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la Direcţia Silvică Caraş-Severin şi la o serie de ocoale silvice din subordinea
acesteia.

1. Verificarea modului de organizare si desfăsurare a licitatiilor privind
valorificarea masei lemnoase pe picior
Directia Silvică Caraş-Severin organizează licitaţii privind valorificarea
masei lemnoase pe picior şi fasonată, către operatori economici, pe baza unui
regulament propriu al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care a fost
aprobat de către Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, datorita faptului ca aceştia considera ca Hotărârea de Guvern nr. 85/
2004, cu modificările şi completările ulterioare, este abrogată implicit, întrucât
în noul Cod Silvic (Legea nr. 46/2008), cu modificările şi completările ulterioare,
nu mai exista temei legal privind emiterea unui nou act normativ care să
reglementeze modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor privind
valorificarea masei lemnoase provenită din pădurile proprietate publică, către
operatori economici.
În urma verificării licitaţiilor organizate în perioada 15.12.2009 şi până la
zi, pentru masa lemnoasă pe picior s-a constatat ca au fost admişi la preselecţie
şi implicit la licitaţie operatori economici care la data preselecţiei sau a licitaţiei
aveau datorii faţă de Direcţia Silvică Caraş-Severin. Astfel:
- la licitaţia din data de 15.12.2009 a fost primit la licitaţie operatorul
economic S.C . Bradul S.R.L., care conform listei parteneri (cont 4111) rezultă
ca avea o datorie faţă de direcţia silvică în sumă de 59283,89 lei, iar direcţia
avea faţă de acest operator economic o datorie în sumă de 75327,43 lei, iar la
data licitaţiei nu au fost întocmite documentele de compensare a creanţelor;
- la licitaţia din data de 14.01.2010 au fost admişi operatori economici care
aveau datorii, Ex: S.C. Codruţa & Camelia S.R.L. cu suma de 326 lei şi
S.C. Răzuşana S.R.L cu suma de 3721,88 lei, iar la data controlului aceştia au
datorii scadente faţă de D.S. Caraş-Severin, după cum urmează; S.C. Codruţa
& Camelia S.R.L., suma de 34212,58 lei, iar S.C. Răzuşana S.R.L., suma de
95859,7 lei;
- la licitaţia din data de 26.02.2010 au fost admişi operatori economici care
aveau datorii, Ex: S.C. Valy M Com S.R.L., cu suma de 5238,44 lei şi
S.C. Mangi MSM S.R.L., cu suma de 933,03 lei, iar la data controlului
S.C. Mangi MSM S.R.L., are datorii scadente faţă de Direcţia Silvica CaraşSeverin, în sumă de 115444,88 lei;
- la licitaţia din data de 23.04.2010 au fost admişi operatori economici care
aveau datorii, Ex: S.C. Susai S.R.L., dator la Ocolul Silvic Rusca Montană cu
suma de 666,25 lei, iar Ocolul Silvic Oţelul Roşu are de achitat operatorului
economic suma de 53484,18 lei, S.C. Enea Cheile Nerei S.R.L., are datorii de
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28787,22 lei, din care cu suma de 18810,22 lei se aflau în litigiu, în instanţă,
S.C. LTD Lucy Trans S.R.L., are datorii de 33394,92 lei, S.C. Sigheteanu
S.R.L., are datorii de 2680,8 lei, S.C. Iuly & Bogdy S.R.L., are datorii de 10295
lei şi S.C. SMP Pavel S.R.L., avea datorii de 13490,25 lei, iar direcţia faţă de
firmă avea suma de 117508,03 lei, la acesta data nefiind realizate compensările,
iar la data controlului au datorii scadente S.C. Susai S.R.L., datorii scadente în
sumă de 96956,09 lei, S.C. Enea Cheile Nerei S.R.L., are datorii scadente în
sumă de 43160,22 lei, S.C. LTD Lucy Trans S.R.L., are datorii scadente în sumă
de 87634,26 lei, S.C. Sigheteanu S.R.L., are datorii scadente în sumă de 12491
lei, S.C. Iuly & Bogdy S.R.L., are datorii scadente în sumă de 8219,24 lei şi S.C.
SMP Pavel S.R.L., are datorii scadente în sumă de 16247,1 lei;
- la licitaţia din data de 21.05.2010 au fost admişi operatori economici care
aveau datorii, Ex: S.C. Molid Forest S.R.L., avea datorii în sumă de 35147,37
lei la Ocolul Silvic Rusca Montană, dar ocolul silvic a comunicat o situaţie din
care rezultă că operatorul economic nu este dator, iar la data controlului S.C.
Molid Forest S.R.L., are datorii scadente faţă de Direcţia Silvică Caraş-Severin,
în sumă de 108559,97 lei;
- la licitaţia din data de 28.06.2010 au fost admişi operatori economici care
aveau datorii, Ex: S.C. Enea Cheile Nerei S.R.L., avea datorii în sumă de
18810,22 lei, pentru care există un litigiu în instanţă, S.C. SMP Pavel S.R.L.,
avea datorii de 604,47 lei, S.C. Bradul S.R.L., avea datorii în sumă de 2433 lei,
iar direcţia silvică avea datorii faţă de operatorul economic în sumă de 50560,52
lei, fără a fi realizate compensările, S.C. Singur Eu Simi S.R.L., avea datorii în
sumă de 1801,60 lei, iar direcţia silvică faţă de operatorul economic în sumă de
4814,46 lei fără a fi realizate compensările, iar la data controlului au datorii
scadente faţă de direcţia silvică după cum urmează: S.C. Enea Cheile Nerei
S.R.L., suma de 43160,22 lei, S.C. SMP Pavel S.R.L., suma de 16247,1 lei,
S.C. Bradul S.R.L., suma de 61052,16 lei;
- la licitaţia din data de 26.07.2010 au fost admişi operatori economici care
aveau datorii, Ex: S.C. Molidul S.R.L., avea datorii în sumă de 28797,77 lei faţă
de direcţia silvică, iar direcţia silvică avea datorii faţă de operatorul economic
suma de 11088,00 lei, fără a fi realizate compensările, S.C. And Silva S.R.L.,
avea datorii în sumă de 1828,67 lei fată de direcţia silvică, iar direcţia silvică
avea datorii faţă de operatorul economic suma de 133562,78 lei fără a avea
realizate compensările, S.C. Singur Eu Simi S.R.L., avea datorii în sumă de
1801,60 lei, iar direcţia silvică faţă de operatorul economic în sumă de 4814,46
lei fără a fi realizate compensările, iar la data controlului au datorii scadente faţă
de direcţia silvică după cum urmează: S.C. Molidul S.R.L., suma de 108559,97
lei, S.C. And Silva S.R.L., suma de 38866,6 lei, S.C. Singur Eu Simi S.R.L.,
suma de 11184,8 lei;
- la licitaţia din data de 31.08.2010 au fost admişi operatori economici care
aveau datorii, Ex: S.C. Molidul S.R.L., avea datorii în sumă de 74766,77 lei faţă
de direcţia silvică, dar conform adresei Ocolului Silvic Rusca Montană rezultă că
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este dator doar cu suma de 34881 lei, S.C. And Silva S.R.L., avea datorii în
sumă de 30682,62 lei faţă de direcţia silvică, iar direcţia silvică avea datorii faţă
de operatorul economic suma de 195562,78 lei fără a avea realizate
compensările, S.C. Forexina S.R.L., avea datorii în sumă de 27331,90 lei, iar
la data controlului au datorii scadente faţă de direcţia silvică după cum
urmează: S.C. Molidul S.R.L., suma de 108559,97 lei, S.C. And Silva S.R.L.,
suma de 38866,6 lei, S.C. Forexina S.R.L. suma de 50569 lei;
- la licitaţia din data de 21.09.2010 a fost admis operatorul economic S.C.
Forexina S.R.L., care avea datorii în sumă de 35825,31 lei, iar la data controlului
S.C. Forexina S.R.L., are datorii scadente faţă de direcţia silvică în sumă de
50569 lei;
- la licitaţia din data de 14.10.2010 a fost admis operatorul economic S.C.
Enea Cheile Nerei S.R.L., care avea datorii în sumă de 18810,22 lei, suma care
făcea obiectul unui litigiu în instanţă, iar la data controlului S.C. Enea Cheile
Nerei S.R.L., are datorii scadente faţă de direcţia silvică în sumă de 50569 lei;
2. Verificarea modului de organizare si desfăşurare a licitaţiilor privind
valorificarea masei lemnoase fasonate.
- la licitaţia din data de 21.01.2010 a fost admis operatorul economic S.C.
Bradul S.R.L., care avea datorii în sumă de 38106,1 lei, iar direcţia avea faţă
de acest operator economic o datorie în sumă de 57209,13 lei, la data licitaţiei
nu au fost întocmite documentele de compensare a creanţelor, iar la data
controlului S.C. Bradul S.R.L., are datorii scadente faţă de direcţia silvică în
sumă de 61052,16 lei;
- la licitaţia din data de 18.02.2010 a fost admis operatorul economic S.C.
Bradul S.R.L., care avea datorii în sumă de 28106 lei, iar direcţia avea faţă de
acest operator economic o datorie în sumă de 57209,13 lei, iar la data licitaţiei
nu au fost întocmite documentele de compensare a creanţelor, iar la data
controlului S.C. Bradul S.R.L., are datorii scadente faţă de direcţia silvică în
sumă de 61052,16 lei;
- la licitaţia din data de 04.03.2010 a fost admis operatorul economic S.C.
Bradul S.R.L., care avea datorii în sumă de 28106 lei, iar direcţia avea faţă de
acest operator economic o datorie în sumă de 83743,13 lei, la data licitaţiei nu
au fost întocmite documentele de compensare a creanţelor, iar la data
controlului S.C. Bradul S.R.L., are datorii scadente faţă de direcţia silvică în
sumă de 61052,16 lei;
- la licitaţia din data de 25.03.2010 a fost admis operatorul economic S.C.
Losan România S.R.L., care avea datorii în sumă de 343510,87 lei, iar la data
controlului S.C. Losan România S.R.L., are datorii scadente faţă de direcţia
silvică în sumă de 226897,17 lei, iar suma de 768979,19 lei face obiectul unui
litigiu aflat în instanţă;
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- la licitaţia din data de 29.03.2010 au fost admişi operatorii economici S.C.
SMP Pavel S.R.L., care avea datorii în suma de 5001,01 lei, iar direcţia avea
faţă de acest operator economic o datorie în sumă de 79722,10 lei, la data
licitaţiei nu au fost întocmite documentele de compensare a creanţelor S.C.
Bradul S.R.L., care avea datorii în sumă de 58567,1 lei, iar direcţia avea faţă
de acest operator economic o datorie în sumă de 83743,13 lei, la data licitaţiei
nu au fost întocmite documentele de compensare a creanţelor, la data
controlului S.C. SMP Pavel S.R.L., are datorii scadente faţă de direcţia silvică în
sumă de 16247,1 lei şi S.C. Bradul S.R.L., are datorii scadente faţă de direcţia
silvică în sumă de 61052,16 lei;
- la licitaţia din data de 30.04.2010 a fost admis operatorul economic S.C.
Bambus Forest S.R.L., care avea datorii în sumă de 2718,53 lei, iar direcţia
avea faţă de acest operator economic o datorie în sumă de 63765,91 lei, la data
licitaţiei nu au fost întocmite documentele de compensare a creanţelor, iar la
data controlului S.C. Bambus Forest S.R.L., are datorii scadente faţă de direcţia
silvică în sumă de 108207,72 lei;
- la licitaţia din data de 23.06.2010 au fost admişi operatorii economici S.C.
Bradul S.R.L. care avea datorii în sumă de 36001,1 lei, iar direcţia avea faţă de
acest operator economic o datorie în sumă de 50560,52 lei, la data licitaţiei nu
au fost întocmite documentele de compensare a creanţelor şi S.C. Losan
România S.R.L., care avea datorii în sumă de 518934,14 lei, la data controlului
S.C. Bradul S.R.L., are datorii scadente faţă de direcţia silvică în sumă de
61052,16 lei şi S.C. Losan România S.R.L., are datorii scadente faţă de direcţia
silvică în sumă de 226897,17 lei, iar suma de 768979,19 lei face obiectul unui
litigiu aflat în instanţă;
- la licitaţia din data de 16.07.2010 a fost admis operatorul economic S.C. Losan
România S.R.L., care avea datorii în sumă de 371808,44 lei, iar la data
controlului S.C. Losan România S.R.L., are datorii scadente faţă de direcţia
silvică în sumă de 226897,17 lei, iar suma de 768979,19 lei, face obiectul unui
litigiu aflat în instanţă;

