
REGIA NATIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA 

Aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie 
nr. 10/28.07.2021 

METODOLOGIE 
PENTRU GRADAREA UNIT ĂTILOR SI SUB UNIT ĂTILOR REGI El 

NATIONALE A PĂDURIWR-ROMSILVA, CONDITIJLE MINIME PENTRU 
ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA SI FUNCŢIONAREA STRUCTURILOR 

ACESTORA SI DIMENSIONAREA NUMĂRULUI DE PERSONAL 

Prezenta metodologie are ca obiect o mai bună eficientizare a activităţilor regiei, 
optimizarea schemei de personal, eliminarea inechităţilor dintre unit;iţile/subunităţile 
regiei de acelaşi grad şi implementarea unui standard de personal în funcţie de gradarea 
unităţilor şi subunităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva. 

Aplicarea prevederilor acesteia va alinia structura organizatoric,1 la cerinţele şi 

necesităţile actuale şi nu presupune suplimentarea structurii de personal existente. 
Menţinerea numerică a personalului, modificarea si/sau reaşezarea angajaţilor in 
organigrama unităţii/subunităţii va fi fundamentată şi argumentată de către directorul 
direcţiei silvice în faţa conducerii executive şi a Consiliului de adrninistrc:ţie. 

1. TEMEIUL LEGAL 
1.1. Hotărlirea de Guvern nr. 229/2009 privind reorganizatea Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva şi aprobarea Regulamentului de organizare şi frmcţio11are, care 
la Art. 2, prevede: 
„Art. 2 - (1) Romsi/va are în structura sa unităţi fără personalitate jurid.;că, prevăzute în 
anexa nr. 2 şi unităţi cu personalitate juridică, prevăzute in anexa nr. 3. 
(2) Structurile organizatorice şi funcţionale ale unităţilor prevăzute la alin. ( 1) se 
aprobă de Consiliul de administraţie al Romsifva. " 

1.2. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsi/va (Anexa nr. l la H.G. nr. 229/2009), care la: 

• Alin. (2), (11) şi (12) ale Art. 6, prevede: 
„Art. 6 - (2) Unităţile şi subunităţile din structura Romsilvn se organizează pe grade 
de mărime şi complexitate, in conformitate cu metodo/ogir, ap1·obată de consiliul de 
administraţie al acesteia. 

···•········································································ ...................... ............... .......... ........... . 
. (] 1) Înfiinţarea, respectiv încetarea activităţii subunităţi/or se realizează la propunerea 
comitetelor directoare ale unităţilor din structura Romsilva, prin hotărâre a consiliului 
de administraţie al acesteia. 
(12) Gradarea unităţilor şi subunităţilor din structura Romsilva, precum şi 
dimensionarea numărului de personal se aprobă de consiliul de administr'J!~~ 
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• Lu Art. îO, prevede: 
,.i\11. I O. Consiliul de administra/ie al Romsilva are w·111ătoarelc atrilmJii principale: 
b; apmbă strul'/ura urganizatorică şi funcţională de Ia 11ivelul cenrra/ al Romsilva. 

precum şi a unităţilor şi subunităţi/or din cadrul acesteia; 
f!LP.P.!:O~ă metodologia privi11d_gradarea unităfilo1:_şj_§JJ/J.!i/1Îtăţilo, din structura 

Romsilva~.- condiţiile .minime pentru înfiinJarea, organizarea si fi,mcfio11w..?.!J 
structurilor acestora şi dimensionarea numărului de personal: 

e) aprobă gradarea unitgţilorşi subunifătilor din Romsilvo. structura si numărul de 
wson(ll ql ace_stora; 

g) aprobă înfiinţarea sau, după caz, desfiinţarea subunită(llor şi a punctdor de lucru di11 
structura Romsilva. " 

1.3. Legea m·. 4612008 - Codul Silvic cu modificările şi completădie ulterioare. 
l .4. OUG 109/10 I 1 privind g11vernanţa co,porativii a l11trep1·i1ule.rilor publice. 
1.5. Legea 1tr. 407/2()06 a vânătorii şi a protecţiei fondului cillegetic, cu 

modificiil'ile şi completările ultel'ioare. 
1.6. Ordommţa de Guvern nr. 8112004 pril>ind înjUnfarea, <H-gaitizarell şi 

fu11cţionurea crescătorii/or de 11ii11al şi a complex11rilor de vliniift)(ll'e, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

I.7. Ordinul nr. 111212018 pentru 11proh111·e11 Procedurii privind co11stituire" şi 
autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul tf()Cumentelor ,le 
constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registr11l11i naţlomtl al 
administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, cu modificările şi completlirife 
ulterioare. 

1.8. Reglementlirile tn vigoare privind paza fondului forestier şi"' hun urilor etc. 
1.9. Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor -

Romsilva, in vigoare. 

OBIECT 
Prezenta metodologie are ca obiect: 
o). stabilirea pe baze realiste a criteriilor şi a:factorilor de injluenfă. in funcţie de 

care, pe baza unui sistem de punctaj, se evaluează, în mod uni/ar, volumul şi 
complexitatea activităţii unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi a 
subunităţilor din structura acestora; 

b). gradarea pe baza criteriilor de evaluare şi a factorilor de influenţă a unităţilor 
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi a subunităţilor din structura acestora; 

c). stabilirea condiţiilor necesare pentru înfiinţarea, organizarea şi .funcţionarea 
subunităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsi/va şi ale unor strucrnri ale acestora 
(canton silvic, district silvic,:liJrmaţie de lucru, atelier etc.). 

d). dimensionarea numărului maxim de personal, pentru unităţile Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi pentru subunităţile din structura acestora. 

