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REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA 
        Se aprobă 

               Director General 

ADAM  CRĂCIUNESCU 

     Propun aprobarea 
             Director 

     Gheorghe MOHANU 

RAPORT 
privind controlul efectuat în perioada 17.09- 01.11.2013   

 la Ocolul Silvic Gârda, Direcția Silvică Alba 

În perioada 17.09- 01.11.2013, comisia de control numită prin Nota de propuneri       
nr.9644/12.09.2013, aprobată de Directorul General al RNP-Romsilva, a efectuat un control la Ocolul 
Silvic Gârda, din cadrul Direcției Silvice Alba, ca urmare a măsurilor dispuse prin Nota de constatare 
încheiată în data de 24.07.2013 de către reprezentați ai Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, 
ai Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, ai Direcției Silvice Alba și ai Ocolului Silvic Gârda. 

Controlul a vizat activitatea desfășurată de către Ocolul Silvic Gârda în perioada ianuarie 2011-
septembrie 2013, în domeniile: asigurarea integrității fondului forestier, amenajarea pădurilor, fond 
forestier și comercializarea lemului, regenerarea pădurilor și producerea puieților forestieri, aplicarea 
legilor fondului funciar și asigurarea serviciilor silvice în pădurile private, paza fondului forestier și 
financiar-contabil. 

În vederea verificării stării actuale privind nivelul tăierilor ilegale de arbori au fost efectuate 
controale de fond în cele 19 cantoane silvice din structura ocolului silvic menționat, de către salariați de 
la direcțiile silvice Argeș, Caraș-Severin, Vâlcea, precum și de la Direcția Silvică Alba.    

Întrucât în cantoanele silvice nr.6 Iarba Rea,  nr.7 Buciniș, nr.8 Ștei și nr.9 Vârciorog  au fost 
identificate probleme deosebite privind sustragerea ilegală de material lemnos, controalele de fond în 
aceste cantoane s-au desfășurat pe o perioadă lungă, respectiv până la sfârșitul lunii octombrie a.c.  

Ca urmare a controlului efectuat au rezultat aspectele prezentate în continuare, în funcție de care 
au fost propuse măsuri în vederea aplicării prevederilor legale, a remedierii deficiențelor identificate și 
îmbunătățirii activității, precum și a sancționării disciplinare a salariaților în sarcina cărora au fost 
reținute abaterile disciplinare care sunt prezentate în prezentul Raport la Cap.B, precum și în anexe, care 
fac parte integrantă din acesta. 

A. CONSTATĂRI
I. ASPECTE PRIVIND INTEGRITATEA FONDULUI FORESTIER
Ocolul Silvic Gârda administrează suprafaţa de 11.234 ha terenuri forestier proprietatea publică

a statului şi asigură servicii silvice pentru suprafaţa de 5.063 ha terenuri forestiere proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice. 

Suprafaţa de 16.297 ha terenuri forestiere, care este administrată de către Ocolul Silvic Gârda, 
înaintea începerii controlului actual era arondată la 19 cantoane silvice de pază, organizate în3 districte 
silvive. 

Potrivit normelor metodologice privind gradarea unităţilor și subunităților silvice, aprobate prin 
Hotărârea Consililului de Administrație al RNP-Romsilva, trimisă spre aplicare direcțiilor silvice cu 
adresa nr.5608/03.06.2013, noua arondare a ocolului s-a făcut pe 16 cantoane silvice şi 2 districte. 

La data controlului,  urmare a comasării celor trei cantoane, în activitate erau 16 pădurari. 
Controalele de fond în cantoane, realizate cu ocazia  controlui tematic organizat de             RNP-

Romsilva, s-au efectuat de 16 echipe, conduse de către organe tehnice silvice de la alte direcţii silvice 
decât Alba, în cele 19 cantoane aflate la acea dată în arondare. 

În perioada 17-27 septembrie au fost finalizate controalele în 15 cantoane silvice. 
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Efectuarea controalelor  în cantoanele silvice  nr. 6 Iarba Rea, nr. 7 Buciniş, nr. 8 Şteiu şi nr. 9 
Vârciorog, datorită identificării unor probleme deosebite privind sustragerea ilegală de material lemnos,a 
necesitat mai mult timp. 
 Situaţia finală, privind pagubele aduse fondului forestier, constatate cu ocazia efectuării 
controalele de fond,  este prezentată  în Anexa  nr.1. 
 Din analiza datelor înscrise în anexa menționată mai sus a rezultat faptul că,  în afara celor 4 
cantoane silvice în care au fost identificate pagube mari aduse fondului forestier, în celelalte cantoane 
pagubele sunt mai mici (în Cantonul silvic nr. 10 Ponoraş, pădurar Stan Nicolae, un volum de 25,057 
mc, din care 22,409 mc  justificaţi, în Cantonul silvic nr. 4 Lăzăşti, pădurar Toader Vasile, un volum de 
14,345 mc, justificat  integral, în Cantonul silvic  nr. 5 Măgura, pădurar Ionele Vasile, un volum de 
22,088 mc, din care nejustificaţi 6,057 mc, iar în Cantonul silvic  nr. 13 Cristeasa, pădurar Briciu Alin, 
un volum de 11,305 mc, nejustificat).  

În celelalte 8 cantoane silvice pagubele constatate sunt sub 10 mc. 
În actele de control încheiate, la majoritatea cantoanelor silvice se fac referiri la delimitarea 

necorespunzătoare a fondului forestier, cu toate că lucrările de reamenajarea pădurilor, faza de teren,    s-
au efectuat în anul 2011. 

I.1. Situaţia constatată în cantoanele silvice nr.6 Iarba Rea, nr.7 Bucuniş, nr.8 Şteiu 
şi nr.9 Vârciorog. 
Cantoanele nr.6 Iarba Rea, pădurar Avram Mircea şi  nr.7 Buciniş, pădurar Gligor Eugen, se află 

în  U.P.III  Iarba Rea, iar cantoanele nr.8 Şteiu, pădurar Matei Dănuț şi nr.9 Vârciorog, pădurar Lup 
Iosif, în U.P.IV Biharia.  

Cele două unităţi de producţie se află pe versantul drept al râului Arieşul Mare, reprezentând 
versantul N-E al Muntelui Biharia (Vf. Biharia Mare 1849 m). Compoziţia arboretelorîn cea mai mare 
parte a fost, sau mai este reprezentată de molid şi brad. 

Parcurgând terenul în cele două unităţi de producţie s-au constatat suprafeţe însemnate, în special 
în treimea superioară a versanţilor, spre golul alpin, de pe care masa lemnoasă a fost recoltată integral, 
în cea mai mare parte ilegal, fără a se fi asigurat regenerarea naturală sau artificială. De asemenea, de pe 
alte suprafețe s-a recoltat masă lemnoasă ilegal, arboretele de pe acestea fiind brăcuite.  

Dată fiind situaţia existentă, identificată, s-a analizat, punctual, fiecare unitate amenajistică, 
pentru a se estima volumul arborilor tăiaţi fără respectarea normelor legale, valoarea pagubelor produse 
în acest mod, perioada producerii acestora, precum și pentru a identifica posibilele cauze care au condus 
la situaţia constatată. 

Rezultatul analizei este prezentat în anexele nr.2 (U.P.III Iarba Rea)  și nr.3 (U.P.IV Biharia). 
Analiza a avut în vedere volumele prevăzute de amenajamentele silvicedin anii 2012 și 2002 ale 

celor două unități de producție, volumele înregistrate în actele de punere în valoare întocmite în perioada 
2002-2012, autorizate la exploatare și înregistrate ca atare în amenajamentele silvice. 

Diferenţa dintre volumul existent în anul 2002 şi cel recoltat, înscris în actele de punere în valoare 
operate în amenajamente, ar fi trebuit să existe pe teren, estimat ca atare prin amenajamentele silvice din 
anul 2012. 

Așa cum am precizat mai sus, din arboretele înscrise în anexele nr.2 și nr.3, masa lemnoasă a 
fost recoltată integral, astfel că diferența dintre volumul prevăzut în amenajamentele din 2012, cel 
prevăzut în amenajamentele din 2002 și volumul recoltat, înscris în actele de punere în valoare operate, 
reprezintă volumul recoltat ilegal, deci pagubă adusă fondului forestier proprietate publică a statului. 

Sintetic, situația este redată în tabelul de mai jos. 
                                                                                                              Tabelul 1 

Nr. 
crt. U.P. 

Suprafața 
afectată de 

tăieri 
ilegale 

ha 

Volum 
sustras ilegal în perioada 2002 - 2012 

mc 

Valoare 
estimată 
lei/Euro 

o 1 2 3 4 
1 III Iarba Rea  260,97 105.199 9.622.552/2.162.371 
2 IV Biharia 608,4 152.489 13.948.162/3.134.420 

TOTAL 859,37 257.688 23.570.714/5.296.791 
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Pentru a se estima valoarea pagubei s-a avut în vedere preţul mediu ponderat al unui metru cub 
de lemn de răşinoase - produse principale, obţinut la licitaţiile de masă lemnoasă pe picior desfășurate 
în ultimii 5 ani (Anexa 4). 

Volumul arboretelor prevăzut de amenajamentele silvice din anul 2002,ale UP III și UP IV,a fost 
”contestat”verbal, cu prilejul prezentului control, de unele persoane care au condus Ocolul Silvic Gârda 
și Direcția Silvică Alba, invocând faptul că descrierea parcelară din anul 2002, a arboretelor exploatabile 
şi preexploatabile,nu a fost corectă, în sensul consemnării unor consistenţe şi volume mult mai mari 
decât cele reale, în scopul majorării posibilităţii de produse principale. Nu există nici un document din 
care să reiasă că astfel de observații au fost făcute și înaintate ierarhic în perioada 2002 – 2013. 

Punctul de vedere al comisiei de control, menționat mai sus, a fost formulat ca urmare a analizei, 
ținând cont de următoarele: 

-amenajamentele din anul 2012; 
-ortofotoplanurile zonei din anul 2005; 
-ortofotoplanurile zonei din anul 2010; 
-ortofotoplanuri A.P.I.A. după zborurile din  2009 și 2011; 
-imagini Google Earthdin anii 2004 și 2012; 
-rezultatul inventarierii integrale a cioatelor existente pe suprafeţe de pe care arboretul 

matern a fost înlăturat integral, iar suprafeţele nu sunt regenerate (U.P.IV u.a. 9B, 33C). 
În u.a.9B din U.P. IV, care are o suprafaţă de 38,85 ha, s-au inventariat toate cioatele provenite 

din arbori tăiaţi  (a fost posibilă efectuarea inventarierii deoarece pe întreaga suprafaţă nu există 
regenerare naturală – din documentația foto actuală se poate ușor observa că terenul este acoperit doar 
cu pătură erbacee). 

Ca urmare a rezultatului inventarierii, s-a calculat volumul iniţial şi consistenţa, rezultând date 
apropiate de cele înscrise în amenajamentul din anul 2002.  

Şi ca urmare a rezultatului inventariarii efectuată în u.a. 33C a reieșit faptul că descrierea 
parcelară din anul 2002 a fost apropiată de starea reală a arboretelor de la acea vreme. 

Mai mult, analizând comparativ imaginile oferite de ortofotoplanuri, se poate observa cu ușurință 
că în anul 2005, consistența în u.a 9B, cât și în celelalte arborete din bazinele pâraielor Șteiu și Galbena, 
era în jur de 0,7, așa cum, dealtfel, este consemnat în amenajamentul din anul 2002. Imaginile avio din 
anii 2009, 2010 și 2011 arată că, în această perioadă, arboretele din aceste bazinete au fost intens supuse 
tăierilor, activitate care în mod evident a condus la degradarea acestora.  

Fenomenul a continuat până la sfârșitul anului 2012, având ca efect starea actuală a arboretelor, 
care, așa cum s-a arătat, au fost degradate iremediabil, pe suprafețe importante. 

Documentația foto anexată este suficient de edificatoare în susținerea punctului de vedere al 
comisiei de control, precizat mai sus. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și documentele invocate, se poate susține 
concluzia că descrierea parcelară  a arboretelor  prezentată în amenajamentele silvice din anii 2012 și 
anul 2002  reflectă  realitatea constatată pe teren, în toleranțele acceptate. 

Întrucât tăierea ilegală a arborilor și sustragerea acestora a continuat și după anul 2011(anul în 
care au fost culese datele de pe teren în vederea elaborării noilor amenajamente),recoltându-se ilegal un 
volum însemnat,  prevederile amenajamentelor pentru U.P. III și U.P. IV nu mai sunt valabile.În acest 
sens, este necesară realizarea unui adendum la amenajamentele silvice elaborate în anul 2012. 

Suprafaţa înscrisă în Tabelul T1 (859,37 ha) priveşte unităţile amenajistice de pe care s-a recoltat 
integral masa lemnoasă, indiferent dacă amenjamentele prevedeau sau nu efectuarea de tăieri cu 
extragere integrală a masei lemnoase. De asemenea, în tabelul menționat sunt incluse și unele suprafețe 
brăcuite,  a căror consistență actuală este, în cea mai mare parte, 0,1. 

O caracteristică evidentă a acestor suprafeţe, în special a celor din treimea superioară a 
versanților, este faptul că pe acestea nu s-a asigurat  regenerarea naturală, existând pâlcuri dispersate de 
regenerare de molid, sau molid cu scoruș, în cea mai mare parte pe mai puţin de 10% din suprafaţă.  
Parte din aceste suprafeţe figurează în evidențe că ar fi fost parcurse cu împăduriri, dar pe teren s-a  
constat faptul că acestea nu au fost realizate decât pe suprafețe mult mai mici și fără ca puieții plantați 
să se integreze cu pâlcurile, sau exemplarele regenerate natural, existente dispersat, astfel ca regenerarea 
să poată fi declarată corespunzătoare, potrivit normelor tehnice. 

În detaliu, suprafața arboretelor regenerate necorespunzător este redată în Anexa nr.5. 
Potrivit datelor înscrise în Anexa nr.5,  pe o suprafaţa de 446,77 ha sunt necesare împăduriri și 

alte lucrări tehnice, până la realizarea stării de masiv, în: 
-U.P.III Iarba Rea:  149,51 ha; 
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-U.P.IV Biharia:  297,26 ha. 
 Suprafeţele tăiate abuziv şi regenerate necorespunzător  se găsesc grupate în: 

-U.P.III, u.a. 23C- 63A, bazinul pâraielor Iarba Rea şi Buciniş; 
-U.P.IV, u.a. 5-16, bazinul pârâului Şteiu, u.a. 27-32, bazinul pârâului Galbena, u.a.39H, 

bazinul pârâului Vârciorog. 
 Potrivit amenajamentelor sivice, tratamentul recomandat pentru arboretele de rășinoase din 
U.P.III și U.P.IV (cele consemnate în anexele nr.3 și nr.4) a fost tratamentul tăierilor progresive, ceea ce 
însemna asigurarea regenerării naturale pe cel puțin 70% din suprafață, adică pe o suprafață de 601 ha. 

Or, așa cum s-a precizat mai sus, pe o suprafață de 566 ha regenerarea este necorespunzătoare, 
ceea ce înseamnă obligativitatea realizării de lucrări de împăduriri pe cel puțin 447 ha. 

Valoarea lucrărilor de împădurire a suprafeței de 447 ha constituie o pagubă adusă fondului 
forestier, prin neasigurarea regenerării naturale, estimată la  893.540 Euro (3.752.868 lei). 

La estimarea valorii pagubei s-a avut în vedere prețul mediu de 2.000 Euro/ha, preț care include 
efectuarea lucrărilor de la regenerare artificială, până la realizarea stării de masiv. Având în vedere faptul 
că suprafețele în cauză sunt amplasate spre golul alpin, pe un teren excesiv scheletic, în mod cert 
cheltuielile de reinstalare a vegetației vor fi mult mai mari.  Se impune întocmirea unei documentații 
tehnico-economice de către specialiști în domeniu, pentru a se stabilii soluțiile tehnice adecvate și 
costurile aferente reconstrucției ecologice a zonei. 

I.2. Perioada în care au fost efectuate tăierile ilegale. 
Având în vedere datele și documentele prezentate la pct.I.1., se poate afirma că tăierile ilegale s-

au produs continuu, începând cu anul 2005, cu o intensitate mai mare în perioada 2008-2012. 
I.3. Modurile de acțiune care au condus  la  producerea tăierilor ilegale. 
Din analiza actelor de punere în valoare constituite în unitățile amenajistice analizate (cele 

prezentate în anexele nr.3 și nr.4) a rezultat un mod de lucru antisilvicultural,generat şi implementat de 
fostul şef al ocolului silvic, ing.Morar Lucian, continuat și după pensionarea acestuia (anul 2008), mod 
de lucru care a avut ca efect producerea de pagube însemnate și degradarea arboretelor, până la 
decimarea acestora. 

Personal, fostul șef al Ocolului Silvic Gârda, ing.Morar Lucian, a efectuat marcări de produse de 
igienă și accidentale, frecvent, constituindu-se partizi cu volume mici, câte două-trei pe an, în același 
arboret. 

În Anexa nr.6 este prezentat modul de efectuare a punerii în valoare.  
Se constată faptul că fiecare suprafaţă a fost parcursă aproape în fiecare an, cu una sau două tăieri 

de produse accidentale și de igienă, intercalate eventual cu o tăiere de produse principale, dacă suprafaţa 
figura în planul decenal, după care, spre finele deceniului, se aplica o așa-zisă „tăiere de racordare”.  

Partizile constituite au avut volume mici, de ordinul zecilor sau sutelor de metri cubi.  
Delegaţiile de marcare pentru produse accidentale și de igienă au fost eliberate pentru a fi 

parcursă întreaga suprafaţă a unor cantoane silvice, fără să aibă la bază informaţii clare privind 
necesitatea executării lucrărilor pe teren (rapoarte de semnalare). Au fost parcurse suprafeţe mari, 
marcându-se dispersat volume mici, de regulă arbori verzi, cu scopul de a se da acces la tăiere pe întreaga 
suprafaţă a cantonului. 

Exploatarea masei lemnoase s-a efectuat cu formaţia de exploatări forestiere a ocolului silvic,sau 
cu agenţi economici, pentru care se făceau prelungiri de termene de exploatare nejustificate, urmărindu-
se ca aceştia să lucreze cât mai mult timp pe aceleaşi suprafeţe, suprafețe pe care, ulterior, se revenea cu 
alte marcări, constituindu-se partizi suprapuse. 

Punerea în valoare a fost efectuată de către ing.Morar Lucian, ing.Stan Dorin, ing.Zdrenghea 
Mihai (cu o frecvenţă mai mică), ing.Olar Gheorghe (fost pădurar care, între timp, a devenit inginer) şi 
de către şefii de district David Beniamin şi Dobra Daniel. Controalele de exploatare și reprimirea 
partizilor, atunci când acestea s-au făcut, au fost efectuate tot de către persoanele enumerate mai sus. 

Din Anexa nr.6 se mai poate constata frecvenţa cu care, în unele unităţi amenajistice, s-au 
constituit partizi. Astfel, s-au constituit 20 de partizi în U.P.IV (u.a. 8B, 9B,27C), 18 partizi în U.P.IV  
(u.a. 28B), 17 partizi în U.P.IV(u.a.6B,10A) etc. Rezervaţia de seminţe de brad și larice din U.P.III, 
u.a.18AC, a fost lichidată prin 12 intervenţii,  tăieri de igienă şi accidentale, recoltâdu-se legal, 2.078 mc 
şi ilegal, 23.319 mc. 

Acest mod de lucru, de marcare a produselor de igienă și accidentale s-a continuat şi în anul 
2013.  



5 
 

Exemplificăm în acest sens, modul de constituire a Partizii nr.164 Ig, constituită în Cantonul 
silvic nr.9 Vârciorog.   

Șefulul ocolului silvic,  ing.Stan Dorin, a eliberat delegaţia de marcare nr.273/13.06.2013 pe 
numele ing.Olaru Gheorghe, pentru a se marca produse accidentale şi de igienă în U.P.IV Biharia, u.a. 
35-49. Acesta a marcat un număr de 166 arbori,  în grupul de parcele 36-45, cu un volum de 166 mc, aşa 
cum rezultă din Actul de punere în valoare nr.164. 

Verificând situaţia pe teren, s-a constatat că arborii marcaţi sunt foarte dispersaţi (3-4 arb./ha), 
aproape imposibil de identificat în totalitate cu ocazia exploatării, majoritatea fiind arbori verzi, care nu 
fac obiectul acestui tip de produs. 

În Cantonul silvic nr.8 Şteiu s-au identificat arbori puşi în valoare în luna august 2013 în acelaşi 
mod. Şeful ocolului a eliberat delegaţia de marcare nr.320/21.08.2013 şefului de district David 
Beniamin, pentru punerea în valoare de produse de igienă şi accidentale în U.P.IV, u.a.1-30 (toată 
suprafaţa cantonului nr.8 Şteiu). Marcarea pe teren s-a făcut în același mod, urmărindu-se dispersia cât 
mai mare a arborilor inventariați, marcarea arborilor verzi, fără a se avea în vedere arborii atacați de 
ipidae, sau uscați. La ocol s-a depus carnetul de inventariere, dar nu s-a calculat actul de punere în 
valoare (se impune casarea acestor partizi). 

 
I.4. Modul în care a fost exploatată masă lemnoasă  
Analizând Anexa nr.6, se constată că parte din partizile analizate au fost exploatate de către ocol, 

fiind în gestiunea pădurarilor titulari de cantoane, iar parte de către agenţi economici. Se remarcă faptul 
că unii agenţi economici au lucrat timp îndelungat în același bazinet astfel: 

- A.F.Avram Traian -  în  bazinetul Buciniş; 
- S.C. Maranatha S.R.L. - în  bazinetul Şteiu; 
- S.C.Alex Teo S.R.L. şi A.F. Vulturar Ionel (acelaşi acţionar) - în bazinetul Galbena; 
- A.F. Avram Crăciunel - în bazinetul Galbena; 
- S.C.Trans Lup S.R.L. (acţionar fiind fratele pădurarului Lup Iosif) - în Cantonul silvic nr. 9 

Vârciorog, gestionat de pădurarul Lup Iosif. 
În toată perioada anlizată, din anul 2005 până în anul 2012, în aceste bazinete activitatea de 

exploatare s-a desfăşurat cu continuitate, aspect favorizat de faptul că permanent s-au constituit partizi 
de masă lemnoasă  cu  volume mici și s-au prelungit termenele de exploatare, fără justificări obiective. 

Semnificativă în acest sens este activitatea din Cantonul silvic nr. 9 Vârciorog, în care pădurarul 
titular, Lup Iosif, a gestionat concomitent partizi exploatate în regie, exploatate pe picior, sau în prestări 
de servicii de către S.C. Trans Lup S.R.L.  

S.C. Trans Lup S.R.L. a cumpărat însemante cantități de material lemnos din gestiunea 
pădurarului Lup Iosif (material lemnos fasonat în multe cazuri de S.C. Trans Lup S.R.L.), fără ca în 
prealabil să se fi efectuat recepţia acestui material lemnos. 

 
I.5.Controale efectuate la Ocolul Silvic Gârda în perioada 2007 - 2012 
În perioada 2007-2011, Direcţia Silvică Alba a organizat şi a efectuat doar două controale de 

fond, unul în anul 2007 și altul în anul 2011. În nicio notă de constatare întocmită cu ocazia celor două 
controale de fond nu s-au făcut referiri la existența tăierilor ilegale, sau la fenomenul de degradare 
continuă a arboretelor din U.P. III şi U.P.IV.  

Cu toate că s-au efectuat şi controale de fond în toate cantoanele silvice, de către personal silvic   
de la alte ocoale silvice,  în  niciun act de control nu s-au consemnat  pagube semnificative.  

Controalele de fond efectuate au fost aprobate cu multă uşurinţă de către Comitetul Director al 
Direcției Silvice Alba,  prin hotărârile nr.3/28.01.2008 și nr.40/30.12.2011, fără a se stabili vreo măsură, 
privind  analizarea  situației existentă pe teren, sau pentru îmbunătățirea activității. 

