Consiliul de administrație

Proces verbal ședință 27.10.2021

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
Consiliul de administrație

EXTRAS
PROCES VERBAL
al ședinței Consiliului de Administrație al RNP – Romsilva
din data de 27.10.2021, orele 09.00
Ședința ordinară a Consiliului de administrație se desfășoară la sediul Regiei
Naționale a Pădurilor-Romsilva, statutar și regulamentar, în conformitate cu
prevederile:
- H.G 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, cu
modificările și completările ulterioare,
- O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin
Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1854/12.10.2020 privind numirea
administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva,
modificat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.2245/17.12.2020,
- Regulamentul propriu de organizare și funcționare, în vigoare,
cu participarea următorilor membri:
1.1. APOSTU ADRIAN-DĂNUȚ - președinte
1.2. ACHIM DAN -membru
1.3. PÎRVULESCU DUMITRU -membru
1.4. CLINOVSCHI FLORIN -membru
1.5. GABRIEL VASILE OLTEAN -membru
1.6. URSA LEON-COSTAN-membru
1. Se constată îndeplinirea formalităților de convocare conform prevederilor legale,
conform convocatorului nr. 202/A.D.A./21.10.2021.
Ședința este condusă de către domnul președinte al consiliului, ADRIAN-DĂNUȚ
APOSTU, iar secretariatul este asigurat de către dl. Ionel Uță. Ședința se înregistrează
AUDIO.
2. Domnul ADRIAN-DĂNUȚ APOSTU face prezența membrilor consiliului,
constatându-se că dl.Lupu Codrin Constantin este absent, acesta fiind bolnav de
COVID.Acesta a mandatat pe dl.Florin Clinovschi pentru a-l reprezenta la această
ședință. Sunt prezenți ca invitați: dl Teodor Țigan - directorul general al regiei și dl
Silviu Geană, liderul Federației SILVA.
Pentru materialele de la pct.3 și 4 este invitată și dna Liliana Radu din cadrul
SOPRU.
De asemenea, au fost invitați începând cu ora 10.00 directorii direcțiilor silvice care au
solicitat derogări de la Metodologia pentru gradarea unităților și subunităților Regiei Naționale
a Pădurilor – Romsilva, aprobată prin Hotărârea nr.15/28.09.2021 a Consiliului de
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administrație, astfel: Direcţia Silvică Alba, Direcţia Silvică Arad, Direcţia Silvică Argeş, Direcţia
Silvică Bacău, Direcţia Silvică Bihor, Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud, Direcţia Silvică Botoşani,
Direcţia Silvică Brăila, Direcţia Silvică Buzău, Direcţia Silvică Caraş-Severin, Direcţia Silvică
Călăraşi, Direcţia Silvică Cluj, Direcţia Silvică Covasna, Direcţia Silvică Dâmboviţa, Direcţia
Silvică Dolj, Direcţia Silvică Giurgiu, Direcţia Silvică Hunedoara, Direcţia Silvică Ialomiţa,
Direcţia Silvică Iaşi, Direcţia Silvică Ilfov, Direcţia Silvică Maramureş, Direcţia Silvică
Mehedinţi, Direcţia Silvică Neamţ, Direcţia Silvică Olt, Direcţia Silvică Prahova, Direcţia Silvică
Satu Mare, Direcţia Silvică Sălaj, Direcţia Silvică Suceava, Direcţia Silvică Teleorman, Direcţia
Silvică Timiş, Direcţia Silvică Tulcea, Direcţia Silvică Vâlcea și Direcţia Silvică Vrancea.
Domnul ADRIAN-DĂNUȚ APOSTU, președintele Consiliului de administrație prezintă
ordinea de zi a ședinței.
3.
Se supune la vot ordinea de zi și, în unanimitate, aceasta se aprobă astfel:
3.1.
.........................................
3.2.
.........................................
3.3.
Notele Serviciului Organizare, Programare și Resurse Umane, privind
structurile organizatorice și funcționale ale direcțiilor silvice, întocmite în conformitate cu
prevederile Metodologiei pentru gradarea unităților și subunităților Regiei Naționale a
Pădurilor – Romsilva, condițiile minime pentru înființarea, organizarea și funcționarea
structurilor acestora și dimensionarea numărului de personal, aprobată prin Hotărârea
Consiliului de administrație nr.15/28.09.2021, astfel:
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.
3.3.14.
3.3.15.
3.3.16.
3.3.17.
3.3.18.
3.3.19.
