946/20.02.2020, precizăm că dispoziţia delegării fiind prerogativa exclusivă a angajatorului 
nu operează la solicitarea angajatului, deoarece reprezintă o modificare unilaterală de către 
angajator a locului muncii. Dacă este pusă în aplicare la solicitarea salariatului, aşa cum a fost 
dispusă în cazul de faţă, angajatorul nu mai are obligaţia menţinerii funcţiei şi tuturor celorlalte 
drepturi prevăzute în contractul individual de muncă , deoarece modificarea temporară a locului 
muncii se face prin act adiţional de modificare a locului muncii încheiat cu acordul părţilor şi nu 
mai poate fi invocată modificarea unilaterală a locului muncii, ca dispoziţie a angajatorului. De 
asemenea, delegarea nu este prevăzută de legea specială , Statutul personalului silvic, fiind 
utilizată prin excepţie, conform articolului 31 .2) prevăzut în C.C.M, coroborat cu Legea 53/2003 
republicată . 

Prin decizia 435/1/16.07.2020, inginerului silvic I i se prelungeşte 
delegarea pe postul de inginer silvic în centrala O.S Moldova Nouă desi acest salariat a solicitat 
în scris eliberarea din func~a de şef de ocol la O.S Berzasca în data de 21.01.2020. În acest 
context, în conformitate cu prevederile art.31.4) ale C.C.M în vigoare, atunci când salariatul a 
solicitat eliberarea din funcţia de şef de ocol acesta trebuia să fie încadrat definitiv pe o funcţie 
corespunzătoare pregăt i rii profesionale şi vechimii în specialitate, cu un salariu corespunzător 
acesteia. Situaţia faptică a fost remediată de către conducerea direcţiei silvice prin emiterea 
deciziei nr. 779/16.11 .2020 în baza căreia începând cu data de 17.11 .2020 domnul inginer 
Preduş Cătălin va ocupa ca şi titular postul vacant de inginer silvic în centrala O.S Berzasca. 

5. 12. 6. Respectarea prevederilor legale cu privire la modificarea/suspendarealincetarea 
CIM. D~elegarea şi detaşarea salariaţilor. Justificarea necesităţii şi oportunităţii acestora. 

ln unele situaţii, la detaşările dispuse pentru funcţii de conducere, în speţă funcţii de şef 
de ocol, conducerea direcţiei silvice, prin deciziile emise, nu a respectat condiţiile precizate de 
anexa nr.3a1 din CCM. (decizia 105/14.02.2019, decizia 60/03.02.2020, decizia 313/02.06.2020 
- delegat până în prezent). 

Au fost identificate situaţii în care, la delegarea personalului silvic pentru primele 60 de 
zile calendaristice, nu au fost respectate prevederile art.42 (2) din Legea 53/2003, în sensul 
mentinerii pe perioada delegării a drepturilor prevăzute în contractul individual de muncă al 
salariatului (decizia 57/03.02.2020, decizia 104/14.02.2019). În alte situaţii pe perioada delegării 
a fost modificat felul muncii, adică salariatul a fost delegat de pe o funcţie de conducere pe o 
funcţie de execuţie fără acordul acestuia (decizia 57/03.02.2020, 104/25.02.2020, 
123/09.03.2020). Aceste situaţii au fost contestate de salariaţi în instanţă şi au făcut obiect al 
litigiilor de muncă cu angajatorul. 

5. 12. 7. Contracte individuale de muncă suspendate 
în perioada ianuarie-decembrie 2020 se constată că au fost emise decizii de suspendare 

a contractului individual de muncă pentru un număr de 39 de salariati . 
în ceea ce priveşte situaţia încetărilor de contracte individuaie de muncă se constată că 

în cursul anului 2020 au fost încetate prin decizii emise de către conducătorul unităţii un număr 
de 54 de contracte individuale de muncă ca urmare a acordului părţilor, sau ca urmare a voinţei 
unilaterale a uneia dintre părţi , în condiţiile legi i. 

5.12.8. Completarea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor 
Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor este întocmit de către responsabilul cu 

activitatea de resurse umane în baza deciziei directorului. 
Actele adiţionale, întocmite ca urmare a cererilor de majorare a clasei de salarizare 

depuse de salariaţi ai direcţiei silvice, rezoluţionate favorabil şi repartizate compartimentului 
resurse umane, nu se regăsesc în extrasele de REVISAL pentru salariaţii în cauză . 

5.12.9. Evidenţa informatizată şi gestionarea resurselor umane după criteriul pregătirii 
profe·sionale, al gradelor profesionale şi altele 

Nu au fost identificate nereguli nici alte aspecte relevante. 
5. 12. 1 O. Corectitudinea calculării şi raportării numărului mediu scriptic de personal 
Nu au fost identificate nereguli nici alte aspecte relevante. 
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5. 12. 11. Modul de respectare şi aplicare a Procedurii privind evaluarea periodică a 
performanţelor profesionale ale salariaţilor 

Analizând obiectivele individuale de performanţă stabilite pentru personalul de conducere 
al subunităţilor din cadrul direcţiei silvice în anul 2020 reiese faptul că pentru ocoale silvice din 
structura d irecţiei au fost stabilite, de comun acord cu salariaţi i respectivi, obiective individuale 
de performanţă luate la cunoştinţă sub semnătură. La unele ocoale silvice, în cursul anului 2020 
şefii de ocol au fost delegaţi pe perioada determinată să îndeplinească atribuţiile altor funcţii , pe 
posturile vacante din structura organizatorică . ln aceste situaţii, nu s-a păstrat caracterul de 
continuitate al activităţii de producţie, îndeplinirea obiectivelor individuale de performanţă 
stabilite şi asumate iniţial nu au mai fost posibilă, din motive independente de voinţa titularilor, 
aceştia fiind delegaţi să îndeplinească alte atribuţii şi sarcini. Astfel , în 2020, prin utilizarea 
"delegării" aşa cum este aceasta definită de legea 53/2003, coroborată cu art.31(2) din C.C.M. 
în vigoare, în ceea ce priveşte funcţiile de conducere la nivel de subunitate, a condus la o lipsă 
de responsabilizare a personalului implicat în realizarea indicatorilor financiari şi nefinanciari 
definiţi ca obiective de performanta pentru funcţiile de conducere la nivelul subunităţilor, cu 
consecinţe negative în realizarea obiectivelor de performanţă, definiţi la nivel central (direcţie 
silvică), individual pentru fiecare membru din echipa managerială a direcţiei silvice. 

Prin fluctuaţia personalului pe funcţiile de conducere ale subunităţilor din structura 
direcţiei silvice nu au fost respectate prevederile art. 14 (4) din Codul silvic (,, ... conducerea 
ocolului silvic de stat este asigurată de către şeful de ocol, care este numit in funcţie prin 
concurs de către conducerea unităţii RNP-Romsi/va. 'J. Menţionăm că, deşi existau titulari pe 
funcţiile de şefi de ocol, prin delegare, au fost desemnaţi alţi salariaţi să îndeplinească 
atribuţiile şi sarcinile acestor funcţii. 

5.12. 12. Organizarea şi funcţionarea Consiliului de disciplină pentru personalul silvic, 
respectiv a Comisiei de disciplină pentru personalul nesilvic 

Deciziile de sancţionare emise ca urmare a documentelor întocmite în urma efectuării 
cercetărilor disciplinare efectuate sau a rapoartelor de verificare în cazul abaterilor pentru care 
au fost stabilite sancţiunile mustrare şi avertisment nu sunt întotdeauna temeinic fundamentate 
în fapt şi în drept. Elementele care trebuie invocate în decizie sub sancţiunea nulităţii acesteia 
sunt preluate din rapoartele de cercetare disciplinară/hotărâri ale comisiilor de cercetare 
disciplinară/Consiliului de Disciplină. Este obligatorie întocmirea deciziilor de sancţionare cu 
respectarea prevederilor articolului 250 şi 252 din Legea 53/2003 republicată , cu modificări şi 
completări. 

5.12.13. Modul de negociere cu salariaţii a drepturilor salariale prevăzute m C.C.M. al 
R.N.P-Romsilva, precum şi Încadrarea În fondul de salarii aprobat de conducerea regiei, pe 
structură de personal. 

Nu au fost constatate deficienţe nici alte aspecte relevante. 
5.12.14. Modul de acordare a drepturilor salariale şi achitarea lor la termenele stabilite in 

conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 şi ale C.C.M., În vigoare 
în perioada noiembrie-decembrie 2020 au fost identificate o serie de cereri depuse de 

salariaţii direcţiei silvice care solicită majorări de clase de salarizare care au fost înregistrate la 
registratură şi cărora conducătorul unităţii le dă curs prin rezoluţionare favorabilă către 
compartimentul de resurse umane, cu dispoziţia de a se încheia acte adiţionale de modificare a 
drepturilor salariale pentru salariaţii menţionaţi în anexa 21. în legătură cu acest aspect am 
constatat că directorul a iniţiat o acţiune de negociere directă care s-a desfăşurat în mod aleator 
şi doar cu anumiţi salariaţi ai direcţiei silvice, fiind aprobate majorări fără a se prezenta o 
motivaţie concretă. Prin adresa regiei nr. 20206/16.01.2019, reiterată prin adresa 
200/07.01.2021, conducerea executivă a regiei interzice încheierea actelor adiţionale la CIM 
având ca obiect modificarea elementelor constitutive ale salariului, fiind precizate anumite 
situaţii de excepţie. 

Actele adiţionale întocmite ca urmare a cererilor de majorare a salariului, prin modificarea 
clasei de salarizare, depuse de salariaţi ai direcţiei silvice, rezoluţionate favorabil de director şi 
reparizate compartimentului resurse umane, nu se regăsesc în extrasele de REVISAL ale 
salariaţilor în cauză. 
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Referitor la situaţia mai sus prezentată a fost purtată o corespondenţă între conducerea 

direcţiei silvice (adresa nr.13792/29.12.2020) şi regie (răspuns comunicat sub nr. 

15998/T.Ţ/12.01 .2021 ). 
5. 12. 15. Modul de respectare şi de aplicare a Procedurii privind programarea şi 

efectuarea concediilor de odihnă 

Nu au fost identificate nereguli nici alte aspecte relevante. 

5. 12. 16. Modul de respectare şi de aplicare a Procedurii de pensionare a salariaţilor, la 

limită de vârstă 
Nu au fost identificate nereguli nici alte aspecte relevante. 

5. 12. 17. Referitor la punerea În aplicare a măsurilor ca urmare a raportului privind 

controlul parţial şi aspectele semnalate prin petiţii mregistrat cu numărul 14270120. 11. 2020 

Prin RAPORTUL nr.14270/20.11.2020, întocmit urmare unui control parţial efectuat la 

Ocolul Silvic Teregova, aprobat de conducerea regiei, a fost consemnat faptul că, în 

contradictoriu cu prevederile art.32 alin.(3) din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, 

Pădurarii Iacob Hurduzeu, Mihai Maritescu, Mihai Godeanu si Ioan Simescu nu beneficiază de 
' ' 

drepturile salariale legale. Pentru intrare în legalitate, au fost întocmite acte adiţionale la 

contractele individuale de muncă respective, în vederea acordării sporului pentru exercitarea 

unei functii suplimentare conform art.32(3) din C.C.M în vigoare. 

NOTĂ: Toate verificările privind activitatea de ORGANIZARE, RESURSE UMANE au fost 

efectuate prin sondaj. Copii ale documentelor verificate şi invocate în NOTA DE CONSTATARE 

ce stă la baza RAPORTULUI fac parte intgrantă din NOTĂ si sunt anexate acesteia. 

5.13. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
La conducerea direcţiei, în perioada controlată, directori au fost Şandru Zaharia 

(01.01.2019 până la 21.12.2019), Olariu Ioan (21.12.2019 - dec. 2020), Tabugan Ion (dec. 

2020 - până în prezent şi director economic Balgar Ondina. 

Verificările au fost efectuate în prezenţa responsabilului cu activitatea de SSM de la 

direcţie 1, a şefilor ocoalelor silvice şi a responsabililor cu activitatea de SSM de 

la acestea. în perioada controlată, la nivelul direcţiei s-au succedat mai mulţi responsabili cu 

activitatea „Securitate şi Sănătate în Muncă". (r 01.01.2019 - 01.08.2019, 

01.08.2019 - 01.09.2019, 01.09.2019 - până în prezent). 

5.13.1. Controale efectuate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş Severin, în 

perioada 01.01.2019 - 27.10.2020, măsurile dispuse şi modul de realizarea acestora de către 

Direcţia Silvică Caraş Severin 

Urmare controlului efectuat de reprezentantul ITM Caraş Severin în data de 26.08.2020, 

au fost consemnate deficienţe referitoare la desemnarea persoanei însărcinată cu controlul în 

condiţii de pandemie la accesul în sediul direcţiei silvice, şi în legătură cu instrucţiunile specifice 

prevenirii şi combaterii infectării. Deficienţele au fost remediate operativ. 

5. 13. 2. Autorizarea de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii În muncă 

Nu au fost identificate nereguli nici alte aspecte relevante. 

5.13.3. Stabilirea structurii organizatorice a activităţii de securitate şi sănătate în muncă. 

Nu au fost identificate nereguli nici alte aspecte relevante. 

9. 13. 4. Organizarea şi funcţionarea Comitetului de Securitate şi Sănătate În muncă. 

ln anii 2019 şi 2020 nu au fost organizate şedinţe CSSM. 

Lucrătorii desemnaţi pentru activitatea de securitate şi sănătate în muncă, din centrala 

direcţiei silvice şi de la ocoalele silvice, îndeplinesc sarcinile specifice acestei activităţi pe lângă 

alte sarcini prevăzute în fişa postului, in baza deciziilor emise de conducerea direcţiei silvice 

(fond forestier, vânătoare, paza şi protecţie, cultură şi refacerea pădurii, investiţii). 

5.13.5. Elaborarea ,,Planului de prevenire şi protecţie,, 

Pentru anul 2019 există un Plan de prevenire şi protecţie, nesemnat şi neînsuşit de 

conducere iar pentru anul 2020, nu există un Plan de prevenire si protectie, la nivelul directiei 

silvice. În anul 2019, faţă de un program de 340 mii lei au fost rea0lizări în valoare de 229 mii 0lei 

(67%). Nerealizarea programului este explicată de SIPP şi de conducerea direcţiei silvice prin 

faptul că propunerile ocoalelor silvice nu au ţinut cont de necesităţile reale în domeniul SSM iar 

în alte situaţii din lipsa fondurilor. 
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Pentru anul 2020 a fost aprobat un program de 370 mii lei din care în semestru I un 
program de 208 mii lei (realizat 92 mii lei, adică 44% din program). 

În afara cheltuielilor pentru activitatea de securitate şi sănătate în muncă, direcţia a 
efectuat cheltuieli în valoare de peste 43 mii lei în legătură cu situaţia epidemiologică. 

5. 13. 6. Realizarea evaluărilor de riscuri 
Evaluările de risc nu sunt semnate, şi nu sunt realizate evaluări de riscuri pentru 

exploatarea lemnului (fasonator, corhănitor) şi vânătoare. 
Există fişe de identificare a factorilor de risc profesional pentru un număr de 30 persoane 

din totalul de 35 persoane angajate. Celelalte 5 fişe de identificarea factorilor de risc urmează a 
fi întocmite pentru persoanele care au venit de la ocoalele silvice în centrala direcţiei silvice în 
perioada controlată (2019 - 2020). Fişele de identificare a factorilor de risc întocmite sunt 
incomplete şi nu sunt semnate de angajator. 

5. 13. 7. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii În muncă, desfăşurarea 
instructajelor, tematica de instruire, fişe individuale de instructaj pentru personalul din r;entrala 
directiei silvice 

' Pentru anii 2019 şi 2020 nu există întocmit programul de instruirea periodică a 
personalului angajat. 

Tot personalul angajat are fise de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în 
muncă iar în anii 2019 şi 2020 au fost efectuate instructaje, fără ca la finalu I instructajelor să fie 
date teste de verificarea cunoştinţelor, conform prevederilor legale. 

5.13.8. Atestarea şi perfecţionarea lucrătorilor cu răspunderi specifice În domeniu SSM 
Din cei 17 angajaţi ai ocoalelor silvice, responsabili cu activitatea de securitate şi 

sănătate în muncă, un număr de 11 persoane au pregătire specifică acestui domeniu. 
Dintre cei ce nu au pregătire specifică, 4 de la ocoale, precum şi responsabilul de la 

nivelul direcţiei silvice, urmează cursul de 80 ore în domeniul SSM iar ceilalţi 2 angajaţi la 
ocoale vor vace cursurile în perioada imediat următoare. 

5. 13. 9. Acordarea echipamentului individual de protecţie 
Am constatat că nu există registre de evidenţa echipamentului individual de protecţie 

acordat. Au fost încheiate contracte pentru achiziţionarea acestui tip de echipament. 
5. 13. 1 O. Măsuri de acordarea primului ajutor 
în anii 2019 şi 2020 nu au fost organizate cursuri privind acordarea primului ajutor nici la 

directie si nici la ocoale. 
' 5.' 13. 11. Modul de organizare a serviciilor de medicina muncii şi de supraveghere a 

sănătăţii lucrătorilor 

Nu au fost identificate nereguli nici alte aspecte relevante. 
5. 13. 12. Verificările PRAM 
În anii 2019 si 2020 nu au fost efectuate lucrări de verificare a instalatiilor electrice la . . 

sediul direcţiei silvice şi nici la sediile ocoalelor silvice. 
5. 13. 13. Verificări efectuate la ocoalele silvice nominalizate În decizia de control 
Responsabilii SSM la Ocoalele Silvice Rusca Montană şi Oţelu Roşu nu au pregătirea 

specifică desfăşurării acestei activităţi. 
Nu au fost date teste la finalizarea instructajului specific. 
Sunt situaţii în care la personalul tesa persoana desemnată cu activitatea de SSM nu a 

putut prezenta fisele de instruire individuale, motivaţia fiind că persoanele în cauză sunt 
transferate de la alte ocoale silvice sau sunt persoane nou angajate (Ocolul silvic Bozovici - 2 
persoane, Ocolul silvic Nera - 1 persoană şi Ocolul Silvic Oraviţa - 1 persoană). 

A fost constatată lipsa unor fise de identificare a factorilor de risc (Ocolul Silvic Nera 6 
persoane, Ocolul Silvic Oraviţa 7 persoane şi Ocolul Silvic Rusca Montană 2 persoane). 

Sunt situaţii în care lipsesc fişele de aptitudini, motivat de neprezentarea unor persoane 
la control de medicina muncii la data stabilită şi nici după aceea (Ocolul Silvic Oţelu Roşu - 19 
persoane, Ocolul Silvic Oraviţa 2 persoane, Ocolul silvic Rusca Montană 2 persoane, Ocolul 
Silvic Bozovici 2 persoane) şi persoane care au avut fisă de aptitudini emise în anul 2020 cu 
menţiunea „apt condiţionat" dar la data controlului acestea nu mai sunt valabile (Ocolul Silvic 
Oraviţa 2 persoane, Ocolul silvic Rusca Montană 6 persoane, Ocolul Silvic Bozovici 7 persoane, 
Ocolul silvic Nera 1 şi Ocolul Silvic Berzeasca 1). 
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5. 13. 14. Verificări pe teren. 
Fasonatorii mecanici au în dotare echipament individual de protecţie dar, în momentul 

controlului, fasonatorii mecanici nu foloseau încălţăminte de protecţie, nu aveau asupra lor 
ochelari de protecţie şi antifoane, iar unul dintre aceştia nu purta pantaloni de protecţie antilanţ. 

A fost realizată o instruire ad-hoc pe linie de SSM şi un schimb de informaţii cu 
personalul implicat în exploatarea masei lemnoase şi personalul silvic cu atribuţii SSM, prezent 
la fata locului. 

' NOTĂ: Datele şi informaţiile mai sus prezentate reflectă verificarea activităţii SSM 
desfăşurată în perioada 01.01.2019 - 05.11.2020 la unitatea şi subunităţile controlate. Cu 
ocazia acestor verificări au fost stabilite o serie de măsuri şi sarcini. Ducerea la îndeplinire a 
măsurilor şi sarcinilor stabilite a fost verificată la reluarea controlului de fond în primăvara anului 
2021 şi va fi prezentată în continuare. 

Nr. 
Măsura dispusă Modul de soluţionare Observaţii 

crt. 
1. întocmirea programului anual de instruire si A fost întocmită şi aprobată tematica 

testare, de către responsabilul cu activitatea de de instruire pentru activitatea SSM 
SIPP de a nivelul direcţiei silvice, transmiterea pentru anul 2021, înregistrată sub nr. 
acestuia la subunită~. 1576/10.02.2021 şi a fost transmisă 

orin e-mail la ocoale 

2. Fişele de instruire individuală periodică vor fi Fisele de instruire individuala au fost Sarcină 

completate conform prevederilor în vigoare. completate conform prevederilor permanentă 

leaale. 

3. Periodic, în urma instructajului pe linie de SSM, La nivelul directiei silvice a fost Responsabilul 

la direcţie şi ocoale, vor fi date teste de efectuat instructajul periodic , in data de la directia 

verificare a cunoştinţelor de 11.01.2021, conform tematicii de silvica va 
instruire aprobata, urmat de teste de urmarii 
verificare a cunostintelor. punere in 

aplicare a 
masurii si la 
ocoale 

4. lntocmirea planului de prevenire si protecţie A fost întocmit PPP pentru 2020 si 
pentru anii 2020 si 2021 2021 aprobat de conducerea directiei 

si inreaistrat sub nr. 1464/08.02.2021. 

5. Refacerea fiselor de identificare a factorilor de Realizat pentru toţi angajaţii din 
risc pentru toţi angajaţii direcţiei, conform centarla direcţiei. 

HG.355/2007. 
6. întocmirea fiselor de evaluare a factorilor de risc Au fost întocmite urmand sa fie 

pentru activităţile exploatare - fasonator 
mecanic, corhănitor mecanic, legator, 

aprobate 

vanatoare, cele existente vor fi refăcute si toate 
vor fi aorobate. 

7. Completarea fişelor postului cu prevederi 
de activitatea de SSM ş i de folosirea 

legate Realizat 

autoturismelor de serviciu. 
8. Completarea fişei de aptitudini a celor ce ln curs de realizare 

conduc auto-vehicule cu precizarea „apt 
conducător auto-vehicul de serviciu" 

9. Întocmirea registrului privind evidenţa EIP la Realizat 
nivelul directiei silvice sila subunităti. 

10. Schimbarea sarcinilor de serviciu pe linie de A fost emisa dispozitia directorului Sarcina 
SSM a responsabililor de la ocoale se va face Directiei Silvice Caras Severin permanentă 

numai cu acordul directorului direcţiei , iar inregistrata sub nr.2823/12.032021. 
desemnarea responsabilului la nivelul direcţiei 
se va face numai cu aprobarea SIPP din cadrul 
reaiei. 

11. Vor fi intensificate controalele pe teren privind Au fost efectuate doua controale, la Sarcina 
folosirea echipamentului individual de protecţie doua ocoale silvice, sub coordonarea permanentă 

şi respectarea măsurile de prevenire şi delegatului ITM Caraş - Severin. 
protecţie; Vor fi sancţionate a persoanele care 
nu resoectă orevederile leQale. 

12. Elaborarea unor instructiuni proprii pentru Realizat 
orevenirea si combaterea infectarii cu noul virus, 
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13. 

14. 

15. 

16. 

sarcini ce vor fi aduse la cunoştinţă întregului 
personal. 
Vor fi întreprinse demersuri pentru efectuarea A fost solicitata si obtinuta o oferta de 
lucrărilor de „Protectie prin Relee Automatizare pret din partea unei firme specializate. 
si Masura" (PRAM) la sediul direcţiei silvice, la 
sediul ocoalelor silvice şi sedii de cantoane. 

Vor fi organizate cursuri de prim ajutor la nivelul A fost întocmit referat de necesitate 
direcţiei şi ocoalelor silvice. Perioada şi modul pentru achizitionarea serviciului - curs 
de organizare se vor stabili în funcţie de situaţia de prim ajutor , în curs de finalizare 
eoidemiolci ică . 

Dotarea cu un minim necesar de aparate de Au fost âchizitionate, in luna noiembrie 
măsurat tensiunea şi glicemia. 2020, doua aparate de masurat 

tensiunea si glicemia. 
Responsabilizarea unei persoane din cadrul Realizat 
direcţiei silvice care să se ocupe de efectuarea 
lucrărilor de verificare a instalaţiilor electrice şi a 
instalatiilor de încălzire . 

5.14. JURIDIC SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
5.14.1. Precizări generale 

Va fi întocmit 
referat de 
necesitate 
pentru 
achizitia 
acestui 
serviciu. 

Verificarea activităţii, a fost efectuată în baza registrelor de intrare - ieşire a 
corespondenţei şi a registrelor cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecatoreşti, pentru 
consilierii juridici şi 1 1. 

Dosarele de instanţă în care direcţia este pârâtă/reclamantă/intervenient au fost verificate 
pe baza situaţiilor privind litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

La acţiunea de control au participat consilierii juridici ai direcţiei. 
· 5.14.2. Principalele activităţi de care depinde sau care depind de 

activitatea procedurală 
5. 14. 2. 1. Activitatea de Înregistrare şi soluţionare a corespondentei 
Nu au fost identificate nereguli nici alte aspecte relevante. 
5.14.2.2. Activitatea de repartizare a cauzelor, de Întocmire a actelor procedurale şi de 

repartizare/susţinere/apărare a interese/or Romsilva in fafa instanţelor de judecată 
Nu au fost identificate nereguli nici alte aspecte relevante. 
5.14.2.3. Dosare de instantă În anul 2019 
Consilierii juridici au instrumentat un număr de 136 de dosare în materiile fond funciar, 

litigii de muncă, litigii cu profesioniştii, plângeri contraventionale, penală. Dintre acestea, la 31 
decembrie 2019, au fost finalizate 49 de dosare din care 38 în favoarea directiei, iar 11 Dosare 
soluţionate definitiv În defavoarea directiei silvice. 

5.14.2.4. Dosare de instantă În anul 2020 
Au fost finalizate 52 de dosare dintre care un număr de 36 de dosare solutionate definitiv 

în favorea directiei şi un număr de 16 dosare soluţionate definitiv în defavoarea directiei silvice. 
Atât in anul 2019 cât si în anul 2020, au fost situaţii în care nu au fost folosite toate 

căile legale, pentru susţinerea interesului institutiei, în dosarele solutionate definitiv în 
defavoarea directiei silvice (nu fost formulate întâmpinari, recursuri sau apeluri, de la caz la caz, 
din partea OS Caras - Severin}. 

5.14.2.5. Dosare pe rol. 
La data de 31.12.2020, la Direcţia Silvică Caraş Severin se aflau pe rolul instanţelor de 

judecată, în diferite stadii procesuale, un număr de 131 dosare (51 litigii fond funciar, 11 litigii 
comerciale, 33 litigii de muncă, 30 litigii de altă natură şi 6 litigii penale). 

5. 14. 2. 5. 1. Litigii de fond funciar 
Un caz deosebit de important l-a constituit şi îl constituie intabularea în favoarea 

comunei Bucoşniţa a unei suprafeţe de aproximativ 4.000 ha păşune împădurită şi teren 
forestier. La data controlului, în legătură cuaceastă speţă, se mai află pe rolul instanţelor de 
judecată un nr. de 8 dosare la Judecătoria Caransebeş pentru judecarea cererilor de revizuire 
formulate împotriva sentinţelor pronunţate de această instanţă în anul 2014 în dosare având ca 
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obiect plângeri împotriva încheierilor de carte funciară şi 28 de dosare la Tribunalului Caraş 
Severin în spete similare, care au ca obiect revizuirea deciziilor pronunţate de această instanţă 
în 2015. 

în afară de cazul mai sus amintit, pe rolul diverselor instanţe de judecată se mai află un 
număr de 1 O dosare în care direcţia silvică este parte, fie în calitate de reclamant , fie în calitate 
de pârât. 

5.14.2.5.2. Litigii comerciale 
Pe rolul diverselor instanţe de judecată se află un număr de 11 dosare în care direcţia 

silvică este parte, fie în calitate de reclamant , fie în calitate de pârât. 
5.14.2.5.3. Litigii de muncă 
La data de 31 .12.2020, la nivelul Direcţiei Silvice Caraş Severin existau 33 litigii de 

muncă, având ca obiect acţiune în răspundere patrimonială, contestaţie împotriva deciziilor de 
desfacere disciplinară a contractului individual de muncă, contestaţie împotriva deciziilor de 
detaşare, contestaţie împotriva deciziilor de imputare. 

5.14.2.5.4. Litigii de altă natură 
La data de 31 .12. 2020, la nivelul Direcţiei Silvice Caraş Severin exista un număr de 30 

litigii de altă natură, dintre care 17 de dosare au ca obiect plângeri contravenţionale, 5 dosare 
au ca obiect preten~i, iar restul de 8 dosare au ca obiect: contestaţie la executare, anulare act, 
restabil ire echilibru contractual, validare poprire, acţiune în constatare. 