Ca o caracteristică generală este faptul că la nici un control de fond efectuat în perioada 2005-
primăvara 2013 (indiferent de cine au fost făcute – D.S., O.S., I.T.R.S.V.) pagubele constatate nu au  
depăşit  nivelul de un metru cub  pe parcelă. 

I.T.R.S.V. Cluj a efectuat un control tematic în anul 2007. Raportul privind rezultatul controlului 
a fost transmis la Direcția Silvică Alba cu adresa nr.4280/30.07.2007, fiind înregistrat la aceasta sub 
nr.3915/03.09.2007. 

În raport s-au consemnat o serie de deficienţe privind: 
- evaluarea masei lemnoase; 
- nerespectarea prevederilor din amenajamente, privind natura produselor şi volumul de recoltat; 
- nerespectarea competenţelor de aprobare a actelor de punere în valoare; 
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- prelungirea nejustificată a termenelor de exploatare; 
- constituirea de partizi suprapuse pe aceiaşi suprafaţă, cu destinaţii diferite (partizi pe picior, 

partizi regie ocol, cu termene de exploatare suprapuse. 
Chiar dacă conţinutul raportului este succint, în acesta sunt enumerate concret deficienţele 

existente, deficienţe care au generat situaţia actuală. 
Conducerea de la acea vreme a Direcției Silvice Alba  nu a luat nici cea mai mică măsură de a 

analiza pe teren cele consemnate în raportul I.T.R.S.V.Cluj, cu atât mai puţin măsuri de stopare a 
fenomenului  sustragerilor ilegale de material lemnos şi de degradare a arboretelor. Considerăm că dacă 
s-ar fi analizat acest raport de către conducerea Direcției Silvice Alba, cu seriozitate și cu competență, 
situația actuală ar fi fost alta. 

I.T.R.S.V.Cluj a efectuat un alt control în anul 2013,  privind modul de aplicare a prevederilor 
din amenajamentele silvice de la Ocolul Silvic Gârda, pentru perioada 2002-2012. Constatările s-au 
consemnat în Raportul nr.8857/19.09.2013, care a fost transmis și înregistrat la Regia Națională a 
Pădurilor -Romsilva sub nr.10218/27.09.2013.   

În raportul menționat mai sus sunt analizate unităţile amenajistice din U.P.III şi U.P.IV, în care 
s-au constatat diferenţe mari de volume de masă lemnoasă, nejustificate, pentru perioada de aplicare a 
amenajamentelor din anul 2002. Sunt menţionate mare parte din unităţile amenajistice care fac obiectul 
prezentului Raport, conţinând aceleaşi concluzii, referitoare la modul de gospodărire a arboretelor de la 
Ocolul Silvic Gârda. 

 
I.6. Modalitatea de estimare a paubelor existente în cantoanele silvice nr.6 Iarba Rea, nr.7 

Buciniș, nr.8 Șteiu, nr.9 Vârciorog 
Pe suprafața celor patru cantoane silvice, menționate mai sus, sustragerea ilegală a materialului 

lemnos s-a făcut în același mod, diferențindu-se doar cantitățile sustrase și suprafețele afectate. Pe lângă 
tăierile ilegale de material lemnos, în timpul lucrărilor de punere în valoare, sau ulterior întocmirii actelor 
de punere în valoare, s-a folosit ilegal dispozitivul de marcare cu amprenta rotundă, înscriindu-se în 
actele de punere în valoare mai puțini arbori decât cei marcați, sau diametre și înălțimi mai mici decât 
cele reale. 

O caracteristică generală în aceste arborete este că marea majoritate a cioatelor provenite de la 
arborii tăiaţi(s-au avut în vedere cei tăiaţi în ultimii trei ani) poartă la bază un cioplaj, care este înrăşinat, 
pe care se pot identifica porţiuni dintr-un contur circular şi urme de vopsea utilizată la punerea în valoare 
în ultimii trei ani (maro, albastru și roşu). Numărul acestor cioate, identificate pe teren, este mult mai 
mare decât numărul arborilor înscrişi în actele de punere în valoare. De asemenea şi diametrele acestora 
sunt mult mai mari decât cele ce ar fi rezultat prin tăierea arborilor înscrişi în carnetele de inventariere, 
aşa cum pot fi corelate cu datele din tabelele dendrometrice. 

Dată fiind complexitatea situaţiei existentă pe teren, în vederea cuantificării pagubelor produse 
prin tăieri ilegale în cele patru cantoane silvice menționate mai sus, s-a procedat la identificarea 
pagubelor pe categorii: 

-arbori tăiaţi ilegal, fără nici un fel de marcă; 
-arbori tăiaţi ilegal,ale căror cioatedar au la bază un cioplaj, care, pădurarul controlat,a invocat 

faptul că au făcut obiectul unor acte de punere în valoare (numărul acestora s-a determinat prin diferenţa 
dintre numărul cioatelor inventariate pe teren şi numărul arborilorînscriși în carnetele de inventariere); 

-masă lemnoasă tăiată în plus faţă de actele de punere în valoare, rezultată ca urmare a 
subdimensionării elementelor dendrometrice ale arborilor înscrişi în carnetele de inventariere a partizilor 
(constatarea s-a efectuat  prin reconstituirea unor partizi). 

 
I.7. Rezultatul final al controalelor de fond efectuate în  cantoanele silvice nr.6 Iarba Rea, 

nr.7 Buciniș, nr.8 Șteiu, nr.9 Vârciorog 
I.7.1. În Cantonul silvic nr.6 Iarba Rea, pădurar Avram Mircea 
Controlul de fond s-a efectuat în perioada 17.09 – 26.09.2013, de către ing.Cherascu Constantin, 

delegat de la Direcția Silvică Vâlcea. În urma efectuării controlului s-au constatat: 
● tăieri în delict, nejustificate: 

- în fondul forestier de stat: 69,0 mc cu o valoare de 16.887 lei; 
- în fondul forestier privat: 7,0 mc, cu o valoare de 1.543 lei. 

Total tăieri în delict: 76,0 mc, cu o valoare de 18.430 lei. 
● tăieri de arbori nemarcați în partizi aflate în gestiunea pădurarului: 
 - în Partida nr.537: 6,8 mc, cu o valoare de 3.406,0 lei 
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 - în Partida nr.791: 26,6 mc, cu o valoare de 11.572,0 lei 
 - în Partida nr.792: 17,6 mc, cu o valoare de 3.379,0 lei 

Total tăieri ilegale în partizi: 51,0 mc,  cu o valoare de 18.357 lei. 
 Predarea cantonului, de la pădurarul Avram Mircea, la pădurarul Pogan Adam,a fost efectuată 

prin două controale parțiale. Inițial, predarea s-a început de către ing. Olar Gheorghe, care, din motive 
personale a plecat în concediul medical, fără a finaliza predarea cantonului.Aceasta s-a finalizat de  către 
ing.Ivan Marinel, responsabil cu activitatea de pază la nivelul Ocolului Silvic Gârda,  în perioada 16.10 
– 23.10.2013.  

În cele două acte de control întocmite, s-au consemnat următoarele pagube: 
- în fondul forestier de stat:  18,9 mc, cu o valoarea de 3360,0 lei; 
- înfondul forestier privat :     1,8 mc, cu o valoarea de 251,0 lei. 

Cumulat, pagubele constatate sunt: 
- în fondul forestier de stat: 87,9 mc, cu o valoare de 20247 lei; 
- în fondul forestier privat: 8,8 mc, cu  o valoare de 1794 lei; 

Total tăieri în delict: 96,7 mc, cu o valoare de 22041 lei. 
Tăieri în partizi: 51,0, mc cu o valoare de 18.357  lei. 
Total pagube: 147,7mc, cu o valoare de 40398 lei. 

Valoarea pagubei a fost reținută în totalitate în sarcina pădurarului gestionar Avram Mircea. 
 
I.7.2.În Cantonul silvic nr.7Buciniș, pădurar Gligor Eugen 
Un controlul parțials-a efectuat în perioada 17.09-17.10.2013, de către ing.Florescu Ovidiu 

Bendi, delegat de la Direcția Silvică Caraș Severin. În urma efectuării controlului s-au constatat: 
● tăieri în delict, nejustificate: 

- în fondul forestier de stat: 49,8 mc, cu o valoare de 12.705 lei; 
- în fondul forestier privat: 8,8 mc, cu 0 valoare de 1.791 lei. 

Total tăieri în delict: 58,6 mc, cu o valoare de 14.496lei. 
Actul de control parțial s-a înregistrat la Ocolul silvic Gârda sub nr.4192/08.10.2013 și a fost 

însușit, sub semnătură, de către pădurarul gestionar Gligor Eugen. 
Un alt controlul parțials-a efectuat în perioada 18-30.10.2013, de către ing.BorleaBeniamin, 

delegat de la Direcția Silvică Alba. În urma efectuării controlului s-au constatat: 
● tăieri în delict, nejustificate: 

- în fondul forestier de stat: 341,3 mc, cu o valoare de 51.864,0 lei; 
● masă lemnoasă suplimentară în partizile nr.44, nr.47 și nr.85, provenită prin subdimensionarea 

elementelor dendrometrice ale arborilor înscriși în carnetele de inventariere în u.a.58A, 59A, 60A, 61A, 
76B din U.P.III: 

- un volum de 98,8 mc, cu o valoare de 16.302,0 lei; 
Total :  440,1 mc, cu o valoare de 68.166,0 lei 

Total pagube constatate în Cantonul silvic nr.7 Buciniș:498,7 mc, cu o valoare de 82.662,0 lei, 
din care: 

- în fondul forestier de stat: 391,1 mc, cu o valoare de 64.569,0 lei; 
- în fondul forestier privat: 8,8 mc, cu o valoare de 1.791,0 lei; 

Total tăieri în delict: 399,9 mc, cu o valoare de 66.360,0 lei. 
Tăieri în partizi: 98,8 mc, cu o valoare de 16.302,0 lei. 

Volumul și valoarea arborilor tăiați în delict, 399,9 mc, respectiv 66.360,0 lei,  s-a reținut  în 
totalitate în sarcina pădurarului Gligor Eugen. 

Volumul și valoarea masei lemnoase suplimentare (98,8 mc cu o valoare de 16.302,0 lei) din 
partizile nr.44, nr.47 și nr.85, provenită prin subdimensionarea elementelor dendrometrice ale arborilor 
înscriși în carnetele de inventariere în u.a.58A, u.a.59A, u.a.60A, u.a.61A și u.a.76B,  din U.P.III,  s-a 
reținut  în sarcina celui care a efectuat punerea în valoare, respectiv șeful de district Dobra Daniel. 

 
I.7.3.În Cantonul silvic nr.8 Șteiu, pădurar Matei Dănuț 
Un control parțial s-a efectuat în perioada 17-27.09.2013, de către ing.Păun Costel, delegat de la 

Direcția Silvică Argeș. În urma efectuării controlului s-au constatat: 
● tăieri în delict, nejustificate: 

- în fondul forestier de stat: 37,1 mc, cu o valoare de 12.875lei; 
- în fondul forestier privat: 1,1 mc, cu o valoare de 194 lei; 
   Total tăieri în delict: 38,2 mc, cu o valoare de 13.069lei. 
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● arbori marcați în plus,  față de cel înscris actele de punere în valoare: 
 - volum 1.525,8 mc, cu o valoare de 630.345 lei. 

Total : 1.564,0 mc, cu o valoare de 643.414 lei. 
Actul de control parțial s-a înregistrat la Ocolul silvic Gârda sub nr.3990/27.09.2013. Pădurarul 

Matei Dănuț a refuzat să-l semneze. 
Un alt controlul parțial s-a efectuat în perioada 30.09-24.10.2013, de către teh.Sbuchea 

Gheorghe, delegat de la Direcția Silvică Alba. În urma efectuării controlului s-au constatat: 
● tăieri în delict, nejustificate: 

- fond forestier de stat: 6,5 mc, cu o valoare de 1.167lei. 
● arbori marcați în plus față de actele de punere în valoare: 

- volum 3.278,3 mc, cu o valoare de 732.104 lei. 
Total 3.284,8 mc, cu o valoare de 733.271,0 lei. 

Total pagube, constatate în  Cantonul silvic  nr.8 Șteiu: 4.848,8 mc, cu o valoare de      1.376.685 
lei, din care: 

- în fondul forestier de stat: 43,6 mc, cu o valoare de 14.042,0 lei; 
- în fondul forestier privat: 1,1 mc, cu o valoare de 194,0 lei; 
- arbori marcați în plus: 4804,1 mc, cu o valoare de 1.362.449,0 lei. 

Volumul de 44,7 mc, cu valoarea de 14.236 lei, s-a reținut în exclusivitate în sarcina pădurarului 
Matei Dănuț. 

Volumul de 4.807,1 mc, cu o valoare de 1.362.449 lei, revin, ca responsabilitate,  în solidar, 
pădurarului Matei Dănuț, șefului de district David Beniamin și ing.Olaru Gheorghe, ultimii doi fiind cei 
care au efectuat punerea în valoare în subparcelele în care s-au constatat pagube, prin marcarea în plus 
de arbori, fără includerea acestora în actele de punere în valoare. 

 
I.7.4.  În Cantonul silvic nr.9 Vârciorog,  pădurar Lup Iosif 
În data de 19.07.2013, Cantonul silvic nr.9 Vârciorog a fost predat, de la pădurarul titular, Lup 

Iosif, la pădurarul Vârciu Marin, având în vedere faptul că pădurarul Lup Iosif pleca în concediu, urmând 
ca după terminarea concediului să preia cantonul așa cum l-a predat. Predarea s-a efectuat în mod formal, 
de către șeful de district Dobra Daniel. 

După terminarea concediului, pădurarul Lup Iosif nu a mai preluat cantonul, întrucâta fost 
încadrat tehnician în centrala Ocolului Silvic Gârda, după participarea la un concurs de promovare. 

Cu ocazia controlului efectuat de către comisia de la RNP-Romsilva, în perioada 17.09-
01.11.2013, Cantonul silvic  nr.9 Vârciorog, a fost controlat așa cum se prezintă în continuare. 

Un control parțial s-a efectuat în perioada 01.10-21.10.2013,  de către ing.Berlogea Alin, delegat 
de la Direcția Silvică Caraș Severin (la care Lup Iosif a fost desemnat asistent și a participat) ocazie cu 
care s-au constatat: 

● tăieri în delict, nejustificate: 
- în fondul  forestier de stat: 76,2 mc, cu o valoare de 21.088 lei; 

● arbori marcați în plus,  față de cei înscriși în actele de punere în valoare: 
 -în u.a. 44A -137 arbori, cu un volum de 258,6 mc și o valoare de 117581 lei; 
 -în u.a. 44B-74 arbori, cu un volum de 107,3 mc și o valoare de45642 lei; 
 -în u.a.  38C- 239 arbori, cu un volum de 609,1 mc și o valoare de 298432 lei. 

Total: 450 arbori,  cu un volum de 975,0 mc și o valoare de 461655 lei. 
● masă lemnoasă suplimentară,  provenită prin  subdimensionarea elementelor dendrometrice ale  
aborilor marcați: 
 -în.u.a. 41A  -  470 mc, cu o valoarea de 62886 lei(133,18 lei/mc-p1204); 
 -în u.a. 42A  -  114mc cu o valoarea de 11628 lei(102 lei/mc); 
 -în u.a. 45B  -  109 mc cu o valoarea de 14608 lei(134lei/mc). 
 Total: 693 mc, cu o valoare de  89122lei. 
 
Reconstituirea partizilor din u.a 41A, u.a.42A și u.a 45B s-a efectuat  de către ing Gligor Nicolae, 

delegatul Direcției Silvice Alba. Valoarea masei lemnoase exploatată,fară a fi inclusa în actele de punere 
în valoare, s-a calculat având în vedere prețurile de adjudecare a partizii majoritare constituită pe aceste 
suprafete.  

Total control parțial:1.744,2 mc, cu o valoare de 571865 lei. 
Actul de control parțial s-a înregistrat la Ocolul silvic Gârda sub nr.4660/29.10.2013 și a fost 

însușit sub semnătură de fostul pădurar gestionar Lup Iosif, având calitatea de asistent. 
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Un alt controlul parțials-a efectuat în perioada 30.10-01.11.2013 de către ing.Ivan Marinel, 

responsabilul activității de pază de la Ocolul Silvic Gârda.La efectuarea acestui control parțial, fostul 
pădurar Lup Iosif nu a participat,  fiind în concediu medical.Actul de control parțial s-a înregistrat la 
Ocolul silvic Gârda sub nr.4758/01.11.2013 și a fost însușit de către pădurarul Vârciu Marin, cel care a 
predat cantonul și păd.Bâlc Tudor, cel care a preluat cantonul. 

În urma efectuării controlului parțial menționat mai sus  s-au constatat: 
● tăieri în delict nejustificate: 

- fond forestier de stat: 523,7 mc cu o valoare de 230.496 lei; 
● arbori marcați în plus față de cei înscriși în actele de punere în valoare: 

- volum 508,8 mc, cu o valoare de 231.632 lei 
Total control parțial: 1.032,5 mc,  cu o valoare de 462.128 lei. 

Total pagube, constatate în  Cantonul silvic  nr.9 Vârciorog:2776,7 mc cu o valoare de 1.033.993 
lei,  din care: 

- în fondul forestier de stat: 599,9 mc, cu valoare de 251.584 lei; 
- arbori marcați în plus: 1483,8 mc, cu o valoare de 693287 lei; 
-masă lemnoasă suplimentară, provenită din subdimensionarea elementelor 
dendrometrice ale aborilor marcați: 693 mc,  cu o valoare de 89122,0 lei. 

Se face mențiunea că toți arborii inventariați cu ocazia celor două controale parțiale au o vechime 
aferentă perioadei de activitate a pădurarului Lup Iosif. 

Volumul de 599,9 mc, cu o valoarea de 251.584 lei s-a reținut, în exclusivitate, în sarcinaa 
pădurarului gestionar Lup Iosif.  

Arborii marcați în plus și masa lemnoasă suplimentară provenită din subdimensionarea 
elementelor dendrometrice ale arborilor marcați,  în volum de 2.131,8,8 mc,  cu o valoare de 782.409 
lei, revin ca responsabilitate, în solidar, pădurarului Lup Iosif, șefului de district David Beniamin și 
ing.Olaru Gheorghe, ultimii doi fiind cei care au efectuat punerea în valoare în subparcelele în care s-au 
constatat pagube prin marcarea în plus de arbori, fără includerea acestora în actele de punere în valoare. 

Se mai facem mențiunea că masa lemnoasă tăiată în plus în acest canton a fost exploatată în 
exclusivitate de către firma S.C. Trans Lup S.R.L. Vadu Moților, firmă care în documente figurează a fi 
a fratelui lui Lup Iosif, dar în realitate toată activitatea firmei în această zonă a fost coordonată și 
gestionată de către Lup Iosif. Nicio partidă din acest canton, exploatată de firma sus menționată, ca lemn 
pe picior, sau prin prestări de servicii, nu a fost supusă controlului privind respectarea regulilor  silvice 
de exploatare și nici nu a fost reprimită, efectiv pe teren (la unele din partizi nici nu se regăsesc la dosar 
aceste documente). 

 
În concluzie, în U.P.III Iarba Rea și în U.P.IV Biharia,  s-au constatat următoarele pagube: 

● tăieri ilegale, efectuate înaintea anului 2013, în arboretele menționate în anexele nr.2 
și nr.3 ale prezentului Raport: 

 257.688 mc, cu o valoare estimată de 23.570.715 lei. 
● tăieri ilegale, constatate cu ocazia controlului efectuat de către comisia de la RNP-
Romsilva, în perioada 17.09-01.11.2013: 
 -în Cantonul silvic nr.6 Iarba Rea: 

 volum total: 147,7 mc, cu o valoare de 40398,0  lei; 
-în Cantonul silvic nr.7Buciniș: 
  volum total: 498,7 mc, cu o valoare de 82.662,0 lei; 

- în Cantonul silvic nr.8Șteiu: 
  volum total: 4.848,8 mc, cu o valoare de 1.376.685,0 lei; 

 - în Cantonul silvic  nr.9Vârciorog: 
  volum total: 2776,7 mc, cu o valoare de 1.033993,0 lei. 

Total  8.271,9 mc, cu o valoare de 2.533.738lei. 
 
Total : 265.959,9 mc, cu o valoare de 26.104.453,0 lei. 
 

În capitolele următoare ale prezentului Raport, precum și în Anexa nr.7 a acestuia, col.4, sunt 
prezentate fapte și sunt descrise abaterile disciplinare constatate, care susțin concluzia că 
responsabilitatea pentru producerea pagubelor,  în volum total de 257.688 mc,  cu valoare de 
23.570.715,0 lei, produse prin tăieri ilegale, efectuate înainte de anul 2013, este a: 
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- fostului director, ing.MorarLucian Mihai, actualmente șef al Ocolului Silvic Alba Iulia; 
- fostului director tehnic, ing.Pașca Ioan, actualmente șef al Ocolului Silvic Valea Arieșului; 
-actualul director tehnic, ing. Lup Adrian; 
- fostulu șef al Ocolului Silvic Gârda, ing.Morar Lucian, actualmente pensionar; 
-fostului responsabil al activității de fond forestier de la nivelul Ocolului Silvic Gârda, ing. 

Zdrenghea Mihai, , actualmente pensionar; 
- fostului șef al Ocolului Silvic Gârda, ing.Coroiu Horea, actualmente salariat la ocol; 
- fostului șef al Ocolului Silvic Gârda, ing.Stan Dorin Mihai, actualmente salariat la ocol; 
- ing.Olaru Gheorghe, salariat la ocol; 
- fostului șef de district David Beniamin, actualmente transferat la Ocolul Silvic Valea Arieșului; 
- șefului de district Dobra Daniel; 
- pădurarilor Avram Mircea, Gligor Eugen, Matei Dănuț și Lup Iosif, care pe toată perioada 

analizată au fost titularii celor patru cantoane silvice menționate mai sus. 
 
Pentru paguba de 8.271,9 mc, cu o valoare de 2.533.738 lei, constatată cu ocazia controalelor de 

fond efectuate în perioada 17.09-01.11.2013, se fac vinovați salariații Ocolului Silvic Gârda, menționați 
în cuprinsul Cap.I din prezentul Raport. 

De asemenea, costurile de reconstrucție ecologicăa suprafeței arboretelor menționate în Anexa 
nr.5 a prezentului Raport, 447 ha, estimate la  893.540 Euro (3.752.869 lei), vor trebui suportate în 
întregime de salariații și/sau foștii salariați menționați mai sus. 

 
II. ACTIVITATEA  FOND FORESTIER ȘI CONTROLUL  EXPLOATĂRII  

LEMNULUI 
 II.1. Respectarea prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic privind volumul maxim de masă 
lemnoasă ce poate fi recoltat anual 

Așa cum a rezultat din analiza datelor prezentate de Ocolul Silvic Gârda, atât în anul 2012 cât și în 
anul 2013, au fost încălcate dispozițiile Art. 59 din Legea nr. 46/2008, depășindu-se în unele unități de 
producție volumul maxim admis la recoltare. 
 În anul 2012 s-a depășit posibilitatea anuală în UP IV și în UP VI. 

În UP IV, față de o posibilitate anuală de 3.955 mc, s-au recoltat 5.299 mc masă lemnoasă (+ 
1.344 mc, 134% față de posibilitate). Analizând această depășire pe natură de produse, s-a constatat că 
au fost forțate în primul rând produsele principale, la care, față de o posibilitate anuală de 2.961 mc, s-
au recoltat 4.908 mc (s-au recoltat aproape două posibilități anuale într-un singur an).  

În UP VI, față de o posibilitate anuală de 12.960 mc, s-au recoltat 14.076 mc (109%), presiunea 
fiind pusă tot pe produsele principale, din care s-au recoltat 13.550 mc, în raport cu o posibilitate de 
10.911 mc (124%). Produsele secundare nu au prezentat interes pentru Ocolul Silvic Gârda. Spre 
exemplu, în UP VI, față de o posibilitate anuală de 1.534 mc, s-au recoltat doar 75 mc. 
 Întrucît anul 2012 este primul an de aplicare a noilor amenajamente silvice, Ocolul Silvic Gârda 
și Direcția Silvică Alba ar fi trebuit să manifeste maximă prudență, atât în amplasarea masei lemnoase, 
cât și în contractarea și exploatarea acesteia, astfel încât să se evite producerea de erori și să se creeze 
posibilitatea revizuirii programului de recoltare a masei lemnoase, în momentul în care se vor definitiva 
planurile de amenajament.  

