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În atenţia Domnului Director 

Vă transmitem „Metodologia actualizată, privind gradarea unităţilor şi subunităţilor 
Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva, condiţiile minime pentru Înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea structurilor acestora şi dimensionarea numărului de personal", aprobată 
prin Hotărârea nr. 10 din 28.07.2021 a Consiliului de Administraţie al RNP-Romsilva, în 
vederea efectuării unei simulări la nivelul direcţiei şi subunităţilor teritoriale. 

ln contextul măsurilor privind abordarea managementului la nivelul ocoalelor silvice 
ca centre de profit, veţi actualiza gradarea unităţii şi a fiecărei subunităţi aflate în structura 
acesteia luând în considerare criteriile de evaluare şi factorii de influenţă descrişi în 
metodologie şi veţi întocmi organigrama actualizată şi documentaţia care a stat la baza 
întocmirii organigramei, în vederea verificării şi susţinerii acestei, veti întocmi următoarele 
situaţii: 

• Fundamentarea calculului punctajului realizat pentru gradarea; 
• Gradarea pe direcţie silvică, ocol silvic, secţie, atelier, formaţie, etc; 
• Fundamentarea structurii de personal TESA pe activităţi, sub aspectul obiectivităţii 

şi oportunităţi numărului optim de personal pentru aparatul direcţiei silvice (posturi de 
conducere, posturi de execuţie pentru compartimentele tehnic (nominalizate pe activităţi), 
economic, juridic, informatică , resurse umane, SSM şi muncitori indirect productiv 
(nominalizaţi pe funcţii, meserii) 

• Fundamentarea structurii de personal TESA din aparatul ocolului silvic pe activităţi , 

sub aspectul obiectivităţii şi oportunităţi numărului optim de personal (şef ocol, contabilitate, 
posturi de execuţie posturi pentru compartimentele tehnice (nominalizate pe activităţi), 
muncitori indirect productiv (nominalizaţi pe funcţii , meserii); 

• Centralizaror structura de personal pe subunităţi; 
• Fundamentarea numărului de personal TESA şi muncitorii indirect productivi , 

pentru secţii, respectiv ateliere şi formaţii din cadrul ocoalelor silvice. 
• Lista posturilor vacante; 
• Lista personalului disponibilizat; 
• Situaţia privind fundamentarea si constituirea ocoalelor, districtelor şi cantoanelor 

silvice pentru fondul forestier administrat; 
• Arondarea cantoanelor silvice; 
• Centralizator structura fondului forestier; 
• Stat de functii la data 01.08.2021; 
• Structura subunităţilor direcţiei silvice; 
• Nota de prezentare, poza organigramă; 



PROGRAMAREA 
unitătilor silvice din structura ref;!ici, care se vor orezenta în data de 17.08.2021 (marti), cu ore:anie:ramclc actualizate 

Nr.crt Unitatea silvica Obs. 
I BRASOV 8.30-9.15 
2 BRAILA 9.15-10.00 
3 VRANCEA 10.00-10.45 
4 GIURGIU 10.45-11.30 
5 CONSTANTA 11.30-12.15 
6 CALARASI 13.30-14.15 
7 TELEORMAN 14.15-15.00 
8 BUZAU 15.00-15.45 
9 ILFOV 15.45-16.30 

PROGRAMAREA 
unitătilor silvice din structura ree:iei, care se vor nrezcnta în data de 18.08.2021 (miercuri), cu ore:anie:ramclc actuali1,atc 

Nr.crt Unitatea silvica Obs. 
10 ARGES 8.30-9.15 
li MEHEDINTI 9.15-10.00 
12 COVASNA I 0.00-I0.45 
13 DAMBOVITA I 0.45-11.30 

-,4 IALOMITA 11.30-12.15 
,5 OLT 13.30-14.15 
16 PRAHOVA 14.15-15.00 
17 IASI 15.00-15.45 
18 SIBIU 15.45-16.30 

PROGRAMAREA 
unitătilor silvice din structura re2iei, care se vor nrezenta în data de 19.08.2021 Joi), cu ore:anie:ramelc actuali1..atc 

Nr.crt Unitatea silvica Obs. 
19 SATU MARE 8.30-9.15 
20 CARAS SEVERIN 9.15-10.00 
21 SALAJ 10.00-10.45 
22 ALBA I0.45-11.30 
23 ARAD 11.30-12.15 
24 BISTRITA 13.30-14.15 
25 GALAT! 14.15-15.00 
26 VALCEA 15.00-15.45 
27 DOLJ 15.45-16.30 

PROGRAMAREA 

( 
unitătilor silvice din structura regiei, care se vor nrezenta în data de 20.08.2021 (vineri}, cu oreanigramele actualizate 

"Nr.crt Unitatea silvica Obs. 
28 BIHOR 8.30-9.15 
29 BOTOSANI 9.15-10.00 
30 CLUJ 10.00-10.45 
31 VASLUI 10.45-11.30 
32 TULCEA I 1.30-12.15 
33 TIMIS 12.15-13.00 
34 MARAMURES 13.00-14.00 

PROGRAMAREA 
unitătilor silvice din structura ree:iei care se vor nrezcnta în data de 23.08.2021 luni), cu ore:anie:ramelc actualizate 

Nr.crt Unitatea silvica Obs. 
35 SUCEAVA 8.15-9.15 
36 MURES 9.15-10.15 
37 BACAU 10.15-11.15 
38 NEAMT 11.15-12.15 
39 GORJ 13.30-14.15 
40 HARGHITA 14.15-15.00 .. ··-
41 HUNEDOARA 15.00-15.45 



La elaborarea situaţiilor veţi ţine cont de necesitatea asigurării tuturor condiţiilor, în 
vederea desfăşurării normale a activităţilor din cadrul structurilor organizatorice cu 
respectarea Metodologiei aprobate prin Hotărârea nr. 10 din 28.07.2021 a Consiliului de 
Administraţie al RNP-Romsilva, cu precizarea că nu sunt acceptate derogări. 

Susţinerea organigramei actualizate se va face de către responsabilul (înlocuitorul) cu 
activitatea de resurse umane din cadrul direcţiei silvice la sediul regiei, în perioada 17-
23.08.2021. 
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