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REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA 
SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
 
                                                                              

   DIRECȚIA SILVICĂ CARAȘ-SEVERIN 
                                                                                               DIRECTOR 
                                                                                             Tabugan Ion 
                                                                                                  
 
 
 

NOTĂ DE CONSTATARE  
Privind verificarea conform Deciziei nr. 387/07.07.2021 

 
        

1. Temeiul legal al acțiunii de control 

    - H.G.nr.  229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi 

aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare 

     - Procedura operaţională privind activitatea de control intern, aprobată şi înregistrată 

sub nr.5141/19.06.2019, 

     - Procedura privind desfăşurarea activităţii juridice în cadrul Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva aprobată şi înregistrată sub nr. 7333/05.08.2019. 

    -  

 

2. Date privind controlul efectuat 

2.1. Subsemnata Nela C , șef Serviciu Juridic și Contencios Administrativ, în 

baza deciziei  de  control  nr.  387/07.07.2021 şi  a ordinului de deplasare nr.668/2021 

și subsemnatul P  G , șef Serviciu CFG, în baza ordinului de deplasare nr. 

685/2021 ne-am deplasat, în perioada 19.07-21.07.2021, la sediul Direcţiei Silvice 

Caraș- Severin, în vederea efectuării verificărilor conform Cap. 7, punct 129 din 

Raportul de control nr. 7697/28.06.2021 și Nota de constatare nr. 3072/19.03.2021 

privind activitatea activității de resurse umane la DS Caraș-Severin, cu privire la 

contractele individuale de muncă suspendate ca urmare a intrării în șomaj tehnic. 

  

2.2. Scopul şi obiectivele controlului: respectarea legislației în vigoare privind semnarea 
de legalitate a actelor cu caracter juridic, corectitudinea și legalitatea documentelor 
elaborate de către consilierii juridici,motivul neexercitării căilor de atac în dosarele în care 
direcția silvică este parte, verificarea hotărârilor comitetului director și a proceselor verbale 
de ședință – prevăzute la Cap. 7, punct 129 din Raportul de control nr. 
7697/28.06.2021 și Nota de constatare nr. 3072/19.03.2021 privind activitatea 
activității de resurse umane la DS Caraș-Severin, cu privire la contractele individuale 
de muncă suspendate ca urmare a intrării în șomaj tehnic. 
2.3. Documentele puse la dispoziţie au fost: dosarele finalizate, decizii de personal, 
hotărârile comitetului director, procesele verbale de ședință, dosarele consiliului de 
disciplină, contracte, extrase din REVISAL, raport per salariat, extras din statele de plată 
(fișe personale).  
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3. Date privind unitatea/subunitatea verificată  

3.1.  DIRECȚIA SILVICĂ CARAȘ – SEVERIN (denumită în continuare DS CS), CUI RO 

1590120, J 40/450/1991, Str. Petru Maior, nr. 69 A, Reșița, jud. Caraș – Severin. 

3.2. În perioada controlată conducerea unității a fost asigurată de către: 

Director:  

Șandru Zaharia, în perioada 21.12.2018 – 20.12.2019 

Olariu Ioan, în perioada 21.12.2019 – 05.11.2020 

Micșa Dan Lucian, în perioada 06.11.2020-20.12.2020 

Ion Tabugan, începând cu 21.12.2020 până în prezent 

Director tehnic:  

Rotariu Gheorghe, în perioada 14.05.2019 – 09.01.2020 

Cîmpan Ovidiu Dan, în perioada 01.06.2020 – 02.12.2020 

Mihai Niagu - 03.12.2020- prezent  

Director Economic: Bâlgăr Ondina 

3.3. Persoanele care au participat la acțiunea de control:   

 – consilier juridic 

- consilier juridic 

 - responsabil activitate resurse umane în aparatul direcției silvice 

 - responsabil activitate resurse umane în aparatul direcției silvice  

 – director economic  

Consilierii juridici care au desfășurat activitate juridică în cadrul DS CS în perioada 

01.01.2019-  19.07.2021: 

 - consilier juridic în perioada 01.01.2005- 31.12.2021 în cadrul  

 - consilier   juridic  în  perioada  24.07.2020 - 31.12.2020  

 - 01.01.2019- 01.02.2020   

Responsabilii cu activitatea resurse umane în perioada verificată 

 – 01.01.2019 – 19.07.2021 

 – august 2020 – prezent. 