3. Verificarile efectuate la ocoalele silvice
3.1. Ocolul Silvic Anina
3.1.1. S.C. Blek Forest S.R.L.
Operatorul economic a contractat partida 155 cu contractul
359/06.11.2009, fiind eşalonată iniţial la exploatare în perioada 16.11.2009 30.11.2009, fiind stabilită doar o postaţă, a fost emisa autorizaţia de exploatare
având numărul 64/09.11.2009, cu termene 09.11.2009 - 16.12.2009, altele
decât cele din eşalonare, partida fiind predată la exploatare în data de
09.11.2009, dar nu a fost prezentat documentul de plată asigurator cu termen
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scadent de maxim 30 de zile de la predare, document obligatoriu conform O.M.
nr. 391/2003 modificat cu
O.M. nr. 392/2005, a fost emisa factura
000477/18.11.2009 pe valoarea de 150640,00 lei. Din motive neelucidate a fost
realizată o nouă eşalonare la exploatare în data de 11.12.2009, înregistrată la
numărul 3771/11.12.2009, având termene de exploatare 16.11.2009 31.12.2009, a fost întocmit procesul verbal de predare - primire a parchetului în
data de 09.12.2009, anterior noi eşalonări, prin care a fost predată a doua
postaţă la exploatare, iar în data de 16.12.2009 a fost realizată reprimirea
parchetului. La data de10.12.2009, când a fost organizată preselecţia pentru
licitaţia din data de 15.12.2009, operatorul economic figura în contul 41111 ca
fiind dator cu suma de 150640,00 lei, şi cu toate acestea a fost admis la licitaţia
din data de 15.12.2009. În data de 11.01.2010 a fost organizată preselecţia
pentru licitaţia din data de 14.01.2010, data la care operatorul economic era
dator cu suma de 103.500,42 lei, şi cu toate acestea a fost admis la licitaţie.
Încasarea contravalorii masei lemnoase aferente acestei partizi s-a realizat în
data de 15.12.2009, suma de 52640 lei, cu fila CEC scadentă în data de
29.01.2010 suma de 50000 lei, cu ordin de plată din data de 21.01.2010 suma
de 40468,00 lei şi prin compensarea garanţiei în sumă de 7532,00 lei, de unde
rezultă în mod indubitabil ca la data predării postaţelor nu erau documentele de
plată asiguratorii cu scadenţă la maxim 30 de zile de la predarea masei
lemnoase. Operatorul economic a adjudecat la licitaţiile din datele de
15.12.2009 si 14.01.2010 un număr de trei partizi la Ocolul Silvic Anina, iar
modul de derulare a contractelor de furnizare a masei lemnoase se prezintă
astfel:
- Partida 144, contractată cu contractul numărul 100/14.01.2010 şi a fost
eşalonată la exploatare în perioada 15.02.2010 - 15.03.2010, a fost autorizată
la exploatare cu autorizaţia nr. 11/26.01.2010, având termene de recoltare şi
colectare 03.02.2010 - 03.03.2010, altele decât cele din eşalonare, a fost
realizată predarea parchetului în data 03.02.2010, iar ca document de plată
asigurator a avut fila CEC 0119368/03.02.2010, care a fost refuzată de bancă
în data de 03.03.2010 datorită lipsei de disponibil, suma fiind de 82720 lei.
- Partida 142, contractată cu contractul numărul 12/15.12.2009 şi a fost
eşalonată la exploatare în perioada 11.01.2010 - 11.02.2010, a fost autorizată
la exploatare cu autorizaţia nr. 5/14.01.2010, având termene de recoltare şi
colectare 14.01.2010 - 14.02.2010, altele decât cele din eşalonare, a fost
realizată predarea parchetului în data 14.01.2010, iar ca document de plată
asigurator a avut fila CEC 0119364/11.02.2010, care a fost refuzată de bancă
în data de 16.02.2010 datorita lipsei de disponibil, suma fiind de 97414 lei.
- Partida 135, contractată cu contractul numărul 11/15.12.2009 şi a fost
eşalonată la exploatare în perioada 25.01.2010 - 25.02.2010, a fost autorizată
la exploatare cu autorizaţia nr. 6/14.01.2010, având termene de recoltare şi
colectare 25.01.2010 - 25.02.2010, a fost realizată predarea parchetului în data
14.01.2010, iar ca document de plată asigurator a avut fila CEC 0119365/
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25.02.2010, care a fost refuzată de bancă în data de 25.02.2010 datorită lipsei
de disponibil, suma fiind de 62909 lei.
Operatorul economic este chemat de către Direcţia Silvică CaraşSeverin la conciliere în data de 05.11.2010 cu adresa numărul 8156/
18.10.2010.
3.1.2. Operatorul economic S.C. LOSAN România S.R.L., prestator
S.C. TOM FOREST PROD S.R.L.
- Partida 35, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 5970/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3945/ 29.10.2008 a fost eşalonată la exploatare în perioada 01.03.2009 30.04.2009, fiind stabilite două postaţe, a fost autorizată la exploatare cu
autorizaţia nr. 13/23.02.2009, având termene de recoltare şi colectare
01.03.2009 - 30.04.2009, a fost realizată predarea parchetului în data de
03.03.2009 au fost predate ambele postaţe, iar ca document de plată asigurator
a avut fila CEC 0070847/ 31.03.2009, emis de către S.C. TOM FOREST PROD
S.R.L., care a fost refuzată de bancă în data de 08.04.2009 datorită lipsei de
disponibil, suma fiind de 66319,89 lei.
3.1.3. Operatorul economic S.C. LOSAN România S.R.L., prestator
S.C. STEJAR FOREST S.R.L.
- Partida 95, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 5970/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3945/ 29.10.2008 a fost eşalonată la exploatare în perioada 15.01.2009 30.04.2009, fiind stabilite patru postaţe, a fost autorizata la exploatare cu
autorizaţia nr. 4/ 20.01.2009, având termene de recoltare şi colectare
15.01.2009 - 30.04.2009, a fost realizata predarea primei postaţe în data de
21.01.2009,
iar ca document de plată asigurator a avut fila CEC
0064256/20.02.2009, pentru suma de 30702,24 lei, emis de către S.C. STEJAR
FOREST S.R.L., care la solicitarea acestuia nu a fost depusă fila CEC în bancă,
în data de 02.02.2009 a fost predată postaţa numărul doi, iar ca document de
plată asigurator a avut fila CEC 0064229/ 02.03.2009 pentru suma de 59616 lei,
emis de către S.C. STEJAR FOREST S.R.L., fila ce a fost refuzată de bancă în
data de 16.03.2009, în data de 11.02.2009 a fost predată la exploatare postaţa
numărul trei, iar ca document de plată asigurator a avut fila CEC
0064262/04.03.2009 pentru suma de 59616 lei, emis de către S.C. STEJAR
FOREST S.R.L., fila ce a fost refuzată de bancă în data de 13.03.2009, iar în
data de 05.05.2009 în urma inventarierii masei lemnoase neexploatate a fost
întocmit actul de constatare.

3.2. Ocolul Silvic Resiţa
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3.2.1. Operatorul economic S.C. LOSAN România S.R.L., prestator
S.C. TOM FOREST PROD S.R.L.
- Partida 941, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 5970/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3945/ 29.10.2008 a fost eşalonată la exploatare în perioada 01.03.2009 30.04.2009, fiind stabilite două postaţe, a fost întocmit procesul verbal de
începere a calamităţii în data de 19.02.2009 şi procesul verbal de încetare a
calamităţii din data de 10.03.2009, a fost autorizată la exploatare cu autorizaţia
nr. 29/ 27.03.2009, având termene de recoltare şi colectare 27.03.2009 30.04.2009, a fost realizată predarea ambelor postaţe în data de 27.03.2009,
iar ca document de plată asigurator a avut fila CEC 0070976/27.04.2009, pentru
suma de 20764 lei, emis de către S.C. TOM FOREST PROD S.R.L ., iar
această filă de CEC a fost refuzată de bancă în data de 29.04.2009.
- Partida 939, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 5970/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3945/ 29.10.2008 a fost eşalonată la exploatare în perioada 15.02.2009 31.03.2009, fiind stabilite două postaţe, a fost întocmit procesul verbal de
începere a calamităţii în data de 19.02.2009 şi procesul verbal de încetare a
calamităţii din data de 10.03.2009, a fost autorizată la exploatare cu autorizaţia
nr. 21/ 10.03.2009, având termene de recoltare şi colectare 10.03.2009 31.03.2009, a fost realizată predarea ambelor postaţe în data 10.03.2009, iar
ca document de plata asigurator a avut fila CEC 0065106/14.04.2009, pentru
suma de 13093,50 lei, emis de către S.C. TOM FOREST PROD S.R.L., iar
acesta fila de CEC a fost refuzata de banca în data de 17.04.2009.
- Partida 968, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 5970/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3945/ 29.10.2008 a fost eşalonată la exploatare în perioada 01.03.2009 31.05.2009, fiind stabilite trei postaţe, a fost întocmit procesul verbal de începere
a calamităţii în data de 19.02.2009 şi procesul verbal de încetare a calamităţii
din data de 10.03.2009, a fost autorizată la exploatare cu autorizaţia nr.
22/11.03.2009, având termene de recoltare şi colectare 11.03.2009 31.03.2009, a fost realizată predarea ambelor postaţe în data de 13.03.2009, iar
ca document de plată asigurator a avut fila CEC 0065108/16.04.2009, pentru
suma de 38748,32 lei, emis de către S.C. TOM FOREST PROD S.R.L., iar
acesta filă de CEC a fost refuzată de bancă în data de 17.04.2009.
- Partida 983, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 5970/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3945/ 29.10.2008 a fost eşalonată la exploatare în perioada 15.03.2009 30.04.2009, fiind stabilite două postaţe, a fost autorizată la exploatare cu
autorizaţia nr. 23/ 11.03.2009, având termene de recoltare şi colectare
16.03.2009 - 31.03.2009, a fost realizată predarea ambelor postaţe în data de
27.03.2009, iar ca document de plată asigurator a avut filă CEC
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0065109/23.04.2009, pentru suma de 22160,29 lei, emis de către S.C. TOM
FOREST PROD S.R.L., iar acesta filă de CEC a fost refuzată de banca în data
de 24.04.2009.
- Partida 950, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 5970/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3945/ 29.10.2008 a fost eşalonată la exploatare în perioada 15.03.2009 30.04.2009, fiind stabilite două postate, a fost autorizată la exploatare cu
autorizaţia nr. 24/ 11.03.2009, având termene de recoltare şi colectare
16.03.2009 - 31.03.2009, a fost realizată predarea ambelor postaţe în data
16.03.2009,
iar ca document de plată asigurator a avut fila CEC
0065110/23.04.2009, pentru suma de 32669,89 lei, emis de către S.C. TOM
FOREST PROD S.R.L., iar acesta filă de CEC a fost refuzată de bancă în data
de 24.04.2009.
3.2.2. Operatorul economic S.C. Răzuşana S.R.L.
- Partida 1059, contractata de către S.C. Răzuşana S.R.L. cu contractul
numărul 346/09.10.2009 şi a fost eşalonată la exploatare în perioada
01.04.2010 - 30.04.2010, fiind stabilită o postaţă, a fost autorizată la exploatare
cu autorizaţia nr. 20/01.04.2010, având termene de recoltare şi colectare
01.04.2010- 30.04.2010, aceasta fiind prelungită până la data de 15.07.2010, a
fost realizată predarea postatei în data de 27.05.2010, iar ca document de plata
asigurator a avut fila CEC 0027268/ 28.06.2010, pentru suma de 59299,70 lei,
emis de către S.C. RĂZUŞANA S.R.L., iar această filă de CEC a fost refuzată
de bancă în data de 29.06.2010.