5.14.2.5.5. Litigii penale 
La data de 31 .12.2020, pe rolul instanţelor judecătoreşti se aflau un număr de 6 cauze 

penale. 

6. CONCLUZII SI PRINCIPALELE DEFICIENTE CONSTATATE 
6.1. FOND FORESTIER 
6.1.1. Generalităti • 
La Ocolul Silvic Berzasca amplasarea masei lemnoase pentru anul de producţie 2021 

nu a fost întocmită conform Procedurii privind Amplasarea masei lemnoase PO 09-02-01 şi nu a 
fost înaintată la Direcţia Silvică Caraş Severin în termen (20.01 .2020), fiind aprobată de 
directorul unităţii la începutul lunii martie 2020, iar graficele privind punerea în valoare a masei 
lemnoase nu sunt însuşite sub semnătură de personalul silvic desemnat să efectueze lucrările 
respective; 

Actele de punere în valoare se verifică dar, analizând prin sondaj modul în care a fost 
efectuată această activitate, s-a constatat că, în unele cazuri, există o mare doză de formalism. 
Astfel, peste 47% din procese-verbale de verificare sunt înregistrate în aceiaşi zi cu data 
întocmirii actului de punere în valoare (30} sau chiar anterior acestei date (apv nr. 293 şi 295); 

Se constată că, după 5 ani de aplicare a amenajamentelor silvice, faţă de volumele 
prevăzute în planurile decenale, produsele principale au fost recoltate în proporţie de 48%, 
produsele secundare 49%, produse rezultate din tăieri de conservare 16% şi produse provenind 
din tăieri de igienă sub 1%; 

Reprimiri de parchete fără ca toţi arborii marcaţi să fie extraşi. 
La Ocolul Silvic Bocşa Română s-a constatat că amplasamentele partizilor de produse 

principale nr.686 (constituită în anul 2019), 730, 744, 747, 758, 759 (constituite în anul 2020) şi 
ale partizilor de produse secundare nr. 792, 794 (numai pentru ua 98c), 797, 798 (constituite în 
anul 2020), nu se regăsesc în amplasarea masei lemnoase pentru anii de producţie 2020, 
respectiv 2021 . 

Parlida nr. 715/1525208 TP-rac., din UP X, ua 98B, suprafaţa 5 ha, volum 1602 mc, 
producţia anului 2020: 

„la punerea În valoare a fost depăşită limita de subparcelă şi au fost marcaţi toţi arborii 
din u.a. 98F, pentru această parcelă neexistând delegaţie de marcare". Urmare a deficienţelor 
constatate, ocolul a propus direcţiei să fie sancţionaţi disciplinar şeful de district Dr ,cu 
O şi păduraru l ţ. Solicitarea ocolului a rămas fără răspuns . 

Parlida nr. 739/TP-2, din UP X, ua 88B, suprafaţa 7,48 ha, volum 755 mc, producţia 
anului 2021: 
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A fost verificată pe teren de Lungu Costică, cu propunerea de anulare a lucrărilor de 
inventariere, deoarece abaterile la măsurarea diametrelor (20%) şi la estimarea claselor de 
calitate (16%), sunt cu mult peste limitele admise. Procesul verbal de verificare nu este 
rezoluţionat de şeful ocolului. Până la data controlului regiei, nu s-a efectuat procedura de 
demarcare a arborilor. Marcarea a fost efectuată în acelaşi canton în care a fost constituită şi 
partida nr. 715, deficienţele la punerea în valoare fiind constatate cu ocazia controlului de fond 
din primăvara anului 2020, deficiente pentru care a fost propusă sanctionarea setului de district 
şi a pădurarului titular de canton. î~ nota de constatare, s-a constatat' că „a fost depăşită limita 
de subparce/ă şi au fost marcaţi arbori in ua 88F şi 88G, s-au constatat arbori marcaţi fără 
număr de inventar, s-au constatat diferenţe mari de determinare a diametrului la un număr de 6 
arbori." 

Partida nr.705/1550557 Sec. - Cu. Dognecea, UP IX, ua 418, 51A, 708, 1058, 110A, 
110E, 114A, 119A, suprafaţa 45,27 ha, volum 302 mc: 

La dosarul partizii nu există proces verbal de inventariere. APV-ul a fost întocmit pentru 
toate suprafeţele de parcurs cu lucrări de curăţiri în anul 2020 în UP IX şi nu pe cantoane; 

Delegatul regiei consideră că, din punct de vedere tehnic, lucrarea este nesatisfăcătoare, 
întrucât nu a fost parcursă cu lucrări întreaga suprafaţă, tăierea exemplarelor s-a executat doar 
de o parte şi de alta a drumurilor de tractor existente, în benzi cu lăţimi variabile (10-20m). 

La Ocolul Silvic Bozovici au fost efectuate lucrări de punere în valoare produse 
principale şi secundare şi în unele unităţi amenajistice care nu se regăsesc în amplasarea 
masei lemnoase aprobate. Pentru aceste unităţi amenajistice ocolul nu a solicitat direcţiei 
completarea amplasării aprobate. 

La Ocolul Silvic Nera reprimirea unor parchete este efectuată superficial, nu se 
realizează în termenul prevăzut iniţial în autorizaţia de exploatare, iar în cazul partizilor de 
secundare - rărituri, exploatate în regie proprie, materialul lemnos este lăsat la cioată, singura 
operaţie executată fiind doborârea arborilor. 

6.1 .2. Organizarea licitaţiilor de masă lemnoasă 
Procentul de adjudecare la licitaţia principală pentru anul de producţie 2019 a fost de 

55,4%, iar preţul mediu de adjudecare a crescut cu 22,22 lei faţă de preţul mediu de pornire. 
În anul 2019 a fost oferit spre recoltare prin vânzare pe picior un volum de 707,6 mii mc, 

a fost contractat pe picior un volum de 568,7 mii mc, din care s-a exploatat volumul de 483,6 mii 
mc până la finele anului. 

La licitaţia principală organizată în data de 21 .11.2019, pentru producţia anului 2020, nu 
s-a prezentat niciun agent economic. După desfăşurarea primei licitaţii intermediare din data de 
16.01.2020, unde au fost oferiţi spre vânzare 311 ,6 mii mc, s-au adjudecat 128,4 mii mc, din 
care 123,7 mii mc prin licitaţie şi 4,7 mii mc prin negociere. Preţul mediu de adjudecare a fost de 
144,84 lei/mc. în anul 2020 a fost oferit spre recoltare prin vânzare pe picior un volum de 812,8 
mii mc, a fost contractat pe picior un volum de 524,8 mii mc, din care s-a exploatat volumul de 
410,2 mii mc până la 31 .12.2020. 

Direcţia a reziliat în anul 2019 un număr de 54 contracte cu un volum total de 67.587 mc 
şi o valoarea totală de 14.666.030 lei, iar în anul 2020 au fost reziliate 64 de contracte cu un 
volum total de 86.577 mc şi o valoare totală de 12.101.931 lei. 

Cu ocazia efectuării controlului au fost verificate rezilierile şi s-a constatat că acestea au 
fost aprobate în şedinţele Comitetului Director, în urma analizării rapoartelor întocmite şi 

înaintate de birourile din cadrul direcţiei sau de ocoalele silvice. 
Urmare verificărilor, au fost identificate cazuri în care rezilierea amiabilă fără pierderea 

garanţiei a fost făcută cu Încălcarea prevederilor din Procedura operaţională Comercializarea 
masei lemnoase pe picior - P.O. 10.01.01. Ediţia li, cu Încălcarea clauzele prevăzute în 
contractul de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior sau cazuri În care motivul 
rezilierii nu exista in realitate, apărând suspiciunea rezonabilă că in aceste cazuri nu a 
existat temeiul legal pentru propunerea rezilierii contractelor fără pierderea garanţiei, 
astfel: 

Ocolul silvic Nera - partida 208/1389386 cu un volum de 2173 mc, contractată c!,e ' 
Contact Pepforest la preţul de 275 leilmc este reziliată amiabil fără pierderea garar 
contractare în data de 28.05.2019, motivat de faptul că pentru colectarea masei le,.. 
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pot fi amplasate drumuri de tractor. Partida este recontractată după adjudecare la licitaţia din 
data de 09.04.2020 de către Mitocarii Forest la preţul de 136 leilmc şi apoi contractul 
încetează de drept în baza adresei 6195/28.05.2020 înaintată de Garda Forestieră Timişoara. 

Garanţia care nu a fost reţinută 29878,75 lei 
Diferenţă \/aloare contracte 302047 lei 
Valoarea totală neâncasată 331925,75 lei. 
Ocolul silvic Teregova - partida 458/1405240 cu un volum de 2806 mc, contractată de 

SC And Silva lmpex la preţul de 226 lei/mc este reziliată amiabil fără pierderea garanţiei de 
contractare în data de 24.10.2019, având ca motivaţie starea impracticabilă a DAF Râul Lung. 

Partida este recontractată după adjudecare la licitaţia din data de 09.04.2020 tot de 
către SC And Silva lmpex la preţul de 115, 1 /ei/mc. 

Motivaţia rezilierii, în fapt, nu exista nici la data propunerii rezilierii amiabile a contractului, 
lucrările fiind executate în luna septembrie 2019, iar ocolul a înaintat propunerea pentru reziliere 
în luna octombrie 2019. 

Garanţia care nu a fost reţinută 31707,8 lei 
Diferenţă valoare contracte 311185,4 lei 
Valoarea totală neâncasată 342893,2 lei. 
Ocolul silvic Mehadia • rezilierea amiabilă a contractului cu nr. 120/06.12.2017 

incheiat cu SC SALCOMEX PROD, partida 47411389647, cu volumul de 2959 mc, preţ unitar 
de 181 lei/mc, valoarea de 535579 lei, garantia de 26778,95 lei, a avut ca motivatie starea 
necorespunzătoare a drumurilor auto forestiere Valea Mehadica şi Izvorul Sârbului. Î~ fapt, nu 
se impunea rezilierea contractului, la data aprobării acesteia motivul rezilierii nu mai exista. 
lucrările de reparatii si întretinere a drumului fiind executate. 

Delegatul regiei, consideră că garanţia care nu a fost reţinută, respectiv 26778,95 lei, 
poate fi considerată prejudiciu creat la OS Mehadia, partida 47411389647. 

Ocolul silvic Anina - înaintează spre analiză biroului fond forestier din cadrul direcţiei 
silvice, solicitarea operatorului economic SILVANI GEORGE cu privire la rezilierea unilaterală 
cu nr. 125127. 11.2019, fără pierderea garanţiilor, a contractului de vânzare a masei 
lemnoase pe picior cu nr. 340/18.04.2019, pentru partida 859/1401399, cu volumul de 584 
mc şi valoarea de 49056 lei, garanţia de 2452,8 lei, datorită impracticabilităţii DAF Baraca Arsa 
- Ursoanea. Atunci când a fost aprobată rezilierea (ianuarie 2020) lucrările de reparaţii şi 

întreţineri erau deja executate şi recepţionate. 
Delegatul regiei, consideră că garanţia care nu a fost reţinută, respectiv 2542,8 lei, 

poate fi considerată prejudiciu creat la Ocolul silvic Anina. 
Persoanele care se fac vinovate în legătură cu aceste rezilieri de contracte, în 

circumstanţe ce conduc la suspiciunea rezonabilă că au fost încălcate prevederile legale, nu 
mai pot fi sancţionate disciplinar, din cauza termenului de prescriere, dar se impune formularea 
unei plângeri penale în vederea stabilirii vinovaţilor şi pentru recuperarea prejudiciilor produse. 

6.1.3. VERIFICĂRI SUPLIMENTARE în legătură cu EXPLOATAREA / 
VALORIFICAREA PRODUSELOR SECUNDARE - RARITURI pentru care s-a 
aprobat „FASONAT LA CIOATĂ" 

La Ocoalele Silvice Berzasca, Bocşa Română, Bozovici, Nera şi Oţelu Roşu 
- s-a urmărit parcurgerea unor suprafeţe cât mai mari într-un timp cât mai scurt, probabil 

în vederea realizării programului de tăieri de îngrjire. S-a constatat emiterea delegaţiilor de 
marcare pentru un timp foarte scurt, o zi sau două, timp în care se raportează marcarea a mii 
de fire, ceea ce ridică mari semne de întrebare în legătură cu lucrarea efectuată. Astfel, s-a 
constatat că deşi în APV era înscrisă ca fiind parcursă cu lucrări de punere în valoare întreaga 
suprafaţă a unită1ii amenajistice, pe teren, în fapt, unităţile amenajistice erau parcurse doar 
parţial. Acest mod de lucru a fost constatat la OS Bozovici, OS Nera şi OS Bocşa Română; 

-constituirea de acte de punere în valoare de produse secundare - rărituri în afara 
perioadelor prevăzute de norme - în lunile noiembrie-decembrie, încălcându-se prevederile 
Normelor tehnice 2 (la cap. 2.3 Rărituri se prevede că marcarea arborilor de extras la foiase şi 
la arboretele amestecate de foiase cu răşinoase se face numai în perioada de vegetaţie), este o 
altă dovadă de încercare de realizare a acestor suprafeţe în criză de timp, spre finele anului de 
producţie. Partizile constituite în acest mod au fost şi autorizate la scurt timp după punerea în 
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valoare, în acelaşi an, încălcându-se prevederile Normelor tehnice 2 cap. 9.1 Organizarea şi 
programarea lucrărilor de îngrijire şi conducerea a arboretului. Acest mod de lucru a fost 
constatat la OS Bocşa Română atât pentru anul de producţie 2019 cât şi pentru anul de 
producţie 2020; 

-constituirea de APV produse secundare - rărituri aprobate fără verificarea modului de 
execuţie a lucrării. La dosarele APV nu s-au găsit nici un fel de procese verbale de verificare a 
punerii în valoare, încălcându-se prevederile OM nr. 1507/2016 pentru lucrările de punere în 
valoare efectuate până la 23.08.2018 şi prevederile OM nr. 767/2018 pentru lucrările de punere 
în valoare efectuate după data de 23.08.2018. Chiar şi la partizile verificate, unde există proces 
verbal de verificare, s-a constatat că verificarea s-a făcut supertifical, la dosarul APV negăsindu
se documente importante din componenţa acestuia cum ar fi Fişa înălţimilor şi a diametrelor 
medii (OS Nera); 

-unele deficienţe în ceea ce priveşte verificare modului de întocmire a APV s-au 
constatat şi la OS Bocşa Română şi OS Berzasca unde s-au identificat cu ocazia prezentului 
control erori materiale la introducerea datelor din teren - diametre foarte mari comparativ cu 
diametrele existente în realitate pe teren, nesesizate la operaţia de verificare a APV; 

-constituirea de partizi de produse secundare în arii protejate fără solicitarea condiţiilor 
specifice la punere în valoare şi a condiţiilor specifice ce trebuie respectate la desfăşurarea 
activităţii de exploatare, încălcându-se prevederile OM nr. 1447/2017 art.32, aflat în vigoare la 
data punerii în valoare şi emiterii autorizaţiei de exploatare. Acest mod de lucru a fost constatat 
la OS Nera; 

-în general, ocoalele silvice au solicitat aprobarea în vederea exploatarii şi valorificării 
„fasonat la cioată" pentru prima lucrare de rărituri efectuată în deceniu, dar , de cele mai multe 
ori, au fost încălcate prevederile transmise de regie prin adresa Nr. 22055/DCP/03.04.2018, 
care ar trebui să stea la baza acestor aprobări, respectiv precizarea că este vorba despre prima 
răritură , în termen, în stadiul de dezvoltare păriş (arbori cu diametrul cuprins între 1 O şi 20 cm), 
pe de o parte. Pe de altă parte, chiar şi în acest stadiu de dezvoltare a arboretului, valorificarea 
„fasonat la cioată" se aprobă ca mod de exploatare excepţional, care trebuie justificat prin 
fundamentarea reglementată la Cap 4, alin 1 şi 2, din adresa mai sus menţionată, din care să 
rezulte fără echivoc că valorificarea masei lemnoase în alt mod decât fasonat la cioată, 
provoacă pierderi economice; 

-a fost aprobată exploatarea masei lemnoase „fasonat la cioată" în alte stadii de 
dezvoltare ale arboretului, întâlnindu-se situaţii în care a fost aprobată valorificarea fasonat la 
cioată deşi din total A.P.V. G1 şi G2 însumau peste 20%, conducând la încălcarea prevederilor 
H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică; 

- suma volumelor aprobate a fi valorificate la cioată atât în anul 2019 cât şi în anul 2020 
reprezintă aproape o treime din volumele exploatate în regie proprie; 

- suma volumelor aprobate a fi valorificate la cioată din sortimentul lemn de lucru mai 
mare de 24 cm reprezintă o treime din suma volumelor aprobate a fi valorificate la cioată; 

- deşi devizele au fost aprobate de conducerea ocolului, lucrările prevăzute nu au fost 
efectuate în totalitate (O.S. Oţelul Roşu); 

-la Ocolul Silvic Oţelu Roşu contractul de prestări servicii de exploatare s-a finalizat prin 
recepţia masei lemnoase, dar inventarul acesteia s-a efectuat după modelul inventarului de 
masă lemnoasă pe picior, ceea ce face imposibilă respectarea celorlalte prevederi contractuale, 
respectiv facturarea şi plata pe faze de exploatare; 

-degradarea masei lemnoase pe teren (parchete exploatate în anul 2019, lemn subţire în 
special, aflat pe versanţi nordici, umbriţi), face aproape imposibilă estimarea procentului în care 
operaţiunile de secţionat şi curăţat de cracă au fost realizate efectiv; 

-masa lemnoasă fasonată rezultată nu a fost predată gestionar; 
-s-a verificat prin sondaj, inclusiv pe teren, conformitatea datelor menţionate în acte, 

constatându-se faptul că în ultimile două luni ale anului au fost constituite, aprobate, autorizate, 
exploatate, reprimite şi recepţionate multe partizi la O.S. Bocşa Română (atât în anul 2019 cât 
şi în anul 2020), O.S. la Bozovici, OS Nera. S-a urmărit reprimirea cât mai rapidă a parchetelor, 
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nu valorificarea masei lemnoase (parchetele nu îndeplineau condiţiile de reprimire, existând 
arbori pe picior, aninaţi, etc); 

-la ocoalele mai sus menţionate, în cazul unor partizi, s-a constatat că pe teren nu a fost 
parcursă cu operaţiunea de doborâre întreaga suprafaţă aferentă parchetelor de exploatare, 
încălcându-se condiţiile specificate în OM nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, 
cu modificări şi completari; 

-pe lângă faptul deosebit de grav că, în majoritatea cazurilor, au fost aprobate ilegal 
exploatarea şi valorificarea „fasonat la cioată", cea mai mare parte dintre partizile aprobate a fi 
valorificate fasonat la cioată au fost trecute în final pe costuri. Conform ultimelor dispoziţii ale 
regiei, valorificarea masei lemnoase fasonate se poate face minim la preţul de cost, cu 
parcurgerea unor etape pentru aplicarea acestui preţ, prin urmare Încercarea de 
valorificare la cioată a unor produse greu vandabile este o decizie bună În cele mai multe 
dintre cazurile de valorificare a primelor rărituri aflate in stadiul de păriş şi implicit acolo 
unde dimetrele arborilor nu ajung la 24 cm. Valorificarea la cioată a masei lemnoase 
fasonate cu diametrul mai mare de 24 cm contravine prevederilor H.G. nr. 715/2017 
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică (Art.18 corelat cu Art. 45 alin 1.). 

-la trecerea pe costuri nu s-a avut în vedere întotdeauna valoarea reală de trecut pe 
costuri, trecându-se valoarea totală a partizii şi a cheltuielilor din deviz deşi se constată că sunt 
partizi din care o parte din volum s-a valorificat (O.S. Bozovici) sau ocoale la care nu s-au plătit 
toate cheltuielile de exploatare (O.S. Bocşa Română). 

La Ocolul Silvic Oraviţa 
Exploatarea materialelor lemnoase a fost realizată prin prestări servicii, executându-se 

doar faza doborât, deşi procesul tehnologic prevedea mai multe faze, respectiv doborât, curăţat 
de crăci si sectionat în steri, în unele situatii chiar colectarea lemnului si scos la drum auto, 

, ' ' ' 
valorificarea urmând a se face, în cea mai mare parte, ,,fasonat la cioată". 

Cu ocazia deplasării pe teren a delegatului RNP - ROMSILVA au apărut suspiciuni 
rezonabile precum că lucrările de punere în valoare şi de exploatare nu au fost 
corespunzătoare, că recepţia lor şi plăţile s-au făcut cu deficienţe grave şi că , în final, in unele 
cazuri, trecerea pe costuri, la solicitarea ocolului şi cu aprobarea direcţiei silvice, nu se justifica 
nici din punct de vedere tehnic şi nici economic (au fost încălcate dispoziţiile date prin Adresa 
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Nr. 22055/D.C.P./03.04.2018 privind executarea unor 
lucrări de îngrijire fără valorificarea masei lemnoase, această măsură având caracter 
execepţional fiind acceptată doar pentru rărituri în arborete ce se află în stadiul de păriş, 
respectându-se paşii obligatorii de urmat prevăzuţi la Cap. 4. De asemenea, nu au fost 
respectate în totalitate prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică (Art.18 corelat cu Art. 45 
alin 1.) 

După primele verificări efectuate de reprezentantul regiei pe teren s-a mai constatat că 
lucrările de punere în valoare nu corespund în totalitate din punct de vedere silvicultura!, 
suprafeţele nefiind parcurse în mod uniform, marcarea s-a făcut în general pe lângă căile de 
acces preexistente sau în zonele mai uşor accesibile, au fost aleşi pentru extragere arbori de 
dimensiuni mari, numeroşi arbori de dimensiuni mici sau care făceau obiectul extragerii datorită 
speciei, pozitiei în etajele de vegetaţie sau lipsei de valoare ca exemplare de viitor nu au fost 
marcaţi. În general, se evidenţiază practica de a extrage volumul estimat de amenajament 
printr-un număr mai mic de arbori, cu dimensiuni mari, în detrimentul unei lucrări silvice, 
respectiv răritură, de calitate, pentru promovarea cu adevărat a arborilor de viitor. 

Prestarea serviciilor de exploatare s-a făcut în general necorespunzător, fără a fi 
respectate prevederile contractuale şi cele cuprinse în caietul de sarcini. Astfel, deşi procesul 
tehnologic aprobat, prin care a fost stabilit şi preţul lucrării pe care trebuia să o execute 
prestatorul SC SMP Pavel SRL, cuprindea fazele/operaţiile doborât, curăţat de crăci şi secţionat 
în steri, iar în unele cazuri chiar operaţiile de scos/apropiat şi depozitare în platforma primară la 
drum auio, precum şi obligaţia c:ontractuaiă de a amenaja căile de colectare, în realitate nu s-a 
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executat decât doborârea arborilor. Lucrările prestate au fost recepţionate ca fiind executate 
corespunzător şi, în consecinţă, s-a propus şi s-a efectuat plata acestora. 

Având în vedere aspectele arătate mai sus, prin NOTA ce a fost transmisă de către 
delegatul regiei conducerii OS Caraş - Severin, înregistrată ta direcţie sub numărul 
3332/26.03.2021, a fost solicitată constituirea unor echipe care sa inventarieze masa lemnoasă 
rămasă pe teren provenind din partizile nr. 118, 119, 120, 122, 123, 125 /2018 şi să stabilească 
dacă aceasta corespunde din punct de vedere cantitativ şi al elementelor dendrometrice cu 
prevederile din APV aferente şi dacă lucrările de exploatare au fost efectuate conform 
contractului şi caietului de sarcini în ceea ce priveşte fazele/operaţiile prevăzute. în consecinţă, 
a fost emisă Decizia Directorului Direcţiei Silvice Caraş - Severin nr. 225/31.03.2021 pentru 
constituirea a două comisii de verificare a partizilor, respectiv o comisie condusă de Dr. lng. 
Daniel POLIŢĂ pentru Partizile 118, 119, şi 120/2018 şi o alta , condusă de lng. Flavius 
POPESCU, pentru Partizile 122, 123 şi 125/2018. Constatările celor două comisii constituite au 
fost, în principat, următoarele: 

Verificarea situaţiei Partizi/or 118, 119. 120 
Partida 1405079 I 118 VALEA BROAŞTELOR 
Obiectul contractului încheiat de direcţie cu SC SMP Pavel SRL a constat în prestarea de 

servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior şi de realizare a căilor de colectare a 
materialului lemnos din partida 118 la tariful unitar de 25,43 lei/mc fără tva, valoarea totală a 
contractului fiind de 14.851 , 12 lei fără tva. 

Au fost identificaţi un număr total de 690 de arbori din care: 55 pe picior şi 635 de arbori 
doborâţi la cioată, faţă de cei 712 arbori marcaţi iniţial (a.p.v. 118). 

Arborii doborâţi la cioată nu au fost curăţăţi de crăci şi nici secţionaţi aşa cum este 
prevăzut În procesul tehnologic aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 

Volumul celor 690 arbori identificaţi este de 529 mc (91% faţă de prevederile a.p.v. 118) 
din care: 29 de mc este volumul arborilor pe picior, iar 500 mc este volumul arborilor doborâţi la 
cioată. 

Pe teren s-a constatat că mulţi dintre arborii marcaţi sunt din plafonul superior, arbori 
dominanţi, cu dimensiuni mari, extragerea acestora fiind nejustificată din punct de vedere 
tehnico-economic. 

Partida 1406110 I 119 VALEA IEPII 
Obiectul contractului încheiat de direcţie cu SC SMP Pavel SRL a constat în „prestarea 

de servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior şi de realizare a căilor de colectare a 
materialului lemnos" din partida 119 la tariful unitar de 25, 77 lei/mc fără tva, valoarea totală a 
contractului fiind de 8,890,65 lei fără tva. 

Au fost identificaţi un număr total de 725 de arbori din care: 66 pe picior şi 659 de arbori 
doborâţi la cioată, faţă de cei 790 arbori marcaţi iniţial (a.p. v. 119). 

Arborii doborâţi la cioată nu au fost curăţăţi de crăci şi nici secţionaţi, aşa cum este 
prevăzut În procesul tehnologic aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 

Volumul celor 725 arbori identificaţi este de 323 mc (92% faţă de prevederile a.p. v. 119) 
din care: 33 de mc este volumul arborilor pe picior, iar 290 mc este volumul arborilor doborâţi la 
cioată. 

La punerea in valoare au fost marcaţi arbori din plafonul superior, arborii dominanţi, cu 
dimensiuni mari, extragerea acestora fiind nejustificată din punct de vedere tehnico-economic. 

Partida 1405464 I 120 VALEA NARA 
Obiectul contractului încheiat de direcţie cu SC SMP Pavel SRL a constat în „prestarea 

de servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior şi de realizare a căilor de colectare a 
materialului lemnos" din partida 120 la tariful unitar de 25,61 lei/mc fără tva, valoarea totală a 
contractului fiind de 15.186,73 lei fără tva. 

Au fost identificaţi un număr total de 1. 978 de arbori din care: 624 pe picior şi 1. 354 de 
arbori doborâţi la cioată, faţă de cei 2101 arbori marcaţi iniţial (a.p. v. 120). 

Arborii doborâţi la cioată nu au fost curăţăţi de crăci şi secţionaţi, aşa cum este prevăzut 
in procesul tehnologic aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 
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Volumul cefor 1.978 arbori identificaţi este de 609 mc (94% faţă de prevederile a.p.v. 
120) din care: 283 de mc este volumul arborilor pe picior, iar 326 mc este volumul arborilor 
doborâţi la cioată. 

Menţionez că la inventarierea masei lemnoase au fost identificaţi un număr de 12 arbori 
din specia mesteacăn (din care 2 pe picior), care au fost asimilaţi În calcule cu specia ulm de 
munte deoarece În a.p. v. -ul iniţial această specie nu se regăseşte. 

La punerea În valoare nu s-a parcurs Întreaga suprafaţă contrar prevederilor Procesului 
verbal de marcare nr.2358/15.06.2018 şi a a.p.v. 120, fiind zone unde nu au fost identificaţi 
arbori marcaţi, dar şi porţiuni unde s-au marcat aproape toţi arborii. Totodată au fost identificaţi 
arbori marcaţi din plafonul superior, arborii dominanţi, extragerea acestora fiind nejustificată din 
punct de vedere tehnico-economic. 

Concluzii urmare verificării situatiei Partizilor 118, 119, 120 
Au fost identificaţi arborii marcaţi iniţial în procent de 92 - 94%, volumele recalculate 

reprezentând între 91% şi 103% din volumul celor trei a.p.v.-uri. Astfel la partida 118 a fost 
identificat un volum total de 529 mc, din care: 29 mc pe picior şi 500 mc doborât la c ioată, la 
partida 119 a fost identificat un volum total de 323 mc, din care: 33 mc pe picior şi 290 mc 
doborât la cioată , iar la partida 120 un volum total de 609 mc, din care: 283 mc pe picior şi 326 
mc doborâţi la cioată . 