 

4. Rezultatele controlului 

 

Au fost verificate aspectele prevăzute la cap. 7 , punct 129 din Raportul de control nr. 

7697/28.06.2021 și aspectele prevăzute în Nota de Constatare nr. 3072/19.03.2021. 

Au fost verificate prin sondaj hotărâri ale comitetului director, dosare ale 

consiliului de disciplină, decizii de personal, dosare finalizate, electroni – state 

de plată și centralizatoare de salarii. 

”Verifcarea la Direcția Silvică Caraș Severin a activității salariaților din serviciul 

de specialitate, în principal în legătură cu: 

4.1. – ”implicarea și rolul acestora în activitatea resortului în care își desfășoară 

activitatea, cu accent principal pe modul în care au acționat, personal sau cerând sprijin 

conducerii,  în scopul obținerii unor documente și materiale probatorii temeinic verificate în 

prealabil, conforme și pertinente, de la alte categorii de personal, în scopul susținerii cu 

șanse maxime de succes a cauzelor în care direcția silvică este parte” 
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Cei doi consilieri juridici solicită documentele atât verbal (telefonic), cât și în scris (e-

mailuri), susținând că cel mai eficient mod este cel verbal. Unele compartimente din 

centrala direcției, precum și  unele ocoale silvice nu transmit în timp util documentele 

necesare. 

Măsură: consilierii juridici să solicite în scris documentele și  punctele de vedere tehnice și 

economice în vederea formulării apărărilor în dosare și a susținerii acțiunilor deschise de 

DS Caraș în instanță și, pe circuitul intern solicitările să fie date direct la compartimente. 

 

4.2. – ”motivul pentru care nu au uzat de toate căile de atac în cauzele definitiv pierdute 

de Direcția Silvică Caraș-Severin”. 

Există un singur dosar, respectiv dosarul nr. 2030/115/2017** în care, în rejudecare, nu a 

fost declarat recurs. Dosarul a fost gestionat de către consilierul juridic   , 

căreia i-a încetat CIM în 01.02.2020. 

Obiectul dosarului a fost anularea deciziei de desfacere a CIM- .  

Prin Sentința nr. 497/27.11.2019 Tribunalul Caraș-Severin a anulat decizia 104/06.03.2017 

a dispus reîncadrarea și plata unei despăgubiri egale cu salariile majorate și recalculate. 

A fost constituită o comisie de cercetare administrativă care a stabilit că: ”Împrejurarea că 

nu a fost formulată calea de atac împotriva sentinței civile 497/27.11.2019 nu poate 

conduce la concluzia că pentru despăgubirile achitate ar putea fi atrasă răspunderea 

consilierului juridic care a instrumentat dosarul (în prezent, acesta nu mai este angajat al 

direcției silvice), deoarece nu poate fi stabilit cu certitudine faptul că o eventuală cale de 

atac promovată în cauză ar fi condus la schimbarea soluției din dosar și, implicit, la neplata 

sumelor în discuție, astfel că  în opinia comisiei, nu poate fi reținută vinovăția fostului 

consilier juridic”  

În celelalte dosare au fost declarate căile de atac. 

 

4.3. -”corectitudinea și modul în care respectă prevederile legale în legătură cu 

documentele pe care le elaborează și semnează. 

Din verificarea documentelor elaborate de coompartimentul juridic – acțiuni, întâmpinări, 

căi de atac etc. rezultă că, consilierii juridici respectă prevederile legale cu privire la 

documentele pe care le elaborează și le semnează. 

 

4.4.  – ”corectitudinea și modul în care respectă prevederile legale în situațiile în care 

contrasemneazăă hotărâri, decizii, NOTE, RAPOARTE ce privesc activitatea și 

responsabilitățile conducerii sau ale altor categorii de personal”. 

Consilierii juridici nu semnează hotărâri. Cu privire la celelalte documente, în general, 

acestea sunt în sfera legalității.  