3.3. Ocolul Silvic Văliug
3.3.1. Situaţia facturilor neîncasate:
La data controlului valoarea totală a facturilor neîncasate de către Ocolul
Silvic Văliug este de 472799,27 lei. Exemple de facturi cu data scadentă
depeşită şi neîncasate până la această dată de către Ocolul Silvic Văliug sunt:
- Factura fiscală nr. 215786/12.11.2009 în cuantum de 34581,49 lei, emisă
pentru S.C. Losan România S.R.L, reprezentând contravaloarea unui volum de
270 mc., masă lemnoasă pe picior din partida 694 de produse Acc. I Cantar,
masă lemnoasă exploatată şi transportată. De menţonat că, exploatarea masei
lemnoase din partida 694 s-a facut de catre operatorul economic S.C. Extensiv
Company S.R.L., cu sediul în Reşita, str. Văliugului, nr. 2 B (operator economic
aflat la aceasta dată în stare de insolvenţă). La data actuală există în partidă un
stoc de cca. 195 mc., masă lemnoasă pe picior şi cca. 30 mc., masă lemnoasă
în platforma primară, nefacturată operatorului economic. Mai mult, operatorul
economic S.C. Extensiv Company S.R.L., a transportat în data de 09.06.2010
un volum de cca. 45 mc., lemn lucru răşinos şi foios din partida 694, nefacturaţi
până la aceasta dată operatorului economic.
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- Factura fiscală nr. 215775/29.10.2009 în cuantum de 2955,165 lei, emisă
pentru S.C. Losan România S.R.L, reprezentând contravaloarea masei
lemnoase din partida 713 de produse secundare Liscov. Exploatarea masei
lemnoase din această partidă s-a făcut tot de către operatorul economic S.C.
Extensiv Company S.R.L. (societate aflată la această dată în insolvenţă).
- Facura fiscală nr. 1564043/01.06.2010 în cuantum de 36560 lei, emisă
pentru S.C. Răzuşana S.R.L., reprezentând contravaloarea unui volum de 457
mc., masă lemnoasă pe picior din partida 815 de produse principale (P I)
Breazova. De menţionat că în suprafaţa acestei partizi a fost constatat de către
Ocolul Silvic Văliug şi un prejudiciu inevitabil în volum de 33 mc si cu o valoare
de 3174,4 lei, care nu a fost încă facturat operatorului economic. Din datele
furnizate de catre Ocolul Silvic Văliug reiese faptul că la această dată operatorul
economic S.C. Răzuşana S.R.L, se afla în procedură de insolvenţă. Masa
lemnoasă din partida 815 a fost exploatată şi transportată aproape integral,
partida nefiind încă reprimită.
Menţionăm că până la această dată nu au fost calculate penalităţi de
neplată a facturilor sus menţionate în termen, conform clauzelor prevăzute în
contractele de vânzare a masei lemnoase.
3.3.2. Situaţia scoaterilor din fondul forestier
În cursul anului 2009, S.C. Enel Distributie Banat S.R.L. a executat o lucrare
de pozare cablu electric subteran între localităţile din Reşiţa şi Văliug executând
în acest sens un şant în care a fost amplasat un cablu electric. Din verificările
efectuate în teren s-a constatat ca acest şanţ este amplasat în mare parte în
fondul forestier de pe raza Ocolului Silvic Văliug (UP. VII, ua. 52, 68, 69, 73).
La sediul Ocolului Silvic Văliug nu s-a găsit documentaţia pentru ocuparea
temporară a suprafeţei respective din fondul forestier naţional.
Cu privire la situaţia suprafeţelor înscrise în amenajamentele silvice ca şi
ocupaţii şi litigii, pe suprafaţa Ocolului Silvic Văliug există un număr de 7 u.a-uri
cu o suprafaţă totală de 6,0 ha. Din verificările efectuate în teren s-a constatat
că aceste suprafeţe sunt în mare parte ocupate de persoane fizice care au
construit de-a lungul anilor o serie de construcţii. Astfel, Ocolul Silvic Văliug va
face demersurile legale în cel mai scurt timp posibil de soluţionare şi clarificare
a situaţiei juridice a acestor suprafeţe.
3.3.3. Valorificarea masei lemnoase
Din verificările efectuate, prin sondaj s-a constatat ca în decursul anului
2010 Ocolul Silvic Văliug a valorificat la licitaţiile organizate în 22.01.2010;
29.03.2010 şi 27.05.2010 masă lemnoasă fasonată din sortimentul furnir tehnic
din specia fag, constituită în loturi previzionate în baza prevederilor actelor de
punere în valoare, contrar prevederilor art. 37, alin. (3) din Regulamentul de
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valorificare a masei lemnoase aprobat prin H.C.A nr. 11/09.09.2009 al R.N.P.Romsilva.

3.3.4. Operatorul economic S.C. LOSAN România S.R.L., prestator
S.C. STEJAR FOREST S.R.L.
- Partida 678, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 7107/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3946/ 29.10.2008 a fost eşalonată la exploatare în perioada 01.02.2009 30.04.2009 şi 15.09.2009 - 31.10.2009, fiind stabilite cinci postaţe, a fost
autorizată la exploatare cu autorizaţia nr. 7/22.01.2009, având termene de
recoltare şi colectare 02.02.2009 - 30.04.2009 şi 15.09.2009 - 31.10.2009, a fost
realizată predarea primelor două postaţe în data de 23.01.2009, iar ca
document de plată asigurator a avut fila CEC 0064261/27.02.2009, pentru suma
de 19162,80 lei, emis de către S.C. STEJAR FOREST S.R.L., care la solicitarea
operatorului economic nu a fost depus în bancă, şi fila CEC
0064263/10.03.2009, pentru suma de 31938,00 lei, emis de către S.C. STEJAR
FOREST S.R.L., care la data de 13.03.2009 a fost refuzat de bancă, iar în data
de 31.03.2009, (după data incidenţei bancare şi ulterior adresei Direcţiei
Silvice Caraş-Severin de sistare a exploatării masei lemnoase) a fost
predată postaţa numărul trei, iar ca document de plată asigurator a avut fila CEC
0064230/30.04.2009 pentru suma de 31938 lei, emis de către S.C. STEJAR
FOREST S.R.L., fila ce a fost refuzată de bancă în data de 07.05.2009.
Exploatarea masei lemnoase a fost realizată de către S.C. Frasinul S.R.L., prin
emiterea unei noi autorizaţii nr. 59/21.09.2009 ( care nu este generată în
sistemul SUMAL).
- Partida 686, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 7107/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3946/ 29.10.2008 a fost eşalonată la exploatare în perioada 15.01.2009 30.04.2009, fiind stabilite patru postaţe, care a fost autorizată la exploatare cu
autorizaţia
nr. 5/22.01.2009, având termene de recoltare şi colectare
22.01.2009-30.04.2009, a fost realizată predarea primei postaţe în data de
22.01.2009, iar ca document de plată asigurator a avut fila CEC
0064258/16.02.2009, pentru suma de 38590,36 lei, emis de către S.C. STEJAR
FOREST S.R.L., care la solicitarea operatorului economic nu a fost depus în
bancă, iar în data de 05.02.2009 a fost predată postaţa numărul doi, iar ca
document asigurator de plată a avut fila CEC 0064267/03.03.2009, pentru suma
de 46216,00 lei, emis de către S.C. STEJAR FOREST S.R.L., care la data de
13.03.2009 a fost refuzat de bancă, în data de 27.02.2009 au fost predate
postaţele trei şi patru, iar ca document de plată asigurator a avut fila CEC
0064269/04.05.2009 pentru suma de 37354,08 lei, emis de către S.C. STEJAR
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FOREST S.R.L., fila ce a fost refuzată de bancă în data de 05.05.2009 şi fila
CEC 0064268/02.04.2009 pentru suma de 46216,00 lei, emis de către S.C.
STEJAR FOREST S.R.L., fila ce a fost refuzată de bancă în data de 08.04.2009.
- Partida 645, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 7107/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3946/ 29.10.2008 a fost eşalonată la exploatare în perioada 15.01.2009 30.04.2009, fiind stabilite patru postaţe, a fost autorizată la exploatare cu
autorizaţia nr. 6/ 22.01.2009, având termene de recoltare şi colectare
22.01.2009-30.04.2009, a fost realizată predarea primei postate în data
22.01.2009,
iar ca document de plată asigurator
a avut fila CEC
0064259/16.02.2009, pentru suma de 24140,4 lei, emis de către S.C. STEJAR
FOREST S.R.L., care la solicitarea operatorului economic nu a fost depusă fila
în bancă, în data de 04.02.2009 a fost predată postaţa numărul doi, iar ca
document asigurator de plată a avut fila CEC 0064270/ 03.03.2009, pentru suma
de 37956,6 lei, emis de către S.C. STEJAR FOREST S.R.L., care la data de
13.03.2009 a fost refuzat de bancă, în data de 27.02.2009 au fost predate
postatele trei şi patru, iar ca document de plată asigurator a avut fila CEC
0064271/02.04.2009 pentru suma de 37956,6 lei, emis de către S.C. STEJAR
FOREST S.R.L., fila ce a fost refuzată de bancă în data de 08.04.2009 şi fila
CEC 0064272/04.05.2009 pentru suma de 23844,34 lei, emis de către S.C.
STEJAR FOREST S.R.L., fila ce a fost refuzată de bancă în data de 05.05.2009.
3.3.5. Operatorul economic S.C. LOSAN România S.R.L., prestator
S.C. TOM FOREST PROD S.R.L.
- Partida 689, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 7107/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3946/ 29.10.2008 a fost eşalonată la exploatare în perioada15.03.2009 31.07.2009, fiind stabilite cinci postaţe, a fost autorizată la exploatare cu
autorizaţia nr. 12/ 09.03.2009, având termene de recoltare şi colectare
15.03.2009 - 30.07.2009, a fost realizată predarea primei postaţe în data de
10.03.2009, iar ca document de plată asigurator a avut fila CEC
0065104/13.04.2009, pentru suma de 29099,86 lei, emis de către S.C. TOM
FOREST PROD S.R.L., iar acesta fila de CEC a fost refuzată de bancă în data
de 15.04.2009.
3.3.6. Operatorul economic S.C. Răzuşana S.R.L.
- Partida 815, contractata de către S.C. Răzuşana S.R.L., cu contractul
numărul 182/26.02.2010 şi a fost eşalonată la exploatare în perioada
25.03.2010 - 25.04.2010, fiind stabilită o postaţă, a fost autorizată la exploatare
cu autorizaţia nr. 46/27.05.2010, având termene de recoltare şi colectare
27.05.2010 -31.07.2010, a fost realizată predarea postaţei în data de
02.06.2010, iar ca document de plată asigurator a avut fila CEC
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0027266/01.07.2010, pentru suma de 36560 lei, emis de către S.C.
RAZUŞANA S.R.L., iar acesta filă de CEC a fost refuzată de bancă în data de
01.07.2010.

3.4. Ocolul Silvic Oraviţa
3.4.1. Operatorul economic S.C. LOSAN România S.R.L., prestator
S.C. STEJAR FOREST S.R.L.
- Partida 709, contractată de S.C. LOSAN România S.R.L., cu contractul
numărul 5970/22.10.2003 şi a fost eşalonată la exploatare în perioada
15.02.2008 - 15.04.2008 şi 15.09.2008 - 31.10.2008, fiind stabilite patru postaţe,
a fost autorizată la exploatare cu autorizaţia nr. 17/15.02.2008, având termene
de recoltare şi colectare 15.02.2008 -15.04.2008 şi 15.09.2008 - 31.10.2008, a
fost realizată predarea primei postaţe în data 15.02.2008, iar predarea postaţei
a doua s-a realizat în data de 03.03.2008, pentru ambele postaţe a fost depusă
în bancă fila de CEC având BM 30301262702, emis de către S.C. STEJAR
FOREST S.R.L., care a fost depus în bancă în data de 07.04.2008, suma
încasată fiind de 101904,37 lei, în data de 19.05.2008 a fost realizată o nouă
eşalonare, dar cu acelaşi termene de exploatare, în data de 15.09.2008 a fost
predată postaţa numărul trei, iar ca document asigurator de plată a avut fila CEC
01434120/06.10.2008, pentru suma de 104697,14 lei, emis de către S.C.
STEJAR FOREST S.R.L., care la data de 21.10.2008 a fost încasată. Conform
raportului lunar al pădurarului titular de canton C
V
, având numărul de
înregistrare 5035/10.10.2008, rezultă că întreaga cantitate de masă lemnoasă a
fost exploatată şi transportată, iar din actul de control al exploatării având
numărul 5213/22.10.2008, întocmit de către reprezentanţii I.T.R.S.V. Timişoara,
rezultă că s-a transportat cantitatea de 2259 mc., iar 30 mc., sunt pe picior şi 12
mc., în faza scos-apropiat. Cu toate că, întreaga cantitate de masă lemnoasă
a fost exploatată şi transportată, Ocolul Silvic Oraviţa în data de 22.12.2008 a
întocmit procesul verbal de predare-primire a parchetului, în care nu se
menţionează cantitatea predată spre exploatare, dar prin diferenţă se pare ca
a fost predată cantitatea de 800 mc., a fost facturată în data de 29.12.2008
cantitatea de 805,665 mc., iar ca document de plată asigurator a avut fila CEC
0065250/ 16.02.2009 pentru suma de 90229,33 lei, emis de către S.C. STEJAR
FOREST S.R.L., filă ce nu a fost depusa în bancă la solicitarea S.C. STEJAR
FOREST S.R.L. În data de 30.12.2008 a fost întocmit actul de constatare având
numărul 6416/31.12.2008, prin care s-a constatat ca întreaga cantitate de masă
lemnoasă a fost exploatată şi că nu este curăţat parchetul de resturi de
exploatare.
Pe parcursul derularii contractului, în baza hotărârii comitetului director
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nr. 2601/14.05.2008, s-a aprobat diminuarea valorică a partizii contractate de la
334496,37 lei, la 299699,77 lei. În data de 29.05.2009, Ocolul Silvic Oraviţa a
întocmit procesul verbal de constatare a infractiunii silvice nr.2033/03.06.2009,
faptuitor fiind S.C. Stejar Forest S.R.L., pentru un volum a prejudiciului de 53,853
mc., şi o valoare a pagubei de 19492,5 lei. Menţionăm faptul că la data
controlului partida nu este reprimită. Referitor la tăierile de igienă şi accidentale,
s-au verificat în teren un număr de trei partizi, din care două de produse igiena
(APV 281336 şi 264739) autorizate şi s-au întocmit procese verbale de control
al exploatarii, iar una de produse accidentale (APV 265287), nu este autorizată,
neconstatându-se deficienţe. S-a constatat ca la nivelul Ocolului Silvic Oraviţa
nu există registru de evidentă a scoaterilor temporare sau definitive din fondul
forestier naţional, iar în urma verificarii EFF-ului întocmit de Ocolul Silvic Oraviţa
la data de 30.06.2010 sunt înregistrate un număr de două scoateri temporare în
termen (01.03.2011), situate în U.P. I Forotic u.a 54 A % cu o suprafaţă de
1,4914 ha. O situaţie deosebită s-a constatat în fondul forestier deţinut de
Primaria Forotic, U.P. I Forotic u.a 40 A%, pentru care ocolul silvic asigură
administrarea în baza contractului nr. 5599/17.11.2008, iar in cursul anului 2009,
prin O.M. nr. 364 /09.06.2009 s-a aprobat scoaterea temporara a unei suprafete
de 1,9959 ha., fond forestier pentru S.C. Joly Rom Cariere S.R.L. cu termen de
reprimire 21.01.2010. Menţionăm ca până în prezent suprafaţa nu a fost redată
în circuitul silvic, deşi prin adresa Direcţiei Generale de Regim Silvic şi Cinegetic
şi Dezvoltare Forestieră nr. 185038/ISZ/11.06.2010 a fost respinsă solicitarea
S.C. Joly Rom Cariere S.R.L., pentru ocuparea temporară a suprafeţei mai sus
menţionată. Din deplasarea în teren, am constatat că la data actuală nu sunt
îndeplinite condiţiile de redare în circuitul silvic, întocmind cu această ocazie o
notă de constatare ce a fost însuşită de către administratotul societăţii,
proprietarul terenului şi administratorul fondului forestier.