Masa lemnoasă din cele trei partizi a fost autorizată spre exploatare în baza contractului 
de servicii de exploatare nr.10.857/11 .10.2019, care a avut ca obiect „prestarea de seNicii de 
exploatare a masei lemnoase pe picior şi de realizare a căilor de colectare a materialului 
lemnos". 

f n privinţa procesului de exploatarea a masei lemnoase, s*a constatat că nu au fost 
doborâţi toţi arborii marcaţi, şi că prestatorul a executat doar operaţia de doborâre a arborilor, 
arborii doborâţi nefiind curăţăţi de crăci şi nici secţionaţi, aşa cum este prevăzut În procesul 
tehnologic aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 

La stabilirea prejudiciului s-au luat în calcul contravaloarea operaţiilor prevăzute în 
contractul de servicii de exploatare (procesul tehnologic) nerealizate, volumele iniţiale prevăzute 
de a.p.v.- uri, volumul identificat doborât la cioată în raport cu valoarea decontată pentru fiecare 
partidă în parte. Valoarea totală a oreiudiciului este de 36.164.48 lei inclusiv t.v.a. 

Având în vedere faptul că în urma inventarului s-a găsit , pentru fiecare partidă în parte, 
atât masă lemnoasă pe picior (lucrare neexecutată în întregime, conform volumului aferent}, dar 
şi masă lemnoasă doborâtă la cioată (lucrare executată partial, conform volumului aferent), a 
fost calculat un prejudiciu pentru fiecare operaţie neexecuată în raport cu volumul acesteia. 
Deoarece procesul tehnologic original nu se regăseşte, (Ocolul Silvic Oraviţa prin adresa 
1693/16.04.2021 ne transmite că documentaţia tehnico-economică la aceste partizi nu se 
regăseşte in arhivă), au fost reconstituite tarifele unitare pentru fazele de exploatare În baza 
programului PTE aprobat a fi utilizat de C.A al RNP - Romsilva la calculul documentaţiilor 
tehnico-economice. Tarifele obţinute din calcul pentru operaţia de doborât la cioată pentru 
cele trei partizi sunt următoarele: P 118 - 5,30 leilmc; P119 - 9,31 leilmc; P 120 - 9,78 
leilmc. Tarifele unitare astfel obţinute pentru fiecare partidă au fost înmultite cu volumul de 
material lemnos inventariat în stadiul de doborât şi diferenţa până la valoarea decontată pentru 
fiecare partidă a fost considerată drept prejudiciu. 

La punerea in valoare nu s-au respectat prevederile Normelor tehnice cu privire la 
modul de selecţie a aborilor de marcat În sensul că au fost puşi În valoare arbo_ri din plafonul 
superior, arbori dominanţi, cu dimensiuni mari fără a se impune acest lucru, dar şi faptul că 
arborii marcaţi nu sunt distribuiţi uniform pe toată suprafaţa celor trei partizi (se alternează 
zonele unde nu au fost identificaţi arbori marcaţi cu cele unde s-au marcat aproape toţi arborii). 

Verificarea situaţiei Partizilor 122. 123, 125 
Partida 1470163 I 122 DALBOACA 
Obiectul contractului încheiat de direcţie cu SC SMP Pavel SRL a constat în „prestarea 

de servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior şi de realizare a căilor de colectare a 
materialului lemnos" din partida 122 la tariful unitar de 25,26 lei/mc fără tva, valoarea totală a 
contractului fiind de 6315 lei fără tva. 
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Au fost identificaţi un număr total de 985 de arbori din care: 50 pe picior şi 935 de arbori 

doborâ[i la cioată, faţă de cei 1008 arbori marcaţi iniţial (a.p.v. 122). 

ln privinţa procesului de exploatarea a masei lemnoase, s-a constatat că nu au fost 

doborâţi toţi arborii marcaţi, şi că prestatorul a executat doar operaţia de doborâre a arborilor, 

arborii doborâţi nefiind curăţăţi de crăci şi nici secţionaţi, aşa cum este prevăzut În procesul 

tehnologic aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 
Volumul celor 985 arbori identificaţi este de 245 mc (98% faţă de prevederile a.p. v. 122) 

din care: 18.29 mc este volumul arborilor pe picior, iar 226. 71 mc este volumul arborilor doborâţi 

la cioată. 
Partida 1470163 I 123 LACUL MARE 
Obiectul contractului încheiat de direcţie cu SC SMP Pavel SRL a constat în „prestarea 

de servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior şi de realizare a căilor de colectare a 

materialului lemnos" din partida 123 la tariful unitar de 25,90 lei/mc fără tva, valoarea totală a 

contractului fiind de 9376 lei fără tva. 
Au fost identificaţi un număr total de 2231 de arbori din care: 96 pe picior şi 2135 de 

arbori doborâţi la cioată, faţă de cei 2363 arbori marcaţi iniţial (a.p. v. 123). 

În privinţa procesului de exploatarea a masei lemnoase, s-a constatat că nu au fost 

doborâţi toţi arborii marcaţi, şi că prestatorul a executat doar operaţia de doborâre a arborilor, 

arborii doborâţi nefiind curăţăţi de crăci şi nici secţionaţi, aşa cum esf e prevăzut în procesul 

tehnologic aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 
Volumul celor 2231 arbori identificaţi este de 292 mc (94% faţă de prevederile a.p. v. 123) 

din care: 12.568 mc este volumul arborilor pe picior, iar 279.432 mc este volumul arborilor 

doborâţi la cioată. 
Partida 1470163 I 125 DALBOACA 
Obiectul contractului încheiat de direcţie cu SC SMP Pavel SRL a constat în „prestarea 

de servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior şi de realizare a căilor de colectare a 

materialului lemnos" din partida 125 la tariful unitar de 25,83 lei/mc fără tva, valoarea totală a 

contractului fiind de 16841 , 16 lei fără tva. 
Au fost identificaţi cu această ocazie un număr total de 2442 de arbori din care: 406 pe 

picior şf 2036 de arbori doborâţi la cioată, faţă de cei 2713 arbori marcaţi iniţial (a.p.v. 125). 

ln privinţa procesului de exploatarea a masei lemnoase, s-a constatat că nu au fost 

doborâţi toţi arborii marcaţi, şi că prestatorul a executat doar operaţia de doborâre a arborilor, 

arborii doborâţi nefiind curăţăţi de crăci şi nici secţionaţi, aşa cum este prevăzut În procesul 

tehnologic aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 
Volumul celor 2442 arbori identificaţi este de 544 mc (90% faţă de prevederile a.p. v. 125) 

din care: 86. 71 mc este volumul arborilor pe picior, iar 457.29 mc este volumul arborilor doborâţi 

la cioată. 

Concluzii urmare verificării situaţiei Partizilor 122. 123, 125 
Au fost identificaţi arborii marcaţi iniţial în procent de 90% - 98%, volumele recalculate 

reprezentând între 83% şi 98% din volumul celor trei a.p.v.-uri. 

Astfel la partida 120 a fost identificat un volum total de 245 mc, din care: 18.29 mc pe 

picior şi 226.71 mc doborât la cioată, la partida 123 a fost identificat un volum total de 292 mc, 

din care: 12.568 mc pe picior şi 279.432 mc doborât la cioată, iar la partida 125 un volum total 

de 544 mc, din care: 86.71 mc pe picior şi 457.29 mc doborâţi la cioată . 

Masa lemnoasă din cele trei partizi a fost autorizată spre exploatare în baza contractelor 

de prestării servicii de exploatare nr.10.857/11.10.2019 şi nr.9978/20.09.2019, care a avut ca 

obiect „prestarea de servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior şi de realizare a căilor 

de colectare a materialului lemnos". 
În privinţa procesului de exploatarea a masei lemnoase, s-a constatat că nu au fost 

doborâţi toţi arborii marcaţi, şi că prestatorul a executat doar operaţia de doborfJre a arboriţor, 

arborii doborâţi nefiind curăţ ăfi de crăci şi nici secţionaţi, aşa cum este prevăzut În procesul 

tehnologic aprobat, pe baza caruia s-a făcut plata. 
La stabilirea prejudiciului au fost luate în calcul contravalorile operaţiilor efectuate în baza 

contractul de prestări servicii exploatare (procesul tehnologic) realizate, volumele iniţiale 

prevăzute de a.p.v.- uri, volumul identificat doborât la cioată în raport cu valoarea decontată 
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pentru fiecare partidă în parte. Valoarea totală a prejudiciului este de 26302,54 lei inclusiv 
t.v.a. 

Deoarece procesul tehnologic original nu se regăseşte, (Ocolul Silvic Oraviţa prin adresa 1693/16.04.2021 ne transmite că documentaţia tehnico-economică la aceste partizi nu se regăseşte În arhivă), au fost reconstituite documentaţiile tehnico-economice de 
exploatare pentru lucrarea executată, respectiv faza de doborât, prin intermediul programului 
PTE aprobat a fi utilizat de C.A al RNP - Romsilva la calculul documentaţiilor tehnico
economice. Tarifele obţinute din calcul pentru operaţia de doborât in cazul celor 3 partizi sunt : partida 122 - 11.42 lei/mc, partida 123 - 12. 01 leilmc, iar pentru partida 125 - 9. 85 leilmc. Tarifele unitare astfel obţinute pentru fiecare partidă au fost înmulţite cu volumul de 
material lemnos inventariat în stadiul de doborât şi diferenţa până la valoarea decontată pentru fiecare partidă a fost considerată drept prejudiciu. 

Menţionăm că, la toate cele 6 partizi verificate,. volumul stocului de materiale lemnoase consemnat În Procesul Verbal Încheiat cu ocazia reprimirii este identic cu volumul arborilor puşi În valoare. Acest fapt denotă cu certitudine Întocmirea fictivă a documentului, neexistând niciun fel de inventar al masei lemnoase „fasonată la cioată", În baza căruia aceasta să fie predată În gestiune pădurarului titular de canton. 
Faţă de concluziile celor două comisii, prezentate mai sus, este evident faptul că 

recepţia lucrărilor a fost fictivă, lucrările şi operaţiile prevăzute in contract fiind in cea mai mare parte neefectuate. Astfel, au fost făcute plăţi nejustificate, ce au creat un prejudiciu suplimentar, pe lângă cel generat prin nevalorificarea masei lemnoase, deşi acest lucru ar fi fost posibil, având in vedere sortimentele şi accesibilitatea partizilor! 
Constatările celor două comisii, constituite potrivit NOTEI nr.3332/26.03.2021 şi 

DECIZIEI nr.225/31.03.2021, sunt cuprinse în RAPOARTELE nr.4140/14.04.2021 şi nr.4268/16.04.2021 ce au fost înaintate coordonatorului controlului cu adresa OS CS 
nr.4383/20.04.2021, sunt ataşate prezentului RAPORT şi fac parte integrantă din acesta. De asemenea, materialele foto, carnetele de inventar şi toate documentele folosite la reconstituirea 
a.p.v.-urilor sunt ataşate RAPOARTELOR întocmite de comisiile de verificare desemnate prin 
DECIZIA nr.225/31.03.2021. 

6.2. COMERCIALIZAREA MASEI LEMNOASE 
S-a constatat că există cazuri în care nu sunt calculate, facturate şi încasate penalităţile pentru nederularea în termen a anumitor contracte de vânzare-cumpărare lemn fasonat. 
La Ocolul Silvic Oraviţa, verificând derularea Contractului nr. 9978/20.09.2019, încheiat 

cu SC SMP PAVEL S.R.L. pentru P67/1405949 SR, volum de 358 mc, precum şi pe teren 
modul de reprimire al parchetului, s-a constatat că prin actul aditional nr. 1/30.12.2019 partida a 
fost reeşalonată cu termene de exploatare 01.01-15.04.2020, fără a fi calculate penalităţi pentru 
neexploatare în termen şi fără a fi depuse la dosarul partizii documente care să justifice întârzierea la exploatare, în baza actului de constatare a forţei majore nr. 1892/15.04.2020, 
termenul de reprimire din autorizaţie s-a prelungit până în data de 15.08.2020, fără însă ca 
documentatia privind calamitatea să fie întocmită conform O.M. 1540/2011 si fără a fi înaintată 
adresă către D.S. Caras Severin în vederea întocmirii unui nou act aditional. 

La data de 31.12.2019, la Ocolul Silvic Oraviţa, era înregistrat un volum al stocurilor de 
masă lemnoasă fasonată de 4698 mc, marea majoritate de 3738 mc (80%) regăsindu-se la 
cioată. La finele lunii septembrie 2020 stocul a scăzut la 1395 m.c. din care 1357 m.c (97%) se 
află fasonat la cioată. Scăderea volumului stocului nu este cauzată însă de o valorificare mai 
bună în anul 2020 ci de scăderea volumului exploatat şi de trecerea pe costuri, nu în toate 
cazurile legal şi justificat, a unor stocuri de materiale lemnoase valorificabile, provenite din tăieri de îngrijire, doborâte pe suprafata parchetelor. 

6.3. AMENAJAREA PĂDURILOR, EVIDENTA SUPRAFETELOR, PĂDURI , , 
PRIVATE, PERDELE FORESTIERE, CADASTRU 

La Ocolul Silvic Oravita 
în amenajamente sunt' înregistrate un număr de 30 ocupaţii „M" pentru o suprfaţă de 402,7 ha, astfel, în UP I sunt înregistrate două ocupaţii pentru suprafaţa de 25,75 ha ocupate 

din anul 1991 de persoane fizice, în UP li sunt înregistrate patru ocupaţii pentru suprafaţa de 15,44 ha ocupate de persoane fizice, în UP III sunt înregistrate 17 ocupaţii pentru suprafaţa de 
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239,66 ha ocupate de persoane fizice care deţin titluri de proprietate în care sunt înscrise doar 
tarlaua şi parcela, nu şi UP/ua, iar protocoalele de predare-primire/procesele verbale de punere 
în posesie nu se mai găsesc la ocolul silvic şi nici la comisiile locale de fond funciar, în UP IV 
sunt înregistrate două ocupaţii pentru suprafaţa de 0,69 ha din care, suprafaţa de 0,67 ha este 
ocupată de persoane fizice care deţin suprafeţe mai mari decât cele înscrise în actele de 
proprietate. dar care pretind că au fost ale lor dintotdeauna, iar pe suprafaţa de 0,02 ha este 
amplasat releul TV al poliţiei de frontieră pentru care s-au demarat procedurile de scoatere din 
fondul forestier a suprafeţei, în condiţiile legii, în UP V sunt înregistrate 4 ocupaţii pentru 
suprafaţa de 119,6 ha ocupate de persoane fizice care deţin titluri de proprietate în care sunt 
înscrise doar tarlaua şi parcela, nu şi UP/ua, iar protocoalele de predare-primire/procesele 
verbale de punere în posesie nu se mai găsesc la ocolul silvic şi nici la comisiile locale de fond 
funciar, în UP VI este înregistrată o ocupaţie pentru suprafaţa de 1,56 ha pentru care se face 
menţiunea în ameajamentul silvic că suprafaţa este deţinută de persoane fizice peste suprfeţele 
pe care le au înscrise în actele de proprietate, dar care pretind că au fost ale lor dintotdeauna. 

Din suprafaţa de 402,7 ha fond forestier ce este evidenţiată ca ocupaţii , 394,24 ha 
reprezintă restituiri şi puneri în posesie la Legea Fondului funciar nr. 18/1991 pentru persoane 
fizice care deţin titluri de proprietate şi care nu au fost operate în Tabelul 1 E la poziţia „ieşiri" 
deoaree nu se regăsesc la ocolul silvic şi la comisiile locale de fond funciar protocoalele de 
predare-primire. 

Proiectantul a precizat la Capitolul 2.4.3.1 . Ocupaţii şi litigii din amenajamentele silvice că 
„ Ocolul Silvic Oraviţa are obligaţia de a soluţiona legal şi cât mai curând posibil ocupaţiile şi 
litigiile". Până la data prezentului control nu a fost dispusă nicio acţiune în acest sens. 

La O.S. Oţelu Roşu, ocupaţiile şi litigiile raportate la data de 31.12.2018 au rămas 
aceleaşi şi la data de 31.12.2020, reprezentanţii ocolului silvic nu ne-au pus la dispoziţie 
documente din care să reiasă că au întreprins vreo măsură pentru soluţionarea acestor 
ocupaţii/litigii, deşi aveau atribuţii în acest sens. Mai mult, au mai fost identificate noi ocupaţii, 
astfel, Linie de telescaun, Clădiri care deservesc barajul Poiana Mărului, Fostă haldă de 
steril ecologizată, Litigiu nou cu Primăria Comunei Apadia, Brebu, Existenta unei 
suprapuneri intre proprietăţile private înscrise in Cărţile Funciare nr. 33031 şi nr. 32991 şi 
fondul forestier proprietate publică a statului localizat În U.P. VII, u.a. 54 B%, Existenţa 
unei suprapuneri intre fondul forestier proprietate publică a statului, U.P. I, u.a. 36 - 38 şi 
proprietatea cadastrată. 

6.4. PAZA 51 PROTECTIA PĂDURILOR 
' ' Cu ocazia cantroaletor de fond efectuate de personalul desemnat de Regia Naţională a 

Pădurilor - ROMSILVA, au fost constatate tăieri ilegale de arbori cu un volum total de 841,493 
mc, din care 840,269 mc nejustificat de personalul silvic, cu o valoare nejustificată de 
300.522,26 lei. 

O situaţie deosebita a fost constatata cu ocazia controlului de fond din această 

primăvară, în cantonul silvic nr. 13 Zdranciova de la Ocolul Silvic Nera, în care, la controlul 
efectuat de delegatul regiei, în toamana 2020, nu au fost consemnate tăieri ilegale de arbori. 
Controlul de fond a fost executat in perioada 09.03.2021 - 21.05.2021 in prezenta padurarului 
Zavoianu Toma (perioada 09.03.2021-04.05.2021) si in asistenta lui Cristescu Nelutu (intrega 
perioada). La inceputul controlului de fond, respectiv in data de 09.03.2021, s-a solicitat 
padurarului Zavoian Toma si responsabilului cu activitatea de paza si protectia padurii din 
cadrul Ocolului Silvic Nera sa prezinte condicile de serviciu aferente cantonului 13 Zdranciova 
pentru anii 2019 si 2020. Urmare acestei solicitări, cei doi au afirmat ca nu exista condicile 
solicitate. 

în „Rapoartele de semnalare a ivirii dăunătorilor'', denumite în continuare „Rapoarte", s-a 
consemnat că „nu au fost semnalaţi dăunători de prognoză", fiind omise astfel celelalte categorii 
de dăunători (Ocolul Silvic Berzasca). 

O parte dintre Rapoarte nu au fost verificate de responsabilul cu activitatea de protecţie a 
pădurilor (Ocolul Silvic Oţetu Roşu) . 
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Inelele de clei pentru prognoza speciilor de Geometridae au fost amplasate pe teren în 

cursul lunii septembrie, cu circa 1 lună înainte de debutul zborului (Ocolul Silvic Berzasca). 

Registrul de evidenţă fitosanitară nu este completat sau este completat necorespunzător 

(ocoalele silvice Bocşa Română şi Oţelu Roşu). 

În anul 2020, nu s-a efectuat control fitosanitar în pepinierele existente la ocoalele silvice. 

6.5. CINEGETICĂ, SALMONICULTURĂ SI SILVOTURISM . 
Din verificările efectuate pe teren s-a constatat că la O.S. Sasca Montană pe Fondul 

Cinegetic nr. 44 Micoş cele trei puncte de hrănire pentru mistreţi şi cervide, în U.P. V, u.a. 12 a 

Milana şi u.a. 6 a Casa Verde, sunt amplasate necorespunzător. Organul de control a stabilit 

refacerea acestora, trasându-se sarcini celor 5 pădurari titulari ai cantoanelor silvice aferente. 

Pe Fondul Cinegetic nr. 15 Poiana Mărului, Ocolul Silvic Oţelu Roşu, observatoarele Pecineaga 

şi Tuleţe necesită izolare şi întreţinere, iar cele două hranitori verificate nu sunt numerotate. La 

O.S. Rusca Montană pe f. c. nr. 16 Rusca au fost verificate două hrănitori şi două sărării şi o 

cascadă podită pe fondul de pescuit nr. 21 Pleşu Rusca, constatându-se că hrănitorile nu sunt 

numerotate. 
La O.S. Sasca Montană nu există concordanţă între numărul instalaţiilor vânătoreşti 

prevăzute în fişa fondului cinegetic şi inventarul acestora existent în contabilitate. Instalaţiile 

vânătoreşti (ca mijloace fixe) vor trece în gestiunea pădurarilor şi vor fi consemnate în condica 

de serviciu la fiecare dintre ei. 

Pentru modernizarea şi retehnologizarea păstrăvăriei Topleţ există un proiect avizat în 

C.T.E. al regiei în anul 2014, care, datorită unor litigii privind terenul pe care este amplasată 

conducta de aducţiune nu a putut fi pus în aplicare. 

La păstrăvăria Topleţ este necesară înfiinţarea unui nucleu de păstrăv indigen cu 

material biologic provenit din păstrăvăriile regiei , pentru repopularea apelor de munte. 

Activitatea de salmonicultură este rentabilă, fiind posibile investiţiile din fonduri proprii. 

Din acest motiv, propunem elaborarea unui "Plan de măsuri pentru retehnologizarea 

păstrăvăriilor" care să cuprindă actualizarea unor devize pentru repara~i. înlocuirea unor 

conducte de aducţiune a apei, reparaţii ale unor prize de apă şi decantoare, reparaţii ale 

bazinelor de creştere a păstrăvului, dotarea cu garduri electrice şi camere video pentru 

supravegherea incintelor păstrăvăriilor, instalaţii automate de hrănire a păstrăvului, instalaţii cu 

oxigen lichid (pentru perioada de secetă), dotarea personalului cu echipament de protecţie 

(salopete, cizme, bocanci, şorţuri, pelerine, etc.). 

Trebuie respectate prevederile capitolului 8. "Măsuri de exploatare durabilă a resurselor 

acvatice vii din habitatul piscicol natural", adică realizarea de populări anuale cu puiet de 

păstrăv indigen, amenajări de topliţe, revizuirea şi repararea cascadelor mai vechi, amenajări de 

cascade noi, revizuirea şi repararea pragurilor vechi, amenajarea unor praguri noi, amenajări de 

pinteni, etc. Activitatea aduce profituri mici şi poate fi dezvoltată prin oferirea unor servicii pe 

lângă pescuitul recreativ, repectiv locuri de cazare, locuri de campare, servicii de masă, 

fotografii floră şi faună, etc. Veniturile încasate în anul 2020 au fost influenţate de situaţia 

epidemiologică. 
La O.S. Oţelu Roşu nu sunt întocmite Planurile de management pentru habitatele 

piscicole(fondurile de pescuit) pârâul Bistra Mărului , pârâul Şucuşi lacul de acumulare Poiana 

Mărului! De întocmirea planurilor răspunde Marian Udrişte. Termenul pentru remedierea 

deficientei, pe care delegatul regiei I-a stabilit cu ocazia controlului, a fost 01 .05.2021. 

6.6. REGENERAREA PĂDURILOR - DEZVOLTARE 
La 31 .12.2020, cele 109 pepiniere cantonale aflate în administrarea direcţie i aveau o 

suprafaţă totală de 1846 ari. La finele anilor 2019 şi 2020, gradul de ocupare al pepinierelor a 

fost de 45,7% respectiv de 48,9%. Programul la culturi in pepinierele silvice la speciile de stejar 

pedunculat, gorun şi cer nu a putut fi dimensionat la nivelul necesarului întrucât în arboretele 

semincere nu s-a înregistrat fructificaţie. 
în pepiniera silvică Ogesele s-a constat că în lotul nr. 5 de molid (1+4) în suprafată de 8 

ari, puieţii sunt depăşiţi stadial, 'având înălţimi între 1,5 - 2,5 m. În acest lot sunt 60.879 p~ieţi cu 

o valoare de 28.717,4 lei. Ocolul a solicitat direcţiei aprobarea casării acestui lot de puieţi şi 
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trecea valorii cheltuielilor pe costuri. Până la data controlului nu s-a primit niciun răspuns. De 
asemenea, s-a solicitat trecerea pe costuri a unui alt lot de paltin de munte care figurează 
scriptic în pepiniera Ogaşele, el fiind de fapt pe un teren particular în raza localităţii Prigor, lot în 
suprafaţă de 16,87 ari, ocupat cu puieţi de paltin de munte depăşiţi stadial, aceştia având 
înălţimi de 3,0-3,5 m. este vorba despre 57.900 puieţi cu o valoare de 25.081,61 lei. Nici în 
acest caz direcţia nu a răspuns. 

Lotul nr. 8 paltin de munte, 30.000 puieţi în vârstă de 2 ani, suprafaţă 10 ari, ce este în 
curs de a fi scos, prezintă înălţimi între 2,0-2,5 m. Având în vedere creşterile viguroase din 
pepinieră, puieţii de paltin ajung apţi de plantat încă din primul an, menţinerea lor încă un an 
putând duce la uscarea lor în timpul primului sezon de vegetaţie. 

Lotul nr. 7 de molid (1+4) în suprafaţă de 7,5 ari, având un inventar de 56.000 puieţi, 
prezintă î__nâlţimi ale puieţilor între 0,6 - 1,0 m fiind de asemenea depăşiţi stadial şi improprii 
plantării. ln măsura în care nu se găseşte valorificare acestora în primăvara acestui an (2021), 
şi acest lot va trebui casat şi valoarea cheltuielilor cu producerea puieţilor trecută pe costuri. 

6. 7. TRANSPORTURI-MECANIZARE, INVESTITU CU FINANTARE DIN ' . FONDURI PROPRII SI ACCESIBILIZARE 
' Constatările şi deficienţele consemnate de delegatul regiei, desemnat să verifice aceste 

resorturi, fac referire la transporturi şi mecanizare, aspectele prezentate fiind în general comune 
şi fără un impact determinant în desfăşurarea activităţii specifice. Aspectele privind investiţiile 
cu finanţare din fonduri proprii şi in special investiţii drumuri din fondul de 
accesibilizare, nu sunt abordate sau sunt abordate extrem de sumar. 

6.8. VERIFICĂRI INVESTIŢII, DRUMURI FORESTIERE, REVERIFICĂRI 
INVESTIŢII DRUMURI DIN FONDUL DE ACCESIBILIZARE 
6.8.1. Drumuri forestiere şi investiţii finanţate de la bugetul de stat şi 

din creditul extern acordat de BDCE 
Este necesară o analiză responsabilă a stării tehnice a fiecărui drum forestier axial 

înaintea stabilirii intervenţiilor cu lucrări de investiţii asupra acestuia şi promovarea, cu prioritate, 
a lucrărilor de reabilitare/refacere a drumurilor forestiere axiale, în detrimentul lucrărilor de 
întreţineri şi reparaţii. Ducerea la îndeplinire a acestei măsuri va fi urmărită permanent de 
directorul ce are responsabilităţi în materia investiţiilor şi de responsabilii cu aceste activităţi de 
la direcţie şi ocoale. 

Se constată că fişele posturilor celor doi ingineri din Compartimentul Investiţii-Drumuri 
forestiere din organigrama direcţiei silvice sunt identice, deşi reponsabilităţile efective pentru 
unele categorii de investiţii sunt separate. 

Fişele posturilor responsabililor de investiţii de la nivelul direcţiei silvice, inclusiv a şefului 
de birou, nu acoperă întreaga paletă de preocupări şi responsabilităţi pe care le presupune 
activitatea de investiţii finanţate de la bugetul de stat şi din credite externe 

Responsabilii de investiţii de la ocoalele silvice au, în cea mai mare parte, atribuţiuni 
multiple. Atribuţiunile responsabililor de la ocoale pe linie de investiţii sunt foarte sumare şi nu 
acoperă nici preocupările minime ce ţin de investiţii şi , având în general multe alte 
sarcini/atribuţii legate de alte activităţi, nu pot aloca suficient timp investiţiilor. 

Direcţia silvică a stabilit atribuţiuni exprese pentru responsabilii cu investiţiile, pe perioada 
executării de lucrări cu echipa specializată pentru reparaţii de drumuri forestiere, doar pentru 
responsabilii de la Ocoalele Silvice Văliug, Moldova Nouă şi Bozovici. 

Având în vedere că direcţia silvică are în portofoliu 5 obiective de investiţii din categoria 
corectarea torenţilor şi 7 din categoria reabilitarea drumurilor forestiere, în programul de 
investiţii cu finanţare de la bugetul de stat şi din creditul extern, ţinând cont de constatările de 
pe teren, considerăm că realizarea lucrărilor aferente acestor obiective nu va putea fi urmărită 
corespunzător, în condiţiile descrise mai sus. 