2. CATEGORII ŞI SUBCATEGORII DE PERSONAL. FUNCŢII ŞI MESERII 
Personalul din structurile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva aparţine 

categoriilor prezentate în continuare: 
2.1. Personal tehnic silvic, economic şi de altă specialitate, din aparatul 

central al unităţilor şi al subunităţilor acestora (TESA): 
a) personal de conducere; 
b) personal tehnic silvic, de execuţie; 



c) personal economic ş:i de alte specialităţi, de execuţie; 
2.2. Muncitori: 
a) muncitori indirect productivi; 
b) muncitori direct productivi 

Nomenclatorul funcţiilor şi meseriilor corespunzătoare subc!ltegoriilor de 
personal de mai sus este cel prevăzut Îfl contractul colectiv de muncă la 11ive!ul Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilvl! În vigoare. 

A. DIRECŢII SILVICE ŞI SUBUNITĂŢI ALE ACESTORA 

3. GRADAREA DIRECŢIILOR SILVICE ŞI OCOALELOR SILVICE. 

CONDIŢIILE MINIME PENTRU ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ŞJ 
FUNCŢIONAREA OCOALELOR SILVICE ŞI A STRUCTURILOR ACESTORA. 
DIMENSIONAREA NUMĂRULUI DE PERSONAL 

3.1. CRITERII TEHNICE ŞI ECONOMICO-FINANCIARE, DE 
EVALUARE A ACTIVITĂŢII 

Având ln vedere specificul şi particularităţile activităţii unităţilor Regiei Naţionale 
a Pădurilor - Romsllva, criteriile de evaluare, punctajele şi coeficienţii de ponderare a 
acestora, în vederea gradării, se stabilesc, după cum urmează: 

Criteriul Cl: Suprafaţa fondului forestier administrată, precum şi suprafaţa de 
păduri, pentru care se prestează servicii silvice (inclusiv cele preluate la art.16 din 
Cod11/ silvic). 

Pentru acest criteriu pe zone geografice şi de relief stabilite conform prevederilor 
amenajamentelor silvice în vigoare se acordă următorul punctaj: 

a) pentru suprafaţa din zona de câmpie: 1,25 puncte/ha; 
b) pentru suprafaţa din zona de deal: 1,00 puncte/Ita; 
c) pentru .suprafaţa din zona de munte: 0,75 pu11ctel/1a; 
d) pentru suprafaţa perimetrelor de ameliorare a terenuri.lor degradate: 

1,25 puncte/ha, până la realizarea stării de masiv; 
e) pentru suprafaţa perdelelor forestiere de protecţie; J,70 puncte/ha. 

Valoarea criteriului CI se obţine prin ponderarea c111 0,4 ll punctajului 
calculat peutru suprafaţa fondului forestier administrat, precum şi pentru cea pentru 
care se prestează servicii silvice. 

Criteriul C2: Cifra de afaceri. 
Pentru acest criteriu se acordă elite 1 punct pentru fiecare 1000 lei cifră de 

afaceri, calculatii ca valoare medie a ultimelor două exerciţii ji11anciare incl,eiate: 
C21 reprezintă cifra de afaceri aferentă producţiei silvice 
C22 ~ 11a/oarea aferentă cifrei de afaceri a contractelor tle admillistrare (collt.4622) 

C2=C2l+C22 
Pe11tru structurile nou Înfiinţate se acordă 1 pu11ct pelltru fieca?e 1 OOO lei cifra 

de afaceri previizutii fn programul anual. 



Valoa1·ea criteriului (1 se obţine 111·in ponderarea cu 0,30 a punctajului 
calculat pentru djh, de {tfaceri. 

fl'iteriul C3:. Projit11/ /;1•11.f. 
Pentru ucest criteriu se acordă câte l putwt pentru fiecare I OOO iei profit brut, 

calculat ca medie Intre projitttl nwlizat al llltimelor do11a exen:iţii finunci!1re 'fnciteiate, 
Pentru structurile nou l1,fli11ţute se acortlă 1 punct pelltrujiecare 1000 lei profit brut 
prevăzută in programul anual. 

Valoarea criteriului C3 se obţine prin ponderarea cu 0,30 li punchijului 
calculat pentru profitul brut, conform pl'eci:r.ării de mai sus. 

3,2, ~ACTORI DE INFLUENŢĂ A COMPLEXlTĂ'fll ACTIVITĂŢII 
ln scopul unei gradări cât mai obiective se va lua în calcul i;1l111e11ţll pe care o au 

priucipalii factori de exprimare a complexităţii organizării şi dlesfăşur,;jrii activităţii 
direr.ţiei silvice/ocolului sih•ic. 

Factorii de influenlă se exprimă prin coefidcnti de corecţie K, după cum urmează: 

Coe(icient11l de corecţie Kl- suprafaţa de împădurit 
Acesta se stabileşte în funciie de suprafaţa de împădurit (S) prevăzută în 

programul anual şi de suprafe\ele cu regenerări artificiale cu reuşită provizorie. conform 
datelor u/tim11l11i control anual al regenerărilor şi se aplică criteriului CI. Are valorile 
din tabelele de mai jos, după cum urmează; 

a). împăduriri in fond forestier1Jn terenuri cu condiţii normale; 
s ;:';50 51- I 151- 251- 351- 451- 551- 651- 75 l- > 850 

-ha- 150 -1 250 350 450 550 650 750 850 ·----
Kla 0,01 0,02 ! 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 . 0..!08 __ 0,09 1 0,10 

b). împăduriri în fond forestier şi în afara fondului forestier, în suprafeţe din 
t '"I t ' d d t " ' d I fi f d t t· '' ~(!rH e ,, . ..!li:enu!!._ _egra a~. ş1 1, !J.r e .. !.~i:~s 1ere e .ei:.o _ec_,1e ; . 

s 
$10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 ~1~;0 I > 90 

-ha-
Klb 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 . 0,08 0,09 ! 0,10 

c}. suprafeţele cu regenerări artificiale cu reuşită provizorie, conform datelor 
lf I . t I I I ni 'I u imu III con r.1.1 anua a re ene nor: 

501- 1001- 1501-
2001 2501 

3001- l 3501- 4001-1 > 4500 
-ha-

:5 500 1000 1500 2000 
. . 