3.3.20.
3.3.21.
3.3.22.
3.3.23.

nr.12983 /21.10.2021
nr.12984 /21.10.2021
nr.12985 /21.10.2021
nr.12986 /21.10.2021
nr.12987 /21.10.2021
nr.12988 /21.10.2021
nr.12989 /21.10.2021
nr.12990 /21.10.2021
nr.12991 /21.10.2021
nr.12992 /21.10.2021
nr.12993 /21.10.2021
nr.12994 /21.10.2021
nr.12995 /21.10.2021
nr.12996 /21.10.2021
nr.12997 /21.10.2021
nr.12998 /21.10.2021
nr.12999 /21.10.2021
nr.13000 /21.10.2021
nr.13001 /21.10.2021
nr.13002 /21.10.2021
nr.13003 /21.10.2021
nr.13004 /21.10.2021
nr.13005 /21.10.2021

Direcţia Silvică Alba;
Direcţia Silvică Arad;
Direcţia Silvică Argeş,
Direcţia Silvică Bacău;
Direcţia Silvică Bihor;
Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud;
Direcţia Silvică Botoşani;
Direcţia Silvică Braşov;
Direcţia Silvică Brăila;
Direcţia Silvică Buzău;
Direcţia Silvică Caraş-Severin;
Direcţia Silvică Călăraşi;
Direcţia Silvică Cluj;
Direcţia Silvică Constanţa;
Direcţia Silvică Covasna;
Direcţia Silvică Dâmboviţa;
Direcţia Silvică Dolj;
Direcţia Silvică Galaţi;
Direcţia Silvică Giurgiu;
Direcţia Silvică Gorj;
Direcţia Silvică Harghita;
Direcţia Silvică Hunedoara;
Direcţia Silvică Ialomiţa;
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3.3.24.
3.3.25.
3.3.26.
3.3.27.
3.3.28.
3.3.29.
3.3.30.
3.3.31.
3.3.32.
3.3.33.
3.3.34.
3.3.35.
3.3.36.
3.3.37.
3.3.38.
3.3.39.
3.3.40.
3.3.41.

nr.13006 /21.10.2021
nr.13007 /21.10.2021
nr.13008 /21.10.2021
nr.13009 /21.10.2021
nr.13010 /21.10.2021
nr.13011 /21.10.2021
nr.13012 /21.10.2021
nr.13013 /21.10.2021
nr.13014 /21.10.2021
nr.13015 /21.10.2021
nr.13016 /21.10.2021
nr.13017 /21.10.2021
nr.13018 /21.10.2021
nr.13019 /21.10.2021
nr.13020 /21.10.2021
nr.13021 /21.10.2021
nr.13022 /21.10.2021
nr.13023 /21.10.2021

Direcţia Silvică Iaşi;
Direcţia Silvică Ilfov,
Direcţia Silvică Maramureş;
Direcţia Silvică Mehedinţi;
Direcţia Silvică Mureş;
Direcţia Silvică Neamţ,
Direcţia Silvică Olt,
Direcţia Silvică Prahova;
Direcţia Silvică Satu Mare;
Direcţia Silvică Sălaj,
Direcţia Silvică Sibiu,
Direcţia Silvică Suceava;
Direcţia Silvică Teleorman;
Direcţia Silvică Timiş,
Direcţia Silvică Tulcea;
Direcţia Silvică Vâlcea,
Direcţia Silvică Vaslui,
Direcţia Silvică Vrancea;

3.4.
Nota nr. 13029/21.10.2021 a Serviciului Organizare, Programare și
Resurse Umane, privind solicitările de derogare de la Metodologia pentru gradarea
unităților și subunităților Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, condițiile minime
pentru înființarea, organizarea și funcționarea structurilor acestora și dimensionarea
numărului de personal, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație
nr.15/28.09.2021, formulate de direcțiile silvice: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița
Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Călărași, Covasna,
Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Iași, Ialomița, Ilfov, Maramureș,
Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea,
Vâlcea, Vaslui și Vrancea;
4. Se trece la analizarea și dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi aprobată:
4.1. .................
4.2. ....................