Obiective de investitii finantate de la bugetul de stat 
Toate obiectivele necesită actualizarea documentaţiilor existente, întrucât valoarea 

actualizată a devizului general, depăşeşte valoarea aprobată. 
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Regia a solicitat încă din cursul anului 2019 întocmirea Notelor de fundamentare, 

Temelor de proiectare şi Devizelor estimative, în vederea achiziţiei serviciilor de proiectare 

pentru actualizarea documentaţiilor tehnico-economice. 
Delegatul regiei a apreciat că se impuneau unele măsuri, de aplicat în cel mai scurt timp 

posibil, ţinându-se cont şi de condiţiile de natură organizatorică sau de factorii meteo, astfel: 

-direcţia silvică va demara procedurile de achiziţie pentru contractarea execuţiei lucrărilor 

la obiectivul „Reabilitare Drum Forestier Putna tronson li" şi pentru contractarea serviciilor de 

proiectare pentru obiectivele „Corectarea torenţilor Valea Baronului", ,,Corectarea torenţilor 

Poiana Mărului", ,,Reabilitare drum forestier Valea Viilor" şi „Reabilitare drum forestier Teiuş

Timnic", imediat ce RNP-Romsilva va comunica Programul de investiţii aprobat de minister; 

-direcţia silvică să emită ordinele de începere a serviciilor de proiectare pentru obiectivele 

„Reabilitare drum forestier Valea Oraviţei - tronson Izvorul Lung" şi „Reabilitare drum forestier 

Valea Radimnei I-V", imediat ce condiţiile meteo permit acest lucru; 
-direcţia si vică să întocmescă şi să transmită la regie, pentru aprobare, nota de 

fundamentare, tema de proiectare şi devizul estimativ pentru obiectivul „Reabilitare pod la drum 

forestier Ogaşul Şerpilor". 
Măsurile de mai sus vor fi duse la îndeplinire de compartimentul de specialitate al 

direcţiei silvice şi de conducerea direcţiei cu responsabilităţi în materia investiţiilor. 

Obiective de investiţii finantate din creditul extern 
Realizarea celor 5 obiective de investiţii este foarte întârziată, pe de o parte datorită 

nealocării de către minister a resurselor financiare pentru începerea execuţiei imediat după 

contractarea lucrărilor şi ulterior, datorită neimplicării direcţiei silvice în actualizarea devizelor 

generale pentru reluarea/începerea execuţiei. 
6.8.2. Drumuri forestiere finantate din fondul de accesibilizare . 
Regia, prin compartimentul de specialitate, trebuie să revină şi să verifice Întreaga 

activitate de drumuri forestiere finanţată din fondul de accesibilizare şi situaţia lucrărilor 

de reparaţii ~i Întreţineri la drumurile forestiere din perioada 2019-2020. 

Necesitatea revenirii pentru verificare este dictată şi de afirmaţiile inginerului 

Olariu Ioan, fost director al Direcţiei Silvice Cara,-Severin în perioada 21.12.2019-

05.11.2020, care, în răspunsul la Nota de relaţi i solicitată, precizează: " ... În anul 2019 la unele 

obiective nu au existat documente privind cantităţile de piatră"; " ... În 2019 la unele obiective nu 

au existat recepţii':· "... faţă de anul 2019 când lucrările erau efectuate fără deviz sau dacă 

exista deviz acesta nu era aprobat şi avizat conform proceduri/or". 
Există obiective de investiţii din categoria ''punere provizorie În funcţiune" cu lucrări 

finalizate din anul 2019 şi nerecepţionate la terminarea lucrărilor din cauza faptului că 

preşedintele comisiei de recepţie refuză să îşi îndeplinească atribuţiunile conform 

reglementărilor legale, direcţia silvică s-a adresat regiei solicitând sprijin pentru rezolvarea 

acestei situaţii, dar nu a primit niciun răspuns. 
Personalul responsabil de investiţii de la direcţia silvică nu a beneficiat de nicio instruire 

pe problematica finanţării obiectivelor de investiţii din fondul de accesibilizare şi a lucrărilor de 

reparaţii şi întreţineri drumuri forestiere şi la rândul său nu a putut instrui mai departe personalul 

de la ocoalele silvice; 
Pentru activitatea de reparaţii şi Întreţineri drumuri forestiere nu există elaborată, 

aprobată şi comunicată direcţiilor silvice, o procedură operaţională unitară la nivelul 

regiei, În baza căreia să se desfăşoare această activitate. 
în perioada 2019-2020, conducerile direcţiei silvice nu s-au implicat suficient în 

gestionarea acestei activităţi. 
Faţă de situaţia existentă, mai sus prezentată, se ipun unele măsuri urgente, pe care le 

prezentăm în continuare. 
Implicarea imediată a conducerii direcţiei silvice, conform responsabilităţilor din ROF 

privind investiţiile , în rezolvarea situaţiei create la obiectivul de investiţii „Reparaţii şi Întreţineri 

drum forestier Valea Mare" de la Ocolul Silvic Teregova, unde reparaţiile au fost executate de 

firma COLCEAR SERVCOM S.R.L., cu piatră locală în loc de piatră spartă şi s-a decontat piatră 

spartă; 
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Verificarea urgentă a tuturor lucrărilor executate pentru direcţia silvică de firma 
S.C. COLCEAR SERVCOM S.R.L. În perioada 2019-2020, din punct de vedere al calităţii 
lucrărilor, în general şi al materialelor folosite, în special; 

Verificarea lucrărilor executate la obiectivele de investiţii la care, pe perioada 
controlului, nu s-a putut ajunge din cauza stratului gros de zăpadă, respectiv „Reparaţii şi 
Întreţineri drum forestier Păuleasca", de la OS Anina, ,,Repunere provizorie În funcţiune drum 
forestier Bolnovăţ - Gozna" şi „Repunere provizorie În funcţiune drum forestier Semenic
Murgila", ambele de la OS Văliug; 

Recepţia tuturor obiectivelor la care au fost efectuate lucrări de repunere 
provizorie in funcţiune in anul 2019, nerecepţionate la data controlului; 

Promovarea documentaţiilor pentru repararea şi Întreţinerea drumurilor forestiere 
se va face cu respectarea prevederilor Normativului pentru Întreţinerea şi repararea drumurilor 
forestiere, indicativ 10-001-15; 

La toate intervenţiile pe drumurile forestiere cu lucrări, indiferent de categoria 
lucrărilor, se va introduce În devizul estimativ, În mod obligatoriu, hectometrarea 
drumurilor; 

Toate măsurile de mai sus vor fi duse la îndeplinire sub coordonarea directorului tehnic al 
direcţiei silvice şi vor fi urmărite de directorul direcţiei silvice. 

La nivelul RNP-Romsilva, se impune verificarea Întregii activităţi de drumuri forestiere 
finanţată din fondul de accesibilizare şi a situaţiei lucrărilor de reparaţii şi Întreţineri la drumurile 
forestiere din perioada 2019-2020 la Direcţia Silvică Caraş-Severin, elaborarea şi difuzarea la 
direcţiile silvice a unei proceduri operaţionale unitare pentru activitatea de reparaţii şi Întreţinere 
a drumurilor forestiere, instruirea personalului responsabil de investiţii din centrala Direcţiei 
Silvice Caraş-Severin şi de la ocoalele silvice din subordine, pe problematica finanţării 
obiectivelor de investiţii din fondul de accesibilizare şi a lucrărilor de reparaţii şi Întreţineri 
drumuri forestiere, compartimentul de specialitate din cadrul centralei regiei fiind 
responsabil În legătură cu aceste demersuri. 

Pentru deficienţe nu se propun sancţiuni disciplinare deoarece termenul legal de aplicare 
a sancţiunilor a expirat, sancţionarea faptelor fiind prescrisă, dar se recomandă regiei 
urmărirea cu atenţie a modului de remediere a acestora şi implicarea pe viitor În 
procesul investiţional al Direcţiei Silvice Caraş-Severin, prin compartimentele de 
specialitate din centrală, fiecare pentru responsabilităţile specifice. 

Remedierea tuturor deficienţelor constatate, mai vechi sau de dată mai recentă, rămâne 
în sarcina noii conduceri manageriale şi a celor 3 responsabili de investiţii ai direcţiei silvice, aşa 
cum s-a hotărât prin măsurile propuse şi responsabilităţile stabilite. 

Conducerea direcţiei silvice va informa regia despre felul în care au fost puse în practică 
măsurile stabilite, după fiecare termen menţionat. 

Atenţionăm conducerea direcţiei silvice şi pe responsabilii de investiţii din centrala 
acesteia că dacă nu vor fi respectate termenele stabilite privind informarea solicitată şi ducerea 
la îndeplinire a măsurilor, integral şi conform, vor fi aplicate măsuri de sancţionare în 
consecinţă, de la caz la caz. 

RNP-Romsilva, prin compartimentul de specialitate, va trebui să devină mai 
prezentă În activitatea de investiţii a direcţiei silvice, cu finanţare din fondul de 
accesibilizare şi chiar În situaţia lucrărilor de reparaţii şi întreţineri; 

6.9. ACHIZITII PUBLICE 
A , 

ln perioada 2019-2020 ocoalele din structura Direcţiei Siivice Caraş - Severin au realizat 
1243 de achiziţii directe, care nu au fost incluse in lista de achiziţii directe sau în programul 
anual de achiziţii, cu o valoare totală de 2.097 .194 

Prin faptul că produsele şi serviciile au fost achiziţionate direct de către ocolul silvic fără 
să fie aprobate in programul anual de achiziţii şi în lista de achiziţii directe au fost încalcate 
prevederile art.18.33 şi 18.34 din regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Naţionaie 
a Pădurilor - Romsilva si prevederile art.43 din H.G. 395/2016 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

6.10. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ 

156 



Principalii indicatori economico financiari realizati la nivelul directiei silvice au inregistrat 

un trend descendent, directia inregistrand în anul 2019 profit brut de 1,5 milioane lei, iar în anul 

2020 pierdere de -14,5 milioane lei. La 31.12.2019 veniturile totale realizate de direcţie se 

situeaza la 86% comparativ cu prevederile bugetare, în conditiile in care cheltuielile totale s-au 

ridicat la 96% din prevederile bugetare, respectiv 75% şi 85% la 31 .12.2020. în concluzie, la 

31.12.2019, precum si la 31.12.2020, conducerea directiei silvice nu a asigurat 

respectarea prevederilor art. 10 alin.(b) din OUG nr. 26/2013 potrivit careia "Operatorii 

economici respectă În execuJia bugetelor de venituri şi cheltuieli următoarele reguli: m cazul in 

care se Înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua 

cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu Încadrarea în indicatorii 

de eficienţă aprobaţi.". Prevederile art. 10 alin.(b) din OUG nr. 26/2013 sunt incidente şi Regiei 

Naţionale a Pădurilor Romsilva, respectiv unităţilor/ subunităţilor sale, fapt comunicat directiilor 

silvice în mod sistematic, atat in anul 2019 cat si in anul 2020. 

La data de 31.12.2019 conducerea directiei silvice nu a asigurat respectarea 

dispoziţiilor regiei, sumele reprezentand cota regie/cabaline fiind virate in procent de 

31%, iar cele reprezentand fond amenjare in procent de 86%. 

De asemenea, conducerea directiei silvice nu a asigurat la data de 31 .12.2019 virarea 

obligatiei fiscale reprezentand varsaminte din profitul net la 31.12.2018 stabilite prin raportare la 

profitul net realizat de catre directia silvica la 31.12.2018 la 15.200 mii lei. 

La data de 31.12.2020 conducerea directiei silvice nu a asigurat respectarea 

dispozitiei regiei, sumele reprezentand cota regie/cabaline fiind virate in procent de 0%, 

iar cele reprezentand fond amenjare in procent de 9%. 

Urmare sentinţei civile nr. 497/27.11.2019, direcţia silvică a plătit drepturi salariale în 

suma totală de 145.773 lei (inclusiv impozit pe venit si contributii sociale aferente), din care 

75.276 lei acordate efectiv celui care a obţinut sentinţa. pe care le-a înregistrat ulterior pe 

costuri, fara a efectua cercetarea administrativa prin care sa stabileasca eventualele 

vinovăţii în legătură cu producerea pagubei, potrivit art.105 din Regulamentul intern al 

regiei şi art.24.8 din Regulametul privind organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi limitele 

de competenţă ale organelor de conducere ale unităţilor fără personalitate juridică din 

structura Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA - cap. VIII Atributiile şi limitele de 

competenţă ale directorului economic. De asemenea, pentru sumele astfel acordate, 

conducerea Direcţiei Silvice Caras Severin nu a solicitat aprobarea organelor 

competente, conform art. 1 O alin 2 pct. V din regulamentul de functionare a Consiliului de 

Administraţie al regiei, respectiv pct. 18.62 din Regulametul privind organizarea, funcţionarea, 

atribuţiile şi limitele de competenţă ale organelor de conducere ale unităţilor fără personalitate 

juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA - cap. IV Atributiile şi limitele 

de competenţă ale comitetului director. 
S-a constatat faptul ca în contul 461 „Debitori diversi" figura suma de 25.000 lei 

reprezentand contravaloarea a 50% din amenda contraventionala aplicata de Garda Nationala 

a Mediu conform PV nr. 08384/05.07.2018, suma platita de ocolul silvic. Contravenţia a fost 

contestată în instanţă dar acţiunea a fost respinsa prin Decizia Civila nr. 191/A/26.03.2019, 

amenda aplicata de Garda Nationala a Mediu ramanand defintiva. Ulterior, pana la data 

controlului, directia silvica nu a efectuat cercetarea adiministrativa pentru identificarea 

eventualelor persoane vinovate, respectiv nu a luat masuri pentru atragerea raspunderii 

materiale a acestora, încălcând astfel prevederile art.105 din Regulamentul intern al regiei şi 

art.24.8 din Regulametul privind organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi limitele de competenţă 

ale organelor de conducere ale unităţilor fără personalitate juridică din structura Regiei 

Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA - cap. VIII Atributiile şi limitele de competenţă ale 

directorului economic. 
Au fost efectuate piă~ fara aprobarea regiei, respectiv fara ca acestea sa fie 

incluse in programul de investitii din fonduri proprii. 

Conţinutul referatelor de necesitate ce stau la baza achizitiilor de bunuri/servicii 

realizate la nivelul ocolului silvic nu corespunde cu cel reglementat prin procedura 

operationala P.O. - 08.03.01 , fiind identificare cazuri in care acestea nu contin informatiile 

minim necesare, spre exempul valoarea estimata a achizitiei. 
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Au fost efectuate plăţi facturi fără recepţia lucrărilor. 
Garanţiile, depuse de operatorii economici pentru participarea la licitatiile organizate de 

direcţie pentru achizitii, se restituie in baza solicitarii acestora, fara viza compartimentului de specialitate. 
Dispoziţiile nr. 100/21.08.2020 in suma de 1335 lei, nr. 98/20.08.2020 in suma de 1309 lei, nr. 99/20.08.2020 in suma de 3691 lei, avand ca titular de avans Beul Mihai si ca explicatii "ev asig vanatori uniqua". La registrul de casa nu există justificarea sumelor, cu exceptia unor extrase ce atesta plata, prin intermediul unui card bancar de tip VISA, in contul Uniqa Asigurari SA, a sumelor de 1113,2 lei, 1.335,84 lei, 2.119,92 lei, 1.766,60 lei. Nu există referat de necesitate. A fost prezentat un tabel cu personalul din cadrul aparatului central al directiei silvice care necesita asigurare de vanatoare, tabel ce include şi salariati ce nu au responsabilitati legate de vanatoare (responsabili fond forestier, productie, cultura si refacere, director, sofer etc). 
Analizând derularea contractului încheiat cu Asocierea SC RS Roadrunners SRL si SC Min-Expert SRL, avand ca obiect furnizarea de piatra concasata cu dimensiunile 0-63 mm - Lot 1 - OS Resita, OS Bocsa Romana, OS Bocsa Montana, OS Oravita, cu o valoare totala de 368.000 lei + 69.920 lei tva, am constatat că Factura nr. 0156/30.10.2020 reprezentand 1147.07 mc piatra concasata in valoare de 62.790,62 lei a fost acceptata la plata si achitata prin ordinul de plata nr. 1105/23.11.2020 fara existenta unui proces verbal de receptie a volumului facturat, potrivit prevederilor contractuale. 
Achizîtii directe de carburanti, achitate in numerar prin casieria ocolului, in conditiile in care regia are in derulare cu OMV Petrom Marketing SRL contract de achizitie de combustibili in baza caruia alimentarea cu carburanti se realizeaza prin intermediul unor carduri specializate (inclusiv carduri recipient), la pretul stabilit în urma unei procedure de achizîtie publica. (factura OMV Petrom Marketing SRL nr. 11903022001632/25.09.2020, 4.350 lei, 1000 I motorina standard, achitata in numerar prin bonul fiscal nr. 296/25.09.2020, factura OMV Petrom Marketing SRL nr. 30210000820/11.05.2020, 2235,00 lei, 500 I motorina standard achitata in numerar prin bonul fiscal nr. 493/11.05.2020. 
6.11. SITUATIA FINANCIAR - GESTIONARĂ , 
Garda Forestieră Timişoara a verificat şi inventariat masa lemnoasă din depozitul final al Ocolului Silvic Bozovici - gestionar , constatându-se o lipsă în gestiune de 342,301 mc lemn de foc fag, valoare totală 57.818,87 lei, confiscată valoric, iar unitatea fiind 

şi sancţionată cu suma de 15.000,00 lei, conform art. 19, alin.1, lit. B, din legea 171 / 2010 
modificată, conform procesului - verbal de constatare a contravenţiei şi sancţionare nr. 0761303 / 05.11.2020. Procesul -verbal de contravenţiei este semnat de ing. 
şeful de Ocol Silvic Bozovici, cu obiecţiuni, fiind ulterior contestat în instanţă în acelaşi timp cu confiscarea valorică menţionată. 

Urmare a inventarierii masei lemnoase fasonate, în anul 2020, efectuată de comisia din cadrul ocolului , s-a constatat o lipsă în gestiunea depozitului de 336 mc lemn de foc fag şi s-a propus comisiei centrale, din cadrul direcţiei, aprobarea pierderilor tehnologice în volum de 91,67 mc, pierderi ce au fost aprobate, rămânând o diferenţă imputabilă de 244,33 mc. 
Până În prezent nu au fost stabilite nici valoarea pagubei constatate În depozit, nici persoanele răspunzătoare pentru prejudiciul produs unitătii. 
În contul 4111 „Clienţi curenţi interni", la data de '30_09.2020, Ocolul Silvic Nera 

înregistrează facturi neîncasate în sumă totală de 391629,32 lei la 6 clienţi reprezentând masă 
lemnoasă pe picior si penalitati si c/val contracte paza. ln luna octombrie 2020 s-au încasat facturi in suma totala de 74057,02 lei, ramanand de retinut o diferenta de 317572,30 lei de la GS IMBRESCU PROD- 238468,47 lei, care a fost actionat in instanta şi de la NEK PRODUCT IMP-EXP - 68017,60 lei, reprezentand c/val masa lemnoasa pe picior partida 280. Urmare a controlului efectuat in partida nr. 280, Garda Forestiera Timisoara informeaza ocolul ca s-a ridicat atestatul de exploatare al agentului ec. SC NEK Product Import Export SRL. în 
consecinţă, ocolul retrage autorizatia de exploatare acordată agentului economic. Pentru terminarea exploatării se permite continuarea activităţii până la data de 15.02.2021, procedându-se la lichidarea parchetului şi reprimirea parţială a acestuia. Pentru încasarea sumei de 68.017,60 lei de la clientul rău platnic SC NEK Product Import-Export-conducerea 
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O.S. Nera a notificat clientul în cauză pentru plata sumei, înaintând şi documentatia necesară la 
Oficiul Juridic pentru acţiune la instanţă. 

La Ocolul Silvic Oţelu Roşu, în „cont 3310-producţie în curs de execuţie"(neterminată) 
este înregistrat un stoc de material lemnos fasonat la cioată localizat în 8 partizi de rărituri, în 
volum total de 4024,700 mc, a cărui valoare se cifrează la suma totală de 97.882,27Iei (fără 
TVA), din care prin HCD s-a aprobat trecerea pe pierderi şi scoaterea din evidenţe a unui volum 
total de 1793,0 mc provenind din partizile 1122;11411;1146 şi 1091, cu trecerea pe costuri a 
sumei totale de 47.450,32 lei, sumă reprezentând contravaloarea masei lemnoase la preţ de 
cost. Urmare trecerii pe pierderi a volumului total de 1793,0 mc, a rămas de valorificat un volum 
total de 2231,700 mc, în valoare totală dee 50.431,95 lei, material lemnos a cărui valorificare nu 
reprezintă o certitudine. 

6.12. ORGANIZARE, RESURSE UMANE 
Se constată o neconcordanţă între numărul de posturi existent în statele de personal şi 

structura organizatorică aprobată de Consiliul de Administraţie, atât pe total cât şi în structura 
pe subunităţi. 

Faţă de neconcordanţele prezentate, se impune un proiect de organigramă care să 
remedieze aceste deficienţe şi să fie asigurată funcţionarea direcţiei silvice şi a subunităţilor în 
conformitate cu aprobările Consiliului de Administraţie al regiei. 

Prelungirea contractelor individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată (aşa 
cum se invocă în conţinutul actului adiţional încheiat cu salariatul) nu a avut la bază în toate 
cazurile o fundamentare temeinică din partea unităţii/subunităţii privind necesitatea prelungirii 
acestora, corelat cu realizarea unui proiect, program sau a unei lucrări aşa cum se precizează 
prin art.82 (3) din legea 53/2003, prelungirea contractului individual de muncă reprezintând o 
iniţiativă a angajatorului. în unele situaţii actele adiţionale au fost încheiate la solicitarea expresă 
a angajatului de prelungire a CIM, exprimată printr-o cerere a acestuia aprobată de conducere, 
fără a fi invocată o justificare de menţinere a salariatului pe postul respectiv, după împlinirea 
termenului pentru care a fost încheiat CIM. 

în unele situaţii , la detaşările dispuse pentru funcţii de conducere, în speţă funcţi i de şef 
de ocol, conducerea d irecţiei silvice, prin deciziile emise, nu a respectat condiţiile precizate de 
anexa nr.3a1 din CCM. (decizia 105/14.02.2019, decizia 60/03.02.2020, decizia 313/02.06.2020 
- delegat până în prezent). 

Au fost identificate situaţii în care, la delegarea personalului silvic pentru primele 60 de 
zile calendaristice, nu au fost respectate prevederile art.42 (2) din Legea 53/2003, în sensul 
mentinerii pe perioada delegării a drepturilor prevăzute în contractul individual de muncă al 
salariatului (decizia 57/03.02.2020, decizia 104/14.02.2019). În alte situaţi i pe perioada delegării 
a fost modificat felul muncii, adică salariatul a fost delegat de pe o funcţie de conducere pe o 
funcţie de execuţie fără acordul acestuia (decizia 57/03.02.2020, 104/25.02.2020, 
123/09.03.2020). Aceste situaţii au fost contestate de salariaţi în instanţă şi au făcut obiect al 
litigiilor de muncă cu angajatorul. 

Analizând obiectivele individuale de performanţă stabilite pentru personalul de conducere 
al subunităţilor din cadrul direcţiei silvice în anul 2020 reiese faptul că pentru ocoale silvice din 
structura direcţiei au fost stabilite, de comun acord cu salariaţii respectivi, obiective individuale 
de performanţă luate la cunoştinţă sub semnătură. La unele ocoale silvice, în cursul anului 2020 
şefii de ocol au fost delegaţi pe perioada determ!nată să îndeplinească atribuţii le altor funcţii , pe 
posturile vacante din structura organizatorică. ln aceste situaţii, nu s-a păstrat caracterul de 
continuitate al activităţii de producţie, îndeplinirea obiectivelor individuale de performanţă 
stabilite şi asumate i niţial nu au mai fost posibilă, din motive independente de voinţa titularilor, 
aceştia fiind delegaţi să îndeplinească alte atribuţii şi sarcini. Astfel, în 2020, prin utilizarea 
"delegării" aşa cum este aceasta definită de legea 53/2003, coroborată cu art.31(2) din C.C.M. 
în vigoare, în ceea ce priveşte funcţiile de conducere la nivel de subunitate, a condus la o lipsă 
de responsabilizare a personalului implicat în realizarea indicatorilor financiari şi nefinanciari 
definiţi ca obiective de performanta pentru funcţiile de conducere la nivelul subunităţilor, cu 
consecinţe negative în realizarea obiectivelor de performanţă, definiţi la nivel central (direcţie 
silvică), individual pentru fiecare membru din echipa managerială a direcţiei silvice. 
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Prin fluctuaţia personalului pe funcţiile de conducere ale subunităţilor din structura 
direcţiei silvice nu au fost respectate prevederile art. 14 (4) din Codul silvic l, ... conducerea 
ocolului silvic de stat este asigurată de către şeful de ocol, care este numit În funcţie prin 
concurs de către conducerea unităţii RNP-Romsilva. "). Menţionăm că, deşi existau titulari pe 
funcţiile de şefi de ocol, prin delegare, au fost desemnaţi alţi salariaţi să îndeplinească 
atributiile si sarcinile acestor functii. 

'în perioada noiembrie-decembrie 2020 au fost identificate o serie de cereri depuse de 
salariaţii direcţiei silvice care solicită majorări de clase de salarizare care au fost înregistrate la 
registratură şi cărora conducătorul unităţii le dă curs prin rezoluţionare favorabilă către 
compartimentul de resurse umane, cu dispoziţia de a se încheia acte adiţionale de modificare a 
drepturilor salariale pentru salariaţii menţionaţi în anexa 21 . În legătură cu acest aspect am 
constatat că directorul a iniţiat o acţiune de negociere directă care s-a desfăşurat în mod aleator 
şi doar cu anumi~ salariaţi ai direcţiei silvice, fiind aprobate majorări fără a se prezenta o 
motivaţie concretă. Prin adresa regiei nr. 20206/16.01.2019, reiterată prin adresa 
200/07.01.2021, conducerea executivă a regiei interzice încheierea actelor adiţionale la CIM 
având ca obiect modificarea elementelor constitutive ale salariului, fiind precizate anumite 
situaţii de excepţie. 

Actele adiţionale întocmite ca urmare a cererilor de majorare a salariului, prin modificarea 
clasei de salarizare, depuse de salariaţi ai direcţiei silvice, rezoluţionate favorabil de director şi 
reparizate compartimentului resurse umane, nu se regăsesc în extrasele de REVISAL ale 
salariatilor în cauză. 

6.13. SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
Evaluările de risc nu sunt semnate, şi ·nu sunt realizate evaluări de riscuri pentru 

exploatarea lemnului (fasonator, corhănitor) şi vânătoare. 
Există fişe de identificare a factorilor de risc profesional pentru un număr de 30 persoane 

din totalul de 35 persoane angajate. Celelalte 5 fişe de identificarea factorilor de risc urmează a 
fi întocmite pentru persoanele care au venit de la ocoalele silvice în centrala direcţiei silvice în 
perioada controlată (2019 - 2020). Fişele de identificare a factorilor de risc întocmite sunt 
incomplete şi nu sunt semnate de angajator. 

Pentru anii 2019 şi 2020 nu există întocmit programul de instruirea periodică a 
personalului angajat. 

Tot personalul angajat are fise de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în 
muncă iar în anii 2019 şi 2020 au fost efectuate instructaje, fără ca la finalul instructajelor să fie 
date teste de verificarea cunoştinţelor, conform prevederilor legale. 
Am co~statat că nu există registre de evidenţa echipamentului individual de protecţie acordat. 

ln anii 2019 şi 2020 nu au fost organizate cursuri privind acordarea primului ajutor nici la 
directie si nici la ocoale. 

' în anii 2019 şi 2020 nu au fost efectuate lucrări de verificare a instalaţiilor electrice la 
sediul direcţiei silvice şi nici la sediile ocoalelor silvice. 

Sunt situaţii în care lipsesc fişele de aptitudini, motivat de neprezentarea unor persoane 
la control de medicina muncii la data stabilită şi nici după aceea (Ocolul Silvic Oţelu Roşu - 19 
persoane, Ocolul Silvic Oraviţa 2 persoane, Ocolul silvic Rusca Montană 2 persoane, Ocolul 
Silvic Bozovici 2 persoane) şi persoane care au avut fisă de aptitudini emise în anul 2020 cu 
menţiunea „apt condiţionat" dar la data controlului acestea nu mai sunt valabile (Ocolul Silvic 
Oraviţa 2 persoane, Ocolul silvic Rusca Montană 6 persoane, Ocolul Silvic Bozovici 7 persoane, 
Ocolul silvic Nera 1 şi Ocolul Silvic Berzeasca 1). 

Fasonatorii mecanici au în dotare echipament individual de protecţie dar, în momentul 
controlului, fasonatorii mecanici nu foloseau încălţăminte de protecţie, nu aveau asupra lor 
ochelari de protecţie şi antifoane, iar unul dintre aceştia nu purta pantaloni de protecţie antilanţ. 

6.14. JURIDIC SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
' 

în anul 2019, au fost finalizate 49 de dosare din care 38 soluţionate în favoarea direcţiei, 
iar 11 Dosare soluVonate definitiv m defavoarea direcţiei silvice. 
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În anul 2020 au fost finalizate 52 de dosare dintre care un număr de 36 de dosare 
soluţionate definitiv în favorea direcţiei şi un număr de 16 dosare soluţionate definitiv în 
defavoarea direcţiei silvice. 

Atât în anul 2019 cât şi în anul 2020 au fost situaţii în care nu au fost folosite toate căile 
legale pentru susţinerea interesului instituţiei în dosarele soluţionate definitiv în defavoarea 
direcţiei silvice (nu fost formulate întâmpinari, recursuri sau apeluri, de la caz la caz, din partea 
DS Caraş - Severin). 