În realitate nu s-a acționat în acest sens, constatându-se că până la finele lunii martie, respectiv 
până la momentul în care a avut loc conferința a-II-a de amenajare, toate produsele principale erau deja 
contractate, cu mult peste posibilitatea anuală.  

Un alt aspect, important de consemnat, este faptulcă nu s-a constituit rezerva de 20%, prevăzută 
de reglementările legale, astfel încât nu este posibilă nici precomptarea produselor accidentale, care apar 
pe parcursul anului și nici o reașezare sau revizuire a listelor de partizi, așa cum se impunea în cazul de 
față, pentru a se respecta posibilitatea anuală. 
 În anul 2013 s-a constatat  aceeași situație de nerespectare a prevederilor legale.  

Astfel, în UP IV a fost din nou depășită posibilitatea anuală, forțându-se tot produsele 
principale. 

 În acest ritm și în disprețul legii, produsele principale din această unitate de producție ar urma 
să fie lichidate înainte de expirarea amenajamentului. De altfel, în Unitatea de producție IV Biharia, 
după exploatarea arboretelor din planul decenal, nu vor mai exista arborete exploatabile sau 
preexploatabile, urmând a se efectua doar lucrări de îngrijire.  
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Depășiri ale posibilității anuale, în 2013, se constată și în UP V, unde s-au amplasat 7.953 mc, 
față de un volum maxim admis de lege de 6.610 mc (+1.343 mc, respectiv 120% față de nivelul maxim 
admis de lege). 
 În concluzie, Ocolul Silvic Gârda nu  a urmărit  încadrarea în posibilitatea anuală și a încalcat 
în mod repetat dispozițiile specifice ale Codului Silvic, iar direcția silvică nu a luat nicio măsură de 
intrare în legalitate, aprobând borderourile actelor de punere în valoare și contractând masa lemnoasă,  
fără să țină seama de prevederile legale, inclusiv  cele referitoare la obligația constituirii rezervei de 
20%. 
 

II.2. Amplasarea masei lemnoase 
Pînă în anul 2013, la Ocolul Silvic Gârda nu s-a întocmit și nu s-a aprobat Amplasarea masei 

lemnoase,  în conformitate cu reglementările legale în vigoare și dispozițiil regiei,în acest sens.  
Punerea în valoare a masei lemnoase a fost practic la latitudinea șefului ocolului silvic.  
În anul 2013 s-a întocmit de ocol (nr. 1599/23.04.2013) și s-a aprobat de conducerea Direcției Silvice 

Alba, amplasarea masei lemnoase pentru anul de producție 2014. Deși este un început de intrare în 
legalitate, din analiza acestei amplasări, comparativ cu prevederile amenajamentelor, cu lucrările de 
punere în valoare efectuate și cu borderoul apv/lista de partizi pe anul 2014, au rezultat  mai multe 
deficiențe, după cum urmează: 

- nu s-au efectuat toate lucrările de evaluare a masei lemnoase prevăzute de această amplasare (ex: 
u.a. 49, u.a. 66, u.a.137, din UP I, u.a.61C, u.a. 16A, din UP III, u.a.4D, u.a. 37D, u.a. 39H, din 
UP IV, u.a. 37F, u.a. 42C, din UP V etc). Ca urmare, amplasarea a rămas fără finalitate, fiind un 
document care aparent demonstrează respectarea legii, dar fără efect în plan real; 

- s-au efectuat lucrări de evaluare în afara amplasării, fără să se solicite și să se obțină aprobarea 
direcției silvice, de modificare a amplasării inițiale ( ex: u.a. 61C, din UP VI, u.a. 23B, u.a. 31A, 
u.a.31D, din UP VII); 

- în borderoul actelor de punere în valoare, pentru producția anului 2014, s-au cuprins u.a.-uri din 
această amplasare, însă cu actele de punere în valoare întocmite la finele anului 2011 – începutul 
anului 2012, respectiv de la data inventarierilor integrale făcute de ocol în cadrul lucrărilor de 
reamenajare (ex: u.a. 49, u.a.66, u.a.137, din UP I, u.a. 37F, u.a.42C, din UPV etc); 

În concluzie, cu privire la amplasarea masei lemnoase, Direcția Silvică Alba nu și-aîndeplinit 
atribuțiile și nu și-a exercitat autoritatea în privința analizării și aprobării amplasării masei lemnoase, 
care urma a se pune în valoare de către  Ocolul Silvic Gârda.  

Încercarea de intrare în legalitate din anul 2013 este cu un puternic caracter formal, întrucît 
amplasarea respectivă nu s-a respectat, ocolul a pus în valoare și alte suprafețe, iar pentru unele 
amplasamente a luat în considerare evaluări vechi, din perioada lucrărilor de reamenajare a ocolului, 
lucrări care, după cum se va arăta în continuare, sunt neconforme normelor tehnice de evaluare a 
masei lemnoase. 
 

II.3. Lucrările de evaluare a masei lemnoase 
Vechiul amenajament al Ocolului Silvic Gârda a expirat în anul 2011, an în care s-auefectuat lucrările 

de teren pentru reamenajarea ocolului, de către ICAS – Stațiunea Bistrița.  
Prin adresele emise de ICAS Bistrița prin șeful de proiect ing. Nicolaie - Cornel Coleșneac,  având       

nr. 1647, nr. 1648, nr. 1649, nr. 1650, nr. 1651, nr.1652 și nr.1653/13.05.2011, nr.1848/26.05.2011, 
FN/24.06.2011, nr. 2454/11.07.2011, FN/ 19.07.2011, nr.2929/22.08.2011, nr. 3091/12.09.2011 șinr. 
3535/12.10.2011, adrese semnate pentru primire de responsabilul cu probleme de fond forestier de la 
Ocolul Silvic Gârda, ing. Mihai Zdrenghea, s-au comunicat unitățile amenajistice în care ocolul urma să 
facă inventarieri integrale. În adresele respective s-au comunicat și date cu privire la suprafețe, 
consistențe, vîrste, compoziții și natura tăierilor propuse de proiectant.  

Ocolul Silvic Gârda, în principal prin șefii de districte, au făcut aceste inventarieri integrale în două 
perioade principale: noiembrie-decembrie 2011 și începutul lunii martie 2012. 

Se menționează faptul că în data de 22.03.2012 a avut loc conferința a-II-a de amenajare la acest 
ocol, deci o parte din inventarieri s-au făcut cu mare întîrziere.  

Nu a existat o monitorizare, urmărire și verificare a acestor inventarieri, motiv pentru care situațiile 
constatate sînt din cele mai diverse și unele extrem de grave, cum ar fi: 

- în cele mai multe cazuri, există carnete de inventariere în care s-au înregistrat speciile, diametrele 
de bază și clasele de calitate. Numai cu aceste date, fără să se calculeze diametrele medii, fără să 
se măsoare înălțimi pe teren, s-au întocmit acte de punere în valoare, care s-au înregistrat în 
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registrul de partizi. Foarte grav este faptul că o parte din aceste „acte de punere în valoare”, care 
nu respectă normele tehnice de evaluare a masei lemnoase și nicio altă reglementare legală, care 
nu au fost verificate și nu au fost aprobate de cei ce a avut această competență, au fost autorizate 
la exploatare în anii 2012 și 2013 și unele sunt incluse și în borderoul apv pe anul 2014, așa cum 
se va exemplifica în continuare; 

- nu există nicio certitudine că lucrările de inventariere integrală s-au efectuat, sau că acestea 
corespund realității; unele lucrări, așa cum rezultă din documente, s-au făcut în realitate de 
pădurari, iar conducătorul scriptic al lucrării a semnat formal unele documente, acesta nefăcînd 
parte din echipa de inventariere consemnată pe carnetele de teren. De asemenea, nu toate 
inventarierile s-au făcut cu numere de ordine (ex: inventarierile în u.a. 62B și 62C din UP VII, 
pentru care sînt înregistrate în registru apv-urile 1311 și 1312, apv-uri care nu se mai regăsesc în 
arhiva ocolului, se consemnează că s-au făcut prin „punctaj”, fără cioplaje și fără număr de 
ordine); 

- ocolul silvic a făcut inventarieri și în alte suprafețe decît cele comunicate de proiectant, suprafețe 
care ulterior au fost incluse în planul decenal (ex: u.a. 37D, 39H și 50B din UP IV, etc). 
Considerăm că definitivarea planului decenal al produselor principale a căpătat astfel caracterul 
unei negocieri sau puneri de acord între ocol și proiectant, ceea ce este incorect, întrucît decizia 
din acest punct de vedere aparține exclusiv proiectantului și acesta trebuie să o susțină și să o 
argumenteze în procedura de avizare a amenajamentului. 

 
În conformitate cu situația întocmită de ocol privind lucrările de evaluare a maseilemnoase 

efectuate în anul 2012 și potrivit registrelor de partizi, în anul 2012 s-au întocmit un număr de 146 
acte de punere în valoare, cu un volum total de 72.159 mc. În urma controlului efectuat cu privire la 
aceste acte, s-au constatat următoarele deficiențe: 
- un număr de 80 acte de punere în valoare, cu un volum total de 65.334 mc (91% din volumul 

total pus în valoare și 55% din numărul actelor de punere în valoare înregistrate în anul 2012), 
reprezintă în fapt inventarierileintegrale făcute de ocol cu ocazia lucrărilor de reamenajare a 
ocolului. Aceste acte au fost întocmite fără respectarea normelor tehnice de evaluare a masei 
lemnoase, nu au determinate diametrele medii, nu au fost măsurate înălțimile, conform 
reglementărilor legale și ca atare nu pot fi considerate acte de punere în valoare în sensul legii. 
Precizăm că astfel de inventarieri integrale s-au făcut și la finele anului 2011, întocmindu-se la 
momentul respectiv încă 62 acte de punere în valoare. Ca urmare, cu ocazia lucrărilor de 
reamenajare, ocolul a făcut inventarieri integrale într-un număr total de 142 unități amenajistice, 
întocmind 142 acte de punere în valoare. Cu toate aceste nereguli, un număr de 33 acte de 
această natură, cu un volum total de 30.884 mc, au fost autorizate la exploatare în anii 2012 și 
2013; 

- din cele 146 acte de punere în valoare înregistrate ca fiind întocmite în anul 2012, doar 13 acte 
(sub 1%) conțin o fișă de verificare. Analizînd aceste fișe, s-a constatat că sînt complet formale, 
neavînd la bază niciun carnet de verificare pe teren și copiind practic, fără nici o modificare, 
datele din inventarierile inițiale. Ca urmare, la Ocolul Silvic Gârda, nici un act de punere în 
valoare întocmit în anul 2012 nu a fost verificat, conform reglementărilor legale; 

- extrem de grav este și faptul că  niciunul din actele de punere în valoare de produse principale 
cu tăieri care promovează regenerarea naturală, nu este aprobat de directorul direcției silvice 
conform competențelor legale, inclusiv actele de punere în valoare care au fost autorizate la 
exploatare; 

- actele de punere în valoare înregistrate în anul 2012 și aflate în competența de aprobare a șefului 
de ocol (produsele secundare – curățiri și rărituri, produsele de igienă și accidentale), nu sunt în 
totalitate semnate de acesta la rubrica „aprobat”. Șeful de ocol a semnat aceste acte la subsolul 
formularului, alături de cei care l-au întocmit. Nici unul din aceste acte nu este verificat conform 
reglementărilor legale. 

 
În anul 2013, în conformitate cu situațiile întocmite de ocol și cu înregistrările făcute în registrul de 

partizi, rezultă că au fost întocmite un număr de 84 acte de punere în valoare, cu un volum total de 20.704 
mc. 
 Din verificarea efectuată privind aceste lucrări de evaluare a masei lemnoase, s-au constatat mai 
multe deficiențe majore, după cum urmează: 
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- 20 acte de punere în valoare, din cele 84  întocmite în anul 2013, reprezintă produse principale 
cu tăieri ce promovează regenerarea naturală, cu un volum total de 12.432 mc. Două din aceste 
acte (apv nr. 165 și nr. 192), sînt întocmite pe baza inventarierilor făcute la finele anului 2011, 
cu ocazia lucrărilor de reamenajare, după mai mult de un an de la inventarierile respective și cu 
încălcarea normelor de evaluare. Doar două acte din cele 20 (apv nr. 117 și 151) sînt aprobate de 
directorul Direcției Silvice Alba, celelalte 18 nefiind legal aprobate; 

- numai 23 acte de punere în valoare, din cele 84 acte întocmite în anul 2013, au documente de 
verificare, restul nefiind verificate conform reglementărilor legale;  

- în privința actelor de punere în valoare din competența de aprobare a șefului de ocol, situația este 
identică cu cea din 2012, majoritatea fiind neverificate de nimeni și șeful de ocol semnînd alături 
de cel care le-a întocmit. 

 
În justificarea afirmațiilor și concluziilor de mai sus, referitoare la modul în care s-au efectuat 

lucrările de evaluarea masei lemnoase la Ocolul Silvic Gârda, prezentăm exemplele de mai jos. 
 ●APV nr. 2/12.01.2012, a fost constituit  în UP IV, u.a. 26A, reprezentând o tăiere progresivă de 
racordare.  

Constatări: 
- inventarierea arborilor s-a făcut în perioada 21.12.2011 – 04.01.2012 (în perioada sărbătorilor de 

iarnă); filele carnetului nu sunt completate cu componența echipei de teren; avînd în vedere 
aceste aspecte, nu există nici o certitudine că inventarierea corespunde realității din teren; 

- fișele de despuiere nu sunt semnate de cel care le-a întocmit; nu s-au calculat diametrele medii, 
nu s-au măsurat înălțimi pe teren și nu s-au calculat înălțimile medii; 

- actul de punere în valoare a fost întocmit de responsabilul cu fondul forestier de la ocol, fiind 
înregistrat în registrul apv; 

- amenajamentul silvic prevede un volum de extras din u.a. 26A de 1.396 mc, de pe suprafața de 
27,6 ha, în timp ce actul de punere în valoare s-a întocmit pentru suprafața de 33,5 ha (suprafața 
din vechiul amenajament) și volumul de 1.247 mc; 

- actul de punere în valoare nu a fost verificat și nu a fost aprobat de directorul direcției 
silvice,potrivit competențelor legale; la această dată nu este autorizat la exploatare. 

●APV nr. 3/13.02.2012, a fost constituit în UP IV, u.a. 3C, natura tăierii fiind tăieri progresive de 
racordare.  

Constatări: 
- inventarierea s-a făcut în 11.01.2012, cu ocazia lucrărilor de reamenajare; nu s-au calculat 

diametre medii pe specii și nu s-au măsurat înălțimi în teren; 
- actul de punere în valoare a fost întocmit de responsabilul cu probleme de fond forestier de la 

ocol, care l-a înregistrat și în registrul apv, fără a fi verificat și aprobat de directorul direcției 
silvice conform competențelor legale; 

- amenajamentul silvic prevede în u.a. 3C lucrări de degajări pe suprafața de 10,9 hectare, iar la 
rubrica „alte date complementare”, se prevede extragerea unor exemplare bătrîne de fag, precum 
și a unor exemplare de molid și fag de 70 de ani, diseminate, în volumul determinat de ocol, de 
173 mc; actul de punere în valoare a fost întocmit, întradevăr, pentru volumul de 173 mc, însă 
pentru suprafața de 17,1 ha (conform vechiului amenajament), iar speciile de extras sunt doar 
bradul și fagul, în vîrstă de 140 ani; 

- partida nu este autorizată la exploatare la această dată. 
Exemple negative de natura celor de mai sus sînt de ordinul zecilorși sunt evidențiate în situațiile 

întocmite de ocol privind lucrările de evaluare a masei lemnoase efectuate în anii 2012 și 2013. În afara 
neregulilor consemnate mai sus, au fost identificate și cazuri evidente, în care s-a constatatfaptul că 
lucrările de teren au fost efectuate practic de pădurari. Spre exemplu, potrivit carnetelor de teren, 
inventarierea produselor principale – tăieri progresive de racordare în UP IV, ua 41D, s-a făcut de 
pădurar, cu doi muncitori, iar șeful de district desemnat să conducă lucrările, a semnat doar la final 
documentele întocmite în urma inventarierii. În concluzie, toate aceste documente de evaluare a masei 
lemnoase, întocmite contrar prevederilor normelor tehnice silvice în vigoare, nu au calitatea legală de 
acte de punere în valoare și contractarea sau autorizarea lor la exploatare constituie o faptă ilegală, 
un abuz. 
 ●APV nr. 37/ 14.03.2012,s-a constituit în U.P. IV, pe parte din u.a. 46B, fiind o tăiere de 
conservare cu extragerea integrală a materialului lemnos.  

Constatări: 
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- în u.a. 46B s-au mai constituit anterior două partizi (partizile nr. 5 și nr. 6/2012), care au fost 
contractate pe picior cu același agent economic, respectiv SC TRANSLUP FOREST SRL Vadu 
Moților, jud. Alba; 

- inventarierea arborilor de extras s-a făcut de aceeași persoană, pentru toate cele trei partizi, în 
perioada noiembrie 2011 – martie 2012. Delimitarea pe teren a partizilor nu s-a făcut cu 
dispozitivul cu amprenta pătrată, așa cum a dispus regia, în procesul verbal de inventariere 
consemnîndu-se delimitarea cu  „vopsea albastră”; 

- nu s-au calculat diametrele medii, nu s-au măsurat înălțimi, deci nu s-au determinat elementele 
dendrometrice de bază pentru calcularea volumului masei lemnoase pe picior; 

- responsabilul cu probleme de fond forestier de la ocol a elaborat actul de punere în valoare, iar 
șeful de ocol l-a semnat; 

- apv nr. 37/2012, întocmit contrar normelor tehnice, neverificat și neaprobat conform 
competențelor legale, a fost inclus în borderoul apv pe anul 2014, existînd premisa de a fi oferit 
la licitația principală din această toamnă; în aceeași situație este și Partida nr. 25, nelegal 
întocmită și inclusă în borderoul apv pe anul 2014; 

- totuși, spre deosebire de anii anteriori, prin adresa nr. 138/30.08.2013, Direcția Silvică Alba a 
dispus tuturor ocoalelor silvice ca pe parcursul lunii septembrie a.c., să fie efectuată verificarea 
tuturor actelor de punere în valoare din borderoul apv pe anul 2014, urmînd ca delegații direcției 
să facă verificări prin sondaj, conform normelor tehnice. Ocolul Silvic Gârda a întocmit 
(nr.3579/04.09.2013) graficul de verificare a tuturor actelor de punere în valoare pentru producția 
anului 2014 (inclusiv a apv nr. 37 și 25/2012), de care au luat la cunoștință toți cei care au 
responsabilități pe această linie. Pînă în prezent, la Ocolul Silvic Gârda nu au fost demarate aceste 
verificări. 

●APV nr. 5/2012 și nr. 6/2012, s-au constituit în u.a. 46B din UP IV, ca tăieri progresive de racordare.  
Constatări: 

- delimitarea partizilor nu s-a făcut cu dispozitivul cu amprenta pătrată, încălcîndu-se dispozițiile 
regiei; 

- nu s-au determinat diametrele medii și nu s-au măsurat înălțimi pe teren, nerespectîndu-se astfel 
normele tehnice de evaluare a masei lemnoase; 

- actul de punere în valoare s-a întocmit fără determinarea elementelor dendrometrice, conform 
normelor, de către responsabilul cu probleme de fond forestier, s-au semnat de șeful de ocol, dar 
nu au mai fost verificate și nu s-au aprobat de directorul direcției silvice, conform competențelor 
legale; ca urmare, acest document nu are calitatea legală de act de punere în valoare; 

- Direcția Silvică Alba, fără să verifice dacă aceste acte de punere în valoare a fost corect 
întocmite și aprobate și dacă, în definitiv, sunt legale, le-a oferit la vînzare și le-a contractat pe 
picior în anii 2012 și 2013 cu SC Translup Forest SRL; 

- Partida nr. 5 s-a contractat pentru perioada 15.09.2012 – 31.12.2012, prelungindu-se termenele 
de exploatare și în anul 2013, prin act adițional, cu încălcarea instrucțiunilor în vigoare privind 
durata maximă de exploatare și fără plata de penalități, întrucît nu există documente legale de 
forță majoră acceptate de direcție; această partidă s-a reprimit; 

- Partida nr. 6 s-a contractat în anul 2013, fiind în termen; în ambele partizi, nu s-a efectuat nici 
un control al respectării regulilor silvice de exploatare; 

 
●APV nr. 1280/15.02.2012, constituit în u.a. 8B din UP IV, tăieri progresive de racordare. 
Constatări: 

- în u.a. 8B, amenajamentul silvic prevede la „alte date complementare”, recoltarea unor arbori 
bătrîni marcați, în volum de 115 mc; 

- actul de punere în valoare nu a fost verificat și aprobat,  potrivit competențelor legale;  
- cu toate neregulile de mai sus, Direcția Silvică Alba a contractat această partidă pe picior cu SC 

Lacul Codrilor SRL. 
 

●Actele de punere în valoare  nr. 24/07.03.2012, nr. 32/12.03.2012 și nr. 29/12.03.2012, constituite 
în u.a. 33B, 42C și 37C din UP IV, ca tăieri progresive de racordare, respectiv conservare cu extragerea 
integrală a arboretului existent.  

Constatări: 



15 
 

- inventarierea arborilor în toate cele 3 partizi s-a efectuat cu ocazia lucrărilor de reamenajare a 
ocolului, înperioada noiembrie 2011 – martie 2012. În cazul u.a. 42C și 37C, lucrările de 
inventariere s-au efectuat de pădurar, deși era responsabil șeful de district; 

- nu s-au calculat diametrele medii pe specii și nu s-au măsurat înălțimi pe teren, deci nu s-au 
determinat elemente dendrometrice de bază pentru calculul volumului masei lemnoase pe picior; 

- actele de punere în valoare s-au întocmit de responsabilul cu probleme de fond forestier și s-au 
semnat de șeful de ocol; nu s-au verificat și nu s-au aprobat conform competențelor legale; 

- în condițiile de mai sus, respectiv cu încălcarea normelor tehnice de evaluare a masei lemnoase,  
Direcția Silvică Alba a inclus aceste partizi în contractul pe termen lung încheiat cu SC 
Holzindustrie Schweighofer SRL, avînd ca prestator pe SC Alredia SRL; 

- derularea exploatării acestor partizi s-a făcut exclusiv prin prestatorul SC Alredia SRL, fără 
implicarea beneficiarului contractual; Nu s-a făcut nici un control de exploatare, iar o parte din 
documente sînt întocmite neglijent, sînt incomplete și nu pot fi luate în considerare din punct de 
vedere legal (autorizația de exploatare a Partizii nr. 32 nu este semnată de șeful de ocol, la Partida 
nr 24 nu s-au calculat penalitățile contractuale etc.). 

 
Deficiențe majore de natura celor de mai sus, respectiv contractarea și autorizarea spre  

exploatare a unor partizi nelegal constituite (cu încălcarea normelor tehnice de evaluare a masei 
lemnoase), s-au constatat și la alte partizi (nr. 1166, nr.1167, nr.1198, nr.1234, nr.1282, nr.1281, nr.1280, 
nr.1285, nr.1299, nr.1313 ș.a) și sînt evidențiate în situațiile întocmite de ocol privind constituirea, 
autorizarea, exploatarea și reprimirea partizilor în perioada 2012 – 2013. 
 Există și cîteva situații în care actele de punere în valoare, întocmite cu ocazia lucrărilor de 
reamenajare a ocolului, au fost refăcute ulterior.  