4.3. Notele Serviciului Organizare, Programare și Resurse Umane, privind structurile
organizatorice și funcționale ale direcțiilor silvice, întocmite în conformitate cu prevederile
Metodologiei pentru gradarea unităților și subunităților Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva,
condițiile minime pentru înființarea, organizarea și funcționarea structurilor acestora și
dimensionarea numărului de personal, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație
nr.15/28.09.2021 și Nota nr. 13029/21.10.2021 a Serviciului Organizare, Programare și
Resurse Umane, privind solicitările de derogare de la Metodologia pentru gradarea unităților și
subunităților Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, condițiile minime pentru înființarea,
organizarea și funcționarea structurilor acestora și dimensionarea numărului de personal,
aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.15/28.09.2021, formulate de direcțiile
silvice: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, CarașSeverin, Cluj, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Iași,
Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava,
Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui și Vrancea , astfel:
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Direcţia Silvică Alba;
4.3.1. nr.12983 /21.10.2021
Susține dl. director Dan Boariu.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de
derogări.Solicită derogare pentru 1 post de director tehnic.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Alba, conform propunerilor din Nota nr 12983/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea unui birou
tehnic în aparatul directiei silvice, condus de un șef birou tehnic, în cadrul posturilor
existente.
Direcţia Silvică Arad;
4.3.2. nr.12984 /21.10.2021
Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de derogări.Solicită derogare
pentru 1 post de inginer silvic și 1 post de muncitor indirect productiv în aparatul direcției..
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Arad, conform propunerilor din Nota nr 12983/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea unui post de
inginer silvic în aparatul directiei silvice și a unui post de muncitor indirect productiv.
Direcţia Silvică Argeş,
4.3.3. nr.12985 /21.10.2021
Susține dl. director Armand Chiriloiu.Este prezentată propunerea de organigramă și
solicitările de derogări.Solicită derogare pentru 1 post de consilier juridic, 1 post de inginer silvic în
centrala direcției preluat de la un ocol silvic, 1 post de muncitor indirect productiv, 1 post de
economist pe perioadă determinată de 6 luni la Ocolul Silvic Domnești, 1 post de economist la
Ocolul Silvic Vidraru, înființarea a două birouri în aparatul direcției.Pentru toate posturile solicitate
cu derogare
Se supune la vot și, în majoritate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a Direcției
Silvice Argeș, conform propunerilor din Nota nr 12985/21.10.2021 a Serviciului Organizare,
Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea a două birouri în
aparatul direcției în cadrul posturilor existente, înființarea unui post de consilier juridic,
trecerea în centrala direcției a unui post un post de inginer silvic din cadrul posturilor de
ingineri silvici vacante de la ocoalele din subordine, înființarea unui post de muncitor
indirect productiv la Ocolul Silvic Pitești, înființarea unui post de economist pe perioadă
determinată de 6 luni la Ocolul Silvic Domnești și înființarea unui post de economist la
Ocolul Silvic Vidraru.
..........................................................................................................................................................
Direcţia Silvică Bacău;
4.3.4. nr.12986 /21.10.2021
Susține dl director tehnic Viorel Ghelasă.Este prezentată propunerea de organigramă și
solicitările de derogări.Solicită derogare pentru 1 post de consilier juridic, nu se depășeste numărul
total de posturi pe total direcție.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Bacău, conform propunerilor din Nota nr 12986/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări:1 post de consilier
juridic centrala direcției silvice.
Direcţia Silvică Bihor;
4.3.5. nr.12987 /21.10.2021
Susține dl. director Suciu Teodor..Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările
de derogări.Solicită derogare pentru 2 posturi în centrala direcției, prin trecerea acestora din
centrala ocoalelor silvice, posturi care sunt vacante.
............................................................................................................................................................
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Bihor, conform propunerilor din Nota nr 12987/21.10.2021 a Serviciului
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Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: trecerea unui post
vacant de inginer silvic de la Ocolul Silvic Oradea în centrala direcției și transformarea
acestuia în post de informatician în aparatul direcției, trecerea unui post vacant TESA de la
Ocolul Silvic Oradea în centrala direcției și transformarea acestuia in tehnician silvic.
Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud;
4.3.6. nr.12988 /21.10.2021
Susține dna.Lombrea Adriana.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de
derogări.Solicită 2 posturi de pădurar la O.S.Bistrița, trecerea unui iinginer de la O.S.Bistrița în
aparatul direcției, 2 posturi de inginer silvic în centrala direcției, din care unul sef birou tehnic.
............................................................................................................................................................
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Bistrița Năsăud, conform propunerilor din Nota nr 12988/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: inființarea unui post
de inginer silvic în centrala direcției, trecerea unui post vacant de inginer silvic de la Ocolul
Silvic Bistrița în aparatul direcției și înființarea a două cantoane silvice la Ocolul Silvic
Bistrița.