Constatările delegatului regiei conţin, în cea mai mare parte, informaţii ce se regăsesc pe 
portalurile instanţelor de judecată, fără a fi abordate aspecte relevante privind implicarea 
consilierilor juridici şi rolul acestora în legătură cu sentinţele pronunţate de instanţele de 
judecată, maiales în cazul celor pronunţate definitiv în defavoarea instituţiei. De asemenea, nu 
a fost făcută o analiză privind corectitudinea şi modul în care consilierii juridici se implică în 
activitatea curentă a instituţiei în ceea ce priveşte avizarea deciziilor, participarea la şedinţele de 
comitet director şi semnarea hotărârilor acestui organ colectiv de conducere, etc. 

Afirmatiile din NOTA DE CONSTATARE potrivit cărora,, ... Toate actiunile şi actele de 
procedură au fost formulate În termen de către cei doi consilieri juridici (. . .) În dosarefe În care s
au dat soluţii defavorabile direcţiei silvice, consilierii juridici au depus toate diligenţele În vederea 
obţinerii unor soluţii favorabile (. . .) Apărările sunt fundamentate În fapt şi În drept, au fost 
depuse Înscrisurile puse la dispoziţia consilierilor juridici de celelalte compartimente/unităţi ale 
direcţiei silvice. Cauzele care au condus la astfel de soluţii sunt extrinseci apărărilor şi 
diligenţelor depuse de consilierii juridici (. . .) La solicitarea consilierilor juridici atât ocoalele 
silvice cât şi celelalte compartimente din cadrul OS Caraş Severin, În cele mai multe cazuri, 
comunică informaţiile şi Înscrisurile de care aceştia trebuie să se folosească În susfinerea 
cauzei cu Întârziere sau deloc ... ", nu se susţin În integralitatea lor. În acest context, 
considerăm că era necesară o implicare mai serioasă, În primul rând din partea 
consilierilor juridici, dar, la cererea acestora şi din partea conducerii direcţiei, in scopul 
obţinerii unor documente şi materiale probatorii verificate În prealabil, conforme şi 
pertinente, de la alte categorii de personal, in scopul susţinerii cu şanse maxime de 
succes a cauzelor in care direcţia silvică este parte. 

7.MĂSURI PROPUSE 
7.1. Măsuri tehnico-economice şi juridice 

7.1.1. FOND FORESTIER 
1. Prelucrarea tuturor deficienţelor constatate în legătură cu punerea în valoare a masei 

lemnoase pe picior şi reprimirea parchetelor, cu toţi şefii de ocol şi cu responsabilii activitatăţii 
de fond forestier de la ocoale şi de la direcţie. 

Răspund: Director Tehnic 
Termen: 30.07.2021 
2. Instruirea şefilor de ocol şi a responsabililor cu activitatea fond forestier de la ocoalele 

silvice şi de la direcţie, cu privire la punerea în valoare a masei lemnoase pe picior, a 
obligaţiilor ce le revin pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului şi a instrucţiunilor 
privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului 
lemnos. 

Răspund: Director Tehnic 
Termen: 30.09.2021 
3. Verificarea modului de instruire a personalului desemnat să participe la evaluarea 

masei lemnoase pe picior, efectuată de şefii ocoalelor silvice, precum şi testarea personalului 
privind însuşirea principalelor reguli de respectat în derularea acestei activităţi. 

Răspund: Director Tehnic 
Termen: anual, până la 30 aprilie. 
4. Respectarea prevederilor din Procedura operaţională Comercializarea masei 

lemnoase pe picior- P.O. 10.01.01. Ediţia li cu privire la organizarea licitaţiilor pentru vânzarea 
masei lemnoase pe picior şi a paşilor ce trebuie parcurşi în desfăşurarea lor, astfel: 

-stabilirea la nivelul ocolului silvic a partizilor care se oferă la licitaţie/negociere; 
-centralizarea listelor la nivel de direcţie silvică; 
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-întocmirea referatului pentru aprobare în CD a listei centralizatoare, a tipului de licitaţie, 

a garanţiilor de contractare şi a pasului; 

-după obţinerea aprobarilor CD se publică anunţul pentru licitaţie 

Răspund: Director direcţie silvică; Responsabil Fond forestier direcţie; 

Responsabil Comercial direcţie; Personal tehnic desemnat 

Termen: Imediat şi permanent 

5. Respectarea prevederilor art. 22, alin (2), lit b din Regulamentul de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. 715/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu privire la interogarea INTRANET a datoriilor operate de către 

ocoalele silvice la data si ora organizării preselectiei (ora afişării procesului verbal de 

preselecţie) 

Răspund : Conducerea direcţiei ; Comisia de preselecţie 

Termen: Imediat şi permanent 

6. Documentaţiile pentru propuneri de reziliere a contractelor de vânzare a masei 

lemnoase, vor fi întocmite împreună cu responsabilii de activitate care pot furniza informaţii 

despre motivarea rezilierii (investiţii , drumuri, financiar - contabil, ş.a.), cu semnătura acestora, 

iar Comitetul Director nu va aproba rezilierea, decât în deplină cunoştinţă de cauză. 

Răspund: Conducerea direcţiei; Personal tehnic şi economic desemnat 

Termen: Imediat şi permanent 

7. Formularea unei plângeri penale şi trimiterea acesteia la parchetul competent 

teritorial, în vederea stabilirii vinovaţilor şi pentru recuperarea prejudiciilor produse prin 

neâncasarea garanţiilor şi scăderea în mod nejustificat a preţului de vânzare, ca urmare a 

rezilierii unor contracte de vânzare/cumpărare a materialelor lemnoase, în circumstante 

ce conduc la suspiciunea rezonabilă că au fost săvârşite fapte nelegale. (Încălcar~a 

prevederilor din Procedura operaţională Comercializarea masei lemnoase pe picior - P. O. 

10.01.01. Ediţia li, a clauzelor prevăzute în contractul de vânzare - cumpărare a masei 

lemnoase pe picior, sau motivul rezilierii nu exista în realitate). Detaliile privind rezilierile 

contractelor fără pierderea garanţiilor de către cumpărător se regăsesc în prezentul 

RAPORT la Capitolul 5.1 .8.2. şi în NOTA DE CONSTATARE Nr.3045/18.03.2021 încheiată 

de delegatul regiei cu ocazia controlului. 

Răspund: Director d i recţie si lvică; Consilier Juridic 

Termen: După stabilirea cu celeritate, de către DS Caraş - Severin, a datelor 

concrete privind faptele şi persoanele implicate, pentru a le pune la 

dispoziţia organelor de cercetare penală. 

8. Vor fi prelucrate, cu ocazia şedinţelor de bilanţ şi a şedinţelor de lucru 

săptămânale/lunare/trimestriale, ,, Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de 

colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos" aprobate prin OM 1540/2011, ,,Normele 

tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării" (NT 4) aprobate prin OM 

1651/2000, ,,Procedura de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru 

masa lemnoasă provenită din fondul forestier national şi din vegetaţia forestieră situată pe 

terenuri din afara fondului forestier naţionaf', aprobată prin OM 767/2018, ordinul Regiei 

Nationale a Pădurilor-Romsilva nr. 10141N.S./25.01.201 1, al. 2-13. 

Răspund: Director tehnic; Şefi de ocol 

Termen: Imediat şi Permanent 

9. Verificarea actelor de punere în valoare se va face pentru toate partizile, cu 

respectarea prevederilor OM nr. 767/20·18 privind Procedura de aprobare, modificare şi casare 

a actelor de punere În valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi a 

O.M. nr. 1651 2000 - Nonnele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat 

comercializării, în termen de cel mult 30 zile de la întocmirea actelor de punere în valoare, cu 

APV-ul elaborat în stadiul "CULES", din programul SUMAL 2.0. 

Răspund: Director tehnic; Şefi de ocol 

Termen: Imediat şi Permanent 

10. Actele de punere în valoare pentru produse secundare - curăţiri vor fi întocmite la 

nivel de canton silvic. 
Răspund: Director tehnic; Şefi de ocol 
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Termen: Imediat şi Permanent 
11 . Este obligatorie înregistrarea Contractelor de vânzare- cumpărare masă lemnoasă pe 

picior şi în registrul de corespondenţă al ocolului. 
Răspund: Director tehnic; Şefi de ocol 
Termen: Imediat şi Permanent 
12. La em terea autorizaţiei de exploatare vor fi emise în mod obligatoriu împuterniciri 

pentru personalul tehnico-ingineresc responsabil cu predarea, controlul exploatări i , reprimirea 
parchetelor şi a platformelor primare, conform prevederilor O.M. 1540/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Răspund: Director tehnic; Şefi de ocol 
Termen: Imediat şi Permanent 
13. Predarea spre exploatare a masei lemnoase se va face numai în baza dispoziţiilor de 

predare emise de compartimentul contabilitate şi vizate de şeful de ocol. 
Răspund: Director tehnic; Director economic; Şefi de ocol; Contabili şefi ocoale 
Termen: Imediat şi Permanent 
14. Având în vedere deficienţele constatate pe teren în ceea ce priveşte modul de 

exploatare şi recepţie a lucrărilor de îngrijire executate cu firme prestatoare de servicii silvice, 
direcţia va demara un control pentru perioada 2019 - până la zi, la toate ocoalele ce nu au fost 
verificate de regie, privind modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pentru lucrările de 
îngrijire (degajări, curăţiri, rărituri) de către aceste firme. Unde se vor constata deficienţe (lucrări 
recepţionate şi decontate, dar neexecutate pe teren sau executate parţial), vor fi luate măsurile 
legale de recuperare a contravalorii lucrărilor neefectuate de la cei vinovaţi, lucrările executate 
necorespunzător vor fi refăcute pe cheltuiala prestatorui şi, dacă va fi cazul, vor fi formulate 
plângeri penale. 

Răspund: Director tehnic; Şefi de ocol 
Termen: 30.07.2021 
15. Demarcarea arborilor care fac obiectul partizii nr. 739 TP2 (partidă neintrodusă în 

programul SUMAL), din cadrul O.S. Bocşa Română, UP X, ua 88B, ca urmare a lucrării 
executate necorespunzător, conform constatărilor din procesul verbal de verificare 
nr.2530/30.04.2020. 

Răspund: Director tehnic; Şef de ocol; Responsabilul cu probleme de fond forestier 
Termen: Imediat 
16. Formularea unei plângeri penale şi trimiterea acesteia la parchetul competent 

teritorial, pentru cercetarea faptelor şefului de district   şi ale 
pădurarului  , ambii angajaţi ai Ocolului Silvic Bocşa Română, precum şi a celor 
ce nu au luat măsurile legale împotriva lor la data săvârşirii faptelor, în legătură cu 
punerea în valoare a partizilor nr. 715 şi nr. 739, în circumstanţe ce conduc la 
suspiciunea rezonabilă că au fost săvârşite fapte nelegale. (Folosirea ilegală a ciocanului 
de marcat, marcarea unor arbori fără a fi înregistraţi în carnetul de inventariere, 
înregistrarea unor date fictive în carnetele de inventariere, respectiv diametre şi clase de 
calitate). Detaliile privind faptele celor doi se regăsesc în prezentul RAPORT la Capitolul 
5.1.2.1. şi în NOTA DE CONSTATARE Nr.2636/07.04.2021 încheiată de delegatul regiei cu 
ocazia controlului. 

Răspund: Director direcţie silvică; Consilier Juridic 
Termen: După stabilirea cu celeritate, de către DS Caraş - Severin, a datelor 

concrete privind faptele şi persoanele implicate. pentru a le pune la 
dispoziţia organelor de cercetare penală. 

17. Formularea unei plângeri penale şi trimiterea acesteia la parchetul competent 
teritorial, pentru cercetarea faptelor şi recuperarea prejudiciilor produse în legătură cu 
Partida nr.705/1550557 Sec. - Curăţiri. Dognecea, UP IX, ua 41B, 51A, 70B, 105B, 110A, 
110E, 114A, 119A, suprafaţa 45,27 ha, volum 302 mc, de la Ocolul Silvic Bocşa Română 
(Deşi lucrarea a fost recepţionată şi plătită, aceste fapte au fost săvârşite cu Încălcarea 
dispoziţiilor legale, lucrarea fiind necorespunzătoare din punct de vedere tehnic mtrucât 
nu a fost parcursă cu lucrări Întreaga suprafaţă, tăierea exemplarelor s-a executat doar 
de o parte şi de alta a drumurilor de tractor existente, recepţia este fictivă). 
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Detaliile privind aceste fapte se regăsesc în prezentul RAPORT la Capitolul 5.1.2.2. 
şi în NOTA DE CONSTATARE Nr.2636/07.04.2021 încheiată de delegatul regiei cu ocazia 
controlului. 

Răspund: 

Termen: 
Director direcţie silvică; Consilier Juridic 
După stabilirea cu celeritate, de către DS Caraş - Severin, a datelor 
concrete privind faptele şi persoanele implicate, pentru a le pune la 
dispoziţia organelor de cercetare penală. 

18. Devizul tehnico-economic pentru lucrările de punere în valoare va fi întocmit anual, 
dchiar dacă lucrările de evaluare a masei lemnoase se execută cu personal silvic şi nu cu zilieri 
sau prin prestări servicii cu operatori economici. 

Răspund: Director tehnic; Şef Birou Fond forestier direcţie; Şefi de ocol 
Termen: Imediat şi Permanent 
19. Va fi prelucrat O.M. nr. 1649/2000 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru 

îngrijirea şi conducerea arboretelor - 2, în cadrul unor instructaje efectuate pe teren cu întreg 
personalul angrenat în lucrările de punere în valoare, punându-se accent pe alegerea arborilor 
de extras în cazul lucrărilor de îngrijire curăţiri şi rărituri. 

Răspund: Director tehnic; Şef Birou Fond forestier direcţie; Şefi de ocol; Responsabili 
FF ocoale; 

Termen: Imediat si Periodic 
20. Prin DECIZIE a directorului direcţiei silvice va fi constituită o comisie pentru 

analiza situaţiei ce a apărut în legătură cu Partida nr. 1531652/280 TP-R Tarova, la Ocolul 
Silvic Nera, în care operatorul economic S.C. NEK PRODUCT IMPORT-EXPORT HL S.R.L. 
a exploatat masă lemnoasă în volum mai mare decât cel predat spre exploatare, diferenţa 
de încasat fiind de 68.017.6 lei. RAPORTUL comisiei de control va fi înaintat organelor de 
cercetare competente, pentru stabilirea vinovăţiilor şi recuperarea eventualor prejudicii. 

Detaliile privind aceste fapte se regăsesc în prezentul RAPORT la Capitolul 5.1.4.5. 
şi în NOTA DE CONSTATARE Nr. 1234/26.03.2021 încheiată de delegatul regiei cu ocazia 
controlului. 

Răspund: 
Termen: 

Director direcţie silvică; Consilier Juridic 
După stabilirea cu celeritate, de către DS Caraş - Severin, a datelor 
concrete privind faptele şi persoanele implicate, pentru a le pune la 
dispoziţia organelor de cercetare penală. 

21. în cazul partizilor contractate şi exploatate de operatorii economici, ca masă 
lemnoasă pe picior, orice modificare a prevederilor contractuale în perioada de derulare a 
contractului se va face prin încheierea de acte adiţionale, inclusiv în cazul prelungirii 
autorizaţiilor de exploatare sau neîncadrării în termenele de exploatare iniţiale. 

Răspund: Director direcţie; Director economic; Responsabili de contracte direcţie şi 
ocoale; Şefi de ocol; Contabili şefi 

Termen: Imediat şi Permanent 
22. Prin DECIZIE a directorului direcţiei silvice va fi constituită o comisie pentru 

analiza situaţiei ce a apărut în legătură cu Partida de curăţiri nr. 1551507/288 SC Putna, la 
Ocolul Silvic Nera, prestări servicii efectuate de S.C. SULTAN ALEXIA S.R.L. în baza 
contractului de prestări servicii silvice nr. 4136/29.04.2020. Deşi nu s-a parcurs mare 
parte din suprafaţa parchetului, lucrarea fiind neconformă cu prevederile contractuale şi 
normele tehnice, operaţiunea culturală de curăţiri a fost recepţionată fictiv şi plătită 
integral. RAPORTUL comisiei de control va fi înaintat organelor de cercetare competente, 
pentru stabilirea vinovăţiilor şi recuperarea prejudiciilor. 

Detaliile privind aceste fapte se regăsesc în prezentul RAPORT la Capitolul 5.1.4.6. 
şi în NOTA DE CONSTATARE Nr.1234/26.03.2021 încheiată de delegatul regiei cu ocazia 
controlului. 

Răspund: 
Termen: 

Director direcţie silvică; Consilier Juridic 
După stabilirea cu celeritate, de către DS Caraş - Severin, a datelor 
concrete privind faptele şi persoanele implicate, pentru a le pune la 
dispoziţia organelor de cercetare penală. 
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23. Va fi analizată, cel puţin trimestrial, situaţia indicatorilor aferenţi activităţii 
compartimentului fond forestier, şi se vor lua toate măsurile necesare realizării integrale a 
acestora, conform programului aprobat. 

Răspund: Director; Director tehnic; Şef Birou Fond forestier direcţie; Şefi de ocol 
Termen: Imediat si Permanent 
24. în situaţia apariţi~i unor unităţi amenajistice suplimentare în care urmează să fie 

execute lucrări de punere în valoare în cursul anului, amplasarea masei lemnoase va fi 
completată conform prevederilor Procedurii operaţionale P.O.09.02.01, Ediţia 11, privind 
,,Amplasarea masei lemnoase". 

Răspund: Şefi de ocol; Responsabili fond forestier ocoale 
Termen: Permanent 
25. în autorizaţiile de exploatare vor fi incluse condiţiile specifice activităţii de exploatare 

a masei lemnoase transmise de administratorul ariilor naturale protejate, în toate cazurile în 
care se impune acest lucru. Autorizaţiile de exploatare vor fi înregistrate în registrul de intrări
ieşiri al ocolului. 

Răspund: Şefi de ocol; Responsabili fond forestier ocoale 
Termen: Imediat şi Permanent 
26. Prin DECIZIE a directorului direcţiei silvice va fi constituită o comisie pentru analiza 

situatiei ce a fost constatată la Ocolul Silvic Bozovici la P1725292/578 Acc1 Traseu P555. Desi 
' ' în documentele existente la dosarul partizii rezultă că a fost aplicat dispozitivul de marcat pătrat 

pentru delimitarea parchetului, în realitate, pe teren, această operaţie nu a fost executată. În 
funcţie de rezultatele obţinute, verificarea se va extinde la toate APV constituite în cadrul 
Ocolului Silvic Bozovici pentru drumurile de scos-apropiat, urmând a se proceda, de la caz la 
caz, în vederea sancţionării disciplinare a eventualelor vinovăţii, a recuperării prejudicii lor şi a 
formulării unor plângeri penale. 

Detaliile privind aceste fapte se regăsesc în prezentul RAPORT la Capitolul 5.1 .3.4.3. şi 
în NOTA DE CONSTATARE Nr.1426/01.04.2021 încheiată de delegatul regiei cu ocazia 
controlului. 

Răspund: 

Termen: 
Director direcţie silvică; Consilier Juridic 
După stabilirea cu celeritate, de către OS Caraş - Severin, a datelor 
concrete privind faptele şi persoanele implicate, pentru a le pune la 
dispoziţia organelor de cercetare penală dacă va fi cazul. 

27. Formularea unei plângeri penale şi trimiterea acesteia la parchetul competent 
teritorial, pentru cercetarea faptelor ilegale şi recuperarea prejudiciilor produse în 
legătură cu partizile de secundare rărituri aprobate pentru exploatare şi valorificare 
fasonat la cioată şi a căror masa lemnoasă a fost trecută ulterior nelegal pe costuri, prin 
aprobarea dată de Comitetul Director al Direcţiei Silvice, fiind considerată 
nevalorificabilă, existând suspiciuni rezonabile precum că lucrările de punere în valoare 
şi de exploatare nu au fost corespunzătoare, că recepţia lor şi plăţile s-au făcut cu 
deficienţe grave şi că, în final, in unele cazuri, trecerea pe costuri, la solicitarea ocolului 
şi cu aprobarea direcţiei silvice nu se justifica nici din punct de vedere tehnic şi nici 
economic. (Nu au fost respectate condiţiile transmise de regie prin adresa Nr. 
22055/DCP/03.04.2018 care reglementează aceste acţiuni, respectiv faptul că prima 
răritură trebuie efectuată la termen, În stadiul de dezvoltare păriş - arbori cu diametrul 
cuprins Între 1 O şi 20 cm, reprezentând, chiar şi aşa, un mod de exploatare excepţional, 
care trebuie justificat prin fundamentarea reglementată la Cap 4, alin 1 şi 2, din adresa 
mai sus mentionată, din care să rezulte fără echivoc că valorificarea masei lemnoase În 
alt mod decât fasonat la cioată, provoacă pierderi economice; Exploatarea masei 
lemnoase fasonat la cioată, În alte stadii de dezvoltare ale arboretului decât păriş, 
aprobându-se valorificarea fasonat la cioată deşi din total A.P. V. sortimentul Gros 1 şi 
Gros 2 Însumau peste 20%, conducând la Încălcarea prevederilor H. G. nr. 715/2017 
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică; Toate cheltuielile, efectuate pentru unele partizi exploatate cu 
aprobarea valorificării fasonat la cioată, au fost trecute În final pe costuri, deşi, conform 
dispoziţiilor regiei, valorificarea masei lemnoase fasonate se poate face minim la preţul 
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de cost, cu parcurgerea unor etape pentru aplicarea acestui preţ. Valorificarea la cioată a 
unor produse greu vandabile se poate aproba doar În cazul primei rărituri, În stadiul de 
păriş - diametre cuprinse intre 10 şi 20 cm. Valorificarea la cioată a masei lemnoase 
fasonate cu diametrul mai mare de 24 cm contravine prevederilor H.G. nr. 715/2017 
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică (Art.18 corelat cu Art. 45 alin 1.); La trecerea pe costuri nu s-a avut În 
vedere Întotdeauna valoarea reală de trecut pe costuri, trecându-se valoarea totală a 
partizii şi a cheltuieli/or din deviz deşi se constată că sunt partizi din care o parte din 
volum s-a valorificat (O.S. Bozovici); Prestarea serviciilor de exploatare s-a făcut in 
general necorespunzător, fără a fi respectate prevederile contractuale şi cele cuprinse in 
caietul de sarcini. Astfel, deşi procesul tehnologic aprobat, prin care a fost stabilit şi 
preţul lucrării pe care trebuia să o execute prestatorul, cuprindea fazele/operaţiile 
doborât, curăţat de crăci şi secţionat În steri, iar in unele cazuri chiar operaţiile de 
scos/apropiat şi depozitare i'n platforma primară la drum auto, precum şi obligaţia 
contractuală de a amenaja căile de colectare, in realitate nu s-a executat decât doborârea 
arborilor. Lucrările prestate au fost recepţionate ca fiind executate corespunzător şi, i'n 
consecinţă, s-a propus şi s-a efectuat plata acestora). 

Detaliile privind aceste fapte se regăsesc în prezentul RAPORT la Capitolul 5.1.9.7. 
şi 5.1.9.8., în NOTA DE CONSTATARE Nr.3966/08.04.2021 încheiată de delegaţii regiei cu 
ocazia controlului, precum şi în constatările celor două comisii de control, constituite 
potrivit DECIZIEI nr.225/31.03.2021 a directorului Direcţiei Silvice Caraş - Severin, 
cuprinse în RAPOARTELE nr.4140/14.04.2021 şi nr.4268/16.04.2021. De asemenea, 
materialele foto, carnetele de inventar şi toate documentele folosite la reconstituirea 
a.p.v.-urilor sunt ataşate RAPOARTELOR întocmite de comisiile de verificare desemnate 
prin DECIZIA nr.225/31.03.2021 şi se regăsesc la sediul Direcţiei Silvice Caraş - Severin. 

Răspund: Director direcţie silvică; Consilier Juridic 
Termen: După stabilirea cu celeritate, prin DECIZIE a directorului OS CS, a tuturor 

datelor concrete privind faptele şi persoanele implicate, pentru a le pune la 
dispoziţia organelor de cercetare penală. 

28. Prin DECIZIE a directorului DS CS vor fi identificate toate situaţi ile ,,fasonat la cioată" , 
trecute ulterior nelegal pe costuri, descrise la pct. 27. de mai sus (conform cap. 5.1.9.7. şi 
5.1.9.8. din RAPORT, NOTEI DE CONSTATARE 3966/08.04.2021, RAPOARTELOR 
4140/14.04.2021 şi 4268/16.04.2021) şi toate persoanele implicate în aceste fapte, respectiv 
toţi cei care au participat la recepţionarea lucrărilor, au propus valorificarea ,,fasonat la cioată" şi 
ulterior trecerea pe costuri, de la ocoale şi direcţie, membrii comitetului director care au semnat 
hotărârile de aprobare în situaţiile considerate nelegale. Aceste date vor fi trimise la parchetul 
competent pentru cercetare şi vor fi folosite pentru imputarea, de la caz la caz, a valorii 
prejudiciului constituit din plăţi pentru servicii neefectuate şi din valorea masei lemnoase 
nevalorificată (la preţ de APV). Se va încerca recuperarea pe cale amiabilă de la prestatori a 
valorii plăţi lor pentru servicii neefectuate. 

Răspund: Director direcţie silvică; Consilier Juridic 
Termen: Cu celeritate 
29. Prin DECIZIE a directorului DS CS vor fi organizate acţiuni de verificare a A.P.V.

urilor de produse -secundare rărituri incluse în Borderoul 2021 şi 2022 şi a reprimirii parchetelor 
de secundare cu masa lemnoasă nevalorificată integral, în primul rând la ocoalele silvice la 
care. prin controlul regiei, au fost constatate deficienţe majore în ceea ce priveşte punerea în 
valoare, exploatarea şi reprimirea partizilor de secundare-rărituri, dar şi la celelalte ocoale din 
structura direcţiei. Aceste acţiuni vor fi completate cu instructaje practice, pe teren, pentru 
pregătirea personalului în legătură cu modul de lucru şi cu reglementările ce privesc aceste 
situaţii şi lucrări. 

Răspund: 

Termen: 

Director tehnic; Şef Birou Fond forestier direcţie; Şefi de ocol; Responsabili 
FF ocoale; 
Imediat 

7.1.2. COMERCIALIZAREA MASEI LEMNOASE 

166 



30. Măsurile dispuse de delegaţii regiei în timpul controlului vor fi analizate şi vor fi duse 
la îndeplinire întocmai, aceste măsuri regăsindu-se în RAPORT la Cap. 5.2. precum şi în 
NOTELE DE CONSTATARE înregistrate, de la caz la caz, la ocoalele silvice verificate, 
respectiv la direcţia si lvică. 

Răspund: Conducerea direcţiei silvice 

7.1.3. AMENAJAREA PĂDURILOR, EVIDENTA SUPRAFETELOR, 
PĂDURI PRIVATE, PERDELE FORESTIERE,· CADASTRU , 
31. Direcţia şi ocoalele din subordine vor urmări şi pune în aplicare Procedura 

Operaţională privind activitatea de Înscriere provizorie/intabulare a fondului forestier proprietate 
publică a statului (Cod: PO -2-04.04. Ediţia I, 15.05.2019). 

Răspund: Persoanele desemnate prin Procedura Operaţională 
Termen: Permanent 
32. Preluarea în pază de către ocoale, pe bază de acte de constatare, a terenurilor 

forestiere cărora nu li se asigură administrarea/servicii silvice printr-un ocol silvic autorizat, în 
baza prevederilor art. 16 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, conform notificărilor emise de 
Garda Forestieră Timişoara. 

Răspund: Şefi de ocol; Responsabili fond forestier ocoale 
Termen: Imediat si Permanent 
33. În conformitate , cu prevederile din "PROCEDURA PRIVIND ÎNCHEIEREA, 

DERULAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTELOR DE ADMINISTRARE A FONDULUI 
FORESTIER/PERDELELOR FORESTIERE DE PROTECŢIE ALE ALTOR PROPRIETARI 
DECÂT STATUL, Cod: PO-09.05.02, Ediţia : III, Ocolul Silvic Bozovici va lua măsurile legale ce 
se impun pentru rezilierea Contractului de administrare nr. 2768/17.07.2018 încheiat cu 
Primăria Comunei Dalboşeţ, respectiv încasarea debitului restant, având în vedere că la data 
încheierii controlului s-a constatat că Primăria Comunei Dalboşeţ a refuzat să semneze BVC-ul 
pe anul 2021 , conform obligaţiilor contractuale. 