Diferențele între cele două evaluări sînt majore, ceea ce susține constatările de mai sus și totodată 
reprezintă o caracterizare elocventă a modului în care se desfășoară activitatea la acest ocol. În tabelul 
de mai jos prezentăm diferențele dintre cele două evaluări. 
 

 
Nr. 
crt. 

 
U
P 

 
ua 

Partida inițială Partida ulterioară  
Diferenț

a 
de 

volum 
 
 

Observații 
  

Nr/data 
Supraf. 

-ha- 
Volum 
-mc- 

 
Nr/data 

Supraf. 
-ha- 

Volum 
-mc- 

1. I 137 1214/ 
2011 1,0 520 184/ 

2013 1,0 213 -307 - 

2. VI 62B 1311/ 
2012 13,2 646 172/ 

2013 14,5 1154 +508 
Subdimen

sionare 
inițială 

3. VI 72A 1315/ 
2011 31,4 2356 208/ 

2013 28,7 3550 +1194 
Subdimen

sionare 
inițială 

 
După cum se poate constata, la inventarierile integrale efectuate de ocol cu ocazia reamenajării 

în u.a. 62B și în u.a.72A, s-a subdimensionat mai mult decît consistent (cu 30 – 50%) volumul real din 
teren. 

 În condițiile în care proiectantul a considerat valabilă inventarierea ocolului și a trecut în planul 
decenal volumul inventariat de acesta, există premisa recoltării în mod nelegal a surplusului de masă 
lemnoasă existent pe teren și neevidențiat de amenajament, surplus care poate deveni dificil de dovedit 
după trecerea a 3 – 4 ani, cu atît mai mult cu cît la tăierile de racordare și la cele definitive, conform 
normelor tehnice de evaluare a masei lemnoase, nu se aplică dispozitivul special de marcat. În aceste 
condiții, afirmațiile anterioare, referitoare la faptul că autorizarea la exploatare a partizilor în baza 
inventarierilor integrale făcute de ocol cu ocazia reamenajării, constituie un abuz și o acțiune ilegală, 
se susțin inclusiv din punctul de vedere al unor efecte negative în plan material, dovedindu-se conform 
exemplelor de mai sus, că volumul de masă lemnoasă existent în teren a fost subevaluat. 

Situația UP IV Biharia este relevantă din punctul de vedere al concluziilor de mai sus.  
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Planul decenal de recoltare a produselor principale din această unitate de producție prevede 
numai tăieri definitive, respectiv tăieri progresive de racordare și o tăiere rasă, posibilitatea decenală 
fiind de 15.000 mc. Toate unitățile amenajistice prevăzute a fi parcurse cu aceste tăieri a fost inventariate 
de ocol (cu neregulile arătate mai sus) și volumele rezultate s-au trecut ca atare în planul din 
amenajament. Actele de punere în valoare s-au întocmit cu încălcarea normelor tehnice de evaluare, 
norme care nu prevăd pentru astfel de tăieri  aplicarea dispozitivelor speciale de marcat, așa încît după 
exploatare va fi dificil de stabilit care sunt cioatele provenite din partizile constituite și care sunt cele 
care provin din tăieri ilegale. Aceeași stare de lucruri s-a înregistrat și în cazul tăierilor de conservare 
prevăzute de amenajament. Din volumul de 14.609 mc, prevăzut a fi extras în deceniu prin tăieri de 
conservare, 9.426 mc (64%) reprezintă tăieri de conservare cu extragerea integrală a arboretului existent, 
partizile constituite pentru aceste tăieri având aceleași deficiențe.  

Un aspect extrem de important, constatat în cele 38 de unități amenajistice din care, potrivit 
amenajamentului, se va extrage integral arboretul existent, este faptul că în 33 de cazuri (87%) lichidarea 
arboretelor existente nu a fost consecința aplicării în timp a unei succesiuni normale de tăieri, respectiv 
a unor tratamente. Soluția adoptată de actualul amenajament este una fortuită, determinată de faptul că 
starea de degradare a arboretelor respective și consistența redusă a acestora impunea lichidarea lor și 
regenerarea artificială a suprafețelor respective.  

S-a ajuns la această concluzie, comparând volumele evidențiate de amenajamentul din 2002, cu 
cele din amenajamentul din 2012, cu luarea în considerare a tăierilor efectuate și volumelor extrase pe 
parcursul deceniului expirat. Doar în 5 unități amenajistice din cele 38 de u.a. – uri, cuprinse în planul 
decenal, tăierile propuse sînt consecința firească a unei succesiuni normale de tăieri. 

În privința modificării listelor de partizi, până la emiterea de către regie a dispozițieinr. 
20369/AC/24.01.2013, nu există nici o aprobare a comitetului director pentru astfel de modificări, 
conform prevederilor Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului nr. 1898/2010.  

În toată această perioadă, Ocolul Silvic Gârda a făcut orice modificări a dorit în listele de partizi, 
iar Direcția Silvică Alba nu s-a sesizat în privința nerespectării prevederilor legale și nu a luat nici o 
masură, ci dimpotrivă, a oferit la vînzare și a contractat o parte din partizile respective. După emiterea 
de către regie a Ordinului  nr. 20369/AC/24.01.2013, modificarea listelor de partizi s-a făcut cu 
aprobarea regiei, care a emis două avize pentru Ocolul Silvic Gârda (nr. 22913/05.06.2013 și nr. 
2345/27.06.2013), prin care au fost introduse în lista de partizi a anului 2013 un număr de 13 partizi de 
produse accidentale și de igienă. Un număr de 8 partizi erau însă deja autorizate la exploatare și chiar 
reprimite, înainte de a se obține avizul regiei, motiv pentru care conducerea Direcției Silvice Alba a 
aplicat sancțiuni disciplinare șefului Ocolului Silvic Gîrda și responsabililor cu problemele de fond 
forestier de la acest ocol.  

La această dată, la Ocolul Silvic Gârda există registrul de evidență a modificărilor făcute după 
data de 01.07.2013 în lista de partizi a anului de producție 2013, conform dispozițiilor emise de regie cu 
nr. 23347/AC/26.06.2013. 
 O altă deficiență majoră în activitatea Ocolului Silvic Gârda constă în nerespectarea Ordinului 
ministrului nr 504/2006 privind regimul  produselor accidentale. Nu există nici un caz în care recoltarea 
produselor accidentale să respecte dispozițiile acestui ordin. Nu s-au obținut derogări de la prevederile 
amenajamentelor silvice și nu s-au solicitat avizele ITRSV pentru recoltarea produselor accidentale care 
nu necesitau astfel de derogări. Practic, Ordinul ministrului nr. 504/2006 nu a existat pentru Ocolul 
Silvic Gârda. 

 
II.4. Respectarea reglementărilor legale privind exploatarea masei lemnoase 
În cadrul Ocolului Silvic Gârda, aplicarea și respectarea Instrucțiunilor privindcolectarea, scoaterea 

transportul materialului lemnos, nu a constituit o preocupare, nici pentru operatorii care realizează 
recoltarea masei lemnoase și nici pentru personalul silvic.  

Din verificările efectuate, au rezultă o serie de aspecte care susțin această afirmație, cum ar fi: 
-controlul regulilor de exploatare a fost facultativ; de regulă, astfel de controale nu s-aufăcut, 

oris-au făcut într-un număr insuficient, în raport cu prevederile instrucțiunilor, iar în partizile exploatate 
în regie proprie nu se face nici un control, pădurarul și șeful de district fiind singurii care se ocupă de 
parchetele respective; 

-prelungirea termenelor de exploatare nu este o problemă; documentele de calamitate s-au 
întocmit cu foarte mare ușurință, preventiv și sau folosit în cazul în care exploatarea nu s-a încadrat în 
termenul autorizat; 
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-masa lemnoasă s-a exploatatchiar dacă autorizațiile nu au fost semnate și ridicate de titularii 
acestora; același regim au șiprocesele verbale de predare spre exploatare a parchetelor. 

 
Prezentăm mai jos cîteva exemple, relevante, în privința derulării exloatării unor partizi, constituite 

la nivelul Ocolului Silvic Gârda. 
●Partida nr.791,s-a constituit în UP III, u.a. 16A%, pe suprafața de 8 ha, fiind o tăiere progresivă 

de dezvoltare, cu volumul de 454 mc (460 mc volum actualizat în 2013). 
 Lucrările de teren s-au efectuat în luna iulie 2008, fiind conduse de ing. Stan Dorin. S-a folosit 
dispozitivul de marcat cu amprenta rotundă PS-07-02-AB și vopsea de culoare roșie. Delimitarea nu s-
a efectuat cu dispozitivul de marcat cu amprenta pătrată, în procesul verbal la încheierea lucrărilor de 
teren consemnîndu-se că delimitarea s-a făcut cu vopsea albă. 
 Actul de punere în valoare s-a întocmit de ing. Pantea Gheorghe la data de 15.08.2008, nu a fost 
verificat și nu a fost aprobat de directorul direcției silvice, conform prevederilor legale. Cu toate acestea, 
Direcția Silvică Alba a contractat această partidă pentru prestări servicii de exploatare cu      SC HECOM 
SRL, prin Contractul nr. 1365/18.02.2010, cu termene de exploatare 15.03-30.04.2010 și 15.09-
30.09.2010, iar Ocolul Silvic Gîrda, prin șeful de ocol ing. Coroiu Horia, a emis autorizația de exploatare 
nr. 310206/10.03.2010, cu aceleași termene. Actul de punere în valoare a fost introdus în SUMAL (nr. 
222563) în data de 24.01.2010, fiind semnat de șeful de ocol ing Coroiu Horia și responsabilul cu 
probleme de fond forestier ing. Zdrenghea Mihai (în prezent pensionat), fără a fi verificat și aprobat, 
conform reglementărilor legale. La dosarul partizii nu există nici un document cu privire la derularea 
acestui contract. În data de 02.02.2011, respectiv după expirarea termenelor din contractul inițial, 
Direcția Silvică Alba a încheiat un act adițional la acesta, înregistrat sub nr. 1220/02.02.2011, prin care 
s-a stabilit termenul maxim de exploatare la 30.04.2011. Nu există nici un document cu privire la 
respectarea acestui act adițional, sau la eventuale acțiuni împotriva agentului economic pentru 
neîndeplinirea obligațiilor contractuale. 
 În data de 26.11.2012, șeful Ocolului Silvic Gârda, ing. Stan Dorin, a emis autorizația de 
exploatare nr. 310206/26.11.2012, titular fiind Ocolul Silvic Gîrda, reprezentat prin teh. Jurj Traian (care 
avea atribuții în acest sens prin fișa postului, deși postul de șef formație de exploatare a fost ocupat din 
data de 12.12.2011 de către teh. Căta Ioan, detașat însă la Ocolul Silvic Sebeș pînă la data de 30.09.2013). 
Împuternicitul ocolului pe autorizația de exploatare, domnul teh. Jurj Traian, a semnat pentru primirea 
autorizației de exploatare a Partizii nr.791, cu termenele de exploatare 26.11.2012-31.12.2012 și 
21.02.2013-30.04.2013 și a preluat parchetul spre exploatare prin procesul verbal înregistrat la Ocolul 
Silvic Gârda sub nr. 5296/26.11.2012. Ocolul Silvic Gârda a întocmit cu întîrziere procesul tehnologic 
de exploatare al Partizii nr. 791 (documentația înregistrată la ocol sub nr. 5571/12.12.2012), care s-a 
aprobat de directorul tehnic al Direcției Silvice Alba.  
 În data de 08.12.2012 s-a întocmit procesul verbal de începere a calamității naturale, înregistrat 
sub nr. 5695/20.12/2012 (strat de zăpadă de 70 cm, poduri de gheață), semnat de șeful de district teh. 
Dobra Daniel, pădurar Avram Mircea, împuternicitul titularului autorizației teh. Jurj Traian și șeful de 
ocol, ing. Stan Dorin, iar în data de 22.04.2013 s-a încheiat procesul verbal de încetare a calamității, nr. 
1631/25.04.2013, semnat de ing. Pantea Gheorghe, șef district teh. Dobra Daniel, pădurar Avram Mircea 
și șef ocol Stan Dorin, care nu a fost semnat  de reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de 
exploatare, teh. Jurj Traian. Potrivit acestor documente, nu s-ar fi lucrat în parchet aproape toată perioada 
autorizată. Documentele nu au fost însă valorificate. 
 La data de 28.12.2012, în conformitate cu actul de constatare (nr. 5738/28.12.2012) întocmit de 
șeful de district Dobra Daniel și pădurarul Avram Mircea, în absența teh. Jurj Traian, s-a consemnat un 
stoc pe picior de 444,7 mc și un stoc în faza de scos-apropiat de 10,7 mc. 
 Nu s-a întocmit nici un inventar al masei lemnoase exploatate din acestă partidă. În schimb, în 
conformitate cu documentele depuse la ocol, pădurarul Avram Mircea a făcut livrări de lemn de foc din 
această partidă, după cum urmează: 

-în lunile noiembrie și decembrie 2012 a făcut două livrări de lemn de foc specia fag, către două 
persoane fizice, în volum total de 9,257 mc; 

-în zilele de 19.08.2013 și 18, 19 și 20.09.2013, din această partidă, care la momentul respectiv nu 
mai avea autorizație de exploatare valabilă, dar nici nu era reprimită, pădurarul a livrat 28,78 mc lemn 
de foc specia fag, la posturile de poliție din localitățile Scărișoara, Poiana Vadului, Vadu Moților, Gârda, 
Arieșeni și Albac. În condițiile în care lemnul recoltat nu a fost sortat și inventariat, este imposibil ca 
din arborii pe picior să se livreze doar lemnul de foc; ca atare, a fost livrat și lemn de lucru, ca lemn de 
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foc. Spre exemplu, pe avizul de însoțire nr. 2248052 din 27.11.2012, sortimentul livrat este „bușteni fag 
foc”, piesele avînd lumgimi de 4 m și diametre la mijloc ce ajung la 63 cm. 

Cu privire la această partidă, se mai fac  precizări de mai jos. 
Începînd cu data de 12.06.2013, domnul teh. Jurj Traian, reprezentatul împuternicit altitularului 

autorizației de exploatare pentru Partida nr. 791, s-a pensionat la cerere. Cu această ocazie, în 
documentele de lichidare a activității, nici ocolul silvic și nici domnul Jurj Traian nu au procedat la 
reglementarea situației Partizii nr. 791, nu a preluat și respectiv nu a predat această partidă, situație care 
se menține și la această dată.  
 La controlul exploatării, efectuat la această dată de către delegatul regiei, în prezența pădurarului 
titular de canton – Avram Mircea și a reprezentantului Direcției Silvice Alba – ing. Florea Vasile, potrivit 
datelor consemnate în procesul verbal înregistrat sub nr. 4064/01.10.2013, s-a constatat nerespectarea 
instrucțiunilor aprobate prin OM nr. 1540/2011, arbori tăiați nemarcați (4,979 mc) și un stoc pe picior 
de 181,2 mc. Comparînd acest stoc cu volumul partizii și volumul valorificat conform evidențelor 
contabile, se evidențiază o lipsă de circa 238 mc masă lemnoasă pe picior din această partidă. 
 În concluzie, din analiza documentelor existente și din derularea evenimentelor, s-au constat 
deficiențe majoreîn activitatea Ocolului Silvic Gârda și a Direcției Silvice Alba, după cum urmează: 

-Actul de punere în valoare nr. 791 nu a fost verificat și nu a fost aprobat, conform competențelor 
legale; 

-Direcția Silvică Alba, care avea competența de aprobare a acestui apv, a neglijat acest aspect de 
legalitate și a oferit partida la licitație, încheind contractul de prestări servicii cu SC HECOM SRL și un 
act adițional, după expirarea valabilității contractului respectiv; 

-fără să existe documente în privința derulării sau rezilierii contractului cu SC HECOM SRL și a 
actului adițional la acesta, Ocolul Silvic Gârda a autorizat exploatarea în regie proprie  Partidanr.791, 
desemnîndu-l pe tehn. Jurj Traian în calitatea de reprezentant al ocolului, acesta preluînd parchetul spre 
exploatare; 

-în contextul practicii generale de la acest ocol, nu s-au făcut recepții ale lucrărilor de exploatare și 
a produselor lemnoase fasonate obținute, care ar fi trebuit predate pădurarului în gestiune; 

-pădurarul titular la cantonului (din corelarea informațiilor existente, se poate deduce că în realitate 
acesta s-a ocupat de exploatarea partizii), a făcut livrări chiar și după ce au expirat termenele din 
autorizații, demonstrându-se faptul că la acest ocol nu numai personalul de teren tratează legalitatea cu 
superficialitate, ci și cei din centrala ocolului, care trebuiau să urmărească repectarea autorizațiilor și 
trebuiau să se sesizeze asupra neregulilor, cel puțin atunci cînd au văzut livrări de materiale lemnoase 
fără bază legală; 

-cu ocazia pensionării și lichidării activității, atît domnul Jurj Traian cît și șeful ocolului, trebuiau să 
aibă în vedere ca toți responsabilii de compartimente să avizeze fișa de lichidare, pentru a nu rămîne 
probleme sau activități neclarificate. În acest caz însă, Partida nr.791 predată domnului Jurj Traian a 
rămas nereprimită, nu s-a corectat autorizația, nu s-a inventariat și nu s-a predat partida altui angajat, nu 
s-au acordat noi termene de exploatare. Din punctul de vedere al atribuțiilor de serviciu, conform fișelor 
posturilor, șeful de ocol a emis dispozițiile nr. 19/13.06.2013 și nr. 33/09.08.2013, prin care atribuțiile 
de serviciu ale domnului Jurj Traian au fost preluate inițial de ing. Ivan Marinel și ulterior de ing. Coroiu 
Horia. Preluarea acestor atribuții, în ceea ce privește Partida nr.791, nu s-a făcut însă la modul concret, 
documentele partizii rămînînd neschimbate. Practic, la această dată, partida este abandonată, nu are 
autorizație legală de exploatare, nu este preluată de la teh. Jurj Traian, aflat la pensie, pădurarul nu și-a 
îndeplinit sarcinile de a raporta la ocol, cel puțin lunar situația existentă în această partidă, iar orice 
livrare de masă lemnoasă din acest parchet este ilegală. 

 
În concluzie, în afara deficiențelor de natură disciplinară, răspunderea pentru pagubele consemnate 

în această partidă  (arbori tăiați nemarcați, arbori marcați tăiați și neevidențiați în documente legale 
de valorificare etc), revine tuturor angajaților care nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, începînd 
cu șeful de ocol și ceilalți angajați responsabili din cadrul ocolului și pînă la domnul Jurj Traian, care 
la plecarea la pensie avea obligația de a preda toate activitățile de care răspundea. 
 

●Partida nr.792, a fost constituită în anul 2008 în UP III, u.a. 24A%, pe suprafața de 12,5 ha,volum 
1.462 mc, fiind o tăiere progresivă de dezvoltare. 
 Lucrările de teren s-au efectuat de același angajat (ing. Stan Dorin) și în aceeași perioadă ca în 
cazul Partizii nr.791, cu același dispozitiv de marcat. Nu s-a făcut delimitarea parchetului cu ciocan 
pătrat, folosindu-se vopsea albă. 
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 Deși actul nu a fost verificat și aprobat conform competențelor legale, Direcția Silvică Alba a 
contractat această partidă pentru prestări servicii cu SC TRANSLUP FOREST SRL, prin Contractul nr. 
8112/28.10.2009, cu termene de exploatare 01.11.2009 – 31.12.2009. La acest contract s-a încheiat Actul 
adițional nr. 1101/05.02.2010, prin care termenul de exploatare s-a prelungit pînă la 30.04.2010. 
 Șeful Ocolului Silvic Gârda, ing. Coroiu Horia, a emis Autorizația de exploatarenr. 
284238/02.11.2009, conform contractului, autorizație care nu este semnată de prestator. De asemenea, 
prestatorul nu a semnat nici procesul verbal de predare – primire a parchetului, înregistrat la ocol sub nr. 
4705/02.11.2009. În data de 12.12.2009, șeful de district teh. Dobra Daniel, a încheiat Procesul verbal 
de controlul exploatării nr. 5256/16.12.2009, în care s-a consemnat exploatarea a circa 255 mc masă 
lemnoasă, proces verbal care este semnat de pădurar în calitate de titular al autorizației. Din acest 
document reiese că exploatarea s-a făcut de pădurar și nu de prestatorul cu care s-a încheiat contractul. 
 În data de 15.12.2009, s-a încheiat Procesul verbal de începere a calamității nr. 5240/15.12.2009, 
semnat de responsabilul cu probleme de fond forestier de la ocol, ing. Zdrenghea Mihai, pădurarul 
Avram Mircea, reprezentantul prestatorului, Lup Vasile Florin și șeful ocolului, ing Coroiu Horia. Starea 
de calamitate s-a încheiat în data 30.04.2010, conform unui proces verbal neînregistrat la ocol și 
nesemnat nici de prestator și nici de șeful de ocol.  
 La dosarul partizii nu există nici un document din care să rezulte derularea contractului cu SC 
Translup Forest SRL, modificarea sau rezilierea acestuia. Cu toate acestea, fostul responsabil cu 
problemele de fond forestier de la ocol, ing. Zdrenghea Mihai și pădurarul titular de canton Avram 
Mircea, au încheiat la 31 decembrie 2010 un act de constatare (nr. 4736/31.12.2010) în care s-a evidențiat 
un stoc în această partidă de 816 mc, din care 710 mc pe picior și 106 mc în faza apropiat. Conform 
acestui document, nesusținut însă de acte primare – inventare, în anii 2009 și 2010 s-ar fi exploatat din 
această partidă 646 mc masă lemnoasă pe picior. Nu există însă documente de exploatare a acestui 
volum, întrucît contractul cu SC Translup Forest SRL a expirat la 31.12.2009, iar pe parcursul anului 
2010 nu a existat nici o autorizație de exploatare pentru această partidă. 
 Pentru stocul de 816 mc s-a constituit un nou act de punere în valoare (792A), care a fost semnat 
de șeful de ocol, ing Coroiu Horea, care nu a fost trimis pentru aprobare la direcția silvică și s-a autorizat 
la exploatare, în regie proprie (pădurarului Avram Mircea) cu Autorizația nr. 412984/01.02.2011, avînd 
termene de exploatare 02.02.2011- 28.04.2011. Pădurarul a semnat pentru preluarea autorizației.  
 De la data emiterii acestei autorizații (01.02.2011) și pînă în prezent nu mai există nici un 
document cu privire la exploatarea acestei partizi, cu excepția unui act de constatare a stocurilor la 
30.12.2011, încheiat de șeful de district cu pădurarul (nr. 4723/30.12.2011). Nu există proces verbal de 
predare spre exploatare, nu există nici un control de exploatare, nu există nici un act de constatare la 
expirarea termenului de exploatare autorizat, nu există nici o aotorizație de exploatare valabilă după data 
de 28.04.2011, etc. 
 Conform inventarului făcut la data de 07.11.2012 și consemnat în Procesul verbal de control al 
exploatării nr. 4063/01.10.2013, stocul de masă lemnoasă pe picior era de 320,009 mc, iar stocul de 
masă lemnoasă fasonată la drum auto era de 61,825 mc. Situația acestei partizi nu este reglementată nici 
în momentul de față. 
 Conform evidențelor contabile, în perioada 2009 – 2013 s-a livrat din această partidă un volum 
de 849,806 mc produse lemnoase fasonate. Comparînd aceste livrări cu stocurile existente și volumul 
inițial al partizii, rezultă că se înregistrază o lipsă de circa 160 mc masă lemnoasă pe picior.  
 În concluzie, în activitatea Ocolului Silvic Gârda au fost identificate deficiențe și ilegalități 
majore, după cum urmează: 

-neaprobarea actelor de punere în valoare conform competențelor legale, deficiență ce aparține și 
Direcției Silvice Alba, care a oferit la licitații și a contractat astfel de partizi;  

-neurmărirea și nerespectarea prevederilor contractelor încheiate; 
-nerespectarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și 

transport a materialului lemnos; 
-exploatarea masei lemnoase fără contract valabil și fără autorizație de exploatare; 
-constituirea de partizi pentru stocuri, fără inventarierea efectivă a acestora în teren și fără 

regularizarea din punct de vedere tehnic și gestionar cu titularul vechii autorizații de exploatare. 
 