Direcţia Silvică Botoşani;
4.3.7. nr.12989 /21.10.2021
Susține dl. director Maius Havriș.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările
de derogări.Solicită derogare pentru aparatul direcției, astfel: 1 sef birou tehnic, 2 posturi inginer în
centrala direcției, transformarea unui post de muncitor indirect productiv în post de economist, 1
muncitor indirect productiv
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Botoșani, conform propunerilor din Nota nr 12989/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări în aparatul direcției:
înființarea unui birou tehnic, înființarea a două posturi inginer silvic în centrala direcției,
transormarea unui post de muncitor indirect productiv în post de economist la Ocolul Silvic
Botoșani și înființarea unui post de muncitor indirect productiv în aparatul direcției.
Direcţia Silvică Braşov;
4.3.8. nr.12990 /21.10.2021
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Brașov, conform propunerilor din Nota nr 12990/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane.
Direcţia Silvică Brăila;
4.3.9. nr.12991 /21.10.2021
Susține dl. director Vasile Dumitrașc.Este prezentată propunerea de organigramă și
solicitările de derogări.Solicită derogare, astfel: 1 muncitor indirect productiv la O.S.Lacu Sărat.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Botoșani, conform propunerilor din Nota nr 12991/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea unui post de
muncitor indirect productiv la Ocolul Silvic Lacu Sărat.
Direcţia Silvică Buzău;
4.3.10. nr.12992 /21.10.2021
Susține dl. director Constantin Moiseanu.Este prezentată propunerea de organigramă și
solicitările de derogări.Solicită derogare, astfel: 1 consilier juridic, transformarea unui post de
muncitor indirect productiv în postul de secretară în aparatul direcției, 1 post de secretară la O.S
Buzău.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Buzău, conform propunerilor din Nota nr 12992/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea unui
consilier juridic, transformarea unui post de muncitor indirect productiv în post de
secretară în aparatul direcției, înființarea post de secretară la Ocolul Silvic Buzău.
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Direcţia Silvică Caraş-Severin
4.3.11. nr.12993 /21.10.2021
Susține dl director Ioan Tabugan.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de
derogări, 1 post investiții, 1 post la pază, 1 post la vanătoare si salmonicultură, 2 posturi de ingineri
și 1 post de consilier juridic, toate în centrala direcției.
.........................................................................................................................................................
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Caraș Severin, conform propunerilor din Nota nr 12993/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: inființarea a două
posturi de inginer silvic și înființarea a unui post consilier juridic in aparatul direcției.
Direcţia Silvică Călăraşi;
4.3.12. nr.12994 /21.10.2021
Susține dl. director Iulian Ionuț Chescă.. Este prezentată propunerea de organigramă și
solicitările de derogări.Solicită derogare, astfel: 1 posturi de pădurar la O.S.Călărași și 1 post de
pădurar la O.S.Mitreni
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Călărași, conform propunerilor din Nota nr 12994/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: : înființarea a unui
canton silvic la Ocolul Silvic Călărași și a unui canton silvic la Ocolul Silvic Mitreni.
Direcţia Silvică Cluj;
4.3.13. nr.12995 /21.10.2021
Susține dl director Dorel Oros.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de
derogări.Solicită 3 ingineri în centrala ocolului la fond forestier, din care unul pe durată determinată.
...........................................................................................................................................................
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Cluj, conform propunerilor din Nota nr 12995/21.10.2021 a Serviciului Organizare,
Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea în centrala direcției
silvice a două posturi inginer silvic pe perioada nedetriminată si a unui post inginer
silvic pentru o perioada determinată de un an.
Direcţia Silvică Constanţa;
4.3.14. nr.12996 /21.10.2021
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Constanța, conform propunerilor din Nota nr 12996/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane.
Direcţia Silvică Covasna;
4.3.15. nr.12997 /21.10.2021
Susține dl director Gheorghe Muntean.Este prezentată propunerea de organigramă și
solicitările de derogări: astfel: 1 post de programator.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Covasna, conform propunerilor din Nota nr 12997/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea unui post
de programator.
Direcţia Silvică Dâmboviţa;
4.3.16. nr.12998 /21.10.2021
Susține dl director Petre Marin.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de
derogări: astfel: trecerea a 5 posturi inginer de la ocoale în aparatul direcției, 1 post de director
tehnic.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Dâmbovița, conform propunerilor din Nota nr 12998/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea unui birou
tehnic și a unui post de șef de birou tehnic si trecerea a două posturi inginer vacante de la
ocoale în aparatul direcției.