3500 I 4000 4500 j 2500 3000 i 

' 

Klc 0,01 0,02 / 6,03 o,o4 l o,os 0,06 0,07 I 0,08 ...!'~-~.!!_; 

Valoarea totală a coeficientului de corecţie Kl se determină, dupi'iformula: 
Kl =Kla + Klb + Klc 

Coeficientul de corectie K2 - efort propriu 
Acesta exprimă ponderea în cifra de afaceri, prevăzută în programu! anllaL a 

valorii efortului propriu - EP, calculată după fonnula: ~z' 
··" ol\ '('"' .,,. 
r :j. -00?:~~;uw.. ~ 1 



EP = CA-(VLP) 
CA 

În care: 
EP reprezintă efortul propriu 
CA - ciji-a de afaceri realizată în anul precedent (mii lei) 
VLP-valoarea lemnului pe picior (la preţ de APV) care a/ost valorificai în ultimul an, 
indiferent de modalitatea de valorificare {masa lemnoasă pe picior sau lemn fasonat). 

Coeficientul K2 are următoarele valori: ---
EP < 0,1 O, l 1 - 0,20 0,21-0,30 > 0,30 

Coeficientul K2 0,10 0,20 0,30 OAO . 
Se aphcă Criteriului C2 . 

3.3. DETERMINAREA GRADULUI DE ORGANIZARE AL DIRECŢIEI 

SILVICE ŞI AL OCOLULUI SILVIC 

Gradul direcţiei silvice/ocolului silvic, se determină în baza cuantificării criteriilor 
de evaluare a activităţii (Cl, C2 ,C3) şi în baza valorilor coeficienţilor de corecţie (Kl, 
K2). 

În acest sens, pentru fiecare direcţie silvică/ocol silvic se calculează valoarea 
punctajului total ponderat (VPT), după formula: 

(VPT) = CJ x (!+Kl)+ C2 x (l+K2)+ C3 
Gradul de organizare al direcţiei silvice/ocolului silvic se determină în baza valorii 

punctajului total ponderat (VPT) după cum urmează: 

Unitatea Determinarea gradului1nfimcţie de valo'1re« 

/Subunitate: punctaiului total oonderat( VP1J 
Gradul I Gradul II Gradul Ill GradnlIV 1 Gradul V 

Directie silvică >100,000 70,001-100.000 t5.0O1- 70.000 20.001-45.000 <20.000 
Ocol silvic >II.OOO 6501- 11.000 <6500 - -

3.4. CONDIŢII MINIME PENTRU ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ŞI 
FUNCŢIONAREA OCOALEWR SILVICE ŞI ALE STRUCTURILOR 
ACESTORA 

A). Ocolul silvic este subunitatea de bază care funcţionează în structura 
organizatorică a direc\'iei silvice, dimensionarea acestuia făcându-se pe principiile 
gestionării durabile a fondului forestier, eficientizării activităµi ocolului silvic, având în 
vedere gradul de dispersie a suprafeîelor administrate, complexitatea şi importanţa 
activităţilor desfăşurate, ponderea suprafeţelor fondului forestier proprietate publică a 
statului şi a celui apartinând altor deµnători, precum şi forma de relief. Limitele pentru 
cele trei forme de relief sunt: 

a) câmpie 
b) deal 
c) munte 

: < 3 00 m altitudine; 
: 30 I - 800 m altitudine; 
: > 800 m altitudine. 

Încadrarea pe fonne de relief se va face potrivit datelor înscrise în amenajamentele 

I 
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l'enlru fondul forestier proprklatc publkă a statului datele se vor prelua din 
secţiunea „Arondare cantoane., de pe platfomm INTRANET. 

Având în vedere aceste principii, precum ~i prevederile.! l.ef;ii nr. -1612008-- Codul 
Silvic, suprafaţa minimă a fondului forestier allată în administrare/servicii silvice pentru 
constituirea unui ocol silvic, în funcţie de zona geografică, este: 

• în i:ona de câmpie - 3000 ha; 
• în zona de deal - 5000 ha; 
• în zona de munte -7000 ha. 

B). Distl'ictul silvic reprezintă o subdiviziune în structura ocollllui silvic fiind 
constituit dintr-un anumit număr de cantoane silvice. 

Districtul silvic poate fi condus de către: un inginer silvic/subinginer silvic/inginer 
silvic colegiu sau de către un tehnician silvic, funcţie de personalul existent şi de 
structura organizatorica a direcţiei silvice. 

L" nivelul unâ Direc.1ii Silvice numărul mediu de c,mt<Htne silvia admis penlru 
constituirea unui district silvic nu po(ltefi mai mic de ci11ci. 

C). Cantonul silvic reprezintă unitatea <le bază pentru gospodărirea şi paza unt:i 
suprafeţe de fond forestier, a clirui suprafaţi'i este stabilită fn funcţie de forma de relief, 
de disperSÎ(I trupurilor de pădure, de suprafaţ11 perimettelor de ffmeliol'are, de 
lungimea perdelelor forestiere de prote,1ie şi de condiţiile co11crele de JJll,:li a pâllurii în 
suprafaţ11 respectivă. 

Suprafaţa medie a cantonului silvic se stabileste astfel: 

a, în zona de câmpie: 400 ha fond forestier, suprafaţă medielca11tonlo,ol silvic; 
b. în zona de deal: 800 ha fond forestier, suprafaţă medielcanto11/ocol silvic; 
c. în zona de munte: 1300 ha/011d/orestier, suprafaţă medie/cuntonlocol silvic. 