3.5. Ocolul Silvic Oţelu Roşu
3.5.1. În anul 2009 a fost exploatat un volum de 15228 mc., întreaga
cantitate fiind facturată şi încasată. În anul 2010, până la data controlului, a fost
contractat un volum de 43300 mc., fiind autorizat un volum de 35500 mc., şi
exploatat un volum de 28800 mc. Situaţia facturilor neîncasate se prezintă
astfel:
S.C. Susai Sevcom S.R.L., suma de 113316 lei.
S.C. Molid Forest S.R.L., suma de 6857 lei.
S.C. Bonlino S.R.L., suma de 10120 lei (din care 7560 lei factură în termen)
Au fost verificate prin sondaj, un număr de 12 partizi constatându-se că
facturarea masei lemnoase se face după predarea spre exploatare, ceea ce
duce la neîncasarea facturilor la timp.
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În cazul partizii 292959, contractată şi autorizată spre exploatare în data de
01.07.2010 către S.C. Susai Servcom S.R.L., operatorul economic a solicitat în
data de 27.09.2010 rezilierea contractului fără penalităţi, solicitare rămasă fără
răspuns din partea Direcţiei Silvice Caraş Severin până la această dată.
În cazul partizilor 245446, 245540 şi 245591, contractate de către S.C.
Colcear Servcom S.R.L. şi eşalonate spre exploatare în perioada 01.09.2010 –
30.09.2010, 01.09.2010 – 30.11.2010 şi respectiv 15.09.2010 – 30.11.2010,
operatorul economic a solicitat în data 01.11.2010 reeşalonarea începând cu
aceeaşi dată. Direcţia Silvică Caraş Severin nu a luat nici o măsură în privinţa
nerespectării eşalonării iniţiale.
Există contracte de furnizare a masei lemnoase pe picior la care operatorii
economici au refuzat eşalonarea propusă de Direcţia Silvică Caraş-Severin
(contractele 495, 496 şi 497/21.09.2010)
În cazul partizii 257331, autorizaţia de exploatare prevede lucrări de
pregătire a parchetului în perioada 25.05.2010 – 15.06.2010, predarea spre
exploatare a fost făcută în data de 15.06.2010, iar în data de 28.05.2010 cu
ocazia unui control de exploatare se constată exploatarea cantităţii de 66 mc
fără a se lua nici o măsură.

3.5.2. Operatorul economic S.C. LOSAN România S.R.L., prestator
S.C. SUSAI SERVCOM S.R.L.
- Partida 533, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 5970/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3945/ 29.10.2008 a fost eşalonată la exploatare în perioada 15.02.2009 31.07.2009, fiind stabilite şase postaţe, a fost autorizată la exploatare cu
autorizaţia nr. 11/ 02.02.2009, fiind realizată predarea primei postaţe în data
02.02.2009, fără a avea document de plată asigurator, în data de 02.03.2009
a fost predată postaţa numărul doi, fără a avea document de plată asigurator, în
data de 18.05.2009 a fost predată postaţa numărul trei, fără a avea document
de plată asigurator, în data de 20.06.2009 a fost predată postaţa numărul patru,
fără a avea document de plată asigurator, în data de 15.12.2009 au fost predate
spre exploatare postaţele numărul cinci şi şase, fără a avea document de plată
asigurator.
- Partida 544, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 5970/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3945/ 29.10.2008 a fost eşalonată la exploatare în perioada 20.01.2009 30.04.2009 şi 15.09.2009 - 20.10.2009, fiind stabilite şase postaţe, a fost
autorizată la exploatare cu autorizaţia nr. 4/20.01.2009, fiind realizată predarea
primei postaţe în data de 23.01.2009, fără a avea document de plată asigurator,
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în data de 03.02.2009 a fost predată postaţa numărul doi, fără a avea document
de plată asigurator, în data de 02.03.2009 a fost predată postaţa numărul trei,
fără a avea document de plată asigurator, în data de 15.12.2009 au fost predate
spre exploatare postaţele numărul patru, cinci şi şase, volumul lor fiind de 1091
mc., iar conform actului de constatare de la 31.12.2009 rezultă că erau pe picior
un volum de 212 mc., predarea postaţelor facându-se fără a avea document de
plată asigurator.
La data controlului contravaloarea masei lemnoase exploatată din
partizile 533 şi 544 şi neîncasată este de 39345,37 lei.
- Partida 195 S, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 5970/22.10.2003 şi actul adiţional la contract, având numărul
3945/29.10.2008, a fost cuprinsă in actul adiţional pe anul 2010, a fost eşalonată
la exploatare în perioada 15.01.2010-30.06.2010, fiind stabilite şase postaţe,
autorizată la exploatare cu autorizaţia nr. 6/18.01.2010, a fost realizată predarea
primei postaţe în data de 18.01.2010, fără a avea document de plată asigurator,
în data de 19.03.2010 a fost predată postaţa numărul doi, fără a avea document
de plată asigurator, în data de 03.06.2010 au fost predate postaţele numărul
trei şi patru fără a avea document de plată asigurator, iar la data de 30.06.2010
a fost întocmit un act de constatare la expirarea termenului de exploatare în care
volumul pe picior era de 1191 mc., în fasonat la cioata 14 mc., şi în faza scosapropiat 10 mc., de unde rezultă că s-a intrat şi în postaţa numărul cinci, cu
toate acestea în data de 28.07.2010 au fost predate spre exploatare postaţele
numărul cinci şi şase, fără a avea document de plată asigurator, valoarea totală
a masei lemnoase predate şi exploatate fiind de 187561,80 lei.

3.5.3. Referitor la contractele pe termen lung încheiate de către Regia
Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Caraş-Severin cu
operatorul economic S.C. Losan România S.R.L.
În anul 2008 au fost încheiate actele adiţionale având numerele 8741/
29.10.2008 respectiv 8740/29.10.2008, la contractele pe termen lung încheiate
de către Regia Naţională a Pădurilor - Direcţia Silvică Caraş-Severin cu
operatorul economic S.C. Losan România S.R.L., fapt ce se situează înafara
cadrului legal, aspect ce a fost semnalat şi de către Regia Naţională a Pădurilor
Romsilva în adresa având numărul 8200/D.N.O./27.11.2008. Mai mult decât
atât Direcţia Silvică Reşiţa, prin reprezentanţii săi legali au solicitat la Regia
Naţională a Pădurilor-Romsilva aprobarea autorizării partizilor având numerele
686 şi 645 de la Ocolul Silvic Văliug, cuprinse în actul adiţional 3946/29.10.2008
(număr de înregistrare de la S.C. Losan România S.R.L.), acestea au fost
eşalonate la exploatare şi în anul 2008, partizi aferente anului de producţie 2009,
iar Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva le comunică că acest act adiţional este
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întocmit fără respectarea cadrului legal. Din expertiza contabilă executată de
către expertul contabil C
M
, rezultă ca a fost expediată masa
lemnoasă din partizile 686 şi 645, începând cu datele 18.11.2008, respectiv
29.11.2008, către diverşi operatori economici dintre care şi S.C. Losan
România S.R.L. De aici se poate trage concluzia că a fost exploatată masa
lemnoasă din partizile având numerele 686 şi 645 de la Ocolul Silvic Văliug,
dar nu au fost autorizate la exploatare şi nici nu au fost operate în sistemul
SUMAL.

3.6. Ocolul Silvic Păltiniş
În cursul anului 2010 la Ocolul Silvic Păltiniş nu sunt scoateri definitive si nici
ocupări temporare de terenuri din fond forestier naţional.
- Partida 80 Progresive I (nr. SUMAL 244507) cu un volum brut de 921 mc.,
a fost contractata de S.C Yuly&Bogdy S.R.L., la valoarea totala de 61475,40 lei,
mai există o creanţă în valoare de 8219,24 lei. Conform actului de constatare
nr. 2740/31.08.2010 (data la care expira termenul de recoltare si colectare din
autorizatia de exploatare nr. 320373/03.05.2010), din partida 80, mai exista un
volum brut de 671 mc., pe picior. Conform procesului verbal de constatare a
unor fenomene de forţă majoră nr. 1402/26.05.2010, a încetat expoatarea masei
lemnoase din această partidă, până în prezent nu a încetat fenomenul de forţă
majoră.
- Partida 994 Progresivă racordare (nr. SUMAL 205608) cu un volum brut de
1542 mc., a fost contractată de S.C Poiana Rusca S.R.L., exista o creanţă în
valoare de 17558,25 lei. Partida este reprimită, conform procesului verbal de
reprimire nr. 364972/15.04.2010.
- Partida 85 Progresiva I (nr. SUMAL 244588) cu un volum brut de 913 mc.,
care a fost contractată de S.C Forest Cretu Ionel S.R.L., exista o creanţă în
valoare de 3966,89 lei. Partida este reprimită, conform procesului verbal de
reprimire nr. 377107/30.09.2010.
- Partida 87 Progresive I (nr. SUMAL 250514) cu un volum brut de 214 mc.,
care a fost contractată de S.C Forest Cretu Ionel S.R.L., exista o creanţă în
valoare de 6300 lei. Partida este reprimită, conform procesului verbal de
reprimire nr. 380072/15.10.2010.
- Partida 88 Progresive I (nr. SUMAL 250651) cu un volum brut de 225 mc.,
care a fost contractată de S.C Falconcrest S.R.L., exista o creanţă în valoare
de 4896,5 lei. În această partidă s-a efectuat un control al expoatarii, ocazie cu
care s-a întocmit proces verbal de control al exploatării din care rezultă ca în
această partidă mai există masa lemnoasă pe picior şi în faze, cantitatea de 65
mc. Cu ocazia controlului s-a mai constatat că au fost tăiaţi ilegal un număr de
5 arbori cu un volum aferent de 6,944 mc., cu o valoare totală a pagubei de 1810
lei. Făptaşii au fost sancţionaţi contravenţional, astfel s-au încheiat un număr de
5 procese verbale de constatare a contraventiilor silvice prin care s-au aplicat
amenzi în valoare totală de 10000 lei. Totodata am mai constatat că partida nu
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a fost reprimită în termen şi se exploatează masa lemnoasă în afara termenelor
prevăzute de autorizaţia de exploatare drept pentru care la S.C Falconcrest
SRL i s-a aplicat o sancţiune contravenţională cu amendă în valoare de 5000 lei
conform prevederilor Legii nr. 171/2010. Procesele verbale de constatare a
contravenţiilor silvice au fost înregistrate la Ministerul Mediului şi Pădurilor de la
numărul 193523 până la 193528/27.10.2010.
Din verificarea partizilor în lucru de produse accidentale şi de igienă, am
constatat că arborii marcaţi fac obiectul produselor accidentale sau de igienă
după caz, aceştia fiind doborîti, rupţi sau uscaţi ca urmare a atacurilor de ipidae.
Astfel au fost efectuate verificari in partizile:
- 206585 Acc. I., contractată de S.C. Păun Product S.R.L., pentru
necojirea cioatelor de răşinoase S.C. Păun Product S.R.L., a fost sancţionată
contravenţional cu amenda silvică în valoare de 1000 lei, conform proces verbal
înregistrat la Ministerul Mediului şi Pădurilor cu nr. 193529/27.10.2010.
- 254840 Acc. I., contractată de S.C. Amyr & Deny Forest S.R.L., pentru
nerespectarea prevederilor legale privind modul de completare a avizelor
primare eliberate din aceasta partidă, emitentul Şoanda Elena a fost sancţionată
contravenţional cu amenda silvică în valoare de 1000 lei, proces verbal
înregistrat la Ministerul Mediului şi Pădurilor cu nr. 193530/27.10.2010.
- 240205 Acc. I., contractată de S.C. Fluand Impex S.R.L., s-a încheiat p.v
de control al exploatării înregistrat la Ocolul Silvic Păltiniş cu numărul 3409/
27.10.2010.
- 291138 Ig., contractată pentru efectuarea de prestări servicii de către
S.C. AD GOFER S.R.L., pentru tăierea a unui numar de 3 arbori din specia fag,
Lorescu Ioan Gabriel, a fost sancţionat contravenţional cu amendă silvică în
valoare de 800 lei şi o despăgubire în valoare de 202 lei, conform procesului
verbal înregistrat la Ministerul Mediului şi Pădurilor cu nr. 193522/27.10.2010.
- 240205 Acc. I., contractată de S.C AD GOFER S.R.L., s-a încheiat p.v
de control al exploatării înregistrat la Ocolul Silvic Păltiniş cu numărul 3401/
27.10.2010.
În privinţa ocupaţiilor şi litigiilor, în această situaţie sunt terenuri goale în
suprafaţă totală de 113,9 ha, litigiile fiind cu Primăria Buchin, pentru suprafaţa
de 100,1 ha şi cu Primăria Păltiniş pentru suprafaţa de 13,8 ha., aceste suprafeţe
urmând a se retroceda conform Legii nr. 247/2005 în măsura validării.