Direcţia Silvică Dolj;
4.3.17. nr.12999 /21.10.2021
Susține dl director Ilie Silvestru Nuță.Este prezentată propunerea de organigramă și
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solicitările de derogări: astfel: 1 post sef birou tehnic si 1 post de muncitor indirect productiv.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Dolj, conform propunerilor din Nota nr 12999/21.10.2021 a Serviciului Organizare,
Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea unui birou tehnic și a
unui post de șef de birou tehnic și transformarea unui post de muncitor direct productiv în
post de muncitor indirect productiv la Pepiniera silvică Zăval.
Direcţia Silvică Galaţi;
4.3.18. nr.13000 /21.10.2021
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Galați, conform propunerilor din Nota nr 13000/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane.
Direcţia Silvică Giurgiu;
4.3.19. nr.13001 /21.10.2021
Susține dl director Bicu Constantin.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările
de derogări: astfel: 1 post de sef birou și 1 post de muncitor indirect productiv.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Giurgiu, conform propunerilor din Nota nr 13001/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea unui birou
tehnic și a unui post de sef birou și un post de muncitor indirect productiv în aparatul
direcției.
Direcţia Silvică Gorj;
4.3.20. nr.13002 /21.10.2021
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Gorj, conform propunerilor din Nota nr 13002/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane.
Direcţia Silvică Harghita;
4.3.21. nr.13003 /21.10.2021
Susține dl director Catălin Mutică.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările
de derogări: astfel: transformarea unui 1 post de muncitor direct prodiuctiv din cadrul Secției
Pepiniera în post de muncitor indirect productiv, 1 post de inginer silvic în aparatul direcției silvice.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Harghita, conform propunerilor din Nota nr 13003/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: transformarea unui
post de muncitor direct prodiuctiv din cadrul Secției Pepiniera în post de muncitor
indirect productiv și înființarea unui post de inginer silvic în aparatul direcției silvice.
Direcţia Silvică Hunedoara;
4.3.22. nr.13004 /21.10.2021
Susține dl director Crisan Radu.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de
derogări: astfel: 2 posturi de inginer silvic vacante de la ocoalele silvice să treacă în aparatul
direcției și un post de muncitor indirect productiv din aparatul direcției se transformă în post TESA,
funcționar administrativ.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Iași, conform propunerilor din Nota nr 13006/21.10.2021 a Serviciului Organizare,
Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: trecerea a două posturi de inginer
silvic vacante de la ocoalele silvice în aparatul direcției și transformarea unui post de
muncitor indirect productiv în post TESA, funcționar administrativ în aparatul direcției.
Direcţia Silvică Ialomiţa;
4.3.23. nr.13005 /21.10.2021
Susține dl director Sorin Checiu.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de
derogări: astfel: 2 muncitori indirect productivi la Cabana Amara, 1 muncitor indirect productiv în
aparatul direcției silvice, 1 inginer silvic în aparatul directiei prin trecerea de la O.S.Slobozia.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Iași, conform propunerilor din Nota nr 13005/21.10.2021 a Serviciului Organizare,
Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea a două posturi de
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muncitori indirect productivi la Cabana Amara, înființarea unui post de muncitor indirect
productiv în aparatul direcției silvice și trecerea unui post de inginer silvic vacant de la
Ocolul Silvic Slobozia, în aparatul directiei.
Direcţia Silvică Iaşi;
4.3.24. nr.13006 /21.10.2021
Susține dl director Gabriel Doncean .Este prezentată propunerea de organigramă și
solicitările de derogări: 3 posturi de inginer vacante de la ocoalele silvice din subordine să fie
trecute in aparatul direcției, un post de economist de la OS Lunca Cetățui să fie trecut în aparatul
direcției, un post de muncitor indirect productiv din aparatul O.S.Lunca Cetățuii să fie trecut în
aparatul direcției silvice, un muncitor direct productiv de la O.S.Iași să fie transformat în muncitor
indirect productiv.
............................................................................................................................................................
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Iași, conform propunerilor din Nota nr 13006/21.10.2021 a Serviciului Organizare,
Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări:înființarea unui post de birou
tehnic, trecerea a două posturi de inginer vacante de la ocoalele silvice din subordine în
aparatul direcției, din care un post pentru activitatea de vânătoare - silvoturism, trecerea
unui post de economist de la Ocolul Silvic Lunca Cetățuii în aparatul direcției și
transformarea unui post de muncitor direct productiv în post de muncitor indirect productiv
de la Ocolul Silvic Iași.