Suprafaţa luată în calcul la constituirea numărului de cantoane este cea înscrisă în 
ultima raportare statistică SILV I, diminuată cu 30% din suprafaţa fondului forestier 
inclus în zonele de protecţie strictă şi integrală ale parcurilor naţio1ale şi naturale 
(arboretelor încadrate în tipul funcţional I, conform amenlţjamentului silvic). 

Pentru constituirea cantonului silvic se ia în calcul, pe lângă suprafi:11a fondului 
forestier proprietate publică a statului, suprafaţa luată în administrare şi cea pentru care 
se prestează servicii silvice, pe bază de contract sau preluata pe baza de act de constatare 
la art.16 din Codul Silvic. 

De asemenea, se ia în calcul, lungimea perdelelor forestiere de protec\ie. în 
următorul echivalent: 1 km pel'dele forestiere= l O ha fond forestier. 

Suprafaţa medie a cantonului/ocolului silvic se poate diminua, în fi.mcţie de gradul 
de dispersie a fondului forestier, dacă cel pupn 30% din numărul de cantoane ale 
ocolului silvic îndeolinesc. cel outin. una din condiţiile de mai jos: 

Proce11t de diminuare a Conditia de 'illdeolinit 
suprafeţei Număr trupuri de Raza cercului în care se 

mediVcanton/ocol silvic pădure f11cadrea1,ă suprafaţa cantonului 
10% 4-8 10· 20 km 
15% 9-12 20,01-30 km 
20% Peste 12 peste 30 km 

Pentru cantoanele silvice care se constituie pe durată dete,'minati.i, pentru 
administrarea unor păduri aparţinând altor deţinători, suprafaţa ac, :ttl'~ cea 
stabilită prin contractele de administrare (se va avea în vedere ca. fuflv.!ie de tari e 
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administrare pe ha si de nr.de ha ce constituie cantonul silvic, valovrea fncasată la 
nivelul unui an să acopere in întregime cheltuielile efectuale). 

Ocolul silvic va avea minim două districte silvice. 
ln cadrul ocoalelor silvice se pot înfiinţa posturi de maistru silvic pen!ru 

gestionarea lemnului fasonat, individual sau în cadrul formaţiilor df exploatare, cu 
condiţia ca volumul minim exploatat de ocol cu formaţiile proprii sau prin prestări 
servicîi să fie mai mare de 8000 m3/an/maistru. 

3.5. DIMENSIONAREA NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU 
DIRECTU SILVICE ŞI OCOALE SILVICE 

Nr. Structura organizatorică şi Număr maxim de posturi Observaţii, 

crt, categoria/ snbcategorla de <': !!rade de or2anizare precizări, 
personal I II III IV V explicaUi 

A. !î!REQIE SILVICĂ 

!. A narat central, total din care: 24 21 15 12 Ul 
1.1. TESA. Iola! d;n care: 21 19 13 l 1 9 
1.1.l Director I I I I I Post de conducere 
1.1.2. Director tehnic 1 1• X X X Post de conducere --~-
1.1.3. Director comercial 1• X X X X Post de conducere 

1.1.4. Director economic l ! I I l Post de conducere .. 
l.l.5. Scf birou Tehnic X • t•• 1•• X Post de conducere 
I. 1.6. Sefbirou ••• X X X X Post de conducere 

1.1.7. 
Personal tehnic silvic, 

17 16 10 8 7 economic si de altă soecia!itate 

1.2. Muncitori indirect productivi 3 2 2 l l 

B. OCOL SILVIC I II III 

1. 
Aparat central, total 

H 10 8 X X din care: ' 
1.1. TESA, total di11 care: 10 9 7 X X 

1.1. 1. Sefocol I I I X X Post conducere 
l .l.2. Contabil şef l l I X X Post conducere 

1.1.3. 
Personal silvic, economic şi de 

8 7 5 X X 
altă soecialitate 

1.2. Mnncltori indirect nrod uctivi 1 l I X X 

* Postul de "director tehnic "sau "şef birou tehnic" pentru dir<eţiile silvice de 
gradul ll, se aprobă de către Consiliul de administraţie al RNP - Romsilva. pentru o 
complexitate deosebită şi un volum mare al activităţilor de fond forestier. investiţii, 
împăduriri şi alte activităţi tehnice îustificate temeinic. In mod sim.'lar, postul de 
"director comercial", se aprobă de Consiliul de administraţie al RNP - Romsilva, 
pentru direcţiile silvice de gradul I. cu o complexitate deosebită şf un volum mare al 
activităţii de producţie şi comercializare a produselor realizate. 

•• ln aparatul central al unităţilor RNP - Romsilva de gradul '11. IV se poate 
organiza un birou tehnic, condus de un şef de birou (post de conducere), cu aprobarea 
Consiliului de Administra.fie al RNP - Romsilva. 

'"Jn aparatul central al unităţilor RNP - Romsilva de gradul I se,P~~iza 
birouri, pentru una sau mai multe activitati, cu un numar minim de 3 salary~~&/efi 
un sef de birou (post de conducere) {!/' ~\ 
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l'reci'lµ,·e: ţ}()//ţur_ile CIJ2J.'QQate pentru dir<;r.:ll!LJ..€hnic, director comercial si pentru 
Ş§_{biroutehni,;. şgfbirou suni în eudrol num(ţrttlu/_lolal de !2Q!!..luri .. 

"' la direcţiile silvice de gradul l, care uu realizat pe ultimii 3 cin.' /of/ i11dico/orii 
de program, se poate suptimenla m,111zărul tola/ de posturi, cu câte un post pentru fiecare 
I O. OOO puncte, peste /00. OOO de puncte . 