3.7. Ocolul Silvic Bozovici
Au fost efectuate verificari la Compartimentul fond forestier, ocazie cu care
s-au constatat următoarele:
Suprafaţa totală a ocolului

= 25390 ha

Posibilitatea produse principale 2010

= 36968 mc
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La U.P. IV Taria, s-a constatat ca în anul 2009 a fost depaşită posibilitatea
anuală a amenajamentului, la produse principale cu 2815 mc., ca urmare pentru
anul de producţie 2010 nu au fost incluse în borderou partizi din această unitate
de producţie. Volumul de produse principale autorizat la operatori economici în
anul 2010 este de 21950 mc.
Nu au fost respectate prevederile O.M. nr. 1651/2000 privind evaluarea
volumului de masă lemnoasă, deoarece nu a fost întocmită fişa înălţimilor şi
calculul suprafeţei de bază pentru calculul actului de punere în valoare,
necesare pentru întocmirea reală a actelor de punere în valoare (P 586, P 585,
P 600, P 551- igiena, P 410 – conservare , P 386 , P 486 – Acc. I)
Volumul arborilor iescari care nu au fost adaugaţi în actele de punere în
valoare la lemn de foc la partizile aflate în lista 2010:
- partizi exploatate şi reprimite

= 338,939 mc

- partizi în curs de exploatare

= 97,777 mc

TOTAL IESCARI = 436,716 mc
Nu au respectate prevederile O.M. nr. 1651/2000 cu privire la verificarea
şi aprobarea actelor de punere in valoare, deoarece unele acte de punere în
valoare constituite prin care se promovează regenerarea naturală, nu au fost
verificate şi aprobate de către Direcţia Silvică Caraş-Severin. Partizile au fost
autorizate către operatori economici şi regie proprie, în anul 2010, în vederea
exoploatării masei lemnoase (Progresive - P 324, P 327, P 557, P 558 , P 559
P 560 , P 584).
Nu au respectate prevederile art. 27 alin (2) din O.M. nr. 1651/2000, cu
privire la recalcularea prin adaugarea creşterii la partizile care fac obiectul
exploatării în anul de producţie următor (P 324 - pentru un volum de 772,358
mc).
Nu au respectate prevederile O.M. nr. 504/2006, deoarece unele acte de
punere în valoare produse accidentale I., nu au fost transmise catre I.T.R.S.V.
Timişoara în vederea verificării, o parte din acestea fiind autorizate la exploatare
(apv 360, apv 386, apv 486). De asemenea, nu au fost respectate prevederile
legale, întrucat deşi există partizi de produse accidentale I, puse în valoare la
începutul anului 2008 şi anul 2009, iar ocolul silvic nu a valorificat cu prioritate
masa lemnoasă inventariată (apv 392, apv 463, apv 360, apv 386, apv 486,
însumând un volum total de 1095 mc.) fiind posibilă deprecierea masei
lemnoase. La unele partizi de igienă (P 551, P 585, P 600, P 586, P 588)
constituite în anul 2010, incluse în lista de masă lemnoasă care au fost licitate
şi adjudecate de operatori economici, s-a constatat că s-a pus în valoare masă
lemnoasă în unităţi amenajistice în care volumul rezultat a depăşit 5 mc/an/ha
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ajungându-se şi până la 20 mc/an/ha. Masa lemnoasă inventariată trebuia
încadrată la produse accidentale I, caz în care trebuia întocmită documentaţia
de derogare de la prevederile amenajamentului silvic, care trebuia înaintată
catre I.T.R.S.V. Timişoara în vederea verificării conform O.M. nr. 504/2006. La
data controlului, aceste parizi sunt autorizate şi exploatate.
Penaliţăţi de întârziere la neexploatare în termen (calculate în perioada
controlului), de către compartimentul fond forestier şi contabilitatea ocolului la
partizile verificate prin sondaj de catre delegatii MMP :
- SC GRAND INDUSTRY

= 2555,43 lei (P 490, 560, 559, 558)

- SC BISS BOSS COMPANY = 989,17 lei (P 324, 326)
- SC ENEA CHEILE NEREI

= 831, 25 lei (P 523, 512)

- SC INTA COM

= 748,77 lei (P 398)
TOTAL

= 5124,62 lei

Penalităţi de neplată în termen (calculate în perioada controlului) de
catre contabilitatea ocolului la partizile verificate prin sondaj de catre delegatii
MMP :
- SC GRAND INDUSTRY

= 1417,74 lei (P 559)

- SC BISS BOSS COMPANY = 9679,60 lei (P 324)
- SC ENEA CHEILE NEREI

= 6938, 03 lei (P 523)

- ,,

= 3684,40 lei (P 554)

,,

,,
TOTAL

= 21719,77 lei

Masa lemnoasă exploatată în regie proprie a fost depozitată în Depozitul
Poneasca, în anul 2010, însumând un volum de 9518 mc., volum valorificat la
persoane juridice pe bază de contract (9065 mc., cu o valoare de 1630407,45
lei) şi persoane fizice (452 mc., cu o valoare de 43478 lei). Nu există restante
referitoare la plata masei lemnoase, la această dată.
Nu există scoateri temporare sau definitive şi nu s-au constatat litigii.

3.8. Ocolul Silvic Bocşa Română
S-a verificat activitatea pe linie de fond forestier pe perioada anului 2010,
constatându-se următoarele:
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Ocolul Silvic Bocşa Română administrează suprafaţa totală de 15788,14
ha din care 14618,94 ha proprietate publică a statului, 461,8 ha proprietate
publică a primăriei şi restul de la persoane fizice şi juridice, având o structură de
administrare cu 4 districte silvice şi un număr de 22 cantoane silvice. Ocolul
Silvic Bocşa Română deţine Autorizaţia de Funcţionare nr. 146 din 01.06.2009,
emisă de M.A.P.D.R.
La Ocolul Silvic Bocşa Română amenajamentele silvice pentru fondul
forestier proprietate publică de stat sunt în anul 8 de aplicare, Posibilitatea
cumulată este de 57855 mc., din care produse principale 37903 mc., 6513 mc.,
produse secundare şi 13439 mc., produse de igienă.
Din analiza balanţei de verificare la 30.09.2010 soldul nevirat este de
321226 lei. Soldul iniţial la data de 01.01.2010 a fost de 317989,15 lei, iar în
cursul anului 2010 s-a constituit suma de 170516,57 lei, provenind din masă
lemnoasă, imputaţii cioate şi despăgubiri. Din fondul constituit s-a consumat
suma de 167279,46 lei.
Fondul de accesibilizare al fondului forestier este constituit pentru suma
de 160268,91 lei, dar nu este alimentat.
În anii 2003 şi 2004, Direcţia Silvică Reşiţa a achiziţionat prin cumpărare
de la persoane fizice o suprafaţă de 110,71 ha. Aceste terenuri nu au fost
înregistrate în patrimoniul public al statului Român, contul 1016, ci în contul 2111
patrimoniul regiei.
Din documentele puse la dispoziţie privind situaţia contractelor de prestări
servicii silvice a rezultat faptul că de la Primăria Dognecea s-a înregistrat un
debit în sumă de 19120,83 lei, provenind din anul 2008 pentru o suprafaţă de
461,8 ha. Pentru recuperarea debitului direcţia silvică a deschis o acţiune civilă
la Judecătoria Reşiţa cu dosarul nr. 2677.1/290/2010.
În contul 491 numit „provizionare-creanţe” este înregistrată la credit suma
de 27.018,68 lei reprezentând facturi neîncasate de la S.C. Prodpaltin S.R.L.,
conform facturilor nr. 574/16.02.2009 în valoare de 2850,68 lei, nr. 575 din
17.02.2009 în cuantum 16831,2 lei şi nr. 576 din 25.02.2009 cu o valoare de
7336,8 lei.
La plângerea formulată de către Direcţia Silvică Caraş-Severin la
Judecătoria Reşiţa s-a deschis dosarul civil nr. 793/290/2010, s-a pronunţat
sentinţa civilă nr. 1522/19.05.2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin
nerecurare. La data verificărilor sentinţa este în curs de investire cu titlu
executoriu pentru executarea silită a debitului.
Contractele pe termen lung s-au derulat pe perioada acestui an constând
în exploatarea unui volum de 2113 mc., din volumul total contractat de 3218 mc.,
cu S.C. Losan România S.R.L. Motivul întreruperii derulării contractului a fost
ordinul RNP-Romsilva nr. 6727/VS/26.08.2010. Au fost autorizate trei partizi
(2665, 2684, 2711), iar diferenţa de 1105 mc., se va derula până la finele acestui
an.
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Situaţia valorificării masei lemnoase pe picior. Au fost valorificate un
număr de 20 partizi, având un volum de 18049 mc., cu o valoare de 1215050,03
lei. Partizile au fost contractate în urma licitaţiilor pe picior organizate de Direcţia
Silvică Caraş-Severin şi nu au fost contactate partizi prin negociere directă sub
preţul de pornire al licitaţiei.
Situaţia economică a activităţii de exploatare a masei lemnoase în
regie proprie şi prestări servicii. În perioada 01.01.2010-30.09.2010, în regie
proprie a fost exploatat un volum de 8240 mc cu o valoare de APV de 792790
lei. La prestări servicii s-a exploatat un volum de 6555 mc cu o valoare de
474921 lei. Materialele lemnoase provenite din aceste activităţi au fost
valorificate prin depozitul ocolului silvic obţinându-se o valoare medie de 222,26
lei/mc.