Direcţia Silvică Ilfov,
4.3.25. nr.13007 /21.10.2021
Susține dl director Mugurel GhinescuEste prezentată propunerea de organigramă și
solicitările de derogări: la O.S. Brănești-1 post de pădurar, O.S.București-3 posturi pădurar și un
muncitor indirect productiv, O.S.Snagov -1 post de pădurar, în centrala direcției silvice -1 post de
consilier juridic și un post de analist
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Iași, conform propunerilor din Nota nr 13007/21.10.2021 a Serviciului Organizare,
Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări:înființarea la Ocolul Silvic Brănești
a unui canton silvic, înființarea la Ocolul Silvic București a trei cantoane silvice și a unui
muncitor indirect productiv la Depozitul Odăi, înființarea la Ocolul Silvic Snagov a unui
canton silvic pădurar și înființarea în centrala direcției silvice a unui post de consilier juridic
și transformarea unui post de muncitor indirect productiv în post de analist.
Direcţia Silvică Maramureş;
4.3.26. nr.13008 /21.10.2021
Susține dl director Paicu Sorin.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de
derogări: 2 posturi în aparatul direcției silvice, un post de topograf și un post de jurist.De asemenea,
solicită derogarea ca un număr de 5 posturi de ingineri de la ocoale, vacante, să fie trecute în
centrala direcției.
.........................................................................................................................................................
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Maramureș, conform propunerilor din Nota nr 13008/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: trecerea a două posturi
de inginer silvic vacante de la ocoalele silvice din subordine în aparatul direcției, înființarea
în aparatul direcției a unui post de inginer topograf și a unui un post de consilier juridic.
Direcţia Silvică Mehedinţi;
4.3.27. nr.13009 /21.10.2021
Susține dl director Nicolicioiu Sorin.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările
de derogări.Solicită următoarele derogării: 1 post de jurist și 2 ingineri în centrala direcției silvice
prin trecerea acestor posturi din cele vacante de la ocoalele silvice Strehaia și Baia de Aramă.
...........................................................................................................................................................
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
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Direcției Silvice Mehedinți, conform propunerilor din Nota nr 13009/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea unui post de
consilier juridic și trecerea a două posturi de inginer silvic vacante de la ocoalele silvice
Strehaia și Baia de Aramă în centrala direcției.
Direcţia Silvică Mureş;
4.3.28. nr.13010 /21.10.2021
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Mureș, conform propunerilor din Nota nr 13010/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane.
Direcţia Silvică Neamţ,
4.3.29. nr.13011 /21.10.2021
Susține dl director Valentin Tămăslăcaru.Este prezentată propunerea de organigramă și
solicitările de derogări: 1 post de director comercial, 5 posturi de inginer silvic, 1 muncitor indirect
productiv, la O.S.Vaduri-1 sef district, O.S.Poiana Teiului-1 sef district, O.S.Borca 1 padurar si 1 sef
district, O.S.Pipirig-1 pădurar, O.S.Tg.Neamț-1 pădurar, O S Văratec- 3 pădurari, O.S.Gîrcina-1
pădurar, Atelier sera de plante-1 peisagist și 1 muncitor indirect productivi, Atelier de prelucrare
Fructe de Pădure- 1 sef atelier și un inginer silvic, 4 muncitori direct productivi, ADPL Târgu Neamț
- 7 muncitori indirect productivi.
...........................................................................................................................................................
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Neamț, conform propunerilor din Nota nr 13011/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea în aparatul
direcțeiei a unui post de director comercial, înființarea a trei posturi de inginer silvic,
înființarea unui post de muncitor indirect productiv, înființarea la Ocolul Silvic Vaduri a unui
district silvic, înființarea la Ocolul Silvic Poiana Teiului a unui district silvic, înființarea la
Ocolul Silvic Borca a unui canton silvic și a unui district silvic, înființarea la Ocolul Silvic
Pipirig a unui canton silvic, înființarea la Ocolul Silvic Tg.Neamț a unui canton silvic,
înființarea la Ocolul Silvic Văratec a trei cantoane silvice, înființarea la Ocolul Silvic Gîrcina
a unui canton silvic, înființarea la Atelier Sera de plante post TESA de peisagist și un post
de muncitor indirect productiv, înființarea la Atelier de Prelucrare Fructe de Pădure a unui
post de sef atelier, a unui post de inginer silvic și a patru posturi de muncitori direct
productivi pe durată determinată până la 31.12.2021, înființatrea în cadrul ADPL Târgu
Neamț a șapte muncitori indirect productivi pe durată determinată până la 31.12.2021.