... La ocoalele silvice de gradul I care au realizai pe ultimii 3 ani îo/i indicatorii 
de program, se poate suplimenta numărul total ele posturi, astfel: un pos' la fiecare 3000 
de puncte acumulate peste punctajul minim de I 1000. 

"•La ocoalele silvice cate au peste 1000 con/racle de adml,1istrarelpresrări 
servicii pază se poate suplimenta numărul total de posturi cu un posts 

... la direcţiile silvice care nu au organizate secţii sau ateliere pe,1trn fnlrefinerea 
şi repararea dmmurilor fiJrestiere, numărul maxim de posturi ÎIJ cen1rnla direcfiei. se 
poate suplimenta cu un post, dacă au peste 800 km drumuri.forestiere. 

Pllrticult,rit,1tile determil1ate de complexitutea şi voillm11l m11re al m:Jivitlitilor 
silvice de la Direcţia Silvică S11ceava, al ctirei punctai total depiisesfe cu mult 11il'el11I 
punctaiului urmlitoarei directii silvice ca mărime, determit1ii 1lime11sio11ul'ea miui 
număr sporit ,te personal pentru aparatul central s/ subunitalile ltcesleia. fn acest sens, 
pentru această tlirecţle silvică, nunlărul tfe personal tellnic silvic, personal eco110111ic si 
de altă specialitate şi de 11111ncitori indirect protluctivi din aparatul ce11tral şi pe11tru 
subunităţile acesteia se maioreazii, falii de cel prevăzut pe11tru o directie sill•ieii de 
gmdul I, fmrctie de necesitătile obiective, numărul efectiv urmântl a fi aprobat de 
către Consiliul de Administratie. 

4. GRADAREA SECŢIILOR, ATELIERELOR ŞI fîORMAŢllLOR DE 
LUCRU 

4.1. PEPINIERĂ SILVICĂ 
Criteriile de evaluare care stau la baza gradării pepinierelor silvice sunt: 

- numărul de puieţi forestieri apţi de plantat produşi şi livraţi în cadrul R.N.P.- Romsilva 
(PI) exprimat în mii bucăţi; 

- valoarea puie(ilor forestieri şi ornamentali valorificaţi către terţi, precum şi valoarea 
altor produse livrate (către terţi sau in cadrul R.N.P. - Romsilva) (\ip) exprimată în 
mii lei. 
Gradul pepinierei silvice se determină în baza cuantificării punctajelor obţinute 

conform criteriilor de evaluare Pt şi Vp, calculate ca medie a rezultatelor obţinute în 
ultimii doi ani, după cum urmează: 
- pentru criteriul PI se acordă I punct pentru fiecare 50 mii bucăţi; 
• pentru criteriu Vp se acordă 1 punct pentru fiecare 50 mii Ici. 

În acest sens, pentru fiecare pepiniera silvică se calculează valoarea p1111ctajullli 
total «t pepinierei (VPTP), după fonnula: 

VPTP=Pl+Vp 

Nivelul de organizare a pepinierelor silvice în funcţie de valoarea punct!liului total 
obţinut este; 



Structura organizatorică Număr maxim 
Nr. de posturi (grad unic) 
crt. şi categoria / subcategoria de 

personal SECŢIE ATELIER FORMAŢIE 

1. Aparat central, total din care: 
1.1. TESA, total din care: -1.1.1. Sef sectie/Post conducere 
1.1.2 Sef atelier 
l.1.3. Contabil sef/economist 
1.1.4. Alt oersonal TESA 
2. Muncitori indirect productivi 

* fără indemnizaţie de conducere 
** cu indemnizaţie de conducere 

4.2. CRESCĂTORII DE VÂNAT 

4 2 1 
--1--

3 2 1 
I** X 

X 1* X 

l** X X 

I I X 

1 X X 

4.2.1. Crescătorii de fazani/potârnichi/rafe etc. 
Se organizează ca ateliere sau caformaţii de lucru în structura ocolului silvic, astfel: 

- producţie anuală de: peste 1 O.OOO exemplare: atelier; 
- producţie anuală de: <I O.OOO exemnlare: formaţie de lucru. 

Număr maxim 
Nr. Structura organizatorică şi de vosturi (J?•·ad unic) 
crt. categoria / subeategoria de personal ATELIER FORMAŢIE 

1. Aparat central, total din care: 3 2 
1.1. TESA. total din care: 2 I 
1.1.1. Sef atelier l* X 

l.1.2. Alt personal TESA 1 X 

2. Muncitori indirect productivi 1 I 
* fără indemnizaţie de conducere 

4.2.2. CrescătoriiJe de vânat organizate în regim de complex de vânătoare. 
Prezenta metodologie se referă la complexurile de vânătoare ,·nfiinţate pentru 

vânatul mare (mistreţ, cervidae, căprior, muflon etc.). 
Se organizează ca ateliere şi fonnaţii, pe baza valorii totale (VPT) a criteriilor: 

efectiv total {Et); 
- recoltă realizată în anul anterior (Rr); 
- cifra de afaceri realizata in anul anterior (Ca). 

Pentru aceste criterii se acordă puncte. conform tabelului de mai jos: 

Specia de vânat 

Mistre 

Valoarea 
criteriului Et 

pentru. min. 50 
exem lare 

3 

Valoarea 
criteriului Rr 

pentru 
10 exem lare 

2 

Valoarea 
crit,eriuluî Ca 

pentru 1000 le:..,i"'°".r.:~ 

_I{~~ 



( VPT) = Et I Rr + Ca 
Crescătoria de vânat organizată în regim de complex de vânătoare se înfiinţează şi 

funcţionează, ca atelier sau formaţie de lucru, în cadrul oc(liului silvit. dacă valoarea 
totală (Vt), pe specii sau cumulat, este de: 

atelier: ( VPT) "'peste 100; 
- formaţie de lucru: ( VP1) :<; 100. 