În deciziile de personal, însă, nu sunt trecute gradele și gradațiile la personalul silvic, astfel 

că nu a putut fi verificat dacă cei delegați pe funcții de conducere îndeplineau sau nu 

condițiile prevăzute în OUG 59/2000 și în Contractul Colectiv de muncă aplicabil.  

Având în vedere că deciziile sunt întocmite de către persoanele responsabile cu activitatea 

de resurse umane, compartiment la care se află și dosarele de grade, considerăm că 

acestea trebuie să știe dacă o persoană îndeplinește sau nu condițiile pentru ocupare unui 

post/funcții. 
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Din verificările efectuate am constatat că în perioada noiembrie-decembrie 2020 au fost 

aprobate de către directorul direcției silvice cereri de majorare a salariilor personalului 

angajat și au fost încheiate acte adiționale pentru 17 salariați. Nici până în prezent nu au 

fost achitate salariile majorate, deși acestea sunt prevăzute într-un act adițional la CIM, 

valabil încheiat. 

  

Măsură: În toate deciziile de delegare, detașare etc. privind personalul silvic, persoana 

responsabilă de întocmirea acestor decizii să precizeze gradul și garadația. 

 

4.5.-”corectitudinea și modul în care respectă prevederile legale în situațiile în care 

elaborează și semnează documente pe care le prezintă în comitetul director sau 

semnează documente ce țin de activitatea acestuia”. 

 Consilierii juridici, de regulă, nu prezintă comitetului director documente spre aprobare. 

Din hotărârile studiate (2019-2021) rezultă că la Comitetul director au fost prezentate de la 

compartimentul juridic două rapoarte.   

Consilierul juridic, membru în comitetul director, semnează procesul verbal de ședință, iar 

alte documente în legătură cu activitatea comitetului semnate de către consilierul juridic nu 

am mai depistat. Hotărârile comitetului director sunt semnate doar de către președintele 

acestuia. 

 

4.6.-”corectitudinea și modul în care respectă prevederile legale ca membri în diverse 

comisii desmnate prin decizii ale anagajtorului” 

Consilierii juridici fac parte din consiliul de disciplină, comisii de disciplină, comisii de 

selecție, comisii de preselecție. 

Din verificare prin sondaj a dosarelor de cercetare disciplinară rezultă că cei doi salariați 

anagajți consilieri juridici respectă prevederile legale. 

 

În ceea ce privește rapoartele de control prin care este sesizat consiliul de disciplină 

menționăm faptul că potrivit Procedurii operaționa portul 

se întocmește de către persoana care efectuează ție de 

deficiențele constatate propune sancțiuni. Dire  prin 

rezoluție, sesizează consiliul sau comisia de discip

Din verificările efectuate am constatat că dl. Ion T in pe 

lângă aprobare și rezoluționare către consiliul/com portul 

de control nr.6758/10.06.2021 și la capitolul sanc

cele stabilite prin raportul de control. 

Mai mult decât atât, el însuși a luat note de rela

adresă consiliului de disciplină cu propunere de de

De asemenea, prin Raportul nr. 6132/27.05.202

persoana care a efectuat controlul, iar dl. Tabugan

și la Nota de propuneri nr. 3547/30.03.2021. 

În comparație, prin Raportul nr. 6169/25.06.2020

rezoluția directorului, iar notele de relații au fost lu

controlul. 
le privind activitatea de control, ra

 controlul și care, după caz, în func

ctorul unității aprobă raportul și,

lină, după caz. 

abugan, directorul DS Caraș-Sever

isia de disciplină, a intervenit pe ra
 8 

țiuni a scris cu pixul alte sancțiuni decât 

ții la personalul controlat și a înaintat o 

sfacere CIM. 

1 au fost propuse sancțiuni de către 

 a scris alte sancțiuni. La fel a procedat 

 consiliul și comisia au fost sesizati prin 

ate de către persoanele care au efectuat 
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Măsuri: 

În cazul în care mai primește astfel de rapoarte, Consiliul de disciplină are obligația de a 

clasa raportul ca neconform. 

În ceea ce privește rapoartele de control, singurele competențe ale directorului direcției 

silvice sunt cele de a aproba/a nu aproba raportul și de a-l rezoluționa către 

consiliul/comisia de disciplină. 