Răspund: Şef de ocol; Responsabil păduri private 
Termen: Imediat 
34. Pentru clarificarea situaţiei juridice a terenurilor încadrate în amenajamentele silvice, 

în categoria de folosinţă „ocupaţii şi litigit, ocoalele silvice vor face toate demersurile necesare 
pentru identificarea persoanelor fizice/juridice ce ocupă aceste terenuri, respectiv îi va notifica 
cu privire la faptul că terenurile ocupate sunt terenuri proprietate publică a statului, administrate 
de Ministerul Mediului, Apelor ş Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, fiind 
incluse în fondul forestier proprietate publică a statului conform amenajamentelor silvice în 
vigoare, solicitând totodată să prezinte documente legale de proprietate pe care le deţin pentru 
ocuparea acestor suprafeţe, după caz, vor sesiza compartimentul juridic din cadrul D.S. Caraş
Severin în vederea acţionării în instanţă a persoanelor fizice/juridice ce ocupă fără aprobări 
legale aceste terenuri. 

Răspund: Director; Consilier Juridic; Şefi de ocol; Responsabili fond forestier ocol 
Termen: Imediat şi Permanent 
35. Pentru ocuparea fără aprobări legale a terenului din u.a. 114C (0,02 ha), actual 114M 

(0,02 ha), U.P. VI Obârşia Bistrei Mărului , fond forestier proprietate publică a satului administrat 
de Ocolul Silvic Oţelu Roşu, prin construirea în anul 2019 a unei fabrici de bere, direcţia va 
formula plângere, adresată parchetului competent, privind cercetarea faptelor care, potrivit 
prevederilor Art. 106 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, constituie infracţiune. 

Răspund: Directorul direcţiei silvice; Consilierul juridic 
Termen: Imediat 
36. Ocolul Silvic Berzasca, pentru clarificarea presupusei ocupaţii a unei suprafeţe de 

teren aferente u.a. 107C, din UP VIII Sirina Nord, va lua legătura cu proiectantul care a efectuat 
lucrările de amenajarea pădurilor pentru amenajamentul silvic ediţia 2014 (INCDSI ''Marin 
Drăcea" - Staţiunea Braşov), îi va pune la dispoziţie toate documentele de care dispune pentru 
a se clarifica suprafaţa reală a u.a. 107C şi limitele acesteia. 

Răspund: Şef ocol/Responsabil fond forestier ocol 
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Termen: Imediat 
37. Ocoalele silvice vor urmări ca redarea terenurilor ocupate temporar să se facă în 

perioada aprobată, în condiţiile în care au fost aprobate (în condiţii apte de a fi împădurite sau 

alte conditii, după caz), în caz contrar vor fi aplicate prevederile legale privind ocuparea fără 

drept a re;pectivelor terenuri. În cazul solicitării de prelungire a ocupării temporare se va avea 

în vedere ca documentaţia să respecte prevederile art. 21 din Metodologia privind scoaterea 

definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obliga{iilor băneşti, 

aprobată prin Ordinul nr. 694/2016. 
Răspund: Şef ocol/Responsabi l fond forestier ocol 
Termen: Imediat şi Permanent 

7.1.4. PAZA SI PROTECTIA PĂDURILOR ' , 
38. Prin DECIZIE a directorului DS Caraş - Severin va fi organizată analiza în detaliu 

a situaţiei creată şi vor fi dispuse măsurile legale pentru identificarea şi tragerea la 

răspundere a tuturor persoanelor care se fac vinovate de producerea prejudiciului în 

valoare de 283.554,37 lei, cauzat de tăieri ilegale de arbori cu un volum de 776,588 mc, 

conform constatărilor făcute cu ocazia controlului de fond desfăşurat În perioada 09.03-

21.05.2021 în cantonul silvic nr. 13 Zdranciova din cadrul Ocolului Silvic Nera. Totodată 

se va transmite cazul, pentru cercetare, la parchetul competent teritorial şi vor fi luate 

măsurile legale pentru recuperarea acestui prejudiciu. 
Răspund: Directorul direcţiei silvice; Consilierul Juridic 
Termen: Imediat după primirea prezentului raport 
39. Prin DECIZIE a directorului DS Caraş - Severin va fi organizată analiza în detaliu 

a situaţiei creată În legătură cu i, Şef de district li 1, Ocolul 

Silvic Berzasca, pentru care coordonatorul controalelor de fond efectuate de regie în 

cantoane. având în vedere pagubele mari şi alte deficienţe grave constatate în activitatea 

lui , a propus desfacerea contractului de muncă al acestuia. Propunerea nu 

este suficient de temeinic argumentată în ceea ce priveşte faptele, responsabilitatea 

pentru săvârşirea lor şi momentul săvârşirii acestora, situaţie în care, sancţiunea va fi 

aplicată numai după analiza temeinică a faptelor, corelându-le cu momentul săvârşirii 

acestora, conform prevedrilor legale aplicabile. 
Ca deficienţe s-a consemnat că nu a organizat, coordonat şi asigurat 

corespunzător paza fondului forestier din districtul silvic al cărui titular este, fapt ce a 

condus la producerea de tăieri ilegale de arbori conform constatărilor făcute cu ocazia 

controalelor de fond efectuate de regie, a procedat la marcarea de arbori fără drept, nu a 

pus în aplicare procedurile de casare a partizii nr. 404, a efectuat lucrări de punere în 

valoare (tăieri progresive-racordare) fără ca în teren să existe procentul de seminţiş 

utilizabil prevăzut de normele în vigoare, nu a urmărit respectarea regulilor de exploatare 

a arborilor, nu a propus măsuri de sancţionare a titularul autorizaţiei de exploatare 

pentru neregulile constatate în cadrul partizilor aflate în exploatare, nu a executat 

predarea pe postaţe la partida nr. 247 Tulinecea iar acolo unde a efectuat predarea nu a 

ataşat fila de inventar cu volumul predat, nu a depus şi înregistrat documentele în urma 

delimitării postaţelor la partida 247, la reprimirea partizii 247, în procesul verbal de 

reprimire menţionează volumul de 1.704 mc iar în programul SUMAL nu este făcută nici o 

menţiune cu privire la volumul exploatat, procesul verbal de reprimire a partizii 247 nu 

este semnat, înscrierea necorespunzătoare a stocului în platforma primară cu diferenţe 

volumetrice semnificative la partida 211, nu a realizat reprimirea rampei primare, 

încâlcând astfel, cel puţin, art. 48. alin 1 din OUG. 59/2000, art. 61, alin 1, fit. b din 

Regulamentul intern, În vigoare, art. 7 din Regulamentul de pază a fondului forestier, 

aprobat prin H.G. 1076/2009, art. 19, fit. c) din Regulamentul privind forma şi modul de 

utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau 

unor loturi de arbori, aprobat prin O.M. 1346/2011, cu modificările şi completările În 

vigoare la data săvârşirii faptelor, art. 8 din Procedura de aprobare, modificare şi casare 

a actelor de punere În valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier 

naţional ( ..... ), aprobată prin O.M. 767/2018, cap. 7 din Normele tehnice nr. III aprobate 

prin O. M. 1650/2000, cap. 3 din Instrucţiunea privind termenele, modalităţile şi perioadele 
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de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobată prin O.M. 1540/2011, 

cu modificările şi completările valabile la data săvârşirii faptelor, atribuţiile din fişa 

postului. 
Având în vedere faptul că majoritatea deficienţelor şi faptelor consemnate au 

caracter penal, cazul va fi înaintat parchetului teritorial competent în vederea cercetării. 

Răspund: Directorul direcţiei silvice; Consilierul Juridic 
Termen: Imediat după primirea prezentului raport 

40. în cazul controalelor de fond şi parţiale efectuate în cantoanele silvice, în toamna 

2020 şi primăvara 2021, din dispoziţia Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, la care s-au 

constatat tăieri ilegale de arbori, Direcţia Silvică Caraş - Severin va efectua o analiză a 

condiţiilor care au condus la producerea acestora şi va lua măsurile legale pentru recuperarea 

prejudiciilor, sancţionarea disciplinară a personalului vinovat şi transmiterea unor plângeri 

penale la parchetul competent teritorial, de la caz la caz. 
Răspund: Directorul direcţiei silvice; Consilierul Juridic 
Termen: Imediat după primirea prezentului raport 
41. Vor fi revizuite limitele amenajistice şi semnele de hotar în toate cantoanele silvice în 

care s-au constatat astfel de deficienţe, solicitându-se, după caz, sprijinul specialiştilor din 

cadrul INCDS „Marin Drăcea" . 

Răspund: Directorul tehnic 
Termen: Urgent 
42. Fiecare ocol silvic va analiza documentaţiile întocmite cu ocazia controalelor de fond 

efectuate în cantoanele silvice în toamna 2020 şi primăvara 2021 din dispoziţia Regei Naţionale 

a Pădurilor - Romsilva şi va lua măsurile legale pentru remedierea deficienţelor constatate. 

Răspund: Director tehnic;Şefii de ocol 
Termen: Urgent 
43. Prin DECIZIE a directorului OS Caraş - Severin vor fi dispuse măsurile legale pentru 

stabilirea şi recuperarea prejudiciilor produse unităţii prin efectuarea unor recepţii neconforme a 

lucrărilor de îngrijire -degajări din u.a. 93A, 103C şi 106, U.P. V, Ocolul Slvic Nera. 

Răspund: Director; Director tehnic 
Termen: Urgent 
44. Prin DECIZIE a directorului direcţiei silvice va fi constituită o comisie pentru 

analiza situaţiei ce a apărut În legătură cu suspiciunea privind utilizarea fără drept a 

dispozitivului special de marcat cu amprentă circulară de către ing. , precum şi 

a suspiciunilor de fals şi uz de fals, conform constatărilor făcute la controlul de fond 

efectuat În perioada 09-29.03.2021, În cantonul siivic nr. 9 Stănic, Ocolul Silvic Berzasca 

şi formularea unei plângeri în acest sens, adresată parchetului competent teritorial. 

Răspund: Director direcţie silvică; Consilier Juridic 
Termen: Urgent 
45. Prin DECIZIE a directorului direcţiei silvice va fi constituită o comisie pentru 

stabilirea persoanelor vinovate şi recuperarea prejudiciului cauzat prin vătămarea şi 

doborârea arborilor din u.a. 22B, U.P. X Cernovăt, Ocolul Silvic Bocsa Română, ca . , 

urmare a amenajării unui drum de TAF. Neregulile au fost constatate cu ocazia 

controlului parţial efectuat în perioada 20-21.04.2021 în cantonul silvic nr. 21 Biniş. 

Formularea unei plângeri, adresată parchetului competent teritorial, în legătură cu 

această situaţie, completată cu RAPORTUL ce va fi depus la conducerea direcţiei de 

comisia desemnată. 
Răspund: Director direcţie silvică; Consilier Juridic 
Termen: Urgent 

46. Se va acorda o atenţie sporită la înregistrarea actelor de control de fond/parţial în 

Registrul de evidenţă a controalelor. Totodată, datele operate în Memoriul de pază a pădurilor 

din aplicaţia informatică INTRANET trebuie să se coreleze cu datele înscrise Registrul de 

evidenţă a controalelor. 
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Răspund: Şefii ocoalelor silvice, responsabilii cu activitatea de pază a pădurilor 
de la ocoale şi Biroul Paza şi Protecţia Pădurilor de la direcţie 

Termen: Permanent 
47. Revizuirea, acolo unde este cazul, a Planului de pază a fondului forestier şi 

transmiterea acestuia către structurile de poliţie competente, în vederea avizării, conform 
prevederilor Art. 5 şi Art. 9 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoane/or. 

Răspund: Şefii ocoalelor silvice 
Termen: Urgent 
48. Întocmirea, lunar, a Planului acţiunilor de pază a fondul forestier pentru care se 

asigură administrarea/servicii silvice, prevăzut la art. 8, lit. d) din Regulamentul de pază a 
fondului forestier, aprobat prin H.G. 1076/2009. Planul va însuşit, prin semnătură, de către şeful 
ocolului silvic, se va înregistra în registrul de corespondenţă al ocolului şi va fi adus la 
cunoştinţă persoanelor cu responsabilităţi în îndeplinirea acestuia. La finalul fiecărei acţiuni de 
pază , participanţii vor întocmi un raport pe care îl vor depune la ocol în termen de 5 zile de la 
data acţiunii - pentru situaţii obişnuite, sau în cel mult 24 de ore dacă sunt constatate 
evenimente deosebite pe durata acţiunii. 

Răspund: Şefii ocoalelor silvice 
Termen: Permanent 
49. Solicitarea, în scris, a sprijinului din partea entităţilor semnatare ale 

PROROCOLULU! de colaborare pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale În fondul 
forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi 
În fondul forestier al altor proprietari, pentru care regia, prin unităţile şi subunităţile din teritoriu 
are contracte de pază de administrare, transmis de regie cu Adresa nr. 2770/04.03.2020, în 
vederea realizării de acţiuni comune în zonele cu risc ridicat pe linie de pază a fondului forestier. 

Răspund: Directorul direcţiei silvice; Şefii ocoalelor silvice 
Termen: Permanent 
50. Vor fi luate măsurile necesare pentru achiziţia/închirierea de arme şi muniţii necesare 

dotării personalului silvic cu atribuţii de pază a pădurilor, în conformitate cu reglementările în 
vigoare. 

Răspund: Directorul direcţiei silvice 
Termen: Urgent 
51. În cadrul şedinţelor lunare de bilanţ, se va efectua analiza activităţii de pază a 

fondului forestier, în conformitate cu prevederile art. 8, lit. j) din Regulamentul de pază a 
fondului forestier, aprobat prin H.G. 1076/2009. Compartimentele de pază a pădurilor din cadrul 
ocoalelor silvice vor asigura documentaţia necesară efectuării analizei, iar în procesele-verbale 
de sedintă se vor face consemnările necesare. 

' ' 
Răspund: Şefii ocoalelor silvice 
Termen: Lunar 
52. Directorul Direcţiei Silvice Caraş-Severin , în calitate de conducător al utilizatorului, va 

asigura evidenţa şi gestionarea dispozitivelor speciale de marcat din dotarea direcţiei, în 
conformitate cu prevederile O.M.M.P. nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a 
arborilor sau unor loturi de arbori, cu modificările şi completările ulterioare. 

Răspund: Directorul direcţiei silvice 
Termen: Urgent 
53. Directorul Direcţiei Silvice Caraş-Severin şi şefii ocoalelor silvice din subordinea 

acesteia, în calitate de conducători ai utilizatorului, vor emite împuterniciri individuale pentru 
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personalul silvic desemnat să folosească dispozitive speciale de marcat, în conformitate cu 

prevederile art. 11 , alin. (1) din Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor 

speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau unor loturi de arbori, aprobat 

prin O.M.M.P. nr. 1346/2011 , cu modificările şi completările ulterioare. 

Răspund: Directorul direcţiei silvice; Şefii ocoalelor silvice 

Termen: Ori de câte ori este cazul 

54. Având în vedere precizările din dispoziţia Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva cu 

nr. 1071/29.01.2021, precum şi modificările aduse la O.M.M.P. nr. 1346/2011 , şefii ocoalelor 

silvice vor proceda la retragerea dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă dreptunghiulară 

de la persoanele împuternicite să le folosească şi le vor păstra în fişetul metalic, până la noi 

dispoziţii. 

Răspund: Şefii ocoalelor silvice 

Termen: Urgent 

55. Conducătorii utilizatorilor se vor asigura că Delegaţiile de marcare şi Rapoartele de 

activitate privind folosirea dispozitivelor speciale de marcat se completează conform 

prevederilor legale. 

Răspund: Directorul direcţiei silvice; Şefii ocoalelor silvice 

Termen: Permanent 

56. La marcarea arborilor prejudiciaţi în procesele de exploatare a materialelor 

lemnoase, se vor respecta prevederile art. 151, alin. (2), lit. a) din Regulamentul privind forma şi 

modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor 

sau unor loturi de arbori, aprobat prin O.M. 1346/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Răspund: Şefii ocoalelor silvice 

Termen: Permanent 

57. Casarea dispozitivelor speciale de marcat deteriorate conform prevedrilor legale în 

vigoare. 
Răspund: Şefii ocoalelor silvice 

Termen: Imediat 

58. Se vor respecta prevederile O.M.A.P. nr. 454/2003 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru protecţia pădurilor şi a Îndrumărilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru 

protecţia pădurilor, cu privire la modul de întocmire, verificare, depunere şi înregistrare a 

Rapoartelor de semnalare a ivirii dăunătorilor. 

Răspund: Şefii ocoalelor silvice 

Termen: Permanent 

59. Pentru a asigura o aderenţă ridicată , inelele de clei , necesare efectuării prognozei 

speciilor de Geometridae, se vor amplasa în teren în funcţie de condiţiile meteorologice şi de 

biologia insectelor, la o dată cât mai apropiată de debutul zborului. În contextul temperaturilor 

ridicate din lunile septembrie-octombrie, există riscul fluidizării cleiului, respectiv al scăderii 

proprietăţilor de capturare a adulţilor. 

Răspund: Şefii ocoalelor silvice 

Termen: Permanent 

60. Fiecare ocol silvic va avea constituit Registrul de evidenţă fitosanitară a arboretelor şi 

pepiniere/or, în care se vor opera toate Rapoartele de semnalare a ivirii dăunătorilor precum şi 

lucrările de protecţie a pădurilor care se efectuează în fondul forestier administrau pentru care 

se asigură servicii silvice. 

Răspund: Şefii ocoalelor silvice 

Termen: Permanent 
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7.1.6. REGENERAREA PĂDURILOR - DEZVOLTARE 
76. Vor fi verificate cu maximă exigenţă soluţiile referitoare la lucrările regenerare, 

compoziţiile de regenerare şi compoziţiile ţel, propuse în noile amenajamente, în ceea ce 
priveşte concordanţa lor cu realitatea condiţiilor staţionale. 

Răspund: Şefii de ocol 
Termen: Cu ocazia receptiilor partiale/Cel târziu pâna la conf. a li a de amenajare 
77. Se va avea în vedere menţinerea unei suprafeţe corespunzătoare în pepinierele 

cantonale administrate, care să asigure producerea puieţilor forestieri necesari lucrărilor de 
regenerarea a pădurilor, iar suprafeţele de teren din pepiniere neutilizate şi fără perspectivă de 
a fi utilizate vor fi trecute la clasa de regenerare pentru a fi împădurite cu ocazia reamenajării 
ocoalelor respective. Pentru gestionarea mai eficientă a resurselor materiale şi umane, cât şi în 
scopul creşterii gradului de ocupare a pepinierelor, se va analiza oportunitatea producerii unei 
cantităti de puieţi forestieri necesari pentru toate cele 17 ocoale silvice în Pepiniera silvică 

centrală Recaş . 

Răspund: Directorul direcţiei; Responsabilul cu activitatea de regenerare de la direcţie 
Termen: Toamna anului 2021 
78. Se va avea în vedere ca tăierile progresive programate în suprafeţele cuprinse în 

planul decenal de tăieri în cadrul tratamentului tăierilor progresive să fie aprobate numai după 
asigurarea regenerării instalate sub arboretul matern. 

Răspund: Şefii ocoalelor silvice 
Termen: Permanent 
79. Arboretele semincere constituite din speciile de stejar pedunculat, gorun, fag, brad, 

pin negru, vor fi monitorizate permanent pentru ca fructificaţia constatată să fie recoltată integral 
şi folosită la realizarea culturilor din pepiniere, iar surplusul la realizarea de semănături sub 
masiv în arboretele aflate în planul decenal al tăierilor. 

Răspund: Şefii ocoalelor silvice 
Termen: Permanent 
80. Având în vedere faptul că la Ocolul Silvic Berzasca din cele 137, 14 ha de 

descopleşiri în regenerări artificiale, propuse în urma controlului regenerărilor etapa a li-a din 
anul 2019, s-au efectuat în anul 2020 doar 28,65 ha (21 %), toate regenerările artificiale vor fi 
monitorizate de personalul de teren şi, în funcţie de evoluţia vegetaţiei, vor fi parcurse cu minim 
o lucrare de descopleşire. Ordinul de începere a lucrăror va fi emis de şeful de ocol în funcţie de 
rapoartele personalului de teren privind necesitatea şi oportunitatea executării lucrărilor de 
întreţinere a plantaţiilor urmând ca graficul acestor lucrări să fie actualizat lunar. 

Răspund: Responsabil regenerări direcţie şi ocol; Şeful de ocol 
Termen: Permanent 
81. Toate regenerările artificiale vor fi monitorizate de personalul de teren şi. în funcţie de 

evoluţia speciilor copleşitoare, vor fi parcurse cu minim o lucrare de întreţinere. Ordinul de 
începere a lucrăror (în cazul externalizării acestora) va fi emis de şeful de ocol în funcţie de 
rapoartele personalului de teren privind necesitatea şi oportunitatea executării lucrărilor de 
întreţinere a plantaţiilor urmând ca graficul acestor lucrări să fie actualizat lunar. 

Răspund: Responsabil regenerări direcţie şi ocol; Şeful de ocol 
Termen: Permanent 
82. Casarea loturilor cu puieţi depăşiţi stadial şi analiză necesarului de puieţi pe specii 

pentru a nu se mai produce puieţi pe stoc, fără desfacere. La specia molid, unde în fiecare an 
se constată un excedent masiv de puieţi la nivel naţional, având în vedere regenerările naturale 
de fag din cadrul ocolului cât şi compoziţiile ţel date prin amenajamente, propun a nu se mai 
face repicaje cu această specie. 

Răspund: Responsabil regenerări direcţie şi ocol; Şeful de ocol 
Termen: Permanent 
83. Analiza tuturor suprafeţelor parcurse cu ultima tăiere in ultimii cinci ani, pentru a se 

verifica regenerarea acestora în termenul de maxim doi ani prevăzut de reglementările legale în 
vigoare. 
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61. Valorificarea şi evacuarea din fondul forestier a masei lemnoase provenită din 
doborâturi/rupturi de vânt/zăpadă produse în lunile februarie - martie 2020 pe raza Ocolului 
Silvic Oţelu Roşu. 

Răspund: Directorul direcţiei silvice şi Şeful Ocolului Silvic Oţelu Roşu 
Termen: Urgent 
62. În situaţia în care materialul lemnos care face obiectul punctului 2.4. nu va fi evacuat 

la timp şi va fi infestat cu gândaci de scoarţă, se va proceda la cojirea acestuia (când stadiul de 
dezvoltare al insectei este preponderent pupă) sau, în cazuri extreme, vor fi aplicate tratamente 
chimice atunci când stadiul de dezvoltare al insectei este de adult tânăr. 

Răspund: Responsabilul cu protecţia pădurilor de la direcţie; Şeful de ocol 
Termen: În funcţie de biologia gândacilor de scoarţă 
63. Efectuarea controlului fitosanitar în pepinierele existente la ocoalele silvice. 
Răspund: Şefii ocoalelor silvice 
Termen: Permanent 

7.1.5. CINEGETICĂ, SALMONICUL TURĂ SI SILVOTURISM 
' l Nr. 

Măsuri 
Termene 

Răspund I crt. de remediere 
Completarea fiselor fondurilor cinegetice cu Responsabilul activităţii de 

64. schiţele aferente, unde va fi materializată şi Imediat cinegetică la D.S. Caraş-Severin şi 
zona de liniste a vânatului responsabilii de la ocoalele silvice 
Realizarea integrală a cotelor de recoltă Conducerea direcţiei; 

65. 
aprobate la speciile principale de vânat 

Permanent 
Responsabilul cu activitatea de 

conform prevederilor contractuale sau în baza cinegetică la direcţie şi la ocoale 
cererilor vânătorilor aprobate de conducere 

j 66. 
lntreţinerea şi curăţirea periodică a arma- Responsabilii PP de la ocoale, 
mentului din dotare, indiferent de termenul Permanent precum şi personalul silvic care are 

I efectiv de casare al acestuia I arme de vânătoare în dotare 

l 67 

Realizarea unui rastel pentru păstrarea Bogdan lovanovici, responsabil 
armamentului din dotare în bune condiţii la Urgent cinegetică la O.S. Sasca Montană 

I Ocolul Silvic Sasca Montană 

I 
I Refacerea punctelor de hrănire pentru mistreţi Bogdan lovanovici, responsabil 

68. 
, şi cervide şi a observatoarelor pe f. c. nr. 44 

Urgent 
cinegetică la O.S. Sasca Montană 

I Micoş, U.P. V, u.a. 12 a Milana şi u.a. 6 a 
i Casa Verde, amolasate necoresounzător 
! lntreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor Responsabilii cu activitatea de 
I 

I vânătoreşti , numerotarea hrănitorilor conform cinegetică de la ocoalele silvice; 
I 69. fişelor fondurilor, igienizarea periodică a Permanent Responsabilul cinegetică de la 
I punctelor de hrănire, întreţinerea potecilor de direcţie 

I vânătoare ' 
I Dotarea personalului silvic cu echipament şi Conducerea direcţiei; 
1 70. cu mijloace optice pentru monitorizarea i 20.12.2021 Responsabilul cinegetică la nivel de 

' vânatului, conform prevederilor C.C.M. directie 

71. 
Realizarea unui plan de măsuri în vederea 

Urgent 
Responsabilul cinegetică la nivel de 

retehnoloqizării păstrăvăriilor directie 
Asigurarea curăţeniei în păstrăvării, Responsabilul cinegetică la nivel de 
igienizarea prizelor de apă, asigurarea I direcţie; Păstrăvarii gestionari 

72. volumului de apă necesar funcţionării Permanent! 
păstrăvăriilor la capacitate. l 

I Respectarea obligaţiilor privind administrarea ! Responsabilul cinegetică la nivel de 

i 73. resursei acvatice vii din apele de munte pe Permanent! direcţie; Şefii de ocoale silvice care 
care le qestionează administrează ape de munte 

I lnfiinţarea unui nucleu de păstrăv indigen, la Responsabilul activităţii de I 
f Păstrăvăria Topleţ, cu material biologic salmonicultură de la D.S. Caraş-
! 74. 

provenit din păstrăvăriile regiei, necesar 
Urgent 

Severin şi Şeful O.S. Herculane 
I 
I populării apelor de munte administrate 

75. 
Punerea în aplicare în totalitate a Hotărârii Conducerea direcţiei; 

Comitetului Director al direcţiei nr. Urgent Responsabilul activităţii de 
5737/24.06.2016 privind aprobarea sporului salmonicultură de la D.S. Caras-
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Răspund: Responsabil regenerări direcţie şi ocol; Şeful de ocol 

Termen: Urgent 
84. Inventarierea puieţilor din pieţele de control la regenerările naturale etapa a li-a să fie 

făcută separat pe specii. 
Răspund: Responsabil regenerări directie si ocol; Setul de ocol 
Termen: Începând cu toamna 2021 ' · ' 

7.1.7.TRANSPORTURI-MECANIZARE, INVESTIŢII DIN 

FONDURI PROPRII SI ACCESIBILIZARE , 
85. Realizarea unui instructaj cu personalul angrenat în activitatea de mecanizare, prin 

care sa se prelucreze toate reglementările legale, normativele si procedurile operationale, 

privind aceasta activitate 
Termen: Urgent 
86. Pentru autovehiculele, utilajele şi echipamentele de lucru pentru care nu sunt stabilite 

consumuri vor fi elaborate norme locale de consum, conform Ordinului R.N.P. Romsilva nr. 

21155/A.C./ 25.02.2014 
Termen: Urgent 
87. Utilajele aflate în stare de funcţionare care nu mai sunt necesare activităţii de 

producţie din cadrul D.S. Caraş-Severin vor fi puse la dispoziţia RNP - Romsilva pentru a fi 

transferate la alte subunităţi/unităţi, iar dacă acestea nu sunt necesare altor subunităţi/unităţi, 

vor fi propuse la scoatere din funcţiune conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare 

Termen: Urgent 

7.1.8.VERIFICĂRI INVESTITU 51 DRUMURI FORESTIERE, 
V J J 

REVERIFICARI INVESTITU DIN FONDUL DE ACCESIBILIZARE , 
88. Prin DECIZIE a directorului directiei silvice va fi constituită o comisie pentru: 

- analiza situaţiei, stabilirea măsurilor, a eventualelor prejudicii şi vinovăţii, în 

legătură cu obiectivul de investiţii Reparaţii şi întreţineri drumforestier Valea Mare de 

la Ocolul Silvic Teregova, unde reparaţiile au fost executate de firma COLCEAR 

SERVCOM S.R.L., cu piatră locală în loc de piatră spartă şi s-a decontat piatră 

spartă; 

- verificarea urgent a tuturor lucrărilor executate la direcţia silvică de firma 

S.C. COLCEAR SERVCOM S.R.L. în perioada 2019-2020, din punct de vedere al 

calităţii lucrărilor, în general şi al materialelor folosite, în special şi, în cazul în care 

vor apărea suspiciuni rezonabile privind săvârşirea unor fapte ilegale, formularea unei 

plângeri în acest sens, adresată parchetului competent teritorial. 
Răspund: Director direcţie silvică; Consilier Juridic 
Termen: Urgent 
89. Emiterea unei DECIZII a conducerii direcţiei silvice privind verificarea 

lucrărilor executate la obiectivele de investiţii la care, pe perioada controlului, nu s-a putut 

ajunge din cauza condiţiilor meteo, respectiv: Reparaţii şi întreţineri drum forestier 

Păuleasca, de la OS Anina, Repunere provizorie în funcţiune drum forestier Bolnovăţ -

Gozna şi Repunere provizorie în funcţiune drum forestier Semenic-Murgila, ambele de la 

OS Văliug 
Răspund: Director direcţie silvică; Director tehnic 
Termen: Urgent 
90. Recepţia la terminarea lucrărilor a tuturor obiectivelor la care s-au realizat lucrări 

de repunere provizorie în funcţiune în anul 2019, nerecepţionate la data controlului regiei 

Răspund: Director direcţie silvică; Director tehnic 
Termen: Urgent 
91. Promovarea documentaţiilor pentru repararea şi întreţinerea drumurilor 

forestiere se va face cu respectarea prevederilor Normativului pentru întreţinerea şi 

repararea drumurilor forestiere, indicativ ID-001-15, la toate intervenţiile pe drumurile 
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forestiere cu lucrări, indiferent de categoria lucrărilor, se va introduce în devizul estimativ, 
în mod obligatoriu, hectometrarea drumurilor. 