·-·--~- ,-·•-»--,-,. --·~ ··---···---

i 
-

Nr. Structurn organizatorică d 
crt. şi categoria/ subcategoria de personal .. 

ATELIE 
·--· -1. Aparat central, total din c2.r.1E...._. ---· --· . 

3 --··· .. 

---··----·---·-· g 
Număr maxim 

e osturi (o rad unic) 
R FORMAŢIE 

- •·····-·-·-·•-- 2 -- ... 
I. l. TRSA, total din ccwe: 2 r-·-· --•--·• . ·---·-

I J.J.J. Sef atelier I* X 
1-· 

l 1 ! ~-... Muncitori indirect ~roductivi ___ . --·- -·-·---- ... F 
l ______ ~ 

. I 

* fără indemnizaţie de conducere 

4.3. PĂSTRĂ V ĂRII 
Păstrăvăriile se înfiinţeaz.ă, se organizează şi funcţioneaZă în fimc:ţie de producfia 

de păstrăv realizata in anul precedent, exprimată în tone, după cum unnei,,.ă: 

a). Peste 60 tone - secţie; 
b). 20 • 60 tone - atelier ; 
c). Sub 20 tone - formaţie de lucru. 

_,,~ 

Structura organizatorică 
Nr. 

şi categoria / subcategoria de 
crt. 

personal 

1. Anarat central. total din care: 
1 .1. .I TESA. total din care: 
1.1.1. 1 Sef subunitate/Post conducere 
l.l.2 Sef atelier/formatie 
1.1.3. Contabil sef7economist 
2. Muncitori indirect nroductivi --· 
* fără indemnizaţie de conducere 
** eu indemnizaţie de conducere 

Numărma:dm 

de nosturi fr,rc.d unic) 

SECŢIE ATELIER FOR)VIAŢIE 

5 3 2 
3 J I - --

I** X 

X I" I* 

l** X X 

2 2 I 

4.4. SUBUNITĂTI PENTRU ÎNTRETINEREA ŞI REPARAREA 
DRUMURILOR ŞI A CAILOR FERATE FORESTIERE. 

Se organizează ca secţie, cu grad unic, specializată în întreţinerea drumurilor şi a 
căilor ferate forestiere, dacă reţeaua este > 1 OOO km. 

In celelalte cazuri se organizează ateliere sau formaţii de lucru în stru~~ 
ocol silvic, deservind activitatea si pentru alte ocoale silvice, astfel: 10+•' 'ţs, 

(:fj "°'/:,J'-'Ul ~~ 
!, -'hMJ>,;-s'r,1, fi. lf 
~ •~fE:,ti. 



reţea de drumuri de 601 10()0 km: atelier; 
reţea de drumuri de 200- 600 km:formaţie de lucru. 

-· ···-·--
Structura organizatoricii Număr maxim 

Nr. 
şi categoria/ subcategoria de nosturi l.:,rad unic) 

ert. de personal SECŢIE ATELIER FORMAŢ[E 

l. A narat central, total din care: 4 3 l -·-
1.1. TESA. total din care: 3 2 1 
1.l.L Sef subunitate/Post conducere l ** X ' 
1.1.2 Sef atelier/formatie X 1• 1 * 

. --~-
Ll.3. Contabil sef/economist l** X ' ! 

2. Muncitori indirect 1 l ., 
I nroductivi 

* fără indemnizaţie de conducere 
** cu indemnizaţie de conducere 

Precizare: În cadrul secţiei pot funcţiona una sau mai multe formarii în fimcţie de 
lungimea reţelei de drwnuri administrate. 

ORG1~nz~~~R:NcŞ~~k~r ~:::ro~r~0NJ::7!~It~~ 
PERSONAL PENTRU SUBUNITĂŢILE (SECŢIILE) DE_ EXPLOATARE, 
SORTARE, PRELUCRARE A LEMNULUI ŞI ALTEACTIVfTAŢJ 

5.1. CRITERII DE EVALUARE A VOLUMULUI DE ACTIVITATE 

Criteriul Cl: Cifra de afaceri. 

Pentru acest criteriu se acordă I punct pemru fiecare 1 OOO lei cifră de afaceri 
realizată în anul precedent pentru secţiile existente. 

Pentru structurile nou înfiinţate (secţii) se acordă l punct penlru liecare 1000 
lei cifra de afaceri prevăzută în programul anual. 

Valoarea criteriului CJ se obţine prin ponderarea cu 0,5 a punctajului calculat 
pentru cifra de afaceri. 

Criteriul CZ: Profitul bnit. 
Pentru acest criteriu se acordă 2 puncte pentru fiecare l OOO lei profit brut realizat 

în anul precedent pentru secţiile existente. 
Pentru structurile nou înfiinţate se ucordii l punct petllru Jiecare 1000 lei 

profitul brut prevăwt ln progrum11/ anual. 
Valoarea criteriului C1 se obţine prin ponderarea cu 0,5 a punct.:ijului calculat 

pentru profitul brut, conform precizării de mai sus. 

5.2. FACTORI DE INFLUENŢĂ 
În scopul unei gradări cât mai obiective este necesar a se lua în calcul şi i~ 

pe care o are factorul de exprimare a complexităţii organitilrii şi desfăşurării ac~iL -~€.~ 
Factorul de influenţă se exprimă prin coeficientul de corecţie (K). fţf car,s1u0 ~ 

["' IJf ' • 
's\ ~..!>&11'/;sJ: 1 fi \":t-, n'At1.t: -



Acest coeficient s.e ia ln cilicul 'in cazul in care subunitatea ck,fa1.nnrti ce! 1m1in 3 
11ctivităţi şi are v<1loarea K '" 0,07. 