●Partida nr.537, s-a constituit în anul 2006 în UP III, u.a. 16A%, pe suprafața de 8,5 ha, cu 
volumul de 668 mc, reprezentînd o tăiere progresivă de dezvoltare. 
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 Lucrările de teren au fost efectuate de șeful de district Dobra Daniel, care a folosit dispozitivul 
de marcat cu indicativul PS 07-05 AB și vopsea de culoare verde. Actul de punere în valoare s-a aprobat 
de Direcția Silvică Alba. 
 Inițial această partidă s-a contractat pentru prestări servicii cu SC AND CERBUL SRL 
(Contractul nr. 5931/03.07.2007), contract care s-a reziliat, prin acordul părților, datorită apariției unui 
volum mare de produse accidentale.  
 În anul 2010, prin Contractul nr. 1364/18.02.2010, Partida nr.537, cu un volum de 683mc, a fost 
contractată pentru prestări servicii exploatare cu SC Hecom SRL, cu termene 15.03.-30.04.2010 și 
15.09.31.10.2010. Prin Actul adițional nr. 1056/02.02.2011, termenul de exploatare s-a prelungit până 
la 30.04.2011. Șeful Ocolului Silvic Gârda, ing. Coroiu Horia, a emis Autorizația de exploatare nr. 
310205/10.03.2010, cu termenele din contract. Autorizația nu a mai fost prelungită conform actului 
adițional la contract. La dosarul partizii nu există proces verbal de predare spre exploatare, nu există nici 
un act de controlul exploatării, nu există act de constatare la expirarea termenului de exploatare, nu există 
nici un document din care să rezulte volumul exploatat de SC Hecom SRL. Pădurarul titular de canton 
a expediat masă lemnoasă din acest parchet, inclusiv după expirarea contractului și a autorizației de 
exploatare, în principal către SC Kronospan Sebeș, fără să existe recepții pentru lucrările de exploatare 
efectuate, sau pentru sortimentele fasonate obținute prin exploatare.  
 În data de 06.10.2011, s-a constituit o nouă partidă –nr.537S (stocul Partizii nr. 537), cu un volum 
de 522 mc, iar șeful Ocolului Silvic Gârda, ing. Coroiu Horia, a emis Autorizația de exploatare nr. 
448711/06.10.2011 a acestei partizi în regie proprie, cu termene de exploatare 06.10 – 31.12.2011, ocolul 
fiind reprezentat de pădurarul Avram Mircea. Nu sînt documente din care să rezulte modul în care s-a 
determinat acest stoc. Pădurarul a preluat partida spre exploatare prin Procesul verbal nr. 
3500/06.10.2011. La expirarea termenului din autorizație s-a încheiat actul de constatare nr. 
4725/30.12.2011, care consemnează un stoc de 430,79 mc, din care 415,79 pe picior și 42,5 mc în faze.  
 Pe tot parcursul anului 2012 și pînă la data de 17.07.2013, pădurarul Avram Mircea a expediat 
masă lemnoasă din această partidă, fără să existe o autorizație de exploatare legală. 
 În data de 07.05.2013 s-a inventariat stocul de masă lemnoasă din această partidă și s-a constituit 
Actul de punere în valoare nr. 537B, aferent unui volum de 301 mc, pentru care s-a emis Autorizația de 
exploatare nr. 630350/17.07.2013, reprezentant al ocolului fiind domnul ing. Ivan Marinel, care la 
momentul respectiv preluase atribuțiile de serviciu ale teh. Jurj Traian, pensionat.  Ca urmare, la această 
dată partida este în curs de exploatare, avînd termen de reprimire 31.10.2013. 
 Conform controlului de exploatare efectuat la această dată (Proces verbal nr. 4064/01.10.2013), 
în teren mai există în această partidă un stoc pe picior de 32,992 mc, iar în platforma primară un stoc de 
95,2444 mc masă lemnoasă fasonată. Conform evidențelor din contabilitatea ocolului, în perioada 2010 
– 2013, din această partidă s-a valorificat un volum total de 374,814 mc masă lemnoasă. Făcând bilanțul 
general al acestei partizi, se constată un volum lipsă de circa 146 mc masă lemnoasă pe picior. 
 În concluzie, din verificarea modului de exploatare a acestei partizi, s-au constatat mai multe 
deficiențe după cum urmează: 

-nerespectarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și 
transport a materialului lemnos; 

-neurmărirea și neaplicarea prevederilor contractului încheiat cu agentul economic prestator; 
-recoltarea masei lemnoase în afara termenelor contractuale și fără autorizație de exploatare valabilă; 
-exploatarea masei lemnoase în regie proprie o perioadă de 1,5 ani, fără autorizație de exploatare; 
-neinventarierea stocurilor reale existente pe teren la expirarea termenelor contractuale și a 

termenelor din autorizații; 
-neefectuarea de recepții la prestările de servicii efectuate de agentul economic cu care s-a încheiat 

contractul și nerecepționarea sortimentelor de lemn fasonat obținute, care trebuiau preluate în gestiune 
de pădurar și doar după aceea puteau face obiectul livrării la beneficiari. Precizăm că,  după emiterea 
Autorizației nr. 630350/17.07.2013, s-au întocmit inventare pentru masa lemnoasă fasonată, însă în 
absența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației de exploatare.  

Ca o consecință a acestui cumul de deficiențe, s-a constatat că un volum de circa 146 mc masă 
lemnoasă pe picior nu se regăsește nici în volumul valorificat și nici în stocurile existente, constituindu-
se într-o pagubă ce trebuie recuperată de la cei vinovați. 

 
 

II.5. Valorificarea de masă lemnoasă în modul „fasonat la cioată” 
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 Regulamentul de vînzare a masei lemnoase, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 1898/2010 
permite vînzarea directă a lemnului în modalitatea „fasonat la coata”, numai în cazul arborilor de 
rășinoase dispersați, doborîți, rupți, infestați și numai cu aprobarea comitetului director al direcției 
silvice. 
 Ocolul Silvic Gârda a autorizat la exploatare în anul 2013 un număr de 31 partizi de produse 
accidentale și de igienă, cu un volum total de 2.748 mc masă lemnoasă, pentru valorificare în modul 
„fasonat la cioată”.  
 Nu s-a solicitat și nu există nici o aprobare a comitetului director al direcției silvice pentru 
aprobarea acestui mod de valorificare. De asemenea, o parte din partizi cuprind și specii de foioase, 
contrar Regulamentului susmenționat, care admite acest mod de valorificare doar în cazul rășinoaselor 
dispersate, cu pericol de infestare și depreciere rapidă. 
 

III. ACTIVITATEA DE REGENERARE A PĂDURILOR 
III.1. Evidența suprafețelor de pe care s-a recoltat integral masa lemnoasă și necesitau a fi 

regenerate 
Ca urmare a verificărilor efectuate pe teren în U.P.III Iarba Rea, unitățile amenajistice 18C, 21C, 

23C, 24C, 25F, 25G, 26G, 26I, 57C, 61B, 62A și 63A și în U.I.IV Biharia, unitățile amenajistice 5BCD, 
6BC,8B, 9A,10AC, 11A,12ACD, 13A, 14A,15B,16B,17B, 28B, 27C, 29C, 30B, 31C, 32B, 33C, 33B și 
39 H, arborete de rășinoase, exploatabile și preexploatabile, s-a constatat faptul că de pe o suprafață 
totală de 566 ha (158 ha, în U.P. III și 408 ha, în U.P. IV), în timp, în special începând cu anul 2009, 
masa lemnoasă a fost recoltată în întregime, iar suprafețele sunt neregenerate și/sau regenerate 
necorespunzător. 

Din suprafața menționată, în evidențele controlului anual întocmit în anul 2012, doar suprafața 
de 105 ha este evidențiată ca regenearată. 

Practic, o suprafață de 461 ha nu se regăsește în evidențele Ocolului Silvic Gârda, pentru a fi fost 
analizată starea acesteia și a fi programate lucrări de regenerare și/sau a fi evidențiate regenerările 
naturale, a se efecuta pe acestea controlul anual, pentru a se stabili lucrările necesare în vederea realizării 
stării de masiv. 

Prin Cercetarea statistică Silv 1, la categoria terenuri destinate împăduririi, din care clasă de 
regenerare, au fost raportat suprafețele de 11 ha, în 2010, 25 ha, în 2011 și 30 ha în 2012, practic doar 
acele suprafețe care au constituit obiectul lucrărilor de împăduriri raportate în 2011, 2012, respectiv 
2013. 

S-a constatat faptul că raportările nu au nicio legătură cu realitatea de pe teren. Raportările 
statistice specifice activității de regenerare a pădurilor sunt fictive. 

Au fost identificate pe teren însemnate suprafețe neregenerate și/sau regenerate 
necorespunzător, pe care Ocolul Silvic Gârda nici măcar nu le are în evidență (Anexa nr. 5). 

 
III.2. Organizarea și efectuarea controlului anual al regenerărilor în anul 2012 
Ca urmare a verificărilor efectuate pe teren, începând cu data de 17.09.2013, în suprafețe care au 

constituit obiectul lucrărilor controlului anual al regenerărilor 2012, din U.P. III, u.a. 12A, 16A , din 
U.P. IV, 5B, 12A, 17B și din U.P. V, u.a. 12A și 13A,  nu au fost identificate, pe teren,  piețe de control.  

Cu toate acestea, în fișele de teren, existente în documentația controlului anual al regenerărilor 
din 2012, au fost înscrise date, ca fiind culese de pe teren, prin inventarieri efectuate în piețe de probă.    

Având ca argumente următoarele: 
-fișele de teren nu sunt semnate de membrii echipelor de lucru, nominalizate prin Dispoziția 

nr.134/31.07.2012 a șefului Ocolului Silvic Gârda,  pentru a efectua culegerea datelor de teren; 
-prin Nota de relații nr.4133/04.10.2013, ing.Pantea Gheorghe, responsabilul activității de 

regenerare a pădurilor la nivelul Ocolului Silvic Gârda, în anul 2012 a precizat faptul că șefii de districte 
au efectuat controlul pe teren, iar fișele „au fost completate pe baza datelor comunicate de aceștia”; 

-prin Nota de relații nr.4081/02.10.2012, ing. Stan Dorin a precizat că nu a veificat pe teren 
niciosuprafață care a constituit obiectul controlului anual în 2012; 

-constatările efectuate pe teren (care sunt prezentate în detaliu la pct III.3, al prezentlui Raport), 
se poate afirma și susține, referitor la controlul anual al regenerărilor, efectuat în 2012, că 

acesta nus-a efectuat efectiv pe teren, iar rezultatul acestuia, consemnat în documentația tehnică 
întocmită, este fictiv. 

Potrivit centralizatorului controlului anual al regenerărilor efectuat în anul 2012, au fost supuse 
controlului: 
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-122 ha regenerări artificiale; 
-308 ha regenerări naturale. 
Toate regenerările au fost declarate cu reușită bună, ori pe teren situația este alta,reușita 

regenerărilor este nesatisfăcătoare, constatându-se faptul că: 
-foarte mulți puieți, dintre cei plantați, sunt uscați, (exemple: U.P. III, u.a. 12 A și u.a.16A, U.P. 

IV, u.a. 10B,C, u.a.11A, u.a.12A, U.P. V, u.a12A și u.a.13A);  
-au fost plantați puieți necorespunzători,  calitativ, însăbiați, cu rădăcină slab dezvoltată, cu răni 

produse la scoaterea acestora (exemple: U.P. III, u.a. 12 A și u.a.16A, U.P. IV, u.a. 10B,C, u.a.11A, 
u.a.12A, U.P. V, u.a12A și u.a.13A); 

-nu au fost plantate toate suprafețele care ar fi necesitat acest lucru, având în vedere faptul că 
regenerările artificiale au fost efectuate în completarea regenerărilor narurale (exemple: U.P. IV, u.a. 10 
B,C, u.a.11A, u.a.12A, U.P. V, u.a. 12A și u.a.13A);   

-regenerările naturale nu au densitatea prevăzută de normele tehnice în vigoare (exemple: U.P. 
IV, u.a. 10A,C, u.a.11A, u.a. 12A); 

-nu au fost efectuate lucrările privind extragerea semințișului neutilizabil și/sau a preexistenților 
(exemple: U.P. III, u.a. 12 A și u.a.16A, U.P. IV, u.a10B,C, u.a.11A, u.a.12A, U.P. V, u.a12A și 
u.a.13A); 

-nu au fost realizate lucrările de întreținere necesare, nici în 2012, nici în 2013.  
 
III.3. Realizarea lucrărilor de împăduriri, în anii 2012 și 2013 
Potrivit Cercetării statistice Silv.4, Ocolul Silvic Gârda a raportat realizări privind lucrări de 

regenerare a pădurilor astfel: 
-în anul 2011: 52 ha, regenerări naturale și 22 ha regenerări artificiale;  
-în anul 2012: 109 ha, regenerări naturale și 30 ha regenerări artificiale. 
Pentru anul 2013, potrivit documentației tehnice întocmite, au fost programate lucrări de 

împăduriri integrale pe 31,8 ha, în completarea a 170 ha regenerări naturale. 
Așa cum s-a arătat la pct.III.2 din prezentul raport, atât în anul 2012, cât și în anul 2013 volumul 

împăduririlor ar fi trebut fi semnificativ mai mare, având în vedere suprafața neregenerată existenă (peste 
466 ha). 

Verificând: 
- pe teren, suprafețe parcurse cu lucrări de împăduriri integrale efectuate în 2013 (U.P.III, 

u.a.12A, U.P.IV, u.a.10C, 11A, 12A, U.P. V, u.a.12A, u.a.13A; 
-documentele de plată, întocmite pentru lucrările achitate în anii 2012 și 2013 (facturile, situațiile 

de lucrări, documentele de recepție) au fost constatate abateri grave de la  normele tehnice în vigoare și 
de la procedurile de lucru specifice, 

Au fost constatate următoarele: 
-nu au fost identificate pe teren suprafețele de control necesare a fi fost amplasate, așa cum prevăd 

Normele tehnice privind efectuarea controlului anual, aprobate prin Ordinul ministrului nr. 1653/2000 
(în cazul tuturor suprafețelor raportate ca și regenerate artificial în anii 2012 și  2013); 

-fișele de teren, întocmite pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor în anul 2013, la 
coloana puieți existenți (în cazul regenerărilor natutrale), puieți plantați (în cazul regenerărilor 
artificiale), aveau înscrise informații, ca și provenind prin inventarieri efectuate pe teren cu ocazia 
recepțiilor, ceea ce, în lipsa piețelor de control, amplasate efectiv pe teren, constituie un fals; 

-în documentațiile tehnice, întocmite pentru anii 2011,2012, 2013, au fost cuprise lucrări de 
curățirea terenului (simbolul de normă C.1.III.a) și tăierea tufișurilor (simbolul de normă C.IV, A.b), 
operații de lucru care sunt incluse în operația de plantat puieți în vetre în teren nepregătit, pe de o parte, 
iar pe de altă parte, sunt obligatoriu a fi efectuate de către operatorul economic care a efectuat lucrările 
de exploatare(în cazul tuturor suprafețelor raportate ca și regenerate artificial în anul 2011, 2012 și 
2013). 

Mai mult, verificând pe teren suprafețele din U.P. IV, u.a.10AC și U.P.V, u.a.12A și 13A, s-a 
constatat faptul că nu au fost efectuate, dar în documentele de plată a lucrărilor în cauză, au fost 
consemnate ca fiind realizate. 

-documentele de recepție a lucrărilor de împăduriri integrale, întocmite pentru lucrările 
programate în anul 2013 nu au fost înregistrate în registrul de corespondență al ocolului silvic și nu au 
fost întocmite pentru fiecare șantier în parte, așa cum prevăd procedurile de lucru(în toate cazurile); 
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-situațiile de lucrări, întocmite de operatorul economic cu care au fost contractate lucrările de 
împăduriri, SC Marina Export Forest SRL Satu Mare, nu poartă semnătura responsabilului activității de 
împăduriri, privind verificarea acestora (în toate cazurile). 

Faptele  menționate mai sus, coroborate cu acelea potrivit cărora: 
-pe teren nu au fost identificate suprafețele de control; 
-pe teren au fost identificate situații în care nu a fost parcursă cu lucrări întreaga suprafață, dar  

în documentele de recepție s-a consemnat că a fost parcursă cu lucrări (exemplu: în U.P. IV, u.a. 10C, 
în documente s-a consemnat parcurgerea a 3,0 ha cu lucrări de împăduriri, iar pe teren s-a apreciat 
parcurgerea doar a 1,0-1,5 ha, în U.P. V, u.a.13A, în documente s-a consemnat parcurgerea a 4,5 ha 
cu lucrări de împăduriri, iar pe teren s-a apreciat parcurgerea doar a 2,0 -2,5 ha); 

-în documentele de recepție și de plată s-a consemnat efectuarea lucrărilor de curățire a terenului 
și/sau de tăierea tufișurilor, iar pe teren s-a constatat faptul că acestea nu au fost efectuate (exemplu: în 
U.P. IV, u.a. 10C, în U.P. IV, u.a. 13A), sau faptul că nu erau necesare (exemplu: în U.P. IV, u.a.8, în 
U.P. V, u.a.12A),  

argumentează următoarea constatatre, potrivit căreia: 
-documentele de recepție a lucrărilor de împăduriri, raportate ca realizate în anii 2012 și 2013 

și plătite, nu au fost întocmite ca urmare a recepției, efectuate efectiv pe teren și nu reflectă realitatea 
(există prezumția potrivit căreia acestea au fost întocmite după ce SC Marina Export Forest SRL Satu 
Mare a înaintat Ocolului Silvic Gârda facturile și situațiile de lucrări); 

-volumul lucrărilor plătite, este mai mare ca al celor realizate. 
Cu ocazia verificărilor efectuate pe teren, în cadrul controlului efectuat de către echipa de control 

de la RNP-Romsilva, începând cu datade 17.09.2013, a fost identificat un număr însemnat de puieți, 
plantați în anii 2012 și 2013, care erau uscați (s-au indentificat în U.P.III, u.a.12A, în U.P.IV, u.a.8, u.a. 
10AC, în U.P.V, u.a. 12A și 13A ș.a.). 

Examinând puieții, după ce aceștia au fost scoși din teren, s-a constatat că: 
-prezentau o însăbiere puternică; 
-aveau rădăcină foarte slab dezvoltată; 
-aveau răni provocate la scoaterea din pepinieră. 
Aspectul prezentat mai sus, coroborat cu modul în care au fost plantați (uneori și la 4 m,  distanța 

între rânduri, precum și existența a însemnate suprafețe neplantate în cadrul șantierului respectiv) 
demonstrează faptul că asistența tehnică la lucrările de plantare  a personalului silvic a fost inexistentă. 

 
IV. ACTIVITATEA DE PRODUCERE A PUIEȚILOR FORESTIERI 
În cadrul Ocolului Silvic Gârda, activitatea de producere a puieților forestieri este organizată într-

un număr de 5 (cinci) pepiniere mici, în suprafață totală de 515 ari, din care doar 184 sunt destinați 
producerii de puieți, întrucât: 

-172 ari, sunt ocupați cu alte culturi (pomi de Crăcin de molid, nevalorificați la momentul 
oportun); 

-159 ari, drumuri, poteci și alte construcții, suprafața fiind mai mare decît necesarul, neexistând 
o sistematizare corespunzătoare. 

Din suprafața destinată producerii de puieți, doar 50,5 ari sunt efectiv ocupați cu culturi (molid, 
brad și paltin de munte). 

 
În activitatea de producere a puieților forestieri au fost identificate deficiențele majore prezentate 

în continuare. 
1. Suprafața pepinierelor, modul de organizare al acestora, în detrimentul suprafeței destinate 

producerii de puieți, nu asigură necesarul de puieți al Ocolului Silvic Gârda. 
2. Lipsa totală a preocupărilor și neaplicarea, pe o perioadă îndelungată, a niciunei măsuri tehnice 

de ameliorare a condițiilor de sol, a condus la existența, în prezent, a unui sol sărac în substanțe nutritive, 
dovadă fiind starea de vegetație a puieților, constatată cu ocazia prezentului control. 

3. Efectuarea, pe o perioadă îndelungată a desfundării solului doar manual, sau cu plug cu 
tracțiune animală, fără a se efectua niciodată desfundarea mecanică, sau scarificarea solului , a condus 
la tasarea acestuia la mică adâncime, la existența unui volum edafic mic, cu consecința obținerii unui 
număr mare de puieți însăbiați, fapt favorizat și de greșeli tehnice la repicare, prin nepoziționarea 
verticală a puieților. 
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4. Lucrările de întreținere a culturilor din pepiniera Straja, U.P.V, u.a.52P nu au fost efectuate în 
perioada optimă, astfel că la data controlului (octombrie 2013) culturile erau neîntreținute (potrivit 
evidențelor, a fost efectuată o singură lucrare de întreținere). 

5.Lotul de paltin de munte, din pepiniera Straja, în suprafață de 2,0 ari, are o densitate foarte 
slabă, cel mai probabil datorită calității necorespunzătoare a semințelor utilizate și a neefectuării 
lucrărilor de întreținere. 

 
V. SITUAȚIA ARBORETELOR SURSĂ DE SEMINȚE 
Ocolul Silvic Gâda, în anul 2001, gospodărea un număr de patru arborete sursă de semințe, 

înscrise în  Catalogul surselor pentru materiale forestiere de reproducere, Ediția 2001. 
Suprafața totală a acestora era de 190,1 ha și erau situate în: 
-U.P.I, u.a.9B, 12,9 ha; 
-U.P.III, u.a. 17B și 18A, 84,8 ha; 
-U.P. III, u.a.18B, 2,6 ha; 
-U.P. VI, u.a.71A, 44,00 ha; 
-U.P.VII, u.a.22A, 45,80 ha. 
Arboretele menționate mai sus au fost constituite ca și arborete sursă de semnțe pentru speciile 

molid, brad, larice. 
În anul 2009, în cadrul Temei 9.19/2009, Revizuirea și actualizarea Catalogului național al 

surselor pentru materiale forestiere de reproducere și a instrucțiunior de management al acestora în 
conformitate cu rezultatele cercetărilor naționale și europene, au fost verificate pe terenarboretele 
cuprinse în Catalogul din 2001. 

Nu au mai îndeplinit condițiile de a fi menținute în Catalogul național decît arboretele din U.P.III, 
u.a.18 A (14, 20 ha, cu compoziția 8Mo1Br1Fa) și din u.a. 18B (2,9 ha, cu compoziția 6La4Mo). 

În principal, cauza pentru care arboretele în cauză nu au mai îndeplinit condițiile de a fi menținute 
ca susă de material forestier de reproducere a fost consistența redusă și starea de vegetație slabă. 
Arboretul din U.P.I, u.a.9B, 12,9 ha a fost retrocedat. 

Analizând, comparativ,  descrierea parcelară a arboretelor care nu au mai îndeplinit condițiile de 
a fi menținute ca arborete sursă de material forestier de reproducere, potrivit amenajamentelor silvice 
edițiile 2002 și 2012, ținând cont și de volumul de masă lemnoasă recoltat legal (cel înscris în actele de 
punere în valoare care au fost operate în amenajamente), precum și de rezultatul analizei efectuate pe 
teren în data de 03.10.2013, au rezultat aspectele prezentate mai jos. 

Arboretul din U.P. III, u.a. 17B (actual tot u.a.17B) 
Potrivit amenajamentului din 2002: 
Suprafața: 25,4 ha, Compoziție: 6Mo2Br2Fa, consistență 0,8; volum total:15.770 mc. 
Potrivit amenajamentului din 2012: 
Suprafața: 26,04 ha, Compoziție: 9Fa, consistență 0,1; volum total: 859 mc, vârsta 65 ani. 
Volum recoltat în perioada 2002-2012: 60 mc, prin tăieri de produse accidentale și de igienă. 
Urmare verificărilor efectuate pe teren în data de 03.10.2013, s-a constatat: 
-consistența de 0,1 consemnată în amenajamentul din 2012,  se regăsește în treimea superioară a 

versantului, unde arboretul are compoziția cu molid și brad; pe restul suprafeței, unde compoziția este 
cu fag, consistența este 0,7; 

-în arboretul, care constituia sursă de semințe de brad, exemplarele din acesată specie au fost 
extrase în timp, astfel că arboretul în cauză nu mai poate fi menținut ca sursă de semințe. 