Răspund: Director direcţie silvică; Director tehnic 
Termen: Urgent 

92. Compartimentul de specialitate din cadrul centralei reg1e1 va avea în vedere 
verificarea întregii activităţi de drumuri forestiere finanţate din fondul de accesibilizare şi 
verificarea situaţiei lucrărilor de reparaţii şi întreţineri la drumurile forestiere din perioada 
2019-2020 la Direcţia Silvică Caraş-Severin, elaborarea şi difuzarea la direcţiile silvice a 
unei proceduri operaţionale pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere a drumurilor 
forestiere, instruirea personalului responsabil de investiţii din centrala Direcţiei Silvice 
Caraş-Severin şi de la ocoalele silvice din subordine, pe problematica finanţării 
obiectivelor de investiţii din fondul de accesibilizare şi a lucrărilor de reparaţii şi 
întretineri drumuri forestiere . . 

Nr. 
crt. 

93 

94 

95 

96 

97 

Răspund: 

Termen: 
Director Departament şi Şef serviciu din cadrul centralei regiei 
Urgent 

7.1.9.ACHIZITII PUBLICE , 

Termene Măsuri 
de remediere 

La elaborarea contractelor viitoare, 
responsabilul de achiziţii şi consilierul juridic 
vor urmari ca penalităţile stabilite în contracte 

Permanent să respecte prevederile art. 3, alin. 21 din 
OG nr. 13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie si penalizatoare 
Contractele in derulare, semnate de şefii de 
ocol, vor fi rez ii iate, iar şefilor de ocoale 
silvice li se va comunica faptul ca nu au Permanent 
dreptul să semneze contracte de achiziţie 
publică 

Responsabilii de contracte vor elabora 
documente constatatoare pentru toate 
contractele finalizate in perioada 2019-2020, 
iar responsabilu I de achiziţii va publica , 
documentele constatatoare in SICAP si va 

Urgent elabora un raport de progres in care va 
evidenţia obiectul contractului, data la care 
contractul s-a finalizat, responsabilul de 
contract, numărul documentului constatator, 
data publicării in SICAP 
ln cazul modificărilor de contract, consilierul 
juridic verifică la semnarea actelor aditionale 

Permanent existenta referatului de necesitate şi a 
memoriului justificativ 
Responsabilul de achiziţii va realiza un 
instructaj cu şefii de ocoale şi persoanele 
responsabile de controlul financiar preventiv 
privind responsabilităţile şi drepturile in cazul 
achizitiilor derulate prin ocoalele silvice 

I (achizitii directe, contracte încheiate de 
Urgent direcţia silvica sau sediul central al Regiei 

Naţionale a Pădurilor - Romsilva, modificări 
de contract), insistându-se în legătură cu 
faptul că achiziţiile directe sunt interzise dacă 
nu se regăsesc în lista de Achiziţii Directe 
sau in Proqramul Anual de Achizitii aprobate. 

7.1.10.ACTIVITATEA FINANCIAR -CONTABILĂ 
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98. Conducerea Direcţiei Silvice Caraş Severin va lua toate masuri necesare pentru 
respectarea dispozitiilor OG nr. 26/2013 în execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli anuale. 

Răspund: Director; Director economic 
Termen: Permanent 
99. Conducerea Direcţiei Silvice Caraş Severin va lua toate masuri necesare pentru a 

asigurarea virării lunare a sumelor stabilite de regie cu titlu de cota regie, cotă cabaline şi fond 
Răspund: Director; Director economic 
Termen: Permanent 
100. Conducerea Direcţiei Silvice Caraş Severin va dispune efectuarea cercetării 

administrative care sa stabileasca dacă există vinovati pentru plata despăgubirilor stabilite prin 
sentinţa civilă nr. 497/27.11.2019 în favoarea lui Udrea Valentin şi pentru plata sumei de 25.000 
lei reprezentand contravaloarea a 50% din amenda contraventionala aplicata de Garda 
Nationala a Mediu conform PV nr. 08384/05.07.2018. În caz afirmativ, va dispune măsuri de 
recuperare a contravalorii despăgubirilor acordate de la salariaţii vinovaţi , iar în caz contrar va fi 
solicitată aprobarea trecerii pe costuri 

Răspund: Director; Director economic 
Termen: Urgent 
1 O 1. Justificarea sumelor acordate personalului din casieria unitatii/subunităţilor se va 

realizeaza prin întocmirea de deconturi de cheltuieli justificative în conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 2634/2015. 

Răspund: Director economic; Contabili şefi de la ocoale 
Termen: Permanent 
102. Plăţile reprezentând achiziţii de mijloace fixe se vor realiza doar ulterior includerii 

acestor achiziţii în programul de investitii din fonduri proprii al regiei. 
Răspund: Director economic 
Termen: Permanent 
103. Toate plăţile efectuate la nivelul direcţiei silvice (inclusiv la nivelul subunităţilor) vor fi 

însoţite de documentele care atestă fundamentarea achiziţiilor (referat de necesitate) întocmite 
conform procedurilor operaţionale aprobate de conducerea regiei. 

Răspund: Director economic; Contabili şefi de la ocoale; Salariat iniţiator 
Termen: Permanent 
104. Toate plăţile efectuate la nivelul direcţiei silvice (inclusiv la nivelul subunităţilor) vor fi 

însoţite de documentele care să ateste prestarea serviciilor / recepţionarea bunurilor, semnate 
de persoanele responsabile din cadrul compartimentelor iniţiatoare. 

Răspund: Director economic; Contabili şefi de la ocoale 
Termen: Permanent 
105. Toate facturile emise de furnizorii de bunuri/lucrări/servicii la nivelul direcţiei silvice 

(inclusiv la nivelul subunităţilor) vor fi certificate "Bun de plată" şi "Certificat în privinţa realităţii, 
regularităţii şi legalităţii" de către persoanele responsabile din cadrul compartimentelor 
iniţiatoare, inclusiv prin menţionarea numelului în clar, datei certificării şi a semnăturii olografice a responsabilului. 

Răspund: Director economic; Contabili şefi de la ocoale 
Termen: Permanent 
106. Restituirea garantiilor depuse de operatorii economici pentru participarea la licitatiile 

vizand achizitii realizate de catre directia silvica se va face cu viza compartimentului de 
specialitate din cadrul direcţiei silvice. 

Răspund: Director economic 
Termen: Permanent 
107. Alimentările de carburanţi se vor efectua exclusiv în baza cardurilor specializate 

(inclusiv a cardurilor recipient) emise, conform prevederilor contractuale cu OMV Petrom. 
Decontarea în numerar a contravalorii carburanţilor va fi permisă doar în situaţii excepţionale 
(spre ex. disfuncţionalităţi ale sitemului de plată electronic constatate ulterior efectuării 
alimentării etc) justificate în mod corespunzător. 

Răspund: Director economic; Contabili şefi de la ocoale 
Termen: Permanent 
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108. Conducerea Ocolului Silvic Oraviţa va lua toate măsurile necesare în vederea 

recuperării integrale a sumei achitate nejustificat aferentă lucrărilor de intretinere a DAF 

Narastie Forotic executate de SC CLR Denis Montaj SRL. 

Răspund: Şef ocol; Contabil şef 
Termen: Urgent 
109. Cu ocazia plăţi lor reprezentând achiziţii de bunuri / servicii se va acorda atenţie 

deosebită încadrării în prevederile contractuale, atât sub aspect cantitativ / valoric cât şi din 

punct de vedere al termenului de valabilitate al contractului. 

Răspund: Director economic; Contabili şefi de la ocoale 

Termen: Permanent 

7.1.11.SITUATIA FINANCIAR- GESTIONARĂ , 
11 O. La Ocolul Si lvic Bozovici se va proceda la inventarierea de urgenţă a stocurilor 

existente în faze: şi la drum auto din partizile 363 şi 347S, luându-se măsuri privind curăţarea 

parchetelor şi scoaterea materialului lemnos în rampă. Eventualele diferenţe cantitativ - valorice 

nejustificate vor fi recuperate de la persoanele responsabile. Vor fi luate măsuri urgente privind 

recuperarea prejudicilui produs la depozitul O.S. Bozovici, stabilindu-se valoarea pagubei 

constatate cantitativ - valoric şi persoanele responsabile de producerea ei , efectuându-se şi 

cercetarea administrativă necesară . 

Răspund: Director tehnic; Responsabil producţie direcţie şi ocol ; Şef ocol; Şef 

formaţie de exploatare 
Termen: Urgent 
111 . Inventarierea m.l. din partida 264 - gestionar Bihoi Ilie - pentru stocurile ramase pe 

picior si cele existente in platforma primara sau in faze in parchet. Se va proceda la desocotirea 

- lichidarea si reprimirea partizii, iar eventualele lipsuri constatate vor fi imputate in sarcina 

persoanelor raspunzatoare, efectuându-se si predarea gestiunii de masă lemnoasă , întrucât 

gestionarul este suspendat 6 luni la cerere pe motiv de boală . În desocotirea partizii se va lua în 

calcul şi volumul de 30,280 mc contravaloarea cumulându-se la volum total APV, reprezentand 

prejudicii constatate la controlu l din luna decembrie 2020, iar suma de 2218,42 lei va fi reţinută 

din garanţia materială constituită a gestionarului 
Răspund: Director tehnic; Responsabil FF şi producţie direcţie şi ocol; Şef ocol 

Termen: Urgent 
112. Masuri legale privind recuperarea debitului de 45.179,89 lei, in cazul padurarului 

inclusiv prin deschiderea actiun ii in intanta. 

Răspund: Director; Consilier juridic; Responsabi l PP direcţie şi ocol ; Şef ocol 

Termen: Urgent 
113. Orice litigiu nou apărut între Direcţia Silvică Caras Severin şi agenţii economici , în 

cazul stabilirii insolvabilităţii acestora, va fi comunicat la R.N.P Romsilva , printr-un raport în 

care vor fi prezentate măsurile luate şi persoanele răspunzătoare de favorizarea apariţiei 

pagubelor. 
Răspund: Director; Consilier juridic; Şef ocol 
Termen: Permanent 
114. ln caz de neîncasare prin executare silită sau alte modalităţi a clientilor, conducerea 

D.S. Caras-Severin va efectua anchetă administrativă pentru stabilirea răspunderi i materiale a 

salariaţilo r sau foştilor salariaţi care, prin neîndeplinirea sarcinilor de serviciu , au favorizat 

crearea debitelor, inclusiv în cazurile în care: 
- în urma hotărârii instanţei litigiul este pierdut de către D.S. Caras-Severin; 

- în cazul în care clientul nu poate fi executat silit; 
- în cazul în care debitul nu se poate recupera, chiar dacă D.S. Caras-Severin a fost 

înscrisă la masa credală; 
- în cazul în care clientul este declarat insolvabil; 
- în orice alte cazuri în care clientul nu achită debitul creat. 

Urmarea rezultatului anchetei se vor demara procedurile legale pentru recuperarea pe 

cale civilă a debitului de la cei vinovaţi. 
Rezultatele anchetei vor fi comunicate către RNP - ROMSILVA, Serviciului Audit si CFG. 

Răspund: Director; Consilier juridic; Şef ocol 
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Termen: Imediat după data finalizării demersurilor de recuperare in instanta 
115. ln cazul debitelor stabilite in sarcina salariatiilor activi, vor fi luate masuri urgente 

privind incasarea acestora din garantiile materiale si suplimentare constituite urmand ca apoi 
acestea sa fie reconstituite. De asemenea la retinerile operate lunar pe statul de plata se va 
proceda conform prevederilor Legii 22/1969 mergand pana la retinerea in cota de 1/3 din 
salariu. 

Răspund: Director economic; Consilier juridic; Şef ocol 
Termen: Imediat şi permanent 
116. Se vor lua toate masurile necesare privind incasarea debitelor actionate in instanta 

(inclusiv prin executare cu executorul judecatoresc, actiune la care sa participe si consilierul 
juridic) inclusiv pentru cele nejustificate înregistrate in contul 807''Active Contingente". 

Răspund: Director economic; Consilier juridic; Şef ocol 
Termen: Imediat şi permanent 
117. Conducerea Ocolului Silvic Nera impreuna cu conducerea Directiei Silvice Caras

Severin si compartimentul financiar contabil si juridic va prezenta in prima sedinta de Comitet 
Director o analiza a tuturor debitelor neîncasate de la Ocolul Silvic Nera detaliat pe fiecare 
debitor in parte şi masurile care se impun sa fie luate pentru incasarea acestora. ln cazul 
debitelor actionate in instanta, neincasate sila care s-au epuizat toate modalitatile de incasare, 
se va proceda la efectuarea anchetei administrative pentru stabilirea raspunderii materiale a 
salariatilor sau fostilor salariati care prin neindeplinirea sarcinilor de serviciu au favorizat crearea 
debitelor. 

Răspund: 

Termen: 
Director economic; Consilier juridic; Şef ocol 
urgent 

7 .1.12.0RGANIZARE, RESURSE UMANE 
118. Actualizarea structurii organizatorice şi funcţionale a direcţiei silvice Caraş Severin; 

Întocmirea în trei exemplare a organigramei cu respectarea numărului de posturi aprobat prin 
H.C.A pentru a fi semnată de conducerea regiei în vederea punerii în aplicare; Întocmirea 
statelor de personal în concordanţă cu modificările de structură organizatorică după aprobarea 
de către Consiliul de Administraţie, la momentul punerii în aplicare; Respectarea numărului 
total de posturi aprobat şi repartizarea numerică a acestora pentru centrală şi subunităţile 
direcţiei , astfel încât statele de personal întocmite să reflecte numărul de personal angajat cu 
respectarea structurii organizatorice aprobate pentru direcţia silvică . 

Răspund: Director; responsabil organizare, resurse umane 
Termen: Permanent 
·119. Angajarea personalului cu respectarea anexei nr. 9 din Contractul Colectiv de 

Muncă în vigoare al regiei, "Metodologia privind încadrarea în muncă şi promovarea în funcţii a 
salariaţilor din aparatul central al RNP Romsilva, din unităţile şi subunităţile acesteia". 

Respectarea cu stricteţe a desfăşurării succesive în timp a acţiunilor privind organizarea 
şi desfăşurarea concursurilor şi anume: 

- publicitatea postului vacant; 
- organizarea şi desfăşurarea concursului cu respectarea prevederilor legale care 

reglementează raporturile de muncă în vigoare, ale Statutului personalului silvic -pentru 
personalul silvic, ale procedurilor şi normelor interne ale RNP-Romsilva, 

- ·încheierea contractelor individuale de muncă cu respectarea prevederilor şi condiţiilor 
stipulate în anunţul de concurs şi prevederile legale în vigoare, 

- acordarea şi respectarea perioadei de probă pentru salariaţii declaraţi admişi la 
concursurile organizate, 

- încheierea contractelor individuale de muncă pentru perioadă determinată numai în 
situaţiile prevăzute la art.83 din Legea nr.53/2003 republicată, cu modificări şi completări. 

Răspund: Director; responsabil organizare, resurse umane 
Termen: Permanent 
120. Respectarea standardului fişei postului transmis de regie pentru personalul Tesa de 

execuţie şi de conducere 
Răspund: Director; responsabil organizare, resurse umane 
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Termen: Permanent 
121 . Asigurarea gestionării eficiente a resursei umane angajate în structurile teritoriale 

ale regiei şi a structurilor organizatorice din cadrul acestora, din perspectiva reducerii 

cheltuielilor cu munca vie şi a unei implicări mai eficiente a personalului în activitatea 

desfăşurată. Eficientizarea actului managerial la nivelul unităţilor silvice prin promovarea 

personalului pe criterii de competenţă profesională în corelaţie cu structura organizatorică 

aprobată. Efectuarea cheltuielilor de natură salarială se va realiza în concordantă cu 

prevederile Contractului colectiv de muncă în vigoare şi încadrarea în Bugetul de venituri şi 

cheltuieli aprobat pentru anul încurs . 
Răspund: Director; responsabil organizare, resurse umane 

Termen: Permanent 
122. Eficientizarea actului managerial prin promovarea personalului pe criterii de 

competenţă profesională în corelaţie cu structura organizatorică aprobată 

Răspund: Director; responsabil organizare, resurse umane 

Termen: Permanent 
123. Respectarea dispoziţiilor comunicate de conducerea executivă a regiei şi 

transpunerea întocmai a acestora în practică 
Răspund: Director: responsabil organizare, resurse umane 

Termen: Permanent 
124. Verificarea, la Direcţia Silvică Caraş - Severin, a activităţii salariaţilor din serviciul 

de specialitate, în principal în legătură cu: 
- implicarea şi rolul acestora în activitatea resortului în care-şi desfăşoară activitatea; 

- corectitudinea şi modul în care respectă prevederile legale în legătură cu documentele 

pe care le elaborează şi le semnează; 
- corectitudinea şi modul în care respectă prevederile legale în situaţiile în care 

contrasemnează hotărâri, decizii, NOTE, RAPOARTE ce privesc activitatea şi responsabilităţile 

conducerii; 
- corectitudinea şi modul în care respectă prevederile legale în situaţiile în care 

elaborează şi semnează documente pe care le prezintă în comitetul director sau semnează 

documente ce ţin de activitatea acestuia; 
- corectitudinea şi modul în care respectă prevederile legale ca membri în diverse 

comisii desemnate prin decizii ale angajatorului. 
Depunerea unui RAPORT la conducerea regiei, în legătură cu verificarea şi analiza 

aspectelor mai sus menţionate , eventualele sancţiuni şi propuneri de măsuri pentru remedierea 

deficientelor constatate si îmbunătătirea activitătii . 
I I t I 

Răspund: Şef Serviciu Organizare Programare şi Resurse Umane din centrala regiei 

Termen: Urgent 
7.1.13.SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
125. Măsurile vor fi analizate şi vor fi duse la îndeplinire întocmai, aşa cum au fost 

dispuse de delegatul regiei în timpul controlului, acestea regăsindu-se în cuprinsul prezentului 

RAPORT la Cap. 5.13. precum şi în NOTELE DE CONSTATARE înregistrate, de la caz la caz, 

la ocoalele verificate respectiv la direcţia silvică. 

7.1.14.JURIDIC SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
126. Întocmirea de' către compartimentul juridic a unei circulare, conform Procedurii 

privind gestiunea documentelor şi transmiterea acesteia sub semnătura directorului, către toate 

OS cu privire la termenul de comunicare, la modul de întocmire a adresei prin care se soiicită 

demararea acţiun ilor în instanţă, ataşarea înscrisurilor doveditoare, precum şi menţionarea 

datelor de identificare, corecte şi reale ale persoanelor pentru care se solicită acţionarea în 

instanţă. 

Răspund: Director; Consilier juridic 
Termen: Urgent 
127. Punerea în executare a tuturor hotărârilor judecătoreşti soluţionate în favoarea 

direcţiei. 
Răspund: Director; Director economic; Consilier juridic 
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Termen: permanent 
128. Toate actele cu caracter juridic (decizii de numire a personalului, decizii de 

modificare a contractului individual de mucă- delegări , detaşări , decizii de sancţionare, de 

suspendare sau de încetare a contractului individual de muncă, contracte civile, contracte 

comerciale) , precum şi alte adrese prin care se solicită punctul de vedere al consilierilor juridici, 

vor fi transmise Serviciului Juridic numai cu adresă de înaintare. 

Răspund: Director; Director economic; Consilier juridic; Şefi ocol; Contabili 

Termen: permanent 
129. Verificarea, la Di recţia Silv ică Caraş - Severin , a activităţii salariaţilor din serviciul 

de specialitate, în principal în legătură cu: 

- implicarea şi rolul acestora în activitatea resortului în care-şi desfăşoară activitatea, cu 

accent principal pe modul în care au acţionat, personal sau cerând sprijinul conducerii , în scopul 

obţinerii unor documente şi materiale probatorii temeinic verificate în prealabil , conforme şi 

pertinente, de la alte categorii de personal, în scopul susţinerii cu şanse maxime de succes a 

cauzelor în care direcţia silvică este parte; 

- motivul pentru care nu au uzat de toate caile de atac în cauzele definitiv pierdute de 

Direcţia Silvică Caraş - Severin; 
- corectitudinea şi modul în care respectă prevederile legale în legătură cu documentele 

pe care le elaborează şi le semnează; 

- corectitudinea şi modul în care respectă prevederile legale în situaţiile în care 

contrasemnează hotărâri, decizii, NOTE, RAPOARTE ce privesc activitatea şi responsabil ităţi le 

conducerii sau ale altor categorii de personal; 

- corectitudinea şi modul în care respectă prevederile legale în situaţiile în care 

elaborează şi semnează documente pe care le prezintă în comitetul director sau semnează 

documente ce ţin de activitatea acestuia; 

- corectitudinea şi modul în care respectă prevederile legale ca membri în diverse 

comisii desemnate prin decizii ale angajatorului; 

- semnarea pentru legalitate a unor decizii neconforme, pe de o o parte şi, pe de altă 

parte, a unor Hotărâri ale Comitetului Director în legătură cu trecerea pe costuri atât a 

cheltuielilor de exploatare cât şi a valorii masei lemnoase ce putea fi comercializată, masă 

lemnoasă provenind din rărituri care, din punct de vedere legal, nu se încadrau la trecere pe 

costuri, ca urmare a unor asemenea aprobări producându-se prejudicii importante instituţiei . 

Depunerea unui RAPORT la conducerea regiei, în legătură cu verificarea şi analiza 

aspectelor mai sus menţionate, eventualele sancţiuni şi propuneri de măsuri pentru remedierea 

defic ienţelor constatate ş i îmbunătăţirea activităţi i. 

Răspund: Şef Serviciu Juridic şi Contencios Administrativ din centrala regiei 

Termen: Urgent 
130. Direcţia Silvică Caraş - Severin va Înainta RAPORTUL la parchetul competent 

teritorial, după finalizarea cu celeritate a analizelor/anchetelor/cercetărilor administrative 

pentru precizarea faptelor şi persoanelor responsabile, de la caz la caz, aşa cum s-a 

dispus prin aprobarea măsurilor propuse la pct. 7.; 16.; 17.: 20.; 22.; 27.;38.; 39.; 44.;45.; 

88. de mai sus, solicitând cercetări în legătură cu prejudiciile produse şi în legătură cu 

posibile fapte penale, având la bază deficienţele consemnate în detaliu în NOTELE DE 

CONSTATARE, preluate pe scurt în RAPORT. 

7.2. Sancţiuni propuse 

Vezi pagina următoare şi în continuare 
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7.2. Sancţiuni propuse 
Numele ---. - Sancţiunea - --- Descrierea pe scurt a obligaţiilor încălcate, Acte normative, regulamente interne, 

N~. şi prenumele Fu;cţ:~ propusă şi încadrarea neregulilor, neajunsurilor şi abaterilor reţinute acte administrative, etc. pe care nu le-a 
c · an a·atului ac ua a acesteia în revederile CCM în sarcina an a·atului res ectat angajatul 

1. Ovidiu _ n Şef de ocol la Diminuarea salariului cu 10% Nu şi-a îndeplinit nici în trecut şi nici până la Fişă post Cap. li, Atribuţii, lucrări , sarcini. 
O.S. Oţelu pe o perioadă de 3 luni, data controlului (11.03.2021) atribuţiile privind Art. 61 , alin. (1), lit. (a) şi (b) din 
Roşu conform art. 101 alin. (3), lit. asigurarea integrităţii fondului forestier Regulamentul intern al RNP - Romsilva 

d) din adiţionalul la Contractul administrat de O.S. Oţelu Roşu . Art. 20, alin. (1 ), lit. (a) şi (b) din Contractul 
Colectiv de muncă 2019- Din răspunsul la nota de relaţii solicitată, Colectiv de Munci:'! 
2021 . art.48 (2) lit. d) din înregistrat la O.S. Oţelu Roşu sub nr. Art. 8, lit. a) din Regulamentul de pază a 
OUG 59/2000 1003/15.03.2021, reiese că nu a constatat şi nu fondului forestier, aprobat prin H.G. 

a luat măsurile legale ce se impuneau pentru 1076/2009. 
ocuparea fără aprobări legale a terenului din u.a. - Art. 12, alin. (1 2) din Regulamentul privind 
114C (0,02 ha) , actual 114M (0,02ha}, U.P. VI forma şi modul de utilizare a dispozitivelor 
Obârşia Bistrei Mărului, fond forestier proprietate speciale de marcat, precum şi modul de 
publică a satului, de către o fabrică de bere marcare a arborilor sau unor loturi de 
construită în anul 2019. arbori, aprobat prin O.M. 1346/2011 
Nu a emis decizii de stabilire a culorii vopselei Contractul Colectiv de Muncă art. 20, 
pentru fiecare APV în parte, pentru marcarea alin .(1 ), lit. a şi b. 
prejudiciilor de exploatare Fapte săvârşite cu Prevederile Cap. V (Penalităţi şi daune 
continuitate până la data controlului, interese) din contractul de vânzare -
primăvara 2021 cumpărare lemn fasonat/ contractul de 
Neregulile constatate şi menţionate în Nota de vânzare - cumpărare directă a lemnului 
constatare înregistrată la O.S. Oţelu Roşu sub nr. fasonat. 
972/11 .03.2021, privind următoarele aspecte: Dispoziţiile RNP - Romsilva transmise cu 
- deficienţe în ceea ce priveşte inventarierea şi Adresa RNP nr. 24277/OCP/31 .07.2017, 

întocmirea documentelor de livrare a lemnului referitoare la exploatarea masei lemnoase 
fasonat, existând inventare nesemnate de toţi în regie proprie, gestionarea şi valorificarea 
membrii comisiei de inventariere sau inventare masei lemnoase fasonate (lit. A}, pct. 4). 
care nu sunt semnate de întreaga comisie de Dispoziţiile RNP - Romsilva transmise cu 
inventariere (inventare din perioada noiembrie Adresa RNP nr. 24207/15.07.2017, privind 
2020 - februarie 2021 ); recepţionarea I inventarierea şi gestionarea 

masei lemnoase fasonate (lit. A), pct. 1) 
Procedura operaţională privind exploatarea 
masei lemnoase în regie proprie , prin forţe 
proprii sau prin prestări servicii - P.O. 

_______________ .,L____ 10.02.02 -(P1~.: ________ _ 
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2 

3 1 

Responsabil 
fond forestier la 
O.S. Oţelu 
Roşu 

Responsabil 
fond forestier la 
O.S. Oţelu 

Roşu 

Diminuarea salariului cu 10% 
pe o perioadă de 3 luni, 
conform art.101 alin . (3), lit. c) 
din adiţionalul la Contractul 
Colectiv de muncă 2019-
2021, art.48 (2) lit. c) din 
OUG 59/2000 

Diminuarea salariului cu 5% 
pe o perioadă de 3 luni, 
conform art. 101, alin. (3) , lit. 
c) din adiţionalul la Contractul 
Colectiv de muncă 2019-
2021, art.48 (2) lit. c) din 
OUG 59/2000 

Nu şi-a îndeplinit nici în trecut şi nici până la 
data controlului (11.03.2021) atribuţiile pe care 
le avea şi le are de a lua măsuri pentru 
asigurarea integrităţii fondului forestier 
administrat de O.S. Oţelu Roşu, respectiv de a 
sesiza şi lua măsurile legale ce se impun 
împotriva celor ce ocupă fără aprobări legale 
terenuri din fondul forestier proprietate publică a 
statului administrate de O.S. Oţelu Roşu. 
Din răspunsul dl. ing prin nota 
de relaţii solicitată, înregistrat la O.S. Oţelu Roşu 
sub nr. 985/15.03.2021, reiese că dl. ing. Vasile 
CIOBANU nu a constatat şi nu a luat măsurile 
legale ce se impuneau pentru ocuparea fără 
aprobări legale a terenului din u.a. 114C (0,02 
ha), actual 114M (0,02ha), U.P. VI Obârşia Bistrei 
Mărului, fond forestier proprietate publică a 
satului, de către o fabrică de bere construită din 
anul 2019. 
Nu şi-a îndeplinit nici în trecut şi nici până la 
data controlului (11.03.2021) atribuţiile pe care 
le avea si le are de a lua măsuri pentru 
asigurarea integrităţii fondului forestier 
administrat de O.S. Oţelu Roşu, respectiv de a 
sesiza şi lua măsurile legale ce se impun 
împotriva celor ce ocupă fără aprobări legale 
terenuri din fondul forestier proprietate publică a 
statului administrate de O.S. Oţelu Roşu . 
Din răspunsul dl. ing Răzvan-Sorin MUNTEAN, 
prin nota de relaţii solicitată, înregistrat la O.S. 
Oţelu Roşu sub nr. 1004/15.03.2021, reiese că 
dl. ing. , 1 nu a constatat şi 
nu a luat măsurile legale ce se impuneau pentru 
ocuparea fără aprobări legale a terenului din u.a. 
114C (0,02 ha), actual 114M (0,02ha), U.P. VI 
Obârşia Bistrei Mărului, fond forestier proprietate 
publică a satului, de către o fabrică de bere 

Atribuţiile din Fişa postului Cap. 11, Atribuţii , 
lucrări, sarcini. 
Art. 61 , alin. (1), lit. (a) şi (b) din 
Regulamentul intern al RNP - Romsilva în 
vigoare la data constatării. 
Art. 20, alin. (1), lit. (a) şi (b) din Contractul 
Colectiv de Muncă în vigoare la data 
constatării. 