Coeficientu! f( se aplică asupr.i Criteriului CI, menţionat la pcl. 6.1. 
5,3. DETERMINAREA GRADULUI DE ORGANIZA.RE A SUBUNITĂŢII 

(SECffE/). 
În baza valorilor criteriilor de evaluare a volumului de activitate (CJ, CZ) şi ln 

baza valorii coeficientului de corecţie (K) pentru fiecare subunitat,~ se calculează 
11a/oarea ptmcta]ului total ponderat ( VP1), după formula: 

VPT) = CI x ( l +K) ·>· C2 

Se organizează ca SECTIE, în baza valorii p1111ctajului total ponderat (VPT) 
structurile organiz,1torice care îndeplinesc punculjul total, con/ot'm tabelului de mai 
;os: 

[ Deter~inarea g~adtÎÎui ~;cţî;i;în funcţiedevaÎoarea punctaj;lulttrtâlponderai ! 

~~~~o1 
.. -j-·· ··-·· -4~~f ~u1!~~-~: 1==~~=~2~b~d_u~~::o· .:~ ·-=~l 

5.4. DIMENSIONAREA NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU SECŢII 
... _, __ 

i Număr maxim de posturi 
Nr. I Structura organizatorică pe grade de organizare pentru 

l crt. Şi categoria/subcategoria de personal SECTU 
I l n li) 

1. i Aoarat central. total din care: 7 6 4 
I.I. ~- ' TESA, total din care: 5 I 4 3 
1.2. Sef subunitate l I l 
1.3. Contabil sef /Economist l l ! 
1.4. Alt personal TESA 3 2 ' I I I . 

I 2. Muncitori indirect nrod. 2 2 I 2 

Ateliere sau formaţii de lucru se pot organiza şi în cadrul secţiilor în funcţie de 
lluxnl tehnologic. 

DIMENSIONAREA NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU ATELIERE 
ŞI-FOR.'1AŢIJ DE LUCRU. 

În conformitate cu prezenta metodologie, indiferent de profilul de activitate şi de 
nivelul de subordonare, Atelierul/Formaţiile de lucru au următoarea structură: 

Nr. Structura organizatorică Număr maxim 

crt. şi categoria / subcategoria de personal 
de posturi (grad unic) 

I 
l ' 

1.Atclîer de lucn1 
1 1 TOTAL personal, din care 2 

I 
I 

! , 

' 

1.1. TESA - Şef de atelier l* ...-.--/:i.A~Jli:,'-

1.2 Alt personal TESA I /~ . ' 
, 'i! Cs;i~s·,tJvi. 



2. Fonnaţie de lucru 
l 1. TESA- Şef formaţie J * ----
* tără indemnizaţie de conducere 
6. GRADAREA, CONDIŢIILE MINJME PENTRU ÎNFIINŢAREA, 
ORGANIZAREA , FUNCŢIONAREA ŞI DIMENSIONAREA NUMĂRULUI DE 
PERSONAL PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERA (in 
afara sectiilor) 

Organizarea activitatii de exploatare a masei lemnoase in c,11/ruf ocoalelor 
silvice se face prin formalii de lucru. 

6.l. Formaţiile de lucru pentru exploatarea pădurilor se constituie. în structum 
ocolului silvic pentru un volum mai mare de 3000 mc/an; 

Volumul dupii care se dimensionează, se referă la volumul rezultat ln urma 
exploatării. 

6.2. Se poate constitui şi formaţie mixtă care să execute lucrări in mai multe 
dome,1ii de activitate. Punctajul minim al .formllţiei va rezulta tlin însumarea 
procentelor rezultate, prin ponderarea activităţilor pe categorii. 

6.3. DIMENSIONAREA NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU 
FORMAŢIILE DE LUCRU. 

În conformitate cu prezenta metodologie, indiferent de profilul de activitate şi de 
nivelul de subordonare, formaţiile de lucru au următoarea structură: 

Nr. Structura organizatorică 
Număr maxim 

de posturi (grad unic) crt. şi categoria / subcategoria de personal 

Formatie de lucru 
l. TESA- Sef formatie I* 
• fără mdemnizaţ1e de conducere 

7. GRADAREA ŞI CONDIŢIILE MINIME PENTRU ÎNJ:IINŢAREA, 
ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI DIMENSIONAREA NUM:ARULUI DE 
PERSONAL PENTRU SUBUNITĂŢILE DE: 

a). recoltarea, prelucrarea şi valorificarea fructelor de pădure. a ciupercilor 
comestibile din.flora spontană, a plantelor medicinale şi a cărnii de vânat; 

b). magazine proprii, depozite de prezentare şi desfacere a produselor specifice 
fondului forestier; 

c). alte activităţi. 

7.1. CRITERII DE EVALUARE A VOLUMULUI DE ACTIVITATE 

Criteriul Cl: Cifra de afaceri. 
Pentru acest criteriu se acordă I punct pentru fiecare 1000 lei cifră de afaceri 

realizată în anul precedent pentru structurile existente. 
Pentru structurile nou înfiinţate se acordă l punct pentru fiecare 1000 lei cifra de 

afaceri prevăzută în programul anual. 
Valoarea criteriului Cl se obţine prin ponderarea cu 0,5 a punctajului ~.!liulat 

pentru cifra de afaceri. ~,.•~~ 

I:<° C(>t,'-'lt.Jui. j>~ 
{ :w; he- I 
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l 
I 
I 
t 
I 

[:,'l'iteriul C2: Proj/tul brut. 
Pentru acest criteriu se acordă 2 puncte pentrn fiecare lOOO lei profit brut realizat 

în anul precedent pentru .structurile existent<::. 
Pentru structurile nou infiinţale se acol'dă I punct pe11tr11fiec11re /OOO lei profit 

brut prePiizută În progrnm11I a11ua/. 
Valoarea criteriului C.'2 se obţine prin ponderarea cu 0,5 a punctajului calculat 

pentru profitul brut, confonn precizării de mai sus. 

7.2. FACTORI DE INFI~UENŢĂ. 