Direcţia Silvică Olt,
4.3.30. nr.13012 /21.10.2021
Susține dl director Cătălin Matei.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de
derogări.Solicită următoarele derogării: trecerea unui post de muncitor indirect productiv de la
Păstrăvăria Ianca din cadrul O.S. Corabia în aparatul direcției, transformarea 1 post de tehnician în
1 post muncitor indirect productiv în cadrul O.S.Balș, trecerea 1 post de inginer silvic de la
O.S.Slatina în centrala direcției silvice.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Olt, conform propunerilor din Nota nr 13012/21.10.2021 a Serviciului Organizare,
Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: trecerea unui post de muncitor
indirect productiv de la Păstrăvăria Ianca din cadrul Ocolului Silvic Corabia în aparatul
direcției, transformarea unui post de tehnician silvic în post de muncitor indirect productiv
în cadrul Ocolului Silvic Balș, trecerea unui post de inginer silvic de la Ocolul Silvic Slatina
în centrala direcției.
Direcţia Silvică Prahova;
4.3.31. nr.13013 /21.10.2021
Susține dl director Dragoș Ciomag.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările
de derogări: la O.S.Câmpina-3 posturi de pădurari și 1 post de sef district, la O.S.Doftana - 1 post
de pădurar și 1 muncitor indirect productiv, O S Măneciu - 2 maistri silvici, O.S.Ploiești-2 posturi de
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pădurari, O.S.Slănic -1 padurar, O.S.Văleni - 1 inginer silvic, 3 pădurari și 1 șef de district, în
aparatul direcției: 2 ingineri silvici, 1 operator baza de date și 3 muncitori indirect productivi.
.....................................................................................................................................................................
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Prahova, conform propunerilor din Nota nr 13013/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări:la Ocolul Silvic
Câmpina înființarea a trei cantoane silvice și a unui district silvic, la Ocolul Silvic Doftana
înființarea unui canton silvic, la Ocolul Silvic Măneciu înființarea a două posturi de doi
maistri silvici, la Ocolul Silvic Ploiești înființarea a două cantoane silvice, la Ocolul Silvic
Slănic înființarea unui canton silvic, la Ocolul Silvic Văleni înființarea unui post de inginer
silvic, trei cantoane silvice și un district silvic, înființarea în aparatul direcției a două posturi
de inginer silvic a unui post de operator baza de date și a trei posturi de muncitori indirect
productivi pe durată determinată până la 31.12.2021.
Direcţia Silvică Satu Mare;
4.3.32. nr.13014 /21.10.2021
Susține dl director Forțiu Marcel Ioan.Este prezentată propunerea de organigramă și
solicitările de derogări: 1 post de conducător auto de la O.S.Negrești să fie trecut în apoaratul
direcției silvice și un post de îngrijitor clădiri de la O.S.Borlesti la O.S.Satu Mare.
...........................................................................................................................................................
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Satu Mare, conform propunerilor din Nota nr 13014/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: trecerea unui post de
conducător auto de la Ocolul Silvic Negrești în aparatul direcției și a unui post de
îngrijitor clădiri de la Ocolul Silvic Borlesti, la Ocolul Silvic Satu Mare.
Direcţia Silvică Sălaj,
4.3.33. nr.13015 /21.10.2021
Susține dl director Viorel Mihiș.Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de
derogări: 1 post de inginer în centrala direcției silvice, suplimentar față de organigramă și un post
de economist în aparatul direcției silvice.
.........................................................................................................................................................
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Sălaj, conform propunerilor din Nota nr. 13015/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane cu următoarele derogări:trecerea unui post
vacant de iginer silvic de la ocoalele silvice din subordine în centrala direcției.
Direcţia Silvică Sibiu,
4.3.34. nr.13016 /21.10.2021
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Sibiu, conform propunerilor din Nota nr.13016/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane.
Direcţia Silvică Suceava
4.3.35. nr.13017 /21.10.2021
Susține dl director Sorin Ciobanu, fiind prezent și dl.Valerian Solovăstru, director tehnic.Este
prezentată propunerea de organigramă și solicitările de derogări, 18 posturi, cu mențiunea că ar
putea solicita 34 de posturi cu derogare.