3.8. Ocolul Silvic Mehadia
3.8.1. Situaţia facturilor neîncasate:
La data controlului valoarea totală a facturilor neaîncasate de catre Ocolul
Silvic Mehadia este de 460251,58 lei. Valoarea respectivă provine în mare parte
din neâncasarea contravalorii masei lemnoase pe picior şi a unor cantităţi de
materiale lemnoase din depozitul ocolului (primarii, politie şi şcoli), dar o mare
parte din facturile neâncasate fiind în termenul celor 30 de zile pana la data
scadentă. Astfel, valoarea totală a facturilor cu data scadentă depaşită este de
270162,84 lei.
Exemple de facturi cu dată scadentă depaşită şi neâncasate sunt:
- facturile fiscale emise Primăriilor Iablaniţa şi Luncaviţa, în cuantum de
51155,27 lei si respectiv 60800,4 lei, reprezentând contravaloarea contractelor
de administrare a fondului forestier proprietate a acestor unităţi administrativ
teritoriale. Menţionăm faptul că Ocolul Silvic Mehadia a înaintat la Direcţia Silvică
Caraş-Severin documentaţia în vederea acţionării în instanţă a acestor primării
pentru recuperarea debitelor.
- facturile fiscale emise operatorului economic S.C. Bambus Forest S.R.L., în
cuantum total de 114425,64 lei, reprezentand contravaloarea materialului
lemnos pe picior din partizile 426 şi 487, precum şi contravaloarea unui
prejudiciu constatat în partida 487. Predarea spre exploatare a partizii 487 cu un
volum brut pe picior de 2814 mc., trebuia facută, pe postaţe, conform graficului
de eşalonare. Prima postaţă cu un volum brut pe picior de 685 mc., a fost
predată la data de 30.04.2010 în baza procesului verbal de predare - primire nr.
1368/ 30.04.2010, iar drept garanţie pentru plata contravalorii masei lemnoase
din aceasta postaţă (48162,35 lei), operatorul economic S.C. Bambus Forest
S.R.L. a depus la sediul Ocolului Silvic Mehadia (compartimentul contabilitate)
fila CEC BRDE 1BA nr. 0173097 “in alb”, pe care nu este mentionata suma si
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nici data scadentă. Din analiza documentelor puse la dispozitie de Ocolul Silvic
Mehadia reiese faptul că operatorul economic S.C. Bambus Forest S.R.L. a
primit spre exploatare pe bază de proces verbal de predare - primire doar
volumul aferent postaţei nr. 1, însă prin depăşirea limitelor acesteia a exploatat
în decursul unei luni de zile un volum net de 1639 mc., (volum stabilit de catre
Ocolul Silvic Mehadia în urma inventarierii masei lemnoase rămase pe picior la
data de 28.07.2010). Pentru întreaga masă lemnoasă exploatată, Ocolul Silvic
Mehadia a emis facturi fiscale spre operatorul economic fără ca acestea sa fie
încasate la această dată. La data controlului, lucrările de exploatare în această
partidă sunt sistate până la recuperarea de catre Ocolul Silvic Mehadia a
creanţelor, pe picior mai existând un volum brut de 1136 mc (conform
inventarului efectuat de Ocolul Silvic Mehadia). Menţionăm faptul că la aceasta
dată operatorul economic
S.C. Bambus Forest S.R.L., efectuează lucrări
de exploatare pentru Ocolul Silvic Mehadia în partida 491 cu un volum brut pe
picior de 3189 mc., conform contractului de prestări servicii exploatare masă
lemnoasă nr. 1, din data de 28.12.2009, fiind exploatat până la aceasta dată un
volum de cca. 750 mc. Valoarea totală a acestui contract este de 149989,94 lei
(cu TVA) existând astfel posibilitatea ca Ocolul Silvic Mehadia să recupereze de
la operatorul economic, prin compensare, creanţele acumulate.
Situaţia facturilor neaîncasate la Ocolul Silvic Mehadia, aferentă contului 4118,
“clienti incerti” este de 146465,18 lei.
Ocolul Silvic Mehadia a calculat penalităţi pentru neplata în termen a facturilor
în perioada 01.05.2009 - 30.09.2010, în valoare de 66560,15 lei.
3.8.2. Fondul de Conservare şi Regenerare a Pădurilor
Pe baza documentelor puse la dispozitie de catre Ocolul Silvic Mehadia s-a
constatat faptul că, a fost constituit fondul de conservare şi regenerare a
pădurilor, din resursele prevăzute de legislaţia în vigoare, valoarea acestuia, la
data de 30.09.2010 fiind de 653412,51 lei. Această sumă nu a fost însă virată
într-un cont separat, neimpozabil, purtător de dobândă şi nedeductibil, conform
prevederilor legale (Legea nr. 46/2008).
3.8.3. Situaţia scoaterilor din fond forestier
La data controlului, Ocolul Silvic Mehadia nu are suprafeţe ocupate temporal
sau definitiv în fondul forestier administrat.
Cu
privire la situaţia suprafeţelor înscrise în amenajamentele silvice ca şi ocupaţii şi
litigii, pe suprafaţa Ocolului Silvic Mehadia există un număr de 175 u.a.-uri cu o
suprafaţă totală de 1000 ha. Această situaţie se perpetuează de peste 50 de
ani, fiind preluată la fiecare reamenajare a ocolului. Categoriile de folosinţă,
majoritate sunt “fâneaţă, păşune şi livadă” şi mai rar ,,teren arabil”.
Aceste
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suprafete au aparut pe vremea cand administratorul padurilor era Comunitatea
de Avere Caransebeş, prin defrişarea pădurilor de către persoane fizice, care
foloseau suprafeţele ocupate plătind arenzi la ocolul silvic şi nu deţineau acte de
proprietate. Ocolul Silvic Mehadia împreună cu Direcţia Silvică Caraş – Severin,
vor face demersurile legale pentru clarificarea în cel mai scurt timp posibil, a
situaţiei juridice pentru aceste suprafeţe.
3.8.4.
Valorificarea masei lemnoase
Din verificările efectuate prin sondaj s-a constatat ca în decursul anului 2010,
Ocolul Silvic Mehadia a valorificat la licitaţia organizată în data de 30.04.2010
masă lemnoasă fasonată din sortimentul furnir tehnic din specia fag, constituită
în loturi previzionate, în baza prevederilr actelor de punere în valoare, contrar
prevederilor art. 37, alin.3. din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase
aprobat prin H.C.A nr. 11/09.09.2009 al RNP Romsilva.
3.8.5. Punerea în valoare a produselor accidentale şi de igienă
Din verificările efectuate la birou, a actelor de punere în valoare, s-a constatat
ca în partida 555, volumul extras la hectar este de 6,44 mc/an/ha (594 mc pe o
suprafata de 92,1 ha), fiind încadrata la produse de igiena si nu la produse
accidentale I, conform prevederilor din O.M. nr.504/2006.

3.9. Ocolul Silvic Băile Herculane
3.9.1. La data de 27.10.2010 situaţia facturilor neîncasate la Ocolul Silvic
Băile Herculane, aferentă contului ,, 41111’’ este de 258516,22 lei. Valoarea
respectivă provine în cea mai mare parte din neîncasarea contravalorii masei
lemnoase pe picior şi a unor cantităţi de materiale lemnoase livrate din depozitul
ocolului silvic. Cea mai mare parte din contravaloarea facturilor neâncasate
este în termenul de 30 de zile de scadenţă. Sunt un număr de 9 facturi emise
cu data scadentă depăşită fără a fi încasate, valoarea acestora fiind de
100367,54 lei. Dintre acestea cea mai mare valoare, de 53611,2 lei este de la
operatorul economic S.C. Pal Company Balta S.R.L., reprezentând
contravaloarea masei lemnoase pe picior la contractul nr. 340/2009, operatorul
economic lăsând un cec pentru această sumă scadent la 03.11.2010.
3.9.2. A fost verificat modul de constituire şi alimentare a fondului
de conservare şi regenerare a pădurilor, constatând că la data de
30.09.2010, suma de 409036,26 lei aferentă volumului de masă lemnoasă
vândută şi încasată, nu a fost virată pentru alimentarea acestui cont, conform
legii.
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3.9.3. Privind derularea contractelor de furnizare a masei lemnoase
pe picior, se constată că a fost contractat un volum brut de 31710 mc., cu o
valoare de 2058742,52 lei, din care a fost facturat un volum de 23301 mc., cu
o valoare de 1595079,53 lei până la data controlului. La data controlului a fost
exploatat un volum de 22334 mc., cu o valoare încasată de 1344884,42 lei. Se
constată că la un contract de masă lemnoasă pe picior cantitatea de 1042 mc.,
volum brut, nu este exploatată, facturată şi încasată din cauza unei calamităţi,
contractul fiind valabil însă până la finele anului curent. În cazul a două partizi
cu un volum total de 452 mc., nu a început exploatarea şi derularea contractului
acestea fiind eşalonate pe luna noiembrie 2010.
3.9.4. Referitor la derularea contractelor de furnizare a materialelor
lemnoase, din depozitul ocolului silvic se constată că până la data controlului
a fost contractat un volum de 6039,41 mc., cu o valoare de 1020470,13 lei din
care au fost livraţi 3903,6 mc., cu o valoare încasată de 617698,3 lei.
3.9.5. A fost verificat modul de punere în valoare la produse accidentale
şi de igienă, constatând următoarele:
- au fost constituite un număr de 7 partizi de produse accidentale I şi 5
partizi de produse accidentale II, cu un volum total de 1979 mc. Toate acestea
au fost verificate de I.T.R.S.V. Timişoara.
- au fost constituite un număr de 28 de partizi de produse de igienă cu un
volum total de 4160 mc. Din acestea sunt în curs de exploatare un număr de 7
partizi cu un volum total de 454 mc. Din verificarea acestor acte de punere în
valoare se constată că acestea au fost constituite cu un volum la hectar cuprins
între 5 şi 7 mc/ha la nivelul fiecărei unităţi amenajistice, încălcând prevederile
O.M. nr. 504/2006.
3.9.6. A fost verificat modul de transmitere temporară a unor
suprafeţe din fondul forestier, constatând că sunt în total un număr de şapte
astfel de transmiteri. La unul din aceste contracte, respectiv cel cu S.C.
Hidroelectrica, se constată că beneficiarul nu a plătit o diferenţă de garanţie
pentru eliberarea deciziei de transmitere temporară, la o diferenţă de suprafaţă
suplimentată.
Pentru acest fapt I.T.R.S.V Timişoara a făcut denunţ penal
beneficiarului, pentru ocupare ilegală de fond forestier.
3.9.7. A fost analizată situaţia ocupaţiilor şi litigiilor din
amenajamentul silvic, constatând că există o suprafaţă de 6,2 ha de teren
forestier ocupată abuziv. Din această suprafaţă numai pentru un hectar au fost
luate măsurile legale de rezolvare în instanţă. Pentru restul de 5,2 ha Ocolul
Silvic Băile Herculane, prin compartimentul juridic al Direcţiei Silvice Caras
Severin, vor lua măsurile ce se impun pe cale juridică. Primăria Băile Herculane
ocupă abuziv din anul 2002 o suprafaţă de 3,0 ha fără ca direcţia silvică să fi
intervenit pentru a contesta şi a ataca preluarea acestor terenuri.
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4. CONCLUZII
4.1. La finalul anului 2009 şi pe parcursul anului 2010, au fost admişi să
participe la licitaţii privind valorificarea masei lemnoase pe picior şi fasonată,
operatori economici care aveau datorii faţă de Direcţia Silvică Caraş-Severin.
Persoane responsable: Comisiile de preselecţie
Acte normative încălcate: art. 2 din O.M. nr. 391/2003 modificat cu O.M.
nr. 392/2005, art. 13 alin (3) din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşuraea licitatiilor pentru valorificarea masei lemnoase pe picior
aprobat prin H.C.A. nr. 11/09.09.2009;

Ocolul Silvic Anina
4.2. Operatorului economic S.C. Blek Forest S.R.L., i s-a predat spe
exploatare masă lemnoasă de către reprezentantii Ocolului Silvic Anina
fără a avea documente de plată asiguratoare cu termen scadent de maxim 30
de zile de la predare, document obligatoriu conform O.M. nr. 391/2003 modificat
cu O.M. nr. 392/2005. Din motive neelucidate a fost realizate două eşalonări la
exploatare una în perioada 16.11.2009 - 30.11.2010 şi una în data de
11.12.2009, înregistrată la numărul 3771/11.12.2009, având termene de
exploatare 16.11.2009 - 31.12.2009, a fost întocmit procesul verbal de predare
- primire a parchetului în data de 09.12.2009, anterior noi eşalonări, prin care a
fost predată a doua postaţă la exploatare, iar în data de 16.12.2009 a fost
realizată reprimirea parchetului. La data de 10.12.2009, când a fost organizată
preselecţia pentru licitaţia din data de 15.12.2009, operatorul economic figura
în contul 41111 ca fiind dator cu suma de 150640,00 lei, si cu toate acestea a
fost admis la licitaţia din data de 15.12.2009. În data de 11.01.2010 a fost
organizată preselectia pentru licitatia din data de 14.01.2010, data la care
operatorul economic era dator cu suma de 103500,42 lei şi cu toate acestea a
fost admis la licitaţie. Operatorul economic a adjudecat la licitaţiile din datele de
15.12.2009 si 14.01.2010 un număr de trei partizi la Ocolul Silvic Anina, cu o
valoare a masei lemnoase de 243043 lei, care la data controlului nu este
încasată în totalitate, documentele de plată depuse fiind refuzate de către
bancă. În concluzie, daca nu era admis să participe la licitatiile din datele de
15.12.2009 şi 14.01.2010 nu se ajungea în acestă situaţie.
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Persoane responsabile: - Comisia de preselecţie
- Şef Ocol Silvic Anina - ing. Ş
- Contabil Şef - ec. I