Arboretul din U.P. III, u.a. 18A (actual 18C, provenită din 18A+%18B și 18C) 
Potrivit amenajamentului din 2002 

 Suprafața: 49,6 ha; Compoziție: 8Mo1Br1Fa, consistență 0,7; volum total: 25296 mc, vârsta 90 
ani. 

Potrivit amenajamentului din 2012 
Suprafața: 47,40 ha; Compoziție: 4Br5Fa1La, consistență 0,8; volum total: 332 mc, vârsta 10 ani. 
Volum recoltat în perioada 2002-2012: 488 mc, prin tăieri de produse accidentale și de igienă. 
Urmare verificărilor efectuate pe teren în data de 03.10.2013, s-a constatat: 
-descrierea parcelară din amenajamentul 2012 corespunde cu realitatea de pe teren. 
Față de volumul de 25.296 mc, cât a avut arboretul inițial, în 2002, în prezent, potrivit descrierii 

parcelare actuale, se mai regăsește un volum de 332 mc. În perioada 2002-2012 a fost recoltat legal un 
volum de 488 mc, ceea ce înseamnă că un volum de 24.476 mc a fost recoltat ilegal. 
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În plus, prin extragerea exemplarelor de molid și brad, arboretul nu mai îndeplinește condițiile 
pentru a fi menținut ca arboret sursă de semințe. 

Arboretul din U.P. III, u.a. 18B (actual u.a.18B,  % din u.a.18B, 1,34 ha) 
Potrivit amenajamentului din 2002 
Suprafața: 2,6 ha, Compoziție: 4Mo6La, consistență 0,8; volum total: 1.787 mc, vârsta 90 ani. 
Potrivit amenajamentului din 2012 
Suprafața: 1,34 ha, Compoziția 8La2Fa, consistența 0,5; volum total: 454 mc, vârsta 100 ani. 
Volum recoltat în perioada 2002-2012: 19 mc, prin tăieri de produse accidentale și de igienă. 
Urmare verificărilor efectuate pe teren în data de 03.10.2013 s-a constatat: 
-descrierea parcelară din amenajamentul 2012 corespunde cu realitatea de pe teren. 

 
 VI. ACTIVITATEA DE VALORIFICARE A MASEI LEMNOSE 

VI.1.Exploatarea masei lemnoase în regie 
Privind exploatarea masei lemnoase în regie, au fost identificate următoarele deficiențe: 

-la începutul exploatării partizilor în regie proprie s-a determinat, empiric, volumul comerciabil, 
prin aplicarea consumurilor tehnologice transmise prin Decizia Directorului General al RNP-Romsilva 
nr. 341/01.07.1998 și nu după recoltarea și recepționarea masei lemnoase rezultate. Aceeași situație s-a 
constatat și în cazul exploatării masei lemnoase prin prestări servicii de exploatare; 

-nu s-a efectuat recepția masei lemnoase exploatată de formația ocolului către gestionarul masei 
lemnoase numit prin dispoziție a șefului de ocol. După autorizarea și predarea parchetului spre 
exploatare livrarea lemnului rezultat s-a efectuat  prin avize de însoțire a lemnului, fără ca acesta să fie 
sortat în sortimente industriale definitive. Au fost identificate și cazuri când recepțiile au fost efectuate 
formal, în baza avizelor de însoțire prin care materialul lemnos a fost expediat; 

-toate loturile de masă lemnoasă fasonată au fost  oferite la licitație previzionat, în baza 
prevederilor actelor de punere în valoare (situație este aceeași atât în cazul masei lemnoase exploatate 
prin prestări servicii, cât și în regie proprie); 

-livrarea masei lemnoase s-a efectuat fără a se constitui gestiuni pentru masa lemnoasă rezultată 
din partizile exploatate în regie proprie. Aceeași situație a fost constatată și în cazul masei lemnoase 
exploatată prin prestări servicii de exploatare; 

-bonurile de lucru pentru plata lucrărilor de exploatare efectuate de către formația ocolului nu au 
la bază recepția masei lemnoase care trebuia predată de către șeful formației către gestionarul numit prin 
dispoziție a șefului de ocol (partizile 117, 1176, etc). Au fost identificate cazuri în care s-au întocmit 
bonuri de lucru în momentul în care în parchet era consemnată starea de calamitate (partida 1176). 

 
VI.2.Încheierea şi derularea contractelor de prestări servicii 
Privind încheierea şi derularea contractelor de prestări servicii au fost identificate următoarele 

deficiențe: 
-contractele de prestări servicii nu conțin condiția de bază, respectiv obligația prestatorilor de a 

realiza sortimentația din actele de punere în valoare și respectiv sortimentele industriale care trebuie să 
le predea ocolului; 

-nu au putut fi prezentate în toate cazurile procesele tehnologice și devizele lucrărilor de exploatare 
pentru fiecare partidă oferită la licitațiile de prestări servicii de exploatare (Partida nr. 66, etc). 

Exemplificăm modul de derulare a contractului  de prestări servicii de exploatare în cazul Partizii nr. 
66,  exploatată prin prestări servicii cu SC TRANSLUP FOREST SRL, potrivit Contractului nr. 
5113/01.08.2012: 

-partida a fost autorizată la exploatare în perioada 16.08.-15.11.2012, potrivit  prevederilor 
contractului. Predarea parchetului s-a efectuat în data de 16.08.2012, un  volum de 430 mc; 

-prima recepție de material lemnos s-a efectuat în data de 25.10.2012 (înregistrată la ocol sub nr. 
5297/26.11.2012!) pentru volumul total de 162,50 mc (lemn lucru gros -2,2 mc, lemn lucru mijlociu -
120,3 mc și lemn lucru subțire -40 mc); 

-livrările de masă lemnoasă din partida în cauză au început din data de 26.09.2012, anterior efectuării 
recepției. S-a constatat că recepția a fost întocmită în baza avizelor de însoțire emise în perioada 
26.09.2012-25.10.2012; 

-în data de 01.11.2012 s-a încheiat act de constatare a forței majore, iar prin actul adițional înregistrat 
la Direcția Silvică Alba sub nr. 332/14.01.2013 s-a stabilit ca termen maxim de exploatare a masei 
lemnoase data de 30.06.2013, deși la acel moment nu se cunoștea momentul încetării stării de calamitate; 
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actul adițional nu s-a încheiat în cadrul perioadei de valabilitate a contractului; se menționează că 
perioada de 15 zile, după reluarea lucrărilor de exploatare, este scutită de plata penalităților; 

- în data de 15.05.2013 starea de calamitate a încetat; s-au recepționat 37,200 mc, în data de 
17.06.2013, deși masa lemnoasă a fost livrată din parchet, potrivit  avizelor de însoțire, în data de 
17.05.2013; 

-la sfârșitul perioadei până la care prestaorul putea lucra, fără perceperea de penalități, s-a încheiat 
act de constatare, în care s-a menționat un volum de lemn pe picior de 150 mc; 

-partida a fost reprimită în data de 10.07.2013, cu un stoc la drum auto de 30 mc, calculându-se 
penalități contractuale; 

-recepțiile de masă lemnoasă din partidă însumează 307,922 mc; după  data reprimirii nu s-au mai 
efectuat recepții,  nu s-a mai urmărit lichidarea stocului de lemn consemnat în procesul verbal de 
reprimire, partida nefiind închisă gestionar  nici până la data controlului; 

-față de volumul recepționat, volumul facturat și plătit către prestator este mai mare (facturat și 
achitat 355 mc); facturile nu sunt însoțite de recepția masei lemnoase, conform prevederilor contractuale; 
recepțiile depuse la ocol au întocmite de personalul ocolului, fără ca prestatorul să participe la predarea 
masei lemnoase către gestionarul ocolului; 

-recepțiile nu sunt în concordanță cu facturile emise de prestator și plățile efectuate de ocol; s-a 
facturat de către prestator și s-a achitat de către ocol prestări de servicii de exploatare, inclusiv în 
perioada când era consemnată calamitatea în parchet. 

Un alt exemplu este cel al Partizii nr.1162: 
Partida nr. 1162 a fost exploatată prin prestări servici cu SC ALNUS FOREST SRL.  
Plata lucrărilor de exploatare a fost efectuată fără a se întocmi procese vebale de recepție a masei 

lemnoase de la prestator la gestionarul desemnat de ocol.  
A fost facturat și achitat volumul comerciabil determinat de ocol. Spre exemplu, în data de 

27.04.2013 a fost facturat voluml de 300 mc, deși din partidă nu a fost livrat decât volumul de 243,852 
mc. (Situații similare s-au constatat și în cazul partizilor nr. 1096, nr.1193 șinr.1195). 

Având în vedere exemplele de mai sus, se poate afirma că  practic, Ocolul Silvic Gârda  a achitat 
sume de bani pentru facturi de prestări servicii de exploatare a masei lemnoase emise de prestatorii de 
servicii, care nu au la bază recepții reale de masă lemnoasă și fără a cunoaște cu exactitate volumul 
real de lemn, care era exploatat la data efectuării plății.  

În general, la finalul exploatării partizilor, prestările de servicii de exploatare facturate și plătite 
sunt aferente volumului comerciabil al partizilor. 

S-au constatat clauze contradictorii referitor la plata lucrărilor de exploatare către prestatorii 
serviciilor de exploatare: 

„Art. 3.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de servicii exploatare masă lemnoasă, pe baza recepțiilor întocmite lunar de achizitor 
și vizate de prestator. 
Art. 3.4. Plata se face conform recepțiilor efectuate în depozitul final, însusite de ambele părți, prin 
împuterniciții săi, pentru volumul net recepționat.” 
 
O situație deosebită s-a constatat în cazul Partizii nr. 1195, care a fost contractată pentru a fi 

exploatată prin prestări servicii de către SC PARADOR SRL, potrivit Contractului nr. 
764/24.01.2012,cu eșalonare în perioada martie-septembrie 2012, deși partida reprezenta o tăiere de 
racordare.  

Ocolul Sivic Gârda a autorizat partida în perioada 15.03.-30.04.2012 și apoi 15.09.-30.11.2012, 
respectând perioada de restricție, dar nu a solicitat direcției silvice încheierea unui act adițional la 
contract în acest sens, exploatarea partizii efectuându-se în afara termenelor contractuale. 

Partida nr. 1176  a fost contractată inițial cu SC NERȚAN FOREST SRL, pentru a fi exploatată prin 
prestări servicii, dar după predarea parchetului spre exploatare, prestatorul a solicitat rezilierea 
contractului, pe motivul defectării utilajului, exploatând doar volumul de 53 mc. Ocolul a fost de acord 
cu reziliere contractului, deși nu a existat o stare de forță majoră. Comunicarea rezilierii contractului a 
fost  transmisă de Direcția Silvică Alba cu adresa nr. 6631/31.10.2012, după ce partida a fost reautorizată 
în regie proprie. 
 

VI.3. Încheierea şi derularea contractelor de furnizare masă lemnoasă fasonată 
Privind încheierea şi derularea contractelor de furnizare masă lemnoasă fasonată au fost identificate 

deficiențele prezentate mai jos. 
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Existența de contracte de vânzare a produselor fasonate, prin care s-a contractat, cu diverși 
beneficiari,  sortimentul „buștean sub STAS”, deși acest lucru este interzis prin dispozițiile trimise de 
RNP-Romsilva ( ex: Contractul nr. 1425/12.02.2013). 

S-au identificat cazuri de neplată a masei lemnoase livrate: ex: Factura nr. 4254/31.05.2013, în suma 
de 1232,88 lei și parțial Factura nr. 4224/30.04.2013 (neîncasat suma de 4694 lei), reprezentând masă 
lemnoasă livrată la Școala Generală Gârda. Ocolul nu a notificat beneficiarul lemnului în vederea 
achitării masei lemnoase și nu a luat alte măsuri, până la data controlului. 

S-au încheiat contracte de vânzare a masei lemnoase fasonate fără a se cunoaște resursa de masă 
lemnoasă care trebuia livrată în cadrul acestora. Ex: la data încheierii Contractului nr. 751/24.01.2012, 
Partida nr. 117, din care s-a livrat masă lemnoasă în cadrul acestui contract,nu era constituită. 
Contractul de vânzare a masei lemnoase fasonate nr. 7932/24.01.2012 a fost încheiat în aceeași zi (prin 
negociere) și în aceleași condiții. 

În aceste condiții există o mare relativitate și  indisciplină contractuală și se urmărește greoi modul 
de derulare a contractelor încheiate. 

Livrarea lemnului către beneficiari s-a efectuatîn unele cazuri în sortimente denumite la modul 
general (lemn rotund rășinoase, lemn rotund fag, etc), sau alte sortimente, care nu au corespondență cu 
sortimentele prevăzute în cadrul contractelor încheiate (ex: contractele nr. 2962/07.05.2013 șinr. 
2693/17.05.2012). 

Au fost identificare multe contracte care nu conțin eșalonări lunare ale volumelor de lemn care 
trebuiau preluate de beneficiari, fiind stabilit doar termenul de livrare a lemnului (Ex: contractele nr. 
3589/29.05.2012, nr. 5041/31.07.2012 și nr. 6105/2.10.2012, încheiate cu SC SILVALEMNTEX SRL, 
Contractul nr. 4641/10.07.2012, încheiat cu SC LACUL CODRILOR SRL, Contractulnr. 
1433/12.02.2013, încheiat cu SC STRATUS COM SRL, Contractul nr. 3489/03.06.2013,  încheiat cu 
SC II IOVA ANGELA MIHAELA, etc).  

Prin actele adiționale încheiate în cazul unor contracte, de asemenea, nu s-au stabilit volumele care 
trebuiau livrate/ridicate lunar (Ex: Actul adițional nr. 1/2013, la Contractul nr. 7238/10.11.2011, etc). 

S-au constatat numeroase cazuri de neurmărire a livrării în termen a masei lemnoase.  
Exemple:  
- în cadrul Contractului nr. 2693/17.04.2012, s-a livrat volumul de 26,901 mc lemn rotund pentru 

industrie, în data de 28.05.2012 și s-a facturat în data de 29.05.2012, deși termenul de derulare a 
contractului era 30.04.2012.  

În factură și avizul de însoțire sortimentul care s-a livrat nu este în concordanță cu cel înscris în 
contract: în aviz sortimentul este „buștean de fag” iar în contract „lemn rotund pentru industrializare 
clasa C”; 

Aceeași situație s-a constatat și în cazul contractelor nr.1425/12.02.2013, încheiat cu Scoala Generală 
Gârda, nr. 4641/10.07.2012,  încheiat cu SC LACUL CODRILOR SRL și nr.1433/12.02.2013,  încheiat 
cu SC STRATUS COM SRL. 

Contractul nr. 2960/07.05.2013, încheiat cu SC KRONOȘPAN SEBEȘ S.A., având ca termene de 
derulare 16.05.2013-31.07.2013, nu a fost onorat integral nici până în data de 31.08.2013. Practic, 
derularea contractului a continuat și în afara perioadei de valabilitate, fără a fi încheiat un act adițional 
în acest sens. 

Potrivit clauzelor contractelor de masă lemnoasă fasonată încheiate „livrarea produselor se face pe 
baza recepției cantitative și calitative efectuate de către cumpărător sau de către delegatul acestuia, la 
punctul de livrare, pentru masa lemnoasă efectiv exploatată și/sau transportată”. 

În mod practic acest lucru nu s-a întâmplat. 
Exemplu: în cadrul Contractului nr. 1433/12.02.2013 s-au livrat 41,168 mc, din care 37,637 mc 

buștean pentru furnir și 3,531 mc buștean pentru cherestea, specia fag, dar s-au recepționat de către 
beneficiar, în depozitul acestuia 31,157 mc, buștean pentru furnir și 10,011 mc, buștean pentru cherestea, 
deși conform clauzelor contractuale recepția trebuia efectuată la preluarea masei lemnoase.  

Facturarea și încasarea masei lemnoase s-a efectuat conform recepției efectuate de beneficiar și 
acceptată de ocol. Nu a fost respectat termenul de livrare a masei lemnoase prevăzut în contract. 
Practic, ocolul silvic nu a dat importanța cuvenită livrării masei lemnoase contractate, iar ulterior a 
acceptat necondiționat recepțiile comunicate de beneficiarii lemnului. Această situație s-a constatat și 
în cazul masei lemnoase contractată cu SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL și SC 
KRONOSPAN ROMÂNIA SRL. 

Contractele nu au clauze prin care să se prevadă penalități pentru neridicarea în termen de către 
beneficiari a masei lemnoase contractate. 
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Nu au fost calculate penalități contractuale pentru neplata în termen a masei lemnoase. 
Exemplu: în cadrul Contractului nr. 5041/31.07.2012, încheiat cu SC SILVALEMNTEX SRL, s-a 

facturat masa lemnoasă în valoare de 10.465,10 lei (Factura nr.003502/29.05.2012) care a fost achitată 
integral abia în data de 26.07.2012, etc. 

Conform clauzelor contractelor de masă lemnoasă fasonată pentru anul în curs, cumpărătorul 
datorează vânzătorului penalități în valoare de 0,1% din valorea produselor neachitate, doar dacă plata 
prețului produselor livrate depășește 15 zile de la emiterea facturilor. Astfel, se dă posibiltatea ca plata 
masei lemnoase fasonate să nu se facă anticipat, neputându-se calcula nici penalități contractuale, dacă 
plata masei lemnoase fasonate se efectuează în termen de 15 zile de la data emiterii facturii. 

În cazul Contractului nr. 751/24.01.2012, încheiat cu SC KRONOSPAN ROMÂNIA SRL, se 
prevede „Art. 15 În cazul în care cumpărătorul întârzie plata facturilor peste 30 de zile, acesta va plăti 
o penalitate egală cu 0,02% pe zi, din valoarea facturii”.  

În cazul Contractului nr. 2960/07.05.2013, încheiat cu SC KRONOSPAN ROMÂNIA SRL, se 
prevede „Art. 15 În cazul în care cumpărătorul întârzie plata facturilor peste 17 zile, acesta va plăti o 
penalitate egală cu 0,02% pe zi, din valoarea facturii, calculată de la data scadenței facturii până la 
data plății efective”. 

În cazul Contractului de vânzare –cumpărare a masei lemnoase nr. 7238/10.11.2011, încheiat cu SC 
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL  (prelungit prin acte adiționale până în anul 2013) art. 22 
lit. b.) prevede: „în sarcina cumpărătorului: pentru fiecare zi de întârziere la plata prețului produselor 
livrate pentru perioada ce depășește 30 de zile de la emiterea facturii, cumpărătorul datorează 
vânzătorului daune moratorii în valoare de 0,1% din valoarea produselor neachitate.” 

Se concluzionează că prevederile contractuale referitoare la penalitățile pentru neplata în termen a 
masei lemnoase diferă în cazul contractelor încheiate. 

Referitor la facturarea și plata masei lemnoase s-au constatat mai multe situații, prezentate în 
continuare. 

● În cazul contractelor încheiate cu SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL conform 
prevederilor contractuale „cumpărătorul are obligația de a efectua plata prețului masei lemnoase 
licitate/negociate, anterior sau la data primirii și recepției acesteia, în termenele și condițiile 
contractului, prin ordin de plată vizat de banca cumpărătorului, filă CEC vizată de bancă, numerar la 
caseria ocolului silvic furnizor. Ocolul silvic va emite factura în cel mult 5 zile de la data livrării pentru 
lemnul fasonat. În cazul în care livrarea se va face de mai multe ori, următoarea livrare se va efectua 
numai în măsura în care livrările anterioare au fost încasate”. În realitate, ocolul silvic facturează masa 
lemnoasă în baza recepțiilor efectuate de beneficiar. 

Conform prevederilor contractelor încheiate cu SC KRONOSPAN ROMÂNIA SRL  „Art. 5 
Vânzătorul va întocmi două facturi, una pentru cantitatea recepționată în perioada 1 până în 15 ale 
lunii și una pentru cantitatea recepționată din 16 până în 31 ale lunii. Înainte de întocmirea facturii de 
către vânzător, cumpărătorul va trimite prin fax, în primele zile după terminarea fiecărei perioade, 
desfășurătorul cu cantitățile de lemn recepționate. 

Art. 6 Cumpărătorul se obligă să plătească facturile în data de 17 ale lunii pentru facturile sosite în 
perioada 1-15 și, respectiv în data de 2 (doi) a lunii următoare, pentru facturile sosite în perioada 16-
30 (31). Plata se face cu ordin de plată”. S-au identificat cazuri în care această prevedere nu a fost 
respectată. Astfel, în cazul Contractului nr. 751/24.01.2012, volumul de 44,73 mc a fost livrat în data 
de 01.06.2012, dar a fost facturat în baza recepției efectuate de beneficiar în data de 20.06.2012.  

●În cazul celorlalte contracte au fost identificate numeroase cazuri în care plata masei lemnoase 
fasonate nu s-a făcut anticipat, sau la data primirii și recepției masei lemnoase așa cum prevăd contractele 
încheiate (ex. Contractul nr. 3829/18.06.2013, încheiat cu SC LACUL CODRILOR SRL, Contractul nr. 
2962/07.05.2013, încheiat cu SC TIREL IMPEX SRL, Contractul                         nr. 5041/31.07.2012, 
încheiat cu SC SILVALEMNTEX SRL, etc). 

O situație deosebită o reprezintă încheierea actelor adiționale la contractele de vânzare cumpărare 
a masei lemnoase fasonate. Direcția Silvică Alba a încheiat,  cu multă lejeritate, acte adiționale la 
contractele care nu au fost finalizate în termenul de derulare și respectiv la sfârșitul anului de producție. 
Nu s-a solicitat ocolului cauzele care au dus la nerealizarea contractelor  (acțiunea forței majore, alte 
cauze care au dus la nerealizarea contractelor etc), nu s-au perceput penalități contractuale. 

Exemplicăm acest aspect cu următoarele situații:  
-Contractul nr. 7238/10.11.2012, încheiat cu SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL, a 

avut ca valabilitate data de 31.12.2012. În data de 04.01.2013, după expirarea valabilității contractului, 
a fost încheiat Actul adițional nr. 1/2013, pentru volumul de 1240 mc, având valabilitate data de 30 mai 
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2013. Cu toate acestea, livrările au continuat și după această dată (ex. Partida nr. 66, etc), în afara 
termenului de valabilitate al contractului. 

-Contractul nr. 751/24.01.2012, încheiat cu SC KRONOSPAN SEBEȘ S.A., s-a încheiat pentru 
o perioadă de 9 luni, începând cu data de 01.04.2012, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional. 
Conform clauzelor contractuale, Ocolul Silvic Gârda trebuia să livreze în cadrul contractului volumul 
de 1000 mc (300 mc buștean fag clasa C, 300 mc lemn rotund fag d=10-50 cm, 100 mc lemn rotund 
lemn rotund fag d >50 cm, 200 mc lemn rotund rășinoase d=6-50 cm, 100 mc lemn rotund rășinoase d 
>50 cm). Deși la sfârșitul anului 2012 s-a livrat, conform situației întocmite de ocol volumul de 1767 mc 
(depășindu-se volumul contractat la toate sortimentele, cu excepția sortimentului „lemn rotund d=6-50 
cm”, din care nu se livraseră 52 mc), s-a încheiat în data de 08.01.2013, după expirarea valabilității 
contractului, Actul adițional nr. 1/2013, prin care Ocolul Silvic Gârda mai trebuia să livreze volumul de 
320 mc (120 mc buștean fag clasa C, 80 mc lemn rotund fag d=10-50 cm, 40 mc lemn rotund lemn 
rotund fag d >50 cm, 40 mc lemn rotund rășinoase d=6-50 cm, 40 mc lemn rotund rășinoase d >50 cm). 
Sunt diferențe între realizările raportate la acest contract, pentru anul 2012 și situația stocurilor la 
31.12.2012: conform situației privind realizările în anul 2012, s-au livrat 1767 mc, iar conform situației 
stocurilor la sfârșitul anului, întocmită de ocol în cadrul acestui contract, nu s-a livrat volumul de 360 
mc, iar actul adițional pentru anul 2013 prevede livrarea de ocol a volumului de 320 mc! Ocolul justifică 
că s-a procedat în acest fel în baza art. 28 din contract „nerealizarea cantității contractate de către un 
ocol se poate compensa cu livrarea de către alt ocol a unei cantități mai mari decât cea prevăzută în 
contract, acceptându-se chiar și compensarea între sortimente” prevedere care nu respectă 
reglementările în vigoare. Cantitățiile așa zise reeșalonate la livrare nu au fost eșalonate lunar, stabilindu-
se doar termenul limită de livrare. 