In scopul unei gradări cât mai obiective este necesar a se lua în calcul şi influenţa 

pe care o are factorul de exprimare a complexităţii organizării şi destăşurării activităţii. 
Factorul de influenţă se exprimă prin coeficientul de corecţie (K). 
Acest coeficient se ia în calcu] în cazul în care subunitatea desfăşoară cel puţin 2 

activităţi şi are valoarea K = 0,07. 
Coeficientul K se aplică asupra Criteriului CJ, mentionat la pct. 8.1. 

7.3. DETERMINAREA GRADULUI DE ORGANIZARE A SIUBUNiTĂŢII. 
În baza valorilor criteriilor de evaluare a votumului de aclivitat,~ (Ci, C2) şi în 

baza valorii coeficientului de corecţie (K) pentru fiecare subunitat1~ se calculează 
valoarea punctajului total ponderat ( VPT), după formula:. 

VPT == CI x ( 1 +K) + C2 

7.4. Atelierele sau Formaţiile de lucru se constituie, în structura ocolului silvic, 
funcţie de punctajul calculat după formula de calcul de la pct.8.3, după cum urmează: 

- ( VPT) = mai mare 500-1000:formaţie de lucru; 
· ( VPT) = 1001 - 2000: atelier. 

7.5 DIMENSIONAREA NUMĂRULUI DE PERSONAL PlENTRU ATELIERE 
SI-FORMATU DE LUCRU. . . 

ln confonnitate cu prezenta metodologie, indiferent de profilul de activitate şi de 
nivelul de subordonare, Atelier/formatiile de lucru au unnatoarea structura: 

Nr. Structura organizatorică 
Număr maxim 

crt. şi categoria/ subcategoria de personal 
de posturi (grad unic) 

-----
t.Atelier de lucru 

·~-
1 TOTAL personal, di11 care 2 

1.1. TESA - Şef de atelier I* ---·-··•~.--
1.2 : Alt perso~al TESA :1 -----

2. Formaţie de lucru ·-·-------«- ----
1. TESA- Sef formaţie l* - .. ---·-
* fără indemnizaţie de conducere 

8. DIMENSIONAREA NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU 
CABANELE DE VÂNĂTOARE/SILVOTURISM (doar cabanele înscr-if~~:,,. 
circuitul turistic al RNP-Romsilva, inclusiv Cabana Vlăsia). / ... # . ~ţ~~ I ,) ~ 

,ţ r:OW:!!!JIJL • 
I~ I)'" " \ ;t il).DMt~Jisl•11e iJ 



În cazul cabanelor de vânătoare/silvoturism înscrise în circuitul turistic al RNP
Romsilva (inclusiv cabana Vlăsia), deservirea se realizează de către un cabanier -
muncitor indirect productiv/cabana, în condiţii de eficienţă economică. 

9. GESTIONAREA FONDURILOR CINEGETICE 
Atribuţiile privind gestionarea fondurilor cinegetice, pot fi repa1tizate prin fişa 

postului, personalului silvic de teren - pădurar/şef district, de pe raza fondului cinegetic. 
Repartizarea atribuţiilor privind gestionarea fondurilor cinegetice se va face numai în 
condiţiile respectării tuturor prevederilor legale, cu respectarea wntractclor de 
gestionare a faunei cinegetice, precum şi a celorlalte obligaţii legale. pe care RNP -
Romsilva, în calitate de gestionar licenţiat al faunei, şi le-a asum~t în relaţia cu 
autoritatea naţională din acest domeniu. 

1 O.PREVEDERI PENTRU ACTIVITĂŢI SPECIALE 

10.1. Pentru activitatea de transport naval desfăşurată de către direcţiile silvice 
cu ambarcaţiunile proprii, se va încadra personalul prevăzut de reglemerJările în vigoare 
(Ordinul nr. 319/2006, Ordinul nr. 42211998 ale ministrului transporturîlc-r) şi având în 
vedere volumul de activitate. Pentru ambarcaţiunile existente în prezent îo dotare. se 
poate încadra unnătorul personal: 

11). pentru o şalupă: 
• conducător şalupă (muncitor indirect productiv); 
- mecanic / motorist (muncitor indirect productiv); 

/J). pentru o şalupli - remorcher: 
• conducător şalupă (muncitor indirecr productiv); 
- mecanic/motorist (muncitor indirect producttv); 
• marinar (muncitor indirect productiv); 

c). pentru un pod plutitor: marinar pod (muncitor indirect productiv), 
d). pentru un ceam I bnrjlt I gab«ră: 

- macaragiu - marinar (muncitor indirect productiv); 
- marinar (muncitor indirect productiv). 

Pentru această activitate se poate constitui, pentru minim 3 ambarcaţiuni. o 
formaţie de lucru, condusă de un şef de formaţie din categoria personalului TESA. 

10.2. Pentru activitatea de transport pe cale ferată forestieră 
a) pentru o autodreziniJ: 

- mecanic - conducător autodrezină (muncitor indirect productiv) 
- ajutor mecanic (muncitor indirect productiv) 

Pentru această activitate se poate constitui o formaţie de lucru, C<lndusă de un ~ef 
de formaţie din categoria TESA. 

Dime11sio11area rmmărufl,i de muncitori direct productivi de la 11ivelul sub1mitătilor 
şi respectiv ale structurilor acestora se face tn frmctie de capacitălil'e 11qmi1111le ale 
utila.ielor si i11:stalatiilor, ale obiectivelor de pr(J{fuctie, de volumul vror.luctiei sau al 
serviciilor programate, de normativele de verso1111l reglementate prin gţte 1wn~. 
cu respectarea prwederllor Codului Muncii şi ale altor reglementări 111 vigoa~,,;:~u,~ 

I~ .., -<o„ 
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