............................................................................................................................................................
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Suceava, conform propunerilor din Nota nr. 13017/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu derogările propuse prin Nota nr
13029/21.10.2021 a Serviciului Organizare, Programare și Resurse Umane.
Direcţia Silvică Teleorman;
4.3.36. nr.13018 /21.10.2021
Susține dl director Mihai Vecu. Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de
derogări: în aparatul direcției: trecerea a 2 posturi de ingineri vacante de la ocoalele silvice în
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centrala direcției silvice.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Timiș, conform propunerilor din Nota nr. 13018/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări : trecerea două posturi
de inginer silvic vacante din cadrul ocoalelor silvice din subordine în aparatul direcției
silvice.
Direcţia Silvică Timiş,
4.3.37. nr.13019 /21.10.2021
Susține dl director Oprea Ioan. Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de
derogări : în aparatul direcției: 1 post de director tehnic, 1 post de consilier juridic, 1 post de inginer
silvic, 1 post de inginer de la O.S.Coșava să treacă în aparatul direcției, 1 post de inginer de la
Pepiniera Recaș să treacă în aparatul direcției, 1 post de muncitor indirect productiv de la Pepiniera
Recaș în aparatul doirecției.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Timiș, conform propunerilor din Nota nr. 13019/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea unui birou
tehnic, înființarea unui post de consilier juridic, înființarea unui post de inginer silvic,
trecerea unui post de inginer silvic de la Ocolul Silvic Coșava în aparatul direcției și trecera
unui post de inginer silvic de la Pepiniera Recaș în aparatul direcției.
Direcţia Silvică Tulcea;
4.3.38. nr.13020 /21.10.2021
Susține dl director Costel Petcu. Este prezentată propunerea de organigramă și solicitările de
derogări: 1 post de director tehnic, 2 ingineri silvici în centrala direcției, 1 inginer geodez în centrala
direcției silvice pe o perioadă determinată de un an și 1 muncitor indirect productiv în centrala
direcției.
............................................................................................................................................................
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Tulcea, conform propunerilor din Nota nr. 13020/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: înființarea unui birou
tehnic, trecerea a două posturi vacante de inginer silvic de la ocoalele silvice din
subordine în centrala direcției și înființarea unui post de inginer geodez în centrala
direcției pe o perioadă determinată până la 31.12.2022.
Direcţia Silvică Vâlcea,
4.3.39. nr.13021 /21.10.2021
Susține dl director Gheorghe Mihăilescu.Este prezentată propunerea de organigramă și
solicitările de derogări: în centrala direcției silvice 1 post de director tehnic, 2 posturi de consilier
juridic, 1 muncitor indirect productiv și la O.S.Romani-1 muncitor indirect productiv.
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Vâlcea, conform propunerilor din Nota nr. 13021/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: aprobarea unui post de
director tehnic și a unui post de consilier juridic.
Direcţia Silvică Vaslui,
4.3.40. nr.13022 /21.10.2021
Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Vaslui, conform propunerilor din Nota nr.13022/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane.
Direcţia Silvică Vrancea;
4.3.41. nr.13023 /21.10.2021
Susține dl director Gheorghe Mihăilescu.Este prezentată propunerea de organigramă și
solicitările de derogări: trecerea unui economist de la O.S.Panciu în aparatul direcției și trecerea
unui muncitor indirect de la Păstrăvăria Lepșa în aparatul direcției.
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Se supune la vot și, în unanimitate, se aprobă structura organizatorică și funcțională a
Direcției Silvice Vrancea, conform propunerilor din Nota nr. 13023/21.10.2021 a Serviciului
Organizare, Programare și Resurse Umane, cu următoarele derogări: trecerea unui
economist de la Ocolul Silvic Panciu în aparatul direcției și trecerea unui muncitor indirect
de la Ocolul Silvic Soveja - Păstrăvăria Lepșa în aparatul direcției.
Prezentul proces verbal s-a încheiat, într-un singur exemplar original, astăzi,
27.10.2021.
Secretar,
Ionel UȚĂ

Membri,
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

ADRIAN-DĂNUȚ APOSTU – președinte _________
DAN ACHIM - membru
_________
DUMITRU PÎRVULESCU - membru
_________
FLORIN CLINOVSCHI - membru
_________
GABRIEL VASILE OLTEAN - membru _________
LEON-COSTAN URSA - membru
_________
CONSTANTIN-CODRIN LUPU - membru _________
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