În concluzie, nu exista o corelare a stocurilor rămase la sfârșitul perioadei de derulare a 
contratelor cu cele cuprinse în actele adiționale; în cadrul actelor adiționale sunt cuprinse volume mai 
mari decât stocurile din anii anteriori sau de la sfârșitul perioadei de derulare a contractelor, încheierea 
actelor adiționale având scopul de a permite continuarea livrării masei lemnoase către acești 
beneficiari.   

-Contractul nr. 7384/22.12.2010, încheiat cu SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL, 
pentru volumul de 2.000 mc a avut ca termen de derulare întreg anul 2011. Până la 31.12.2011 s-au livrat 
1676 mc. A fost încheiat în data de 05.01.2012 un act adițional, în afara perioadei de valabilitate a 
contractului, prin care s-a reeșalonat la livrare stocul nelivrat la 31.12.2012, respectiv 380 mc, cu termen 
data de 30 martie 2013. Actul adițional nu prevede eșalonări lunare.  Volumul reeșalonat a fost livrat 
integral, dar nu au fost respectate livrările pe sortimentele din actul adițional. Livrările au continuat pana 
la data de 30.04.2012, nefiind respectat termenul stabilit prin actul adițional. 

 
VI.4. Modul de încheiere a contractelor cu SC KRONOSPAN ROMÂNIA SRL 
Au fost constatate aspectele prezentate în continuare. 
Contractul nr. 7932/24.01.2012 a fost încheiat pentru o perioadă de 24 de luni. Loturile care au făcut 

obiectul acestui contract sunt previzionate, nu s-au menționat partizile de unde să se livreze masa 
lemnoasă. Practic, modul de stabilire a partizilor, din care urma să se onoreze acest contract,a fostlăsat 
la latitudinea ocolului silvic. Prețurile sunt „franco depozit cumpărător”- „Depozit Sebeș”, prețurile 
negociate fiind diferențiate pe ocoale silvice. 

Clauzele contractelor încheiate cu acest beneficiar prevăd ca recepția cantitativă. în metri cubi, metri 
steri, respectiv tone și recepția calitativă să se facă la sediul cumpărătorului, aceasta fiind considerată 
finală și va sta la baza facturării. 

Prețurile au fost stabilite pe sortimentele impuse de beneficiar și au fost acceptate prin contract clauze 
defavorabile direcției silvice,  astfel: 

●pentru condiția de livrare „franco depozitul cumpărătorului - DDU” vânzătorul organizează și 
efectuează pe cont propriu operațiunile de transport până la sediul beneficiarului – art. 10.1. 

●în condiția de livrare „franco încărcat în mijlocul de transport”, dacă operațiunile de încărcare sau 
schimb de containere nu se pot realiza din motive imputabile furnizorului, sau datorită necomunicării în 
timp util a problemelor apărute beneficiarul poate imputa furnizorului contravaloarea costului de 
transport, în cazul în care acesta s-a efectuat și materialul lemnos nu a putut fi ridicat – art. 11. 

●în condiția de livrare „franco încărcat în mijlocul de transport ” vânzătorul va încărca la capacitate 
mijloacele de transport auto/vagon, în caz contrar, cumpărătorul îi poate imputa diferența de cost de 
transport – art. 12. 
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●în cazul recepțiilor de material lemnos necorespunzător, în ceea ce privește calitatea sau 
dimensiunile cumpărătorul  are dreptul de a aplica un scăzământ cantitativ exprimat în procente pentru 
marfa neconformă și poate imputa furnizorului costul de transport, în cazul în care majoritatea mărfii nu 
corespunde cerințelor calitative și dimensionale și este improprie procesării; în aceste cazuri beneficiarul 
își rezervă dreptul de a refuza efectuarea recepției. Cumpărătorul va întocmi și va trasmite vânzătorului 
un „raport de neconformitate” în cazul în care se aplică scăzăminte. Părțile se vor pune de acord telefonic. 

 
VI.5. Modul de încheiere a contractelor de furnizare a masei lemnoase fasonate cu SC 

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL 
Au fost constatate cele ce urmează. 
Contractul nr. 7238/10.12.2011 a fost încheiat pentru furnizarea, în anul 2012, a  15.000 mc masă 

lemnoasă, de către ocoalele silvice din structura Direcției Silvice Alba. 
Conform clauzelor contractuale, transportul mărfii au fost în sarcina vânzătorului. La data 

predării mărfii s-a transmis dreptul de proprietate și riscurile contractului către cumpărător – art. 9. 
Prețurile au fost stabilite pe sortimentele impuse de beneficiar, sortimente în care s-a efectuat și 

recepția calitativă și cantitativă a lemnului la sediul acestuia. 
 

VI.6.  Analiza derulării Contractului nr. 7384/22.12.2010, încheiat cu SC HOLZINDUSTRIE 
SCHWEIGHOFER SRL 

Potrivit  prevederilor contractuale, Ocolul Silvic Gârda trebuia să livreze la beneficiar în cursul 
anului 2011 volumul de 2.000 mc. 

Nu au fost respectate eșalonările lunare. 
S-a livrat în anul 2011 volumul de 1.708,602 mc și s-au recepționat 1.680,60 mc. Cantitatea 

recepționată a fost achitată de beneficiar. 
Față de livrările efectuate de ocol, s-a constatat recepționarea unor cantități mai mici la sortimentele 

având diametrele între 25-35 cm și 36-45 cm (la care prețurile sunt mai mari) și recepționarea unor 
cantități mai mari la sortimentele având diametrele între 12-14 cm și 15-24 cm (la care prețurile sunt 
mai mici). 

S-a recepționat de către beneficiar un volum de 63,700 mc lemn de foc (sortiment IH), pentru care 
prețul a fost de 35 de lei/mc. Livrarea acestui sortiment s-a efectuat în condiții de ineficiență economică, 
având în vedere că prețul mediu pentru transportul acestuia la depozitul beneficiarului a fost de 48,45 
lei/mc. 
 

VI.7. Analiza derulării Contractului nr. 7238/10.11.2011, încheiat cu SC HOLZINDUSTRIE 
SCHWEIGHOFER SRL 

Potrivit  prevederilor contractuale, Ocolul Silvic Gârda trebuia să livreze la beneficiar în cursul 
anului 2012 volumul de 2.200 mc. 

S-a livrat în anul 2012 volumul de 1.307,641 mc și s-au recepționat 1.273,800 mc. Cantitatea 
recepționată a fost achitată de beneficiar. 

Față de livrările efectuate de ocol s-a constatat recepționarea unor cantități mai mici la sortimentele 
având diametrele între 25-35 cm, 36-45 cm și 46-55 cm (la care prețurile sunt mai mari) și recepționarea 
unor cantități mai mari la sortimentele având diametrele între 12-14 cm și 15-24 cm (la care prețurile 
sunt mai mici). 

S-a recepționat de către beneficiar un volum de 80,030 mc lemn de foc (sortiment IH) pentru care 
prețul este de 35 de lei/mc. Livrarea acestui sortiment s-a efectuat în condiții de ineficiență economică 
având în vedere că prețul mediu pentru transportul acestuia la depozitul beneficiarului a fost de 45,27 
lei/mc. 
   

VI.8. Încheierea și derularea contractelor economice 
VI.8.1.Contractul pe termen lung încheiat cu SC Holtzindustrie Schweighofer SRL Sebeș 
Direcția Silvică Alba are în derulare două contracte pe termen lung, încheiate cu SC 

Holzindustrie Schweighofer SRL Sebeș în anul 2003, pentru volumul de 30 mii mc și respectiv în anul 
2004, pentru un volum anual de 5 mii mc. 

La alegerea partizilor care au făcut obiectul contractelor pe termen lung s-a avut în vedere 
prevederile Art.2 din contractele în cauză, prin care se precizează corelarea structurii pe specii cu cele 
pe care cumpărătorul le utilizează în procesul de producție, în sensul că partizile contractate au în 
structură rășinoase, specie pe care cumpărătorul o utilizează. 
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Referitor la derularea contractelor în anul de producție 2013 au reieșit aspectele prezentate mai 
jos. 

Autorizațiile de exploatare au fost emise pe numele prestatorului de servicii de exploatare al SC 
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL, agreat de direcția silvică. 

Pentru partizile cuprinse în actele adiționale pentru anul 2013 la contractele de vânzare cumpărare a 
masei lemnoase pe termen lung, care sunt în derulare, nu au fost constituite cauțiunile de exploatare, 
conform prevederilor legale. SC ALREDIA SRL, care este prestatorul titularului de contract, a prezentat 
o adresa emisă de o unitate bancară, în care se precizează că acesta a constituit în data de 12.03.2013 un 
depozit reprezentând cauțiune de exploatare pentru toate partizile cuprinse în actele adițioanale aferente 
anului 2013. Adresa nu a fost depusă nici măcar de titularul contractului, SC HOLZINDUSTRIE 
SCHWEIGHOFER SRL, ocolul acceptând acest mod de lucru. Mai mult, la data emiterii acestei adrese, 
o parte din partizi erau deja autorizate și predate la exploatare, fără a fi constituite cauțiuni, conform 
prevederilor legale (partizile nr.1278, nr.29, nr.20, nr.1242 și nr.1243). În contabilitatea ocolului nu sunt 
înregistrate sumele reprezentând cauțiunea de exploatare pentru partzile exploatate în cadrul contractului 
de vânzare cumpărare a  masei lemnoase pe termen lung. 

Nu au fost respectate eșalonările contractuale și nici prevederile contractelor pe termen lung, privind 
plata anticipată a masei lemnoase și nici predarea masei lemnoase pe postațe. 

Sunt cazuri de partizi care au fost facturate la perioade mari de timp față de data predării: masa 
lemnoasă din Partida nr.1278 a fost predată în data de 01.03.2013, dar a fost facturată în data de 
23.04.2013. Situații similare s-au constatat la partizile: nr.29, nr.20, nr.24, nr.1242, nr.1243, nr.1253, 
nr.1269. Partida nr. 1246 a fost predată la exploatare în data de 13.09.2013, dar masa lemnoasă nu era 
facturată și încasată la data controlului.  

Controalele de exploatare efectuate în unele parchete, efectuate în absența titularului autorizației de 
exploatare, nu au fost aduse la cunoștiința firmei de exploatare, pentru îndeplinirea măsurilor stabilite 
prin actul de control (partizile nr. 1242 și nr.1243). Prin actul de control efectuat la Partida nr.1243 și 
înregistrat la ocol sub nr. 1242/29.03.2013 au fost constatate abateri grave privind respectarea regulilor 
de exploatare (necuratarea parchetului concomitent cu înaintarea frontului de lucru, recoltarea arborilor 
întregi ceea ce duce la prejudicierea semințișului, neprotejarea semințișului, nerespectarea căilor de 
colectare), dar nu s-a aplicat nici o sancțiune. În cazul Partizii nr. 24 nu a fost efectuat niciun control de 
exploatare pe perioada recoltării masei lemnoase. 

Exploatarea Partizii nr. 20 s-a efectuat în afara termenelor prevăzute în actul adițional (acordate ca 
urmare a constatării forței majore), dar nu s-a mai solicitat încheierea unui act adițional prin care să se 
modifice eșalonarea la exploatare a parchetului. 

O situație deosebită s-a constatat în cazul Partizii nr. 32. Actul de punere în valoare nu este semnat 
decât de responsabilul cu fondul forestier al ocolului și  nu a fost verificat și aprobat. A fost emisă 
Autorizația de exploatare nr. 596146/14.02.2013, dar aceasta nu este semnată de șeful ocolului. În baza 
autorizației, partida a fost predată la exploatare în data de 15.02.2013, deși actul de punere în valoare 
întocmit nu corespunde realității din teren, deoarece prin reamenajare în u.a. –ul în care a fost constituită 
partida, volumul de lemn este mai mic decât cel cuprins în actul de punere în valoare (inventariat cu 
ocazia lucrărilor de amenajare) inclus în actul adițional aferent anului 2013 la contractul pe termen lung. 
Deși acest aspect a fost sesizat încă din luna februarie a anului curent, situația nu a fost soluționată nici 
până la data controlului, beneficiarul lemnului neputând efectua recoltarea masei lemnoase, conform 
clauzelor contractuale. 

În ceea ce privește derularea contractelor în anul de producție 2012 prezentăm mai jos deficiențele 
constatate. 

Nu au fost constituite, conform prevederilor legale, cauțiunile de exploatare pentru partizile 
exploatate în anul 2012 în cadrul contractului pe termen lung în cazul partizilor  nr.1192 și nr.1167,  iar 
în cazul partizilor nr.1198 și nr.1166 situația a fost similară cu cea consemnată la partizile aferente 
actului adițional pentru anul 2013. 

Autorizațiile de exploatare au fost emise pe numele prestatorului de servicii de exploatare al SC 
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL, agreat de direcția silvică. 

Nu au fost exploatate prevederilor contractuale privind plata anticipată a masei lemnoase 
(partizilenr.1198, nr.1166, nr.1167, nr.1192) și nici predarea masei lemnoase pe postațe. 

Partida nr. 1167 a fost predată la exploatare în data de 11.04.2012 dar masa lemnoasă a fost facturată 
abia în data de 30.04.2012. Partida nr. 1192 a fost predată la exploatare în data de 15.09.2012 masa 
lemnoasă fiind facturată în data de 29.10.2012 și achitată abia în data de 28.11.2012. 
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La partizile nr. 1192 și nr. 1198 au fost înregistrate stocuri la sfârșitul anului 2012. Stocurile nu au 
fost incluse în actele adiționale pentru anul 2013. 

Nu a fost urmărită corespunzător derularea contractului, personalul ocolului a încheiat acte de 
constatare a forței majore fără a urmări situația din teren: 

Partida 1198 – a fost autorizată conform eșalonării în perioada 01.03.2012-30.04.2012 și apoi 
15.09.2012 și 30.11.2012; 
- a fost predată la exploatare în data de 27.03.2012, deși începând cu data de 01.03.2012 a fost 

încheiat proces verbal de începere a calamităților naturale nemaifiind posibil lucru în parchet. 
Masa lemnoasă a fost facturată în data de 27.03.2012 și achitată integral în data de 12.04.2012 
(eșalonarea lunii martie); 

- în data de 30.04.2012 când a încetat acțiunea forței majore s-a facturat tranșa aferentă lunii aprilie 
deși exploatarea nu putea continua având în vedere începutul perioadei de restricție; 

- în raportul lunar privind activitatea de exploatare a masei lemnoase din această partidă pădurarul 
titular de canton s-a menționat că în luna mai s-au exploatat 600 mc! Acest aspect este confirmat 
și prin procesul verbal de control al exploatării încheiat de șeful de district în data de 28.05.2012 
în care s-a consemnat ca exploatat volumul de 650 mc! În același proces verbal s-a consemnat 
nerespectarea regulilor de exploatare (necurățarea parchetului, necojirea corespunzătoare a 
cioatelor, nerespectarea căilor de colectare a lemnului), au fost  dispuse măsuri dar nu au fost 
aplicate sancțiuni; 

- în raportul lunar depus la sfârșitul lunii octombrie s-a menționat că s-a exploatat de la începutul 
exploatării volumul de 1350 mc deși în cursul lunii octombrie nu s-a recoltat masa lemnoasă, 
aspect confirmat și prin întocmirea de către șeful de district a actului de control al exploatării din 
data de 26.10.2012. De menționat ca în luna iunie, în perioadă de restricție, a fost facturat 
volumul de 489 mc (eșalonările lunii septembrie și octombrie). La data întocmirii raportului 
privind activitatea de exploatare a masei lemnoase pentru luna octombrie și a procesului verbal 
de control al exploatării era facturat și încasat doar volumul de 1129 mc. 

- în data de 31.12.2012 se încheie act de constatare al stocului, fără inventarierea masei lemnoase, 
consemnându-se un volum pe picior de 320 mc; 

- în data de 15 ianuarie 2013 se facturează și ultima tranșă de 322 mc (eșalonarea lunii noiembrie 
2012) încasată în 29 ianuarie a.c.; 

- Direcția Silvică Alba a încheiat act adițional prin care partida se reeșalonează la exploatare în 
anul 2013 acordându-se un număr de 30 de zile fără a se specifica perioada în care trebuie să se 
exploateze partida (situația este similară cu cea a partizii 1192);  

- deși actul adițional este înregistrat sub nr. 1483/15.02.2013 partida este abandonată. În data de 
01.04.2013 se încheie un nou proces verbal de constatare a forței majore iar în data de 29.04.2013 
un proces verbal de încetare a forței majore. La data controlului parchetul este practic abandonat. 

În concluzie, din analiza documentelor existente la dosarul partizii se constată că actele de 
constatare a forței majore au fost întocmite fără a surprinde realitatea din teren, urmărindu-se 
exonerarea titularului de contract de plata penalităților pentru neexploatarea în termen a masei 
lemnoase. Totodată s-a permis exploatarea masei lemnoase în perioada de restricție, nu a fost urmărită 
plata anticipată a masei lemnoase, permitându-se exploatarea unui volum mai mare de lemn decât cel 
achitat. 

- Prin actul de control efectuat la Partida nr.1192 (neînregistrat la ocol) au fost constatate abateri 
grave privind respectarea regulilor de exploatare (necuratarea parchetului concomitent cu 
înaintarea frontului de lucru, neprotejarea semințișului) dar nu s-a aplicat nici o sancțiune. În data 
de 30.04.2013 s-a constatat de către șeful de district că partida nu poate fi reprimită deoarece „nu 
se scoate concomitent cu lemnul gros și lemnul subțire (vârfuri, arbori subțiri), nu s-a curățat 
parchetul de resturi de exploatare, peste semințiș există resturi de exploatare”. Pentru ca să nu 
se intre sub incidența penalităților contractuale s-a făcut reprimirea parțială a partizii. După 
această data partida este practic abandonată. 
 
Un alt apect deosebit de important este modul de stabilire al prețului de vânzare al partizii nr. 

1198. În actul adițional încheiat pentru anul 2012 prețul partizii a fost 111,31 lei/mc rezultat prin 
aplicarea creșterii procentuale medii la prețul de apv corespunzător gradului de accesibilitate 501-1000 
m. Pe actul de punere în valoare existent la dosarul partizii este înscris gradul de accesibilitate 251-500 
m caz în care prețul de vânzare al partizii ar deveni 127,26 lei iar valoarea masei lemnoase a fost 
diminuată cu 21.909 lei. 
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VII. ACTIVITĂȚILE PRIVIND APLICAREA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR ȘI 

ASIGURAREA SERVICIILOR SILVICE ÎN PĂDURI PRIVATE 
VII.1. Aplicarea legilor fondului funciar 

Stadiul aplicării legilor fondului funciar la O.S. Gârda,  este cea prezentatăîn continuare. 
Tabelul 1 

     -ha- 

Forma de 
proprietate 

Legea nr. 18/1991 Legea nr. 1/2000 Legea nr. 247/2005 

Suprafața 
validată 

Suprafața 
pusă în 
posesie 

Suprafața 
nepredată 

Suprafața 
validată 

Suprafața 
pusă în 
posesie 

Suprafața 
nepredată 

Suprafața 
solicitată 

Suprafața 
validată 

Suprafața 
pusă în 
posesie 

Suprafața 
nepred. 

Persoane 
fizice 1316,35 1308,35 8,0 238,09 236,67 1,42 2252,96 158,52 72,46 86,06 

Forme 
asociative - - - 614,95 542,54 72,41 4094,54 1528,81 1494,11 - 

Unități de cult, 
școli - - - 100,91 100,91 - 11,51 11,51 11,51 - 

Unități 
administrative - - - 397,40 397,40 - 185,65 107,32 107,32 - 

Total ocol 1316,35 1308,35 8,0 1351,35 1277,52 73,83 6544,66 1806,16 1685,40 86,06 
 

 Un caz aparte privind aplicarea Legii nr. 247/2005 îl reprezintă reconstituirea dreptului de 
proprietate și punerea în posesie cu suprafețe forestiere a familiei Stan Dorin și Stan Valeria Simona.  
 Potrivit documentelor puse la dispoziție s-au constatat următoarele: 
a) Comisia Locală de Fond Funciar Arieșeni, prin Hotărârea nr. 21/15.06.2006 (Anexa 1), admite cererea 
formulată de petenții Stan Valeria Simona și Stan Dorin Mihai și îi înscrie în Anexa 37 cu suprafața de 
6,61 ha teren forestier. Se întocmește Anexa 37 cu amplasamentul amenajistic al suprafeței de 6,61 ha 
teren forestier și este semnată din patrea O.S. Gârda de către ing. Zdrenghea Mihai. 
    b)  prin Hotărârea nr. 2011/07.11.2006, art.2, a CJFF Alba (Anexa 2) se invalidează propunerea 
CLFF Arieșeni, de la pozițiile 17-21 din Anexa 37, de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea 
familiei Stan Valeria Simona și Stan Dorin Mihai cu suprafața de 6,61 ha teren forestier. În Anexa 37, 
întocmită de către CLFF Arieșeni și semnată din partea O.S. Gârda de responsabilul cu activitatea de 
fond forestier de la acea vreme, ing. Zdrenghea Mihai, sunt trecuți  soții Stan Valeria Simona și Stan 
Dorin Mihai la pozițiile:  
  ■ 17, cu suprafața de 1,93 ha teren forestier, în UP IV, u.a. 3, 43, 44, după autor deposedat Petruse 
Nicolae, al  lui Toader; 
 ■ 18, cu suprafața de 0,44 ha teren forestier, în UP IV, u.a. 44, după autor deposedat Petruse Iosif 
lui Nicolae;  
  ■ 19, cu suprafața de 0,88 ha teren forestier, în UP IV, u.a. 44, după autor deposedat Petruse 
Teodor și Cristea Rafila lui Nicolae; 
 ■ 20, cu suprafața de 2,43 ha teren forestier, în UP IV, u.a. 1 și 25, după autor deposedat Suciu Simtioana 
lui Nicolae;  
  ■ 21, cu suprafața de 0,93 ha teren forestier, în UP III, u.a. 75 și UP V, u.a. 52, după autor 
deposedat Petruse Teodor lui Ioan. Motivul invalidării îl constituie faptul că solicitanții au înscris în 
Cartea funciară dreptul de proprietate, după anul 1990, cu titlul de moștenire, donație sau contracte de 
vânzare – cumpărare; 
             c) prin Sentința Civilă nr. 484/2007 a Judecătoriei Câmpeni, s-a anulat parțial Hotărârea nr. 
2011/2007 a CJFF Alba și obligă CLFF Arieșeni să pună în posesie familia Stan Valeria Simona și Stan 
Dorin Mihai cu suprafața de 6,61 ha teren forestier, pe vechiul amplasament în:      
 - UP III Iarba Rea, u.a. 75B parțial;  
- UP IV Biharia, u.a. 1A,P administrativ integral, 1B parțial; 25A parțial; 3C; 43; 44.A,P; 
                - UP V Arieșeni, u.a. 52.P integral și  înscrierea în Anexa 37 în vederea eliberării titlului de 
proprietate.  
            Se observă că amplasametul dispus de instanța de judecată a avut la bază aceleași parcele 
amenajistice  înscrise în Anexa 37, la Hotărârea nr. 21/15.06.2006 a CLFF Arieșeni și semnată de 
inginerul silvic Zdrenghea Mihai; 

 d) prin Hotărârea nr. 665/26.06.2007 a CJFF Alba s-a însușit Sentința Civilă nr. 484/2007 a 
Judecătoriei Câmpeni privind pe Stan Valeria Simona și Stan Dorin Mihai prin care li s-a reconstituit 
dreptul de proprietate pentru suprafața de 6,6 ha teren forestier; 
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e) prin Procesul verbal de punere în posesie nr. 1872/24.06.2008, emis pe numele Stan Valeria 
Simona și Stan Dorin și încheiat în 9 exemplare, pentru fiecare UP și u.a., se pun în posesie următoarele 
amplasamente: 
Tabelul 2- ha- 