D

D

- ec. G

D

- ec. S

E

- ec. B

Mi

Acte normative încălcate:
- art. 1 şi art. 2 din O.M. nr. 391/2003 modificat cu O.M. nr. 392/2005;

4.3. Au fost autorizate la exploatare partizile 144 şi 142 de la Ocolul Silvic
Anina, având termene de recoltare şi colectare, altele decât cele din eşalonare,
document care face parte integrantă din contractele de furnizare a masei
lemnoase pe picior.
Persoane responsabile:
- Şef Ocol Silvic Anina - ing. Ş

D

- Responsabil fond forestier - ing. P

N

4.4. Au fost predate spre exploatare odata ambele postaţe, contrar eşalonării,
la partida 35 contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu contractul
numărul 5970/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul 3945/
29.10.2008, documentul de plată asiguratoar a fost depus de către prestatorul
S.C. TOM FOREST PROD S.R.L. şi nu de către S.C. LOSAN România S.R.L.
care este beneficiarul masei lemnoase aferentă contractului pe temen lung,
documentele de plată nici macar nu au fost girate de catre S.C. LOSAN
România S.R.L., iar cand au fost depuse în bancă acestea au fost refuzate la
plată.
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic Anina - ing. Ş
D
- Reponsabil fond forestier - ing. P
- Contabil Şef - ec. Ş
- ec. B

N

El
M

Acte normative încălcate:
- art. 1 din O.M. nr. 391/2003 modificat cu O.M. nr. 392/2005;
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4.5. Au fost predate spre exploatare trei postaţe, la Partida 95, contractată
de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu contractul numărul 5970/22.10.2003
şi actul aditional la contract având numărul 3945/29.10.2008, iar documentele
de plată asiguratoare, au fost depuse de catre prestator S.C. STEJAR FOREST
S.R.L., şi nu de către S.C. LOSAN România S.R.L. care este beneficiarul masei
lemnoase aferentă contractului pe temen lung, documentele de plată nici măcar
nu au fost girate de către S.C. LOSAN România S.R.L., iar când au fost depuse
în bancă acestea au fost refuzate la plată.
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic Anina - ing. Ş
- Contabil Şef - ec. I

D

D

Acte normative încălcate:
- art. 1 din O.M. nr. 391/2003 modificat cu O.M. nr. 392/2005;

Ocolul Silvic Reşiţa
4.6. Procesele verbale de începere a calamitătii şi procesele verbale de
încetare a calamitătii, au fost întocmite anterior autorizării la exploatare
a partizilor, dar au fost utilizate pentru prelungirea perioadei de exploatare.
Au fost predate spre exploatare odată ambele postaţe, contrar eşalonării, la
partizile 941; 939; 968; 983; 950, documentele de plată asiguratoare au fost
depuse de către prestator S.C. TOM FOREST PROD S.R.L. şi nu de către S.C.
LOSAN România S.R.L. care este beneficiarul masei lemnoase aferentă
contractului pe temen lung, documentele de plată nici măcar nu au fost girate de
către S.C. LOSAN România S.R.L., iar când au fost depuse în bancă, acestea
au fost refuzate la plată.
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. A
M
- Responsabil fond forestier - ing. V
- Contabil Şef - ec. B

S

I

Acte normative încălcate:
- art. 7 alin (2) si (3) din O.M. nr. 606/2008;
- art. 1 din O.M. nr. 391/2003 modificat cu O.M. nr. 392/2005;
4.7. Predarea partizii 1059, contractată de către S.C. Răzusana S.R.L.
cu contractul numărul 346/09.10.2009, nu a fost realizată conform eşalonării şi
termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare, a fost prelungită autorizaţia
de exploatare până la data de 15.07.2010, a fost realizată predarea postaţei în
data de 27.05.2010, iar ca document de plată asigurator a avut fila CEC
0027268/ 28.06.2010, pentru suma de 59299,70 lei, emis de către S.C.
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RAZUSANA S.R.L., iar această filă de CEC a fost refuzată de bancă în data de
29.06.2010.

Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. V
-

Responsabil

fond

S

forestier

-

ing.

S

A
- Contabil Şef - ec. B

I

Acte normative încălcate:
- art. 10., alin (2) din O.M. nr.606/2008;
- art. 1., din O.M. nr. 391/2003 modificat cu O.M. nr. 392/2005;

Ocolul Silvic Văliug
4.8. Au fost predate spre exploatare postaţe, contrar eşalonării, la partida 678
şi 686 contractate de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu contractul numărul
7107/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul 3946/29.10.2008;
documentele de plată asiguratoare au fost depuse de către prestator S.C.
STEJAR FOREST S.R.L. şi nu de către S.C. LOSAN România S.R.L. care este
beneficiarul masei lemnoase aferentă contractului pe temen lung, documentele
de plată nici măcar nu au fost girate de către S.C. LOSAN România S.R.L., iar
când au fost depuse în bancă acestea au fost refuzate la plată. A fost predate,
postaţa numărul trei la partida 678 în data de 31.03.2009, după data incidenţei
bancare din data de 13.03.2009 şi ulterior adresei Direcţiei Silvice CaraşSeverin de sistare a exploatării masei lemnoase şi postaţele trei şi patru la
partida 686 ulterior adresei Direcţiei Silvice Caraş-Severin de sistare a
exploatării masei lemnoase.
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. R

G

- Responsabil fond forestier - ing. B
- Contabil Şef - ec. C

I

I

Acte normative încălcate:
- art. 10., alin (2) din O.M. nr.606/2008;
- art. 1., din O.M. nr. 391/2003 modificat cu O.M. nr. 392/2005;

29

4.9. Au fost eliberate două autorizaţii de exploatare pentru aceeaşi partidă,
avand numărul 678, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu
contractul numărul 7107/22.10.2003 şi actul adiţional la contract, având numărul
3946/29.10.2008 din care cea de a doua nu a fost generata in sistemul SUMAL.
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. R

G

- Responsabil fond forestier - ing B

I

Acte normative încălcate: - art. 20 alin (4)., din H.G. nr. 996/2008;

4.10. Au fost predate spre exploatare postaţe, contrar eşalonării, la
partida 645, contractată de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu contractul
numărul 7107/22.10.2003 şi actul adiţional la contract având numărul
3946/29.10.2008, documentele de plată asiguratoare au fost depuse de către
prestator S.C. STEJAR FOREST S.R.L. şi nu de către S.C. LOSAN România
S.R.L. care este beneficiarul masei lemnoase aferentă contractului pe temen
lung, documentele de plată nici măcar nu au fost girate de către S.C. LOSAN
România S.R.L., iar când au fost depuse în bancă acestea au fost refuzate la
plată. A fost predată, postaţa numărul trei şi patru la partida 645 ulterior adresei
Direcţiei Silvice Caraş-Severin de sistare a exploatării masei lemnoase şi
postaţele trei şi patru la partida 645 ulterior adresei Direcţie Silvice CaraşSeverin de sistare a exploatării masei lemnoase.
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. R

G

- Responsabil fond forestier: ing. B
- Contabil Şef - ec. C

I

I

Acte normative încălcate:
- art. 10 alin (2) din O.M. nr.606/2008;
- art.1 din O.M. nr. 391/2003 modificat cu

O.M. nr.

392/2005;

4.11. A fost vândută masa lemnoasă din sortimentul furnir tehnic din specia
fag prin loturi previzionate, în baza actelor de punere în valoare.

Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. B
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A

- Contabil Şef - ec. C

I

Acte normative încălcăte:
- art. 37, alin.3., din Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase aprobat prin H.C.A. nr. 11/09.09.2009 al RNP - Romsilva;

4.12. A fost ocupată fară drept o suprafaţă din fondul forestier proprietate
publică a statului, administrat de către Ocolul Silvic Văliug de S.C. Enel
Distributie Banat S.R.L.

Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. R

G

- S.C. Enel Distributie Banat S.R.L.
Acte normative încălcate: - art. 107 din Legea 46/2008 - Codul Silvic;
4.13. Nu au fost calculate şi încasate penalităţi pentru neplată în termen a
facturilor emise pentru masa lemnoasă.
Persoane responsabile: - Sef Ocol Silvic - ing. R
- ing. B

G

A
- ing. V
- Contabil Şef - ec. C

A
I

Acte normative încălcate: contracte de furnizare a masei lemnoase
4.14. În anul 2008 au fost încheiate actele adiţionale având numerele 8741/
29.10.2008 respectiv 8740/29.10.2008, la contractele pe termen lung încheiate
de către Regia Naţională a Pădurilor - Direcţia Silvică Caraş-Severin cu
operatorul economic S.C. Losan România S.R.L., fapt ce se situează înafara
cadrului legal, aspect ce a fost semnalat şi de către Regia Naţională a Pădurilor
Romsilva în adresa, având numărul 8200/D.N.O./27.11.2008. Mai mult decât
atât Direcţia Silvică Reşiţa, prin reprezentanţii săi legali au formulat la Regia
Naşională a Pădurilor-Romsilva o solicitare pentru aprobarea autorizării
partizilor având numerele 686 şi 645 de la Ocolul Silvic Văliug, cuprinse în actul
adiţional 3946/29.10.2008 (număr de înregistrare de la S.C. Losan România
S.R.L.), partizi aferente anului de producţie 2009, iar Regia Naţională a
Pădurilor-Romsilva le comunică că acest act adiţional este întocmit fără
respectarea cadrului legal. Din expertiza contabilă executată de către expertul
contabil C
M
, rezultă ca a fost expediată masa lemnoasă din
partizile 686 şi 645, începând cu datele 18.11.2008, respectiv 29.11.2008, către
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diverşi operatori economici dintre care şi S.C. Losan România S.R.L. De aici
se poate trage concluzia că a fost exploatată masa lemnoasă din partizile având
numerele 686 şi 645 de la Ocolul Silvic Văliug, dar nu au fost autorizate la
exploatare şi nici nu au fost generate în sistemul SUMAL.
Persoane responsabile: - Director - ing. T

I

- Director Economic - ec. D

L

- Consilier Juridic
- Şef Ocol Silvic Vălig - ing. Ro

G

- Responsabil fond forestier - ing. B
- Şef district: - S
-T
- Pădurar: - P

I

C
St
M

; - Si

G

Acte normative încălcate:
- art. 4 alin (4) din O.M. nr. 606/2008; - art. 62 alin (1) din Legea
nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; - art. 18 din H.G. nr.
1081/2002; - art. 20 alin (4) din H.G. nr. 996/2008;
4.15. A fost predată spre exploatare Partida 689, contractată de către S.C.
LOSAN România S.R.L., cu contractul numărul 7107/22.10.2003 şi actul
adiţional la contract având numărul 3946/29.10.2008, documentul de plată
asigurator au fost depus de către prestator S.C. TOM FOREST PROD S.R.L.
şi nu de către S.C. LOSAN România S.R.L., care este beneficiarul masei
lemnoase aferentă contractului pe temen lung, documentul de plată nici măcar
nu au fost girat de către S.C. LOSAN România S.R.L., iar când au fost depus în
bancă acesta a fost refuzat la plată.

Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. R

G

- Responsabil fond forestier - ing. B
- Contabil Şef - ec. C

I

I

Acte normative încălcate:
- art. 1 din O.M. nr. 391/2003 modificat cu O.M. nr. 392/2005;
4.16. Predarea partizii 815, contractată de către S.C. Răzusana S.R.L., cu
contractul numărul 182/26.02.2010, nu a fost realizată conform eşalonării, a fost
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realizată predarea postaţei în data de 27.05.2010, iar ca document de plată
asigurator a avut fila CEC 0027268/ 28.06.2010, pentru suma de 59299,70 lei,
emis de către S.C. RAZUSANA S.R.L., iar această filă de CEC a fost refuzată
de bancă în data de 29.06.2010.

Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. B

A

- Responsabil fond forestier - ing.B
- Contabil Şef - ec. C

I

I

Acte normative încălcate:
- art. 10 alin (2) din O.M. nr. 606/2008;
- art. 1 din O.M. nr. 391/2003 modificat cu O.M. nr. 392/2005;

Ocolul Silvic Oraviţa
4.17. I s-a permis exploatarea masei lemnoase din partida Partida 709,
contractată de S.C. LOSAN România S.R.L., cu contractul numărul 5970/
22.10.2003, şi exploatatată de către prestatorul S.C. STEJAR FOREST S.R.L.,
fără a se întocmi proces verbal de predare a postaţei numărul patru şi implicit
fără a se solicita document de plată asigurator. Cu toate că, întreaga cantitate
de masă lemnoasă a fost exploatată şi transportată, aspect ce rezultă din actul
de control avand numărul 5035/10.10.2008. Ocolul Silvic Oraviţa în data de
22.12.2008 a întocmit procesul verbal de predare-primire a parchetului, în care
nu se menţionează cantitatea predată spre exploatare, dar prin diferentă se
pare ca a fost predată cantitatea de 800 mc., a fost facturată în data de
29.12.2008 cantitatea de 805,665 mc., iar ca document de plată asigurator a
avut fila CEC 0065250/16.02.2009 pentru suma de 90229,33 lei, emis de către
S.C. STEJAR FOREST S.R.L., filă ce nu a fost depusa în bancă la solicitarea
S.C. STEJAR FOREST S.R.L. Daca se solicita document de plată
asigurator, de la S.C. LOSAN România S.R.L., document obligatoriu conform
O.M. nr. 391/2003 modificat cu O.M. nr. 392/2005 şi se depunea fila CEC în
bancă, se putea evita situaţia în care a ajuns S.C. LOSAN România S.R.L.,
întrucat conform constatărilor se pare ca acesta a fost momentul de inceput al
acumulării creanţelor.
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. N

S

- Responsabil fond forestier - ing. M
C
- Contabil Şef - ec.S
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E

Acte normative încălcate:
- art. 1 din O.M. nr. 391/2003 modificat cu O.M. nr.
392/2005;

Ocolul Silvic Oţelu Roşu
4.18. Predarea spre exploatare a partizi 533 contractată de către S.C.
LOSAN România S.R.L., cu contractul numărul 5970/22.10.2003 şi actul
adiţional la contract având numărul 3945/ 29.10.2008, a partizi 544 contractată
de către S.C. LOSAN România S.R.L., cu contractul numărul 5970/22.10.2003
şi actul adiţional la contract având numărul 3945/29.10.2008, partizi exploatate
de către S.C. SUSAI SERVCOM S.R.L., şi a partizii 195S, contractată de către
S.C. LOSAN România S.R.L., cu contractul numărul 5970/22.10.2003 şi actul
adiţional la contract având numărul 3945/29.10.2008, în regim de prestări
servicii, s-a făcut fără a avea document de plată asigurator, de la S.C. LOSAN
România S.R.L., document obligatoriu conform O.M. nr. 391/2003 modificat cu
O.M. nr. 392/2005, iar întreaga cantitate de masă lemnoasă la data controlului,
conform situaţiei prezentate de către Direcţia Silvică Caraş-Severin este
neachitată.
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. V

Al

- ing. D

T

- Responsabil fond forestier - ing. P

D

- ing. V
- ing. R
- ing. F

S
F
O -

B
- Contabil Şef - ec. G

R

Acte normative încălcate:
- art. 1 din O.M. nr. 391/2003 modificat cu O.M. nr.
392/2005;

Ocolul Silvic Bozovici
4.19. Nu au fost respectate prevederile OM nr.1651/2000 privind evaluarea
volumului de masă lemnoasă, deoarece nu a fost întocmită fişa înălţimilor şi
calculul suprafeţei de bază pentru calculul actului de punere în valoare,
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necesare pentru întocmirea reală a actelor de punere în valoare (P 586 , P 585,
P 600, P 551- igienă, P 410 - conservare, P 386 , P 486 - A I).
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. U

L

- Responsabil fond forestier - ing. N

O

Acte normative încălcate:
- O.M. nr. 1651/2000 privind evaluarea volumului de masă
lemnoasă;

4.20. Nu au fost respectate prevederile OM nr. 1651/2000 cu privire la
verificarea şi aprobarea actelor de punere în valoare, deoarece unele acte de
punere în valoare constituite prin care se promovează regenerarea naturală nu
au fost verificate şi aprobate de către Direcţia Silvică Caraş-Severin. Partizile au
fost autorizate către operatori economici şi regie proprie în anul 2010, în vederea
exoploatării masei lemnoase (Progresive - P 324, P 327, P 557, P 558, P 559
P 560, P 584).
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. U

L

- Responsabil fond forestier - ing. N

O

Acte normative încălcate:
- O.M. nr.1651/2000 privind evaluarea volumului de masă
lemnoasă;
4.21. Nu au fost respectate prevederile O.M. nr. 1651/2000, art 27 alin.
(2)., cu privire la recalcularea prin adăugarea creşterii la partizile care fac
obiectul exploatării în anul de producţie următor (Partida 324 - pentru un volum
de 772,358 mc).
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. U

L

- Responsabil fond forestier - ing. N

O

Acte normative încălcate:
- O.M. nr. 1651/2000 privind evaluarea volumului de masă
lemnoasă;

4.22. Nu au fost respectate prevederile O.M. nr. 504/2006, deoarece unele
acte de punere în valoare produse accidentale I, nu au fost transmise către
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I.T.R.S.V. Timişoara în vedere verificării, o parte din acestea fiind autorizate la
exploatare (apv 360, apv 386, apv 486). De asemenea, nu au fost respectate
prevederile legale, întrucat deşi există partizi de produse accidentale I., puse în
valoare la începutul anului 2008 şi anul 2009, iar ocolul silvic nu a valorificat cu
prioritate masa lemnoasă inventariată (apv 392, apv 463, apv 360, apv 386,
apv 486, însumând un volum total de 1095 mc) fiind posibilă deprecierea masei
lemnoase. La unele partizi de igienă (P 551, P 585, P 600, P 586, P 588)
constituite în anul 2010, incluse în lista de masă lemnoasă care au fost licitate
şi adjudecate de operatori economici, s-a constatat că s-a pus în valoare masa
lemnoasă în unităţi amenajistice în care volumul rezultat a depaşit 5 mc/an/ha
ajungandu-se şi până la 20 mc/ha. Masa lemnoasă inventariată trebuia
încadrată la produse accidentale I, caz în care trebuia întocmită documentaţia
de derogare de la prevederile amenajamentului silvic care trebuia înaintată catre
I.T.R.S.V. Timişoara în vederea verificării conform O.M. nr. 504/2006.

Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing.U

L

- Responsabil fond forestier - N
O
Acte normative încălcate: O.M. nr. 504/2006;

Ocolul Silvic Mehadia
4.23. Suma constituită ca şi fond de conservare şi regenerare nu a fost virată
într-un cont separat, neimpozabil, purtător de dobândă nedeductibil fiscal.
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. V

A

- ing. N
- Contabil Şef - ec. M
- ec. G

S
A
I

Acte normative încălcate: - art. 33, alin. (1) din Legea nr. 46/2008;
4.24. A fost vândută masa lemnoasă din sortimentul furnir tehnic din specia
fag prin loturi previzionate, în baza actelor de punere în valoare.
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. Ni
- Contabil Şef - ec. Gr

S
I

- Responsabil Producţie - ing. R
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T

Acte normative încălcate: - art. 37, alin. (3) din Regulamentul de
valorificare a masei lemnoase aprobat prin HCA nr. 11/09.09.2009 al RNP
Romsilva;
4.25. A fost acceptată drept garanţie pentru plata contravalorii masei
lemnoase aferentă unei postaţe din partida 487 o fila CEC “in alb” pe care nu
este menţionată suma şi nici data scadenta.
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic – ing. Ni
- Contabil Şef – ec. G

S
I

Acte normative încălcate:
- art. 1 din O.M. nr. 391/2003 modificat cu

O.M. nr.

392/2005;

Ocolul Silvic Băile Herculane
4.26. Nu a fost alimentat contul aferent Fondului de Conservare şi
Regenerare a Pădurilor de către Ocolul Silvic Băile Herculane conform Legii nr.
46/2008 (Codul Silvic).
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic – ing. O
- Contabil Şef – ec. T

I
D

Acte normative încălcate: art. 33 din Legea 46/2008

4.27. Ocolul Silvic Băile Herculane a pus in valoare produse de igienă cu
un volum mai mare de 5 mc/ha, care trebuie incadrate la produse accidentale,
caz în care trebuia întocmită documentaţia de derogare de la prevederile
amenajamentului silvic care trebuia înaintată catre I.T.R.S.V. Timişoara în
vederea verificării conform O.M. nr. 504/2006.
Persoane responsabile: - Şef Ocol Silvic - ing. Ol

I

- Responsabil fond forestier
Acte normative încălcate: O.M. nr. 504/2006;

4.28. A fost analizată situaţia ocupaţiilor şi litigiilor din amenajamentul silvic
a Ocolui Silvic Baile Herculane, constatând că există o suprafaţă de 6,2 ha de
teren forestier ocupată abuziv. Din această suprafaţă numai pentru un hectar
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au fost luate măsurile legale de rezolvare în instanţă. Pentru restul de 5,2 ha
Ocolul Silvic Băile Herculane, prin compartimentul juridic al Direcţiei Silvice
Caraş-Severin, vor lua măsurile ce se impun pe cale juridică. Primăria Băile
Herculane ocupă abuziv din anul 2002 o suprafaţă de 3,0 ha fără ca direcţia
silvică să fi intervenit pentru a contesta şi a ataca preluarea acestor terenuri
prin Hotararea de Guvern nr. 532/2002.
Persoane responsabile:
- Şefii Ocolului Silvic Băile Herculane din anul 2002 până în prezent
- Responsabilii fond forestier - ibidem
Acte normative încălcate: - art. 107 din Legea nr. 47/2008;

*

*

*

4.29. Suma foarte mare a creanţelor înregistrate de către Direcţia Silvică
Caraş-Severin a fost posibilă şi datorită implicării insuficiente a conducerilor
direcţiei silvice şi a personalului din subordine (conform fisei postului), începând
cu finalul anului 2008 şi până în prezent, fapt ce a condus la:
- primirea la licitaţie a unor operatori economici care aveau datorii faţă de
Direcţia Silvică Caraş-Severin;
- acceptarea să se depună, ca documente de plată asiguratoare pentru masa
lemnoasă pe picior, de către operatorul economic prestator de servicii de
exploatare şi nu de către titularul contractului de furnizare a masei lemnoase pe
picior;
- amânarea (păsuirea) depunerii în bancă a unor cecuri şi nu în ultimul rând a
concentrării plăţilor în anumite luni (ex. martie 2009 şi aprilie 2009), luni în care
opearatorii economici au intrat în incidenţă bancară;
- permiterea în mod nelegal de către şefilor ocoalelor silvice să predea masă
lemnoasă operatorilor economici fără a avea documente de plată asiguratoare
sau documente de plată asiguratoare cu scadenţă la o durată mai mare de 30
de zile;

MĂSURI PROPUSE
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1. Promovarea de către Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia de
Politici şi Strategii în Silvicultură, a unei reglementări privind valorificarea masei
lemnoase provenită din fondul forestier proprietate publică, întrucât H.G. nr.
85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de
către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici cu
modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată implicit.
2. Transmiterea la Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva, a unei copii, de pe
prezentul raport în vederea sesizării comisiilor de disciplină a Regiei Naţionale
a Pădurilor-Romsilva şi a Direcţiei Silvice Caraş-Severin pentru analizarea
abaterilor savârsite de către personalul silvic şi constatate de către echipa de
control şi luarea măsurilor impuse în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
3. Transmiterea la Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
a unei copii, de pe prezentul raport, în vederea verificării şi stabilirii dacă faptele
constatate la punctele 3.3.2; 3.3.4.; 3.4.1; si 3.5.3, pot fi reţinute ca şi infracţiune.
4. Promovarea de către Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia de
Politici şi Strategii în Silvicultură, a unei reglementari de modificare a O.M. nr.
391/2003 modificat cu O.M. nr. 392/2005, astfel încât să nu se permită, în mod
explicit să se depună documente de plată asiguratoare, decât de către
operatorul economic beneficiar al masei lemnoase şi nicidecum de către
prestatorul de servicii de exploatare sau de o altă terţă persoană juridică;

Direcţia Generală Păduri
Director General Adjunct,
Ilona SZABÓ

Direcţia de Control în Silvicultură
Director,

Consilieri,
Bungău Teodor
Steţco Istrate
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Marincaş Bogdan
Pop Daniel
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Tomoiagă Grigore
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Ciurea Vasile
Stanciu Vasile
Marcel Ichim
Ghimpu Laurentiu
Pintescu Florin
Calance Vasile
Moian Adrian
Vâlnoiu Aurel
Drăghia Dan
Paulescu Ovidiu
Zărnescu Ion
Ştefan Gheorghe
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