Atribuţiile din Fişa postului Cap. 11, Atribuţii , 
lucrări, sarcini. 
Art. 61, alin. (1 ), lit. (a) şi (b) din 
Regulamentul intern al RNP - Romsilva în 
vigoare la data constatării . 
Art. 20, alin. (1 ), lit. (a) şi (b) din Contractul 
Colectiv de Muncă în vigoare la data 
constatării. 

-1. ______ ...__ _____ __._ ____________ .._construită din anul 2019. _. ___ ·----·------··- - ·--··--- - __ 
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4 

5, 

Responsabil 
paza pădurilor 

la O.S. Oţelu 
Roşu 

Şef district III 
Poiana Mărului 

la O.S. Oţelu 
Roşu 

Diminuarea salariului cu 5% 
pe o perioadă de 3 luni, 
conform art.101 alin (3), lit. c) 
din adiţionalul la Contractul 
Colectiv de muncă 2019-
2021, art.48 (2) lit. c) din 
OUG 59/2000 

Diminuarea salariului cu 5% 
pe o perioadă de 3 luni, 
conform art.101 alin. (3) , lit. c) 
din adiţionalul la Contractul 
Colectiv de muncă 2019-
2021, art.48 (2) lit. c) din 
OUG 59/2000 

Nu şi-a îndeplinit nici în trecut şi nici până la 
data controlului (11.03.2021) atribuţiile pe care 
le avea şi le are de a lua măsuri pentru 
asigurarea integrităţii fondului forestier 
administrat de O.S. Oţelu Roşu, respectiv de a 
sesiza şi lua măsurile legale ce se impun 
împotriva celor ce ocupă fără aprobări legale. 
terenuri din fondul forestier proprietate publică a 
statului administrate de O.S. Oţelu Roşu . 
Din răspunsul dl. ing ing ., prin 
nota de relaţii solicitată, înregistrat la O.S. Oţelu 
Roşu sub nr. 1008/15.03.2021, reiese că dl. ing. 
ing _ . nu a constatat şi nu a luat 
măsurile legale ce se impuneau pentru ocuparea 
fără aprobări legale a terenului din u.a. 114C 
(0,02 ha), actual 114M (0,02ha), U.P. VI OMrşia 
Bistrei Mărului , fond forestier proprietate publică 
a satului , de către o fabrică de bere construită din 
anul 2019. 
Nu şi-a îndeplinit nici în trecut şi nici până la 
data controlului (11.03.2021) atribuţiile pe care 
le avea şi le are de a lua măsuri pentru 
asigurarea integrităţii fondului forestier 
administrat de O.S. Oţelu Roşu , respectiv de a 
sesiza şi lua măsurile legale ce se impun 
împotriva celor ce ocupă fără aprobări legale 
terenuri din fondul forestier proprietate publică a 
statului administrate de O.S. Oţelu Roşu . 
Din răspunsul dl. prin nota de relaţii 
solicitată , înregistrat la O.S. Oţelu Roşu sub nr. 
1005/15.03.2021 , reiese că dl. nu a 
constatat şi nu a luat măsurile legale ce se 
impuneau pentru ocuparea fără aprobări legale a 
terenului din u.a. 114C {0,02 ha), actual 114M 
(0,02ha), U.P. VI Obârşia Bistrei Mărului , fond 
forestier proprietate publică a satului, de către o 
fabrică de bere construită din anul 2019. ----~-

183 

Atribuţiile din Fişa postului Cap. 11, Atribuţii, 
lucrări , sarcini. 
Art. 61, alin. (1), lit. (a) şi (b) din 
Regulamentul intern al RNP - Romsilva în 
vigoare la data constatării. 
Art. 20, alin . (1 ), lit. (a) şi (b) din Contractul 
Colectiv de Muncă în vigoare la data 
constatării. 
Art. 3 din Regulamentul de pază a fondului 
forestier, aprobat prin H.G. 1076/2009; 

Atribuţiile din Fişa postului Cap. li, Atribuţii , 
lucrări, sarcini. 
Art. 61, alin . (1), lit. (a) şi (b) din 
Regulamentul intern al RNP - Romsilva în 
vigoare la data constatări i. 
Art. 20, alin. (1) , lit. (a} şi (b) din Contractul 
Colectiv de Muncă în vigoare la data 
constatării. 

Art. 7, lit. a), j), din Regulamentul de pază a 
fondului forestier, aprobat prin H.G. 
1076/2009; 



6. Pădurar canton 
silvic nr. 15 
Bistra Stângă la 
0 .8 . Oţelu 

Roşu 

Diminuarea salariului cu 10% 
pe o perioadă de 3 luni, 
conform art. 101 alin . (3) , lit. 
c) din adiţionalul la Contractul 
Colectiv de muncă 2019-
2021 , art.48 (2) lit. c) din 
OUG 59/2000 

Nu şi-a îndeplinit nici în trecut şi nici până la Atribuţiile din F işa postului Cap. li , Atribuţii, 
data controlului (11.03.2021) atribuţiile pe care lucrări, sarcini. 
le avea şi le are de a lua măsuri pentru Art. 61 , alin . (1), lit. (a) şi (b) din 
asigurarea integrităţii fondului forestier Regulamentul intern al RNP - Romsilva în 
administrat de O.S. Oţelu Roşu , respectiv de a vigoare la data constatări i. 

sesiza şi lua măsurile legale ce se impun Art. 20, alin . (1 ), lit. (a) şi (b) din Contractul 
împotriva celor ce ocupă fără aprobări legale Colectiv de Muncă în vigoare la data 
terenuri din fondul forestier proprietate publică a constatării . 

statului administrate de O.S. Oţelu Roşu . Art. 6, lit. a) din Regulamentul de pază a 
Dtn răspunsu l dl. , prin nota de fondului forestier, aprobat prin H.G. 
relaţii solicitată , înregistrat la O.S. Oţe lu Roşu sub 1076/2009; 
nr. 1006/15.03.2021 , · reiese că dl. Simion 
MĂGDUŢ nu a constatat şi nu a luat măsurile 
legale ce se impuneau pentru ocuparea fără 
aprobări legale a terenului din u.a. 114C (0 ,02 
ha), actual 114M (0 ,02ha) , U.P. VI Obârşia Bistrei 
Mărulu i, fond forestier proprietate publică a 
satului, de Cc':itre o fabrică de bere construită din 
anul 2019. 
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I 7 Şef ocol la O.S. 
Rusca Montană 

Avertisment scris /Art. 101 (3) 
b) din adiţionalul la Contractul 
Colectiv de muncă 2019-
2021, art.48 (2) lit. b) din 
OUG 59/2000 

Neregulile constatate şi menţionate în Nota de 
constatare înregistrată !a O.S. Rusca Montană 
sub nr. 988/10.03.2021, privind următoarele 
aspecte: 
- deficienţe în ceea ce priveşte inventarierea şi 

întocmirea documentelor de livrare a lemnului 
fasonat, permiţând efectuarea 
inventarierii/recepţiei materialelor lemnoase 
fasonate doar de gestionar; anumite inventare 
nefiind semnate de întreaga comisie de 
inventariere (inventare din perioada noiembrie 
2020 - februarie 2021); 
- la depozit se calculează pierderi tehnologice 
(consumuri tehnologice) aferente activităţilor 
desfăşurate în depozit, fără a exista un proces 
verbal de calcul al acestora şi o apobare a 
conducătorului unităţii/subunităpi (noiembrie 
2020 - februarie 2021); 
- nerespectarea procedurilor operaţionale privind 
exploatarea masei lemnoase în regie proprie, 
inclusiv la data controlului (10.03.2021) 

]85 

Atribuţiile din Fişa postului Cap. - Atribuţii , 
lucrări, sarcini 
Regulamentul intern al RNP - Romsilva, art. 
59 (din Regulamentul vechi)/61 (din 
Regulamentul actual), alin . (1), lit. a şi b. 
Contractul Colectiv de Muncă art. 20, 
alin.(1), lit. a şi b. 
Prevederile Cap V (Penalită~ ~i daune 
interese) din contractul de vânzare -
cumpărare lemn fasonat/ contractul de 
vânzare - cumpărare directă a lemnului 
fasonat. 
Dispoziţiile RNP - Romsilva transmise cu 
Adresa RNP nr. 24277/DCP/31 .07.2017, 
referitoare la exploatarea masei lemnoase 
în regie proprie, gestionarea şi valorificarea 
masei lemnoase fasonate (lit. A), pct. 4). 
Dispoziţiile RNP - Romsi!va transmise cu 
Adresa RNP nr. 24207/15.07.2017, privind 
recepţionarea / inventarierea şi gestionarea 
masei lemnoase fasonate (lit. A), pct. 1) 
Procedura operaţională privind exploatarea 
masei lemnoase în regie proprie, prin forţe 
proprii sau prin prestări servicii - P.O. 
10.02.02 - (P14). 



8 Responsabil 
compartiment 
producţie la 
O.S. Rusca 
Montană 

Avertisment scris /Art. 101 (3) 
b) din adiţionalul la Contractul 
Colectiv de muncă 2019-
2021, art.48 (2) lit. b) din 
OUG 59/2000 

Neregulile constatate şi menţionate în Nota de 
constatare înregistrată la 0.$. Rusca Montană 
sub nr. 988/10.03.2021, privind următoarele 
aspecte: 
- deficienţe în ceea ce priveşte inventarierea şi 

întocmirea documentelor de livrare a lemnului 
fasonat, permiţând efectuarea 
inventarierii/recepţiei materialelor lemnoase 
fasonate doar de gestionar; anumite inventare 
nefiind semnate de întreaga comisie de 
inventariere (inventare din perioada noiembrie 
2020 - februarie 2021); 
- la depozit se calculează pierderi tehnologice 

(consumuri tehnologice) aferente activităţilor 

desfăşurate în depozit, fără a exista un proces 

verbal de calcul al acestora şi o apobare a 

conducătorului unităţii/subunităţii (- februarie 

2021); 
- nerespectarea procedurilor operaţionale privind 
exploatarea masei lemnoase în regie proprie, 
inclusiv la data controlului (10.03.2021) 
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Atribuţiile din Fişa postului Cap. - Atribuţii, 

lucrări, sarcini 
Regulamentul intern al RNP - Romsilva, art. 
59 (din Regulamentul vechi)/61 {din 
Regulamentul actual), alin. (1 ), lit. a şi b. 
Contractul Colectiv de Muncă art. 20, 
alin. ( 1 ), lit. a şi b. 
Prevederile Cap. V (Penalităţi şi daune 
interese) din contractul de vânzare -
cumpărare lemn fasonat/ contractul de 
vânzare - cumpărare directă a lemnului 
fasonat. 
Dispoziţiile RNP - Romsilva transmise cu 
Adresa RNP nr. 24277/DCP/31.07.2017, 
referitoare la exploatarea masei lemnoase 
în regie proprie, gestionarea şi valorificarea 
masei lemnoase fasonate (fit. A), pct. 4). 
Dispoziţiile RNP - Romsilva transmise cu 
Adresa RNP nr. 24207/15.07.2017, privind 
recepţionarea I inventarierea şi gestionarea 
masei lemnoase fasonate (lit. A) , pct. 1) 
Procedura operaţională privind exploatarea 
masei lemnoase în regie proprie, prin forţe 
proprii sau prin prestări servicii - P.O. 
10.02.02 - {P14) . 



---
9. Responsabil Avertisment scris /Art. 101 (3) Neregulile constatate şi menţionate în Nota de Atribuţii le din Fişa postului Cap. - Atribuţii , 

compartiment b) din adiţionalul la Contractul constatare î nregistrată la O.S. Oţelu Roşu sub nr. lucrări , sarcini 

producţie !a Colectiv de muncă 2019- 972/11.03.2021 , privind următoarele aspecte: Regulamentul intern al RNP - Romsilva, art. 

O.S. Oţelu 2021 , art.48 (2) lit. b) din - defic ienţe în ceea ce priveşte inventarierea şi 59 (din Regulamentul vech i)/61 (din 

Roşu OUG 59/2000 întocmirea documentelor de livrare a lemnului Regulamentul actual), alin . (1), lit. a şi b. 

fasonat, existând inventare nesemnate de toţi Contractul Colectiv de Muncă art. 20, 

membrii comisiei de inventariere sau inventare alin.(1}, lit. a şi b. 

care nu sunt semnate de întreaga comisie de Prevederile Cap. V (Penalităţi şi daune 

inventariere (inventare din perioada noiembrie interese) din contractul de vânzare -

2020 - februarie 2021 ); cumpărare lemn fasonat/ contractul de 
vânzare - cumpărare directă a lemnului 
fasonat. 
Dispoziţiile RNP - Romsilva transmise cu 
Adresa RNP nr. 24277/DCP/31 .07.2017, 
referitoare la exploatarea masei lemnoase 
în regie proprie, gestionarea şi valorificarea 
masei lemnoase fasonate (lit. A) , pct. 4). 
Dispoziţi i le RNP - Romsilva transmise cu 
Adresa RNP nr. 24207/15.07.2017, privind 
recepţionarea / inventarierea şi gestionarea 
masei lemnoase fasonate (lit. A) , pct. 1) 
Procedura operaţională privind exploatarea 
masei lemnoase în regie proprie, prin forţe 
proprii sau prin prestări servicii - P.O. 
10.02.02 - (P14). 

10. lng. Responsabil cu Diminuarea salariului cu 5% Nu a luat măsurile necesare pentru executarea - art. 48, alin 1 din OUG. 59/2000; 

activitatea de pentru 1 luna conform l ucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale, pe - art. 61, alin 1, lit. b din Regulamentul 

Cultură şi art.101 , alin . (3), lit. c) din suprafaţa de 11 ha şi de întreţinere a intern, in vigoare; 

refacere a adiţiona l ul la Contractul regenerărilor artificiale pe suprafaţa de 3,6 ha, - Prevederile amenajamentului silvic al U.P. 

pădurilor la Colectiv de muncă 2019- din u.a. 23A, U.P. VII Dragoselea.(la data VII Dragase/ea; 

Ocolul Silvic 2021, cu modificările şi controlului-martie 2021) - cap. 5 din Normele tehnice nr. III aprobate 

Berzasca completări le ulterioare, art.48 prin O. M. 1650/2000; 

__ LJfJJ!.L.~ _din OUG 59/2000 - atribuţiile din fişa e_ostului. 
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11 . lng. 

12. I lng. Mi 

13. I I I 

14. lng. 

Şef al Ocolului 
Silvic Nera 

I Responsabil cu 
activităţile de 
paza şi 
protecţia 

pădurilor la 
Ocolul Silvic 
Nera 

I Pădurar, titular 
al Cantonului 
Silvic 13 
Zdranciova 
Ocolul Silvic 
Nera 

Responsabil cu 
activ itatea de 
fond forestier/ 
Şef al Ocolului 
Silvic Oţelu 
Roşu 

Diminuarea salariului ş i a 
îndemnizaţiei de conducere 
cu 10% pentru 3 luni conform 
art.101 , alin. (3), lit. d) din 
adiţionalul la Contractul 
Colectiv de muncă 2019-
2021 , cu modificările şi 
completările ulterioare, art.48 
(2) lit. d) din OUG 59/2000 

Diminuarea salariului cu 10% 
pentru 3 luni conform art.101 , 
alin. (3), lit. c) din adiţionalul 
la Contractul Colectiv de 
muncă 2019-2021, cu 
modificările şi completările 

ulterioare, art.48 (2) lit. c) din 
OUG 59/2000 
Desfacere d isciplinară a 
contractului individual de 
muncă, conform art. 10·1 , alin . 
(3), lit. g) şi art.105 din 
adiţionalul la Contractul 
Colectiv de muncă 2019-
2021, cu mod ificările şi 

completările ulterioare, art.48 
(2) lit. g) din OUG 59/2000 
Mustrare, conform art.101 , 
alin . (3), lit. a) din adiţionalu l 

la Contractul Colectiv de 
muncă 2019-2021 , cu 
modificările şi completările 

ulterioare, art.48 (2) lit. a) din 
OUG 59/2000 

Nu a organizat şi nu a luat toate măsurile 
necesare pentru asigurarea integritătii fondului 
forestier, fapt ce a condus la producerea de tăieri 
ilegale de arbori cu un volum de 776,588 mc şi o 
valoare a pagubei de 283.554,37 lei, nejustificate, 
în cantonul silvic nr. 13 Zdranciova. 
Nu a luat măsurile necesare pentru dotarea cu 
condica de serviciu a pădurarului titular al 
cantonului silvic nr. 13 Zdranciova în anii 2019 si 
2020. 
Fapte săvârşite cu continuitate până la data 
controlului1 mai 2021 
Coordonarea necorespunzătoare a pazei 
fondului forestier, fapt ce a condus la producerea 
de tăieri ilegale de arbori cu un volum de 776,588 
mc şi o valoare a pagubei de 283.554,37 lei , 
nejustificate, în cantonul silvic nr. 13 Zdranciova. 
Fapte săvârşite cu continuitate până la data 
controlului, mai 2021 

Nu a asigurat corespunzător paza fondului 
forestier din cantonul silvic al cărui titular este, 
fapt ce a condus la producerea de tăieri ilegale 
de arbori cu un volum de 776,588 mc şi o valoare 
a pagubei de 283.554,37 lei, nejustificate. 
(control de fond efectuat în perioada 09.03-
21.05.2021 ). 

Nu a emis decizii de stabilire a culori i vopselei 
pentru fiecare act de punere în valoare în parte, 
pentru marcarea arborilor prejudiciaţi în procesul 
de exploatare a masei lemnoase, fiind încălcate 
prevederile art. 12, alin . (1 2) din Regulamentul 
privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor 
speciale de marcat, precum şi modul de marcare 
a arborilor sau unor loturi de arbori, aprobat prin 
O.M. 1346/2011, cu modificările şi completări le 

existente la momentul săvârşirii abaterii. Fapte 
săvârşite cu continuitate până la data 

_ , controlului, martie 2021 , 
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- art. 48. afin 1 din OUG. 59/2000; 
- art. 8 din Regulamentului de pază a 
fondului forestier, aprobat cu H. G. 
1076/2009; 
- art. 61 , afin 1, fit. b din Regulamentul 
intern, in vigoare; 
- atribuţiile din fişa postului. 
Art. 8, lit. a) din Regulamentul de pază a 
fondului forestier, aprobat prin H.G. 
1076/2009. 

- art. 48. alin 1 din OUG. 59/2000; 
- art. 61, alin 1, fit. b din Regulamentul 
intern, în vigoare; 
- atribuţiile din fişa postului. 
Art. 3 din Regulamentul de pază a fondulu i 
forestier, aprobat prin H.G. 1076/2009; 

- art. 48. alin 1 din OUG. 59/2000; 
- art. 6 din Regulamentului de pază a 
fondului forestier, aprobat cu H. G. 
1076/2009; 
- art. 61, alin 1, fit. b din Regulamentul 
intern, în vigoare; 
- atribuţiile din fişa postului. 

- Art. 12, alin. (1 2) din Regulamentul privind 
forma şi modul de utilizare a dispozitivelor 
speciale de marcat, precum şi modul de 
marcare a arborilor sau unor loturi de 
arbori, aprobat prin O.M. 1346/2011, cu 
modificările şi completările existente la 
momentul săvtirşirii abaterii. 
- Atribuţiile din Fişa postului. 



- - -·-
15. lng. I Şef district - Reducerea salariului de bază 

Ocolul Silvic pe o perioada de 1 luna cu 
Nera 10%, 

conform art.101 alin. (2), lit. J 
şi alin. (3), lit. c) din 
Contractul Colectiv de muncă 
2019-2021 , cu modificările şi 
completările ulterioare, art.48 
(2) lit. c) din OUG 59/2000 

A propus nejustificat ca exploatarea masei 
lemnoase la P1531675/267 TP-R să poată 
continua până la data de 15.04.2021 
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-Prevederile lnstruc(iuni, 
termenele, modalităţile ; 
colectare, scoatere şi tri 
materialului lemnos aprc 
1540/2011 , cu modificăr 
ulterioare - Art. 13, lit. (n 
- Atribuţiile din Fişa post 
- Contractul Colectiv de 
alin.( 1 }, lit. a,b; 
- Regulamentul intern al 
art.59, alin.1, lit.a,b, în v 
săvârsirii fa telor 

r privind 
perioadele de 

nsport al 
bate prin O.M.M.P. 
e şi completările 

ui - cap. li; 
Muncă art. 20, 

RNP-Romsilva, 
oare la data 



în afara deficienţelor pentru care au fost propuse sancţiuni, delegaţii regiei au constatat 
numeroase alte deficienţe grave, înregistrate în activitatea desfăşurată de personalul silvic şi 
nesilvic, angajat în centrala direcţiei silvice şi la ocoale, pentru care nu mai pot fi aplicate 
sancţiuni disciplinare, intervenind prescrierea. Exemplificăm cu deficienţele grave privind 
hotărârile comitetului director, de natură economică, juridică, organizare şi resurse umane, fond 
forestier, producţie, activitatea de paza şi protecţia fondului forestier, activitatea de investiţii, 
mecanizare. Faptul că, prin intermediul acţiunilor proprii de control ale direcţiei şi ocoalelor, 
deficienţele respective nu au fost prevenite, s-au înregistrat şi nu au fost semnalate, corectate şi 
nici sancţionate, este deosebit de grav, denotă o superficialitate acţiunilor de îndrumare, control 
şi manageriale interne. O parte dintre faptele care nu au fost prevenite, semnalate, corectate, 
sancţionate, de la caz la caz, au condus la înregistrarea unor prejudicii majore în detrimentul 
instituţiei şi, în unele cazuri, la săvârşirea unor acţiuni şi fapte ilegale. 

Prezentul Raport a fost întocmit pe baza NOTELOR DE CONSTATARE, încheiate de 
membrii echipei de control, înregistrate la Direcţia Silvică Caraş - Severin sub nr. 
3332/26.03.2021; 3982/09.04.2021; 4140/14.04.2021; 4268/16.04.2021; 4383/IT/20.04.2021 
DSCS (Verificări la Ocolul Silvic Oraviţa potrivit NOTEI nr.3332/26.03.2021 a coordonatorului 
controlului), nr.3045/18.03.2021/ OS Caraş - Severin; nr.1087/18.03.2021/OS Rusca Montană; 
nr.1225/23.03.2021/OS Oravita; nr.634/25.03.2021/OS Berzasca; nr.1207/26.03.2021/OS Otelu 

' ' 
Roşu; nr.1234/26.03.2021 /OS Nera; nr.1426/01.04.2021/OS Bozovici; nr.2636/07.04.2021/OS 
Bocsa Română; 3966/08.04.2021/ DS Caras - Severin; nr.4156/14.04.2021/DS Caras -
Sev~rin (Fond Forestier), nr.998/10.03.2021/0S Rusca Montană; nr.972/11.03.2021/OS Oţelu 
Roşu; nr.3069/08.04.2021/ OS Caraş - Severin (Comercializarea masei lemnoase), 
nr.2831/04.11.2020/OS Nera; nr.3163/05.11.2020/OSBozovici; nr.2803/06.11.2020/OS 
Berzasca; nr.963/11.03.2021/Otelu Rosu; 1015/12.03.2021/OS Rusca Montana; 

' ' nr.1134/15.03.2021/OS Oraviţa; nr.547/15.03.2021/OS Berzasca; nr.1096/16.03.20.03.2021/OS 
Nera; nr.1155/17.03.2021 /OS Bozovici (Amenajarea Pădurilor, Evidenţa Suprafeţelor, Păduri 
Private, Perdele Forestiere, Cadastru), nr.1184/19.03.2021/OS Oraviţa; nr.3081şi 
3082/19.03.2021/DS CS; nr.3103 si 3104/22.03.2021/DS CS; nr.3300, 3306 si . ' 
3308/25.03.2021/DS CS (Paza şi Protecţia Pădurilor), nr.3047/18.03.2021/DS CS (Cinegetică, 
Salmonicultură şi Silvoturism), nr.2767, 2782 şi 2783/11.03.2021/0S CS; 
nr.2790/12.03.2021/DS CS; nr.3036,3048 şi 3057/18.03.2021/DS CS (Regenerarea Pădurilor -
Dezvoltare), nr.11534/02.11.2020/DS CS; 4315/03.11.2020/OS Rusca Montană; 
3443/03.11 .2020/OS Oţelu Roşu; nr.2764/04.11.2020/OS Berzasca; nr.5375/04.11.2020/OS 
Oraviţa; nr.3850/05.11.2020/OS Nera; nr.1076/11.03.2021/OS Bozovici (Transporturi -
Mecanizare, Investiţii din Fonduri Proprii şi Accesibilizare), nr.4139/13.04.2021/DS CS (Investiţii 
şi Drumuri Forestiere, Reverificări Investiţii din Fonduri de Accesibilizare), 
nr.3301/25.03.2021/DS CS (Achiziţii Publice), nr.4211/28.10.2020/OS Rusca Montană; 
nr.3336/29.10.2020/OS Otelu Rosu; 550/15.03.2021/OS Berzasca; 1154/16.03.2021 ?OS 

' ' 
Oraviţa; 3083/19.03.2021/DS CS (Activitatea Financiar - Contabilă), nr.12028/12.11 .2020/OS 
Berzasca; nr.3/SCFG/19.03.2021/DS CS; nr.4/SCFG/26.03.2021/0S Bozovici; 
nr.1159/19.03.2021/OS Nera; nr.11961/12.11.2020/DS CS; nr.11917/10.11.2020/DS CS; 
nr.3080/19.03.2021/DS CS (Situaţia Financiar - Gestionară) , nr.3072/19.03.2021/DS CS 
(Organizare, Resurse Umane), nr.11656/05.11.2020/DS CS; 3192/23.03.2021/DS CS 
(Securitate şi Sănătate în Muncă), nr.3053/18.03.2021/DS CS(Juridic şi Contencios 
Administrativ). 

NOTELE DE CONSTATARE, enumerate mai sus, conţin detalii privind aspectele şi 
deficienţele constatate, descrierea faptelor şi nominalizarea persoanelor pentru care au fost 
propuse sancţiuni şi completează prezentul RAPORT , facând parte integrată din acesta. 
NOTELE DE CONSTAT ARE pot fi găsite la Direcţia Silvică Caraş - Severin şi la arhiva 
controlului depozitată la Compartimentul Corp Control din centrala regiei. De asemenea, la 
sediile specificate anterior se găsesc şi toate materialele (inclusiv materialele foto) întocmite de 
comisiile de control numite prin Decizia Directorului Direcţiei Silvice Caraş - Severin nr. 
225/31.03.2021 urmare NOTEI ce a fost transmisă de către delegatul regiei conducerii OS 
Caraş - Severin, înregistrată la direcţie sub numărul 3332/26.03.2021 . 
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NOTELE DE RELAŢII solicitate, pe care organele de control le-au depus împreună cu 
NOTELE DE CONSTATARE, se regăsesc la arhiva controlului, la Compartimentul Corp Control 
din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA şi , la solicitare, pot fi puse la dispoziţia 
celor în drept, în copie conformă cu originalul. 

RAPORTUL, precum şi o parte dintre materialele folosite la redactarea acestuia, sunt 
disponibile şi pe suport electronic (memory stick), ce poate fi găsit la Compartimentul Corp 
Control din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor- ROMSILVA. 

Prezentul RAPORT, aprobat de conducerea regiei, va fi transmis la OS Caraş - Severin 
pentru ducere la îndeplinire întocmai a măsurilor şi punere în aplicare a sancţiunilor, în condiţiile 
legii. De asemenea, RAPORTUL va fi transmis la toate departamentele şi direcţia economică 
din cadrul regiei precum şi la Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ şi la Serviciul 
Organizare Programare şi Resurse Umane, pentru luare la cunoştinţă şi ducere la îndeplinire, 
de la caz la caz, a măsurilor din sfera de competenţă a resortului respectiv. 

Direcţia Silvică Caraş - Severin va înainta conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor -
ROMSILVA, până la data de 31.08.2021, o INFORMARE privind ducerea la îndeplinire a 
măsurilor cuprinse în prezentul RAPORT. 

COORDONATOR CONTROL, 

Daniel LUPU 
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