  Nr.       CLFF             UP                  ua        Suprafața      Suprafața    Cantonul           Pădurar 

 crt.   pusă în          arondată       silvic                  titular 

 posesie 

_________________________________________________________________________________ 

_0______1_________2___________3________4_________5_________6_____________________ 

  1        Arieșeni     III Iarba Rea        75B%     . 0,7711            0,77        7 Bucinis           Gligor Eugen 

  2             ,,           IV Biharia             1A        . 1,3000            1,30         8 Șteiu               Matei Dănuț 

                                                            1B       .  1,125              1,13               ,,                            ,, 

                                                            1P       .  0,3000            0,30               ,,                            ,, 

                                                         3C        .0,6728           0,67              ,,                           ,, 

                                                        25B      . 0,1200           0,12              ,,                           ,, 

                                                        43          0,0096           0,0096     9 Varcoirog      Lup Iosif     

                                                        44A       0,4250           0,43               ,,                           ,, 

                                                        44P        .1,0865           1,30               ,,                           ,, 

  3            ,,       V Arieșeni              52P       . 0,8000           0,00      13 Cristeasa       Briciu Alin 

_____________________________________________________________________________ 

    Total                                                          6,61               6 ,0296 

 Procesul verbal de punere în posesie nr. 1872/24.06.2008 nu este semnat de reprezentantul 
Ocolului Silvic Gârda, dar este semnat, contrar prevederilor legale, de către reprezentantul ITRSV Cluj, 
ing. Bunea Matei; 

 f) Hotărârea nr. 727/18.08.2009 a CJFF Alba prin care:  
               ■ art. 1, modifică Hotărârea nr. 665/26.07.2007 a CJFF Alba, în sensul că validează 
amplasamentul stabilit de CLFF Arieșeni în favoarea familiei Stan Valeria Simona și Stan Dorin Mihai. 
La poziția 18 din Anexa 37, semnată din partea O.S. Gârda de către fostul responsabil cu legile fondului 
funciar, ing. Petruse Felician, este înscrisă familia Stan Valeria Simona și Stan Dorin Mihai cu suprafața 
de 6,61 ha teren forestier, amplasat în UP III, u.a. 75B%, UP IV, u.a. 1Ad, 1P, 1B%, 3C%, 25B%, 43%, 
44A%, 44P și UP V, u.a. 52P, după autori deposedați Petruse Teodor, Petruse Nicolae, Suciu Simtioana, 
Cristea Rafila și Petruse Iosif. Amplasamentele sunt identice cu cele precizate în dispozitivul Sentinței 
Civile nr. 484/2007; 
              ■ art. 2, validează proiectele de delimitare și parcelare ale terenurilor propuse a se atribui în 
favoarea numiților Stan Valeria Simona și Stan Dorin Mihai așa cum au fost înscrise în Procesul verbal 
de punere în posesie nr. 1872/24.06.2008 și în fișele tehnice aferente; 
              ■ art. 3, dispune OCPI Alba scrierea titlului de proprietate în favoarea petenților pentru 
amplasamentele consemnate în Procesul verbal de punere în posesie nr. 1872/24.06.2008. Se observă că 
mai întâi s-a efectuat punerea în posesie (Proces verbal de punere în posesie nr./24.06.2008) și apoi s-a 
validat Anexa 37 cu amplasamentul amenajistic prin Hotărârea nr. 727/18.08.2009 a CJFF Alba; 
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           g) prin Sentința Civilă nr. 200/2010 a Judecătoriei Câmpeni se respinge plângerea formulată de 
D.S. Alba prin care a solicitat anularea Hotărârii nr. 727/18.08.2009 a CJFF Alba. Sentința nu a fost 
recurată de D.S. Alba;  

h) CJFF Alba a emis pe numele Stan Valeria Simona și Stan Dorin Mihai Titlul de prorietate nr. 
9353/661/16.07.2010 pentru suprafața de 6,61 ha conform Procesului verbal de punere în posesie nr. 
1872/24.06.2008.  

i)pe baza controlului de fond înregistrat la O.S. Gârda cu nr. 2678/03.08.2010 și a procesului 
verbal de predare-primire încheiat în data de 30.07.2010 și înregistrat la O.S. Gârda cu  nr. 
2678/03.08.2010  se predau către proprietarii Stan Valeria Simona și Stan Dorin Mihai și se scot din 
gestiunea pădurarilor următoarele suprafețe forestiere:   
     ● de lapădurarul Gligor Eugen suprafața de 0,77 ha din UP III Iarba Rea, u.a. 75B/13;  
     ● de lapădurarul Matei Dănuț suprafețele din UP IV Biharia u.a. 1A = 1,30 ha, u.a. 1P = 0,3 
ha, u.a. 1B = 1,125 ha, u.a. 3C/2 = 0,6728 ha, u.a. 25B/3 = 0,12 ha;  
     ● de lapădurarul Lup Iosif suprafețele din UP IV, u.a. 43/ 6= 0,0096 ha, u.a. 44A = 0,425 ha, 
u.a. 44P = 1,0865 ha; 
    ● de lapădurarul Briciu Alin suprafața din UP V, u.a. 52P = 0,8 ha; 
 j)cu toatecă s-a efectuat predarea-primirea și scoaterea din gestiunea pădurarilor a suprafețelor 
precizate mai sus, totuși în fișele de arondare a cantoanelor silvice, ediția 27.08.2013, sunt înscrise 
următoarele terenuri forestiere proprietate a familiei Stan Valeria Simona și Stan Dorin Mihai: 
     -  în Cantonul silvic 7 Buciniș, titular pădurar Gligor Eugen, suprafața din UP III, u.a. 75B% 
=  0,77 ha; 
     - în Cantonul silvic 8 Șteiu, titular pădurar Matei Dănuț, suprafața din UP IV, u.a. 1B% = 1,13 
ha, u.a. 1A = 1,3 ha, u.a. 1P = 0,3 ha, u.a. 2M2 = 0,67 ha, u.a. 23 = 0,12 ha; 
     - în Cantonul silvic 9 Vârciorog, titular pădurar Lup Iosif, suprafața din UP IV, u.a. 43% = 
0,0096 ha, u.a. 44A% = 0,43 ha, u.a. 44P = 1,3 ha. Suptafața pusă în posesie este de 6,61 ha și suprafața 
din fișele de arondare este de 6,0296 ha (Tabelul 2). 
Nu există documente de preluare în gestiunea pădurarilor a terenurilor forestiere proprietate a familiei 
Stan Valeria Simona și Stan Dorin Mihai de către pădurarii ocolului silvic și nici contract de servicii 
silvice încheiat cu aceștia.  
 k)referitor laconstruirea Centrului de vizitare al Parcului Natural Apuseni pe suprafața de teren 
forestier care ulterior a fost  retrocedată familiei Stan 

Din  suprafața de 0,80 ha, teren forestier,  amplasat în UP V Arieșeni, u.a. 52P, care în anul 2008  
a fost  pus în posesia familiei Stan (Valeria Simona și Dorin Mihai), prin Ordinul MAPDR nr. 
346/12.05.2005 s-a aprobat schimbarea categoriei de folosință pentru suprafața de 0,25 ha, de lacategoria 
de folosință 1.2.1. PCp – pepiniere, la categoria de folosință 1.4.1. PAs – spații de producție silvică și de 
cazare personal silvic. Pe acestă suprafață s-a construit prin proiectul PHARE CBC RO 2003/005/702/01 
Culoar Româno-Maghiar, un Punct de Informare și Spații de Cazare pentru Parcul Natural Apuseni. 
Investiția s-a derulat după următoarele etape: 
 ► Certificat de Urbanism nr. 113/22.12.2004,  eliberat de Consiliul Județean Alba; 
 ► Ordinul MAPDR nr. 346/12.05.2005 de schimbare a categoriei de folosință a terenului în 
suprafață de 0,25 ha, de la pepinieră, la spații de producție silvică și de cazare personal silvic. În anexa 
la ordin, în loc de UP V Arieșeni s-a scris UP IV Chișcău. 
 ► Autorizația de construcție nr. 23/08.05.2006 , emisă de Consiliul Județean Alba; 
                 ► Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6933/12.10.2007 și 
nr.6289/21.10.2008;  

Se observă că la data întocmirii Anexei 37, la Hotărârea nr. 21/15.06.2006 a CLFF Arieșeni, era 
deja emisă Autorizația de Construcție nr. 23/08.05.2006. De asemena, în Fișa cadastrală întocmită de 
specialistul în cadastru, Rusan Nicolae, cu ocazia măsurătorilor de punere în posesie (anexă la Procesul 
verbal de Punere în posesie nr. 1872/24.08.2008), este materializată pe suprafața de 2449 m² construcția 
P+M, Centru de vizitare al Parcului Natural Apuseni. 
          De precizat că prin Adresa nr.3142/27.04.2006 a D.S. Alba, semnată de director, ing. Mihai Morar, 
și nr. 950/21.03.2005 a O.S. Gârda, semnată de șeful ocolului silvic, ing Morar Lucian și responsabilul 
cu fondul forestier de la ocolul silvic, ing. Stan Dorin, se trimite D.S. Bihor, respectiv Administrației 
Parcului Natural Apuseni extrasul de carte funciară „în vederea obținerii avizelor și acordurilor pentru 
realizarea obiectivului „Centru de vizitare al Parcului Natural Apuseni” din Pepiniera Staja, UP V 
Arieșeni, u.a. 52P”. 
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Obiectivul edificat în UP V, u.a. 52P este înregistrat în Fișa mijloacelor fixe a Parcului Natural 
Apuseni cu numărul de inventar 10429 și valoarea de 683.400 lei. 

  Suprafața de 0,25 ha din UP V Arieșeni, u.a. 52P% pe care s-a construit Punctul de Informare 
și Spații de Cazare se află în litigiu  între familia Stan Valeria Simona și Stan Dorin Mihai pe de o parte 
și Parcul Natural Apuseni pe de altă parte, în Dosarul nr. 949/203/2011 de la Judecătoria Câmpeni. Din 
Raportul de expertiză tehnică judiciară, dispusă în acest dosar, rezultă fără echivoc reconstituirea 
dreptului de proprietate în favoarea familiei Stan pe aceeași suprafață forestieră pe care s-a edificat 
Centrul de vizitare al Parcului Natural Apuseni;  

l) motivul invalidării dreptului de proprietate prin Hotărârea nr. 2011/07.11.2006 a CJFF Alba l-
a constituit faptul că solicitanții au înscris în Cărțile Funciare (CF) nr. 378, 13, 746, 1409 și 1071 Neagra 
dreptul de proprietate, după anul 1990, cu titlul de moștenire, donație sau contracte de vânzare – 
cumpărare pentru suprafața de 6,61 ha teren forestier, cu amplasamentul așa cum este precizat la litera 
c). Aceste CF-uri sunt menționate și în Sentința Civilă nr. 484//2007.  În actele de moștenire stabilite 
prin Sentința Civilă nr. 1317/2005 a Judecătoriei Câmpeni se precizaeză că soții Stan Valeria Simona și 
Stan Dorin Mihai sunt moștenitori ca nepoți și strănepoți ai defuncților Petruse Todor, Cristea Rafila, 
Junc Rafila, Petruse George, Petruse Sofia, Petruse Carol, Petruse Elisabeta și Petruse Iosif, ca foști 
coproprietari tabulari din CF 373,1702, 746 și 1409 Neagra. Se observă inadvertențe între CF-urile 
menționate în cele două sentințe civile date de aceeași judecătorie; 

m) în Fișa cadastrală, întocmită de specialistul în cadastru, Rusan Nicolae, cu ocazia 
măsurătorilor de punere în posesie a suprafeței de 0,3 ha în UP IV Biharia, u.a. 1P și a suprafeței de 1,3 
ha, în UP IV Biharia, u.a. 1A (anexă la Procesul verbal de Punere în posesie nr. 1872/24.08.2008) este 
materializată pe suprafața de 0,3 ha, construcția– solar, iar pe suprafața de 1,3 ha sunt materializate 
construcțiile realizate de ocolul silvic: canton, cabană, garaj, și 3 anexe; 

n) litigiul în cauză a fost favorizat și de către OCPI Alba, prin BCPI Câmpeni, deoarece au admis 
ca același imobil să fie înscris în două cărți funciare distincte. Astfel, din Extrasul de Carte funciară nr. 
653/25.01.2011, emis de BCPI Câmpeni rezultă că suprafața de 8000 m² din UP V Arieșeni, ua 52P este  
înscrisă în Cartea Funciară nr. 70428 Arieșeni ca drept de proprietate pentru soții Stan Valereia Simona 
și Stan Dorin Mihai, iar dinExtrasul de Carte funciară nr. 1980/10.03.2011, emis de BCPI Câmpeni, 
rezultă că aceeași suprafață cu nr. topo 6054 și 6056, din UP V Arieșeni, u.a. 52P este  înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 70038 Scărișoara. 

Soții Stan Valeria Simona și Stan Dorin Mihai nu au prezentat documentele doveditoare ale 
dreptului de proprietate și moștenire pentru suprafața de 6,61 ha teren forestier. 

Prin Hotărârea nr. 9/01.04.2010 a Comitetului Director al D.S. Alba, se aprobă încetarea tuturor 
proceselor cu familia Stan și se aprobă punerea în aplicare a hotărârii CJFF Alba de punere în posesie a 
acestei familii, iar procesele penale să-și urmeze cursul. 

Din întâmpinarea depusă, de familia Stan, la cererea reconvețională nr. 4121/21.07.2013 a 
Administrației Parcului Natural Apuseni, din Dosarul 949/203/2011, rezultă clar că demesurile  acestei 
familii de a se pune în posesie preferențial pe 9 locații distincte, din 3 UP-uri, au avut doar scopul de a-
și însuși clădirile edificate pe terenurile din UP IV Biharia, u.a. 1AP și UP V Arieșeni, u.a. 52P, precum 
și intenția de a crește ilicit valoarea terenurilor dobândite, datorită amplasamentelor acestora în zone cu 
potențial de dezvoltare turistică. 

Familia Stan a premeditat intrarea în posesia suprafețelor forestiere din cele 9 locații prin cererea 
depusă la CLFF Arieșeni sub nr. 240/16.11.2005, în care precizaează că face dovada dreptului de 
reconstituire cu expertiza tehnică extajudiciară vizată de specialiștii O.S. Gârga și înregistrată la acest 
ocol silvic sub nr. 5001/23.11.2005, deci după 7 zile de la înregistrarea cererii la CLFF Arieșeni. 

Un alt caz privind aplicarea Legii nr. 247/2005 îl reprezintă reconstituirea dreptului de proprietate 
și punerea în posesie cu suprafețe forestiere în favoarea numiților Toader Ion și Nicola Ion din Comuna 
Horea, jud Alba. 

La propunerea CLFF Horea și prin Hotărârea nr. 373/03.04.2007 a CJFF Alba se validează 
dreptul de proprietate după cum urmează: 

- în favoarea numitului Nicola Ion pentru suprafața de 2,45 ha teren forestier, în UP IV Biharia, 
u.a. 56A. Suprafața este pusă în posesie prin Procesul verbal de punere în posesie nr. 3184/2007 și se 
eliberează Titlul de proprietate nr. 9334/743/2008; 

- în favoarea numitului Toader Ion pentru suprafața de 4,75 ha, în UP IV Biharia, u.a. 45AB, 
46A, 48A, 57A. Suprafața a fost pusă în posesie prin Procesul verbal de punere în posesie nr. 3185/2007 
și a fost eliberat Titlul de proprietate nr. 9334/742/2008. 
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Prin Sentința Civilă nr. 1071/2009 a Judecătoriei Câmpeni au fost anulate procesele verbale de 
punere în posesie și titlurile de proprietate precizate mai sus. 

Toader Ion recurează Sentința Civilă nr.1071/2009 și prin Decizia Civică nr. 251/2010 a 
Tribunalului Alba rămân valabile Procesul verbal de punere în posesie nr. 3185/2007 și  Titlul de 
proprietate nr. 9334/742/2008, emise pe numele acestuia și rămân anulate Procesul verbal de punere în 
posesie nr. 3184/2007 și Titlul de proprietate nr. 9334/743/2008 emise pe numele numitului Nicola Ion. 

Până la această dată nu s-a reîntregit fondul forestier proprietate publică a statului cu suprafața 
de 2,45 ha, aceasta fiind înscrisă în fișa de arondare a Cantonului silvic 9 Vârciorog pe numelei lui 
Nicola Ion. 

 
VII.2.Formarea și aprobarea tarifelor  practicate pentru asigurarea serviciilor silvice 
La O.S. Gârda limitele minime și maxime ale tarifelor utilizate pentru asigurarea servicii silvice 

în pădurile private și înscrise în contractele de  servicii silvice, încheiate cu proprietarii privați de păduri, 
persoane fizice și juridice au fost aprobate prin Decizia nr. 87/29.06.2010 a Direcției Silvice Alba  pentru 
toate ocoalele silvice, după cum urmează:  
  Tabelul 3lei/an/ha (fără TVA) 

Zona geografică 
SERVICII SILVICE ADMINISTRARE 

Tarif minim Tarif maxim Tarif minim Tarif maxim 
Câmpie 

34 70 42 84 
Deal  

25 60 28 65 
Munte   

20 80 23 90 
  
 Ocolul Silvic Gârda nu deține fișa de fundamentare a limitelor minime și maxime ale valorii  
tarifelor de administrare sau servicii silvice, iar aceste valori nu sunt aprobate de ITRSV Cluj, conform 
prevederilor Art. 2, alin. (3) și (5) din Anexa 2 la HG nr. 861/2009.    
 Tarifele minime (25 lei/an/ha pentru zona de deal și 20 lei/an/ha pentru zona de munte) aprobate 
și utilizate pentru asigurarea serviciilor silvice produc pierderi financiare în condiții  arondării actuale a 
cantoanelor silvice. 
 Din analiza efectuată a rezultat faptul că pentru toate cantoanele silvice din structura O.S. Gârga 
costurile minime realizate de 3,12 lei/lună/ha  depășesc tarifele minime aprobate prin Decizia nr. 
87/29.06.2010 a D.S. Alba, de 1,67 lei/lună/ha la munte și 2,08 lei/lună/ha la deal și vor crește dacă se 
realizează costuri pentru Cantonul Silvic nr. 10 Ponoraș.  
 Cheltuielile efectiv realizate cu asigurarea serviciilor de pază și monitorizarea stării de sănătate 
a pădurilor private au fost parțial compensate prin veniturile obținute, cu precădere, din serviciile 
executate pentru marcarea pomilor de iarnă. 
 Costurile aferente serviciului de pază și monitorizare a stării de sănătate a pădurilor, calculate 
mai sus, pot  crește cu contravaloarea altor cheltuieli realizate de ocol pentru pădurile private și pot fi 
diminuate cu contravaloarea profitului net realizat prin executarea și a altor servicii silvice solicitate de 
proprietari. 
 
VII.3.Asigurarea serviciilor silvice pentru pădurile private 
              Ocolul silvic Gârda asigură pe bază de contracte numai servicii silvice pentru terenuri forestiere 
proprietate a persoanelor fizice și juridice. 
          Pentru suprafața de 2.832,62 ha teren forestier, proprietatea primăriilor Arieșeni, Gârda, 
Scărișoara și Poiana Vadului, nu s-au încheiat contracte de administrare conform prevederilor art. 12 din 
Legea 46/2008, motivat din partea primarilor, că plăteau impozit pe teren. Conform prevederilor Codului 
Fiscal, terenurile proproietate a primăriilor sunt scutite de impozite, iar în cazul dării în administrare 
unor administratori autorizați, administratorii sunt obligați să plătească impozite pe aceste terenuri, 
costuri care s-ar fi oglindit în BVC-ul fundamentat de ocolul silvic. 
           Contractele de servicii silvice sunt încheiate cu D.S. Alba. 

I 

I 

I 

I 
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 Din cele 19 cantoane silvice existente în organigrama O.S. Gârda, cantoanele silvice nr. 1 Negrița 
(827,7 ha), nr. 2 Făget Negrele (337,9 ha), 11 Glavoiu (679,9 ha) și 12 Vârtop (726,6 ha) sunt constituite 
numai din terenuri forestiere proprietate a unităților administrativ-teritoriale, iar restul sunt constituite 
din terenuri forestiere proprietate publică a statului și privată. 

  Față de suprafața de 5.086,31 ha teren forestier pentru care sunt încheiate contracte de servicii 
silvice cu proprietarii, persoane fizice și juridice, în fișele de arondare a cantoanelor silvice este înscrisă 
suprafața de 4.996,42 ha (Tabelul 5). Nu este înscrisă în fișele de arondare a cantoanelor silvice suprafața 
de 89,89 ha fond forestier privat pentru care sunt încheiate contracte de servicii silvice. 
        Utilizarea unor tarife mai mici decât cele aprobate prin Decizia nr. 87/29.06.2010 a D. S. Alba 
pentru asigurarea serviciilor silvice în terenurile forestiere proprietate a persoanelor juridice, în suprafață 
de 4.120,85 ha, pentru care s-au încheiat contracte, produc pierderi financiare ocolului silvic în cuantum 
anual de 6.229,83 lei. Comparând costurile efectiv realizate (3,12 lei/ha/lună x 4.120,85 ha x 12 luni = 
154.284,62 lei (Tabelul 5) cu tarifele practicate de ocol ( 76.186,97 lei) se constată că pierderile 
financiare înregistrate de ocolul silvic sunt mult mai mari (154.284,62 - 76.186,97= 78.097,65 lei) 

Se pot formula concluziile de mai jos. 
1. Reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea familiei Stan cu suprafața de 6,61 ha teren 

forestier, amplasată în 3 UP-uri și 10 subparcele a fost favorizată de personalul O.S. Gârda, care au 
semnat anexele 37 la Hotărârea nr. 21/15.06.2006 a CLFF Arieșeni și nr. 665/26.07.2007 a CJFF Alba. 

2. Familia Stan nu a prezentat actele doveditoare al dreptului de proprietate pentru suprafața de 
6,61 ha teren forestier și nici pe cele care dovedesc calitatea sucesorală după autorii deposedați. 

3. Familiei Stan i s-a reconstituit dreptul de proprietate pe amplasamentul suprafeței de 0,25 ha 
din UP V Arieșeni, u.a. 25P, suprafață pe care s-a edificat, din fonduri PHARE, Centrul de vizitare al 
Parcului Natural Apuseni. 

4. Nelegal, BCPI Câmpeni, a înscris aceeași suprafață din UP V Arieșeni, u.a. 52P în Cărțile 
Funciare nr. 70428 Arieșeni și nr. 70038 Scărișoara. 

5. Nu s-a întregit fondul forestier proprietate publică a statului cu suprafața de 2,45 ha, din UP 
IV Biharia, u.a. 56A, retrocedată numitului Nicola Ion, în condițiile anulării de către instanța de judecată 
a procesului verbal de punere în posesie și a titlului de proprietate eliberate pe numele acestuia. 

6. S-au aprobat de către D.S. Alba lumite minime ale tarifelor de administrare și servicii silvice 
pentru păduri private care produc pierderi financiare ocolului silvic. 
  7. S-au încheiat contracte de servicii silvice cu proprietarii privați de păduri persoane juridice cu 
tarife mai mici decât cele aprobate de direcția silvică. 

8. Pentru fondul forestier proprietate a u.a.t. -urilor s-au încheiat contracte de servicii silvice, în 
locul contractelor de administrare.  

9. Limitele minime și maxime ale tarifelor