 

4.7.-”semnarea pentru legalitate a unor decizii neconforme, pe de o parte, iar pe de altă 

parte, a unor hotărâri ale Comitetul Director în legătură cu trecerea pe costuri atât a 

cheltuielilor de explotare, cât și a valorii masei lemnoase ce putea fi comercializată, masă 

lemnoasă provenind din rărituri care, din punct de vedere legal, nu se încadrau la trecerea 

pe costuri, ca urmare a unor asemenea aprobări producându-se prejudicii importante 

instituției”. 

Din verificările efectuate nu rezultă că hotărârile comitetului director sunt semnate pentru 

legalitate de către consilierul juridic, având în vedere că aceste hotărâri sunt asumate de 

către organul colectiv de conducere al direcției silvice. 

 

4.8. În perioada controlului am constatat că directorul Direcției Silvice Caraș-Severin ține 

salariații mult peste programul normal de lucru, iar angajații ne-au declarat că așa stau în 

fiecare zi. 

În ceea ce privește corespondența, directorul direcției silvice a interzis salariaților să o lase 

la secretariat la mapa de corespondență, obligându-i sa vină fiecare cu documentele la 

semnat. 

 

Măsuri: 

Respectarea programului normal de lucru și a procedurii operaționale privind circuitul 

corespondenței. 

 

4.9.  

Ocolul Silvic Reșița 

Conducerea OS Reșița  

Danilescu Adam, șef ocol în perioada 01.11.2019 – 15.01.2020; 07.10.2020 - prezent 

Meteleaucă Ileana Elena, șef ocol în perioada 20.01.2020 – 06.10.2020 

Contabil șef 

 

 

Prin Hotărârea nr. 6/20.02.2020 Comitetul Director a aprobat Raportul nr. 1870/20.02.2020 

întocmit de către  – Birou Investiții – DF prin care solicită aprobarea 

trecerii în șomaj tehnic pentru o lună de zile a persoanelor de la Secția de drumuri 

forestiere din cadrul OS Reșița. Solicitarea este întemeiată pe faptul că la data de 

19.02.2020 au expirat contractele de servicii transport piatră. 

În baza hotărârii CD au fost suspendate CIM a 5 persoane și le-a fost acordat șomaj 

tehnic  - 75% din salariu de bază - de la 25.02.2020 și până la 25.07.2020. 
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În organigrama Ocolului Silvic Reșița funcționează o formație de drumuri auto forestiere, 
cu un număr de 6 posturi, din care 1 post TESA – șef formație și 5 muncitori direct 
productivi, care execută lucrări de reparații și întrețineri la drumurile forestiere din cadrul 
Direcției Silvice Caraș Severin. 
         Contractele de furnizare piatră concasată, necesară pentru lucrările de reparații și 
întrețineri a drumurilor forestiere au expirat în luna ianuarie 2020 (exemplu contract nr. 
168/08.01.2019, încheiat cu SC MAXAGRO CENTER SRL, a avut termen de  derulare în 
perioada 08.01.2019 – 08.01.2020). De asemenea au expirat și contractele de servicii de 
transport piatră (la OS Nera a expirat în data de 19.02.2020). 
          Din aceste motive, OS Reșița, cu raportul nr. 603/18.02.2020, înregistrat la DS 
Caraș Severin la nr. 1829/19.02.2020, a solicitat aprobarea plății a 75% din salariu, pe o 
perioadă de o lună, pentru salariații formației, urmare a reducerii activității. 
          Biroul Investiții – DF, prin raportul nr. 1870/20.02.2020, a propus ”intrarea în șomaj 
tehnic, suspendarea contractului individual de muncă și plata unei indemnizații din fondul 
de salarii de 75% din salariul de bază”, pentru salariații formației până la data încheierea 
unui nou contract de furnizare și respectiv de transport piatră concasată. 
         Comitetul Director al DS Caraș Severin, prin Hotărârea nr. 6/20.02.2020 a aprobat 
raportul biroului Investiții DAF, menționat mai sus. 
         Ulterior au fost emise decizii de suspendare a contractelor individuale de muncă, pe 
o perioadă de o lună și apoi prelungite, care au fost operate în REVISAL. 
         Procedura de achiziție, în vederea încheierii unor noi contracte de furnizare piatră 
concasată, pentru lucrările de reparații și întrețineri drumuri forestiere, a fost începută după 
expirarea contractelor vechi, respectiv în luna martie 2020 – ”Caiet de sarcini privind 
achiziția prin licitație deschisă pentru furnzare piatră concasată” nr. 2819/18.03.2020 și a 
fost finalizată în luna iulie 2021. 
         În perioada întreruperii activității, OS Reșița a acordat următoarele drepturi 
salariaților din formația de drumuri auto forestiere : 

- Salarii 75 % – 50.865 lei (din care TESA – 2.289 lei și muncitori direct productivi – 

48.576 lei); 

- Sporuri – 22.503 lei  (din care TESA – 984 lei și muncitori direct productivi – 21519 

lei); 

- Prime – 1.500 lei –  muncitori direct productivi 

- Tichete cadou Paște – 2.700 lei; 

- Tichete Ziua Silvicultorului – 1.200 lei; 

- Cadouri copii Paște și Ziua Copilului – 360 lei; 

TOTAL DREPTURI ACORDATE – 79.1289 lei, la care se adaugă 2,25 % CAM plătit de 
unitate. 
 

 Apreciem că vinovați de această situație creată sunt: conducerea ocolului 

silvic Reșița, respectiv șeful de ocol și contabilul șef din perioada noiembrie 2019 – 

iulie 2020, și responsbilul cu activitatea de drumuri furestier de la OS  Reșița și șef 

birou Investiții – DF din centrala DS Carș-Severin, din aceeași perioadă, precum și 

conducerea Direcției Silvice Caraș Severin, din aceeași perioadă – director, director 

tehnic și director economic. 

 

Ocolul Silvic Teregova 

Conducerea OS Teregova: 
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Iacobici Gheorghe – în perioada 03.02.2020 – 14.08.2020 

Șandru Zaharia – în perioada 16.08.2020 – prezent 

Contabil șef 

 

 

Prin Hotărârea nr. 12/27.03.2021, Comitetul Director aprobă Nota de propuneri nr. 

3273/27.03.2021 întocmită de către Ondina Bâlgăr – director economic, Manuela Roescu 

– responsabil resurse umane, Dan Cîmpan - șef birou producție și vânătoare  - privind 

acordarea șomajului tehnic în perioada 01.04.2020 – 31.05.2020 a personalului 

angrenat în activitatea de prelucrare primară a lemnului de la Ocolul Silvic Teregova 

– Atelierul de prelucrare a lemnului Slatina Timiș, cu posibilitatea prelungirii șomajului 

tehnic. 

Personalul de la această subunitate a fost în șomaj tehnic în perioada 01.04.2020 – 

27.04.2021. 

În această perioadă salariaților li s-a acordat o indemnizație egală cu 75% din salariu de 

bază. 

Prin Hotărârea nr. 5 punct 49 din 23.03.2021 Consiliul de Administrație al RNP-Romsilva 

aprobă propunera Direcției Silvice Caraș-Severin de desființare a Atelierului de prelucrare 

a lemnului Slatina Timiș. 

Hotărârea comitetului director s-a dat și în baza adresei nr. 3777/ICB/26.03.2021, însă 

această adresă prevede reducerea săptămânii de lucru de la 5 la 4 zile și nu acordarea 

șomajului tehnic. 

Ambele hotărâri au fost luate cu unanimitate de voturi. 

 

          În organigrama Ocolului Silvic Teregova funcționează un atelier  de prelucrare lemn, 
cu un număr de 16 posturi, din care un post TESA – șef formație (vacant) și 15 muncitori 
direct productivi. 
         Prin Nota de propuneri nr. 2845/18.03.2020, întocmită de director economic, șef 
birou producție și vânătoare și responsabil resurse umane, s-a solicitat sistarea activității 
de prelucrare a lemnului la APL Slatina Timiș în perioada 20.03 – 31.05.2020 și acordarea 
șomajului tehnic, înperioada 01.04 – 31.05.2020  pentru personalul angrenat în activitatea 
de exploatare a lemnului, transport, depozitarea și prelucrarea primară a lemnului, 
propunere aprobată de Comitetul Director prin Hotărârea nr. 11/18.03.2020. 
         Cu adresa nr. 2847/IO/18.03.2020, DS Caraș Severin a solicitat aprobare pentru 
măsurile avizate de Comitetul Director, respective sistarea activității APL Slatina Timiș și 
acordarea șomajului tehnic unor salariați pentru perioada 01.04 – 31.05.2020, data după 
care Regia Națională a Pădurilor-Romsilva a transmis scrisoarea nr. 3777/26.03.2020, 
privind măsurile ce urmează a fi luate la nivelul unităților și subunităților. 
        Prin Nota de propuneri nr. 3273/27.03.2020, întocmită de directorul economic, șef 
birou producție și vânătoare și responsabil resurse umane, s-a solicitat acordarea 
”șomajlui tehnic”, în perioada 01.04 – 31.05.2020 personalului angrenat în activitatea de 
prelucrare primară a lemnului la Ocolul Silvic Teregova (atelierul de prelucrare a lemnului 
Slatina-Timiș), din cauza Notificării SC Haty SRL, privind rezilierea contractului de vânzare 
cumpărare cherestea nr.11/23.01.2020 (rămânând fără desfacere asigurată), aprobarea 
CD din data de 19.03.2020 privind sistarea acestei activități  pe perioada 20.03 – 
31.05.2020, riscului de depreciere a cherestelei de fag (apropierea sezonului cald), starea 
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de urgență și insuficiența fondurilor necesare asigurării drepturilor de natură salarială 
înurmătoarele luni. 
        Comitetul Director al DS Caraș Severin, prin Hotărârea nr. 12/27.03.2020, a aprobata 
cordarea șomajului tehnic, în perioada 01.04 – 31.05.2020, cu posibilitatea prelungirii, 
personalului angrenat îna ctivitatea de prelucrare primară a lemnului de la Ocolul Silvic 
Teregova – Atelierul de prelucrare a lemnului Slatina-Timiș. 
         Ulterior au fost emise decizii de suspendare a contractelor individuale de muncă, și 
apoi prelungite, care au fost operate în REVISAL. 
         În perioada întreruperii activității, OS Teregova a acordat drepturi salariaților din 
formația de prelucrare lemn în sumă totală de 344.056 lei reprezentând 75 % din salariile 
de bază ale celor 15 muncitori direct productivi, la care se adaugă suma de 7.576 lei 
(2,25% CAM plătit de unitate). 
        În data de 22.03.2021 s-a întocmit și înaintat la RNP-Romsilva Memoriul privind 
elaborarea ”Proiectului de organigramă” al Direcției Silvice Caraș Severin, prin care s-a 
propus desființarea Atelierului de prelucrare lemn și reducerea posturilor aferente. 
         Modificarea structurii organizatorice și funcționale a fost aprobată de Consiliul de 
Administratție al RNP-Romsilva prin Hotărârea nr. 5 din 23.03.2021, iar încetarea 
contractelor individuale de muncă s-a făcut începând cu data de 28.04.2021. 
         Cu ocazia acestei concedieri individuale  s-au acordat salarii compensatorii în 
sumă totală  de 285.667 lei. 
 

 Apreciem că vinovați de această situație creată sunt: conducerea ocolului 

silvic Teregova, respectiv șeful de ocol și contabilul șef din perioada martie 2020 – 

decembrie 2020, precum și conducerea Direcției Silvice Caraș Severin director, 

director tehnic, director economic, din aceeași perioadă. 

 

La terminarea acțiunii de control, s-au restituit toate documentele originale puse la 

dispoziție de Direcția Silvică Caraș Severin și atașăm în copie înscrisurile relevante.  

 

Prezenta nota de constatare , după înregistrarea la DS Caraș Sveerin, se va 

îmâna de înadată, prin grija directorului Direcției Silvice Caraș Severin, sub 

semnătură la persoanele care au participat la control, iar în termen de trei zile au 

posibilitatea de formulare obiecțiuni și transmiterea acestora la următoarele adrese 

de e-mail:  .ro și . 

 

 

 

Echipa de control 

 

          Nela Cojocaru________________ 

 

    Petre Gruescu_______________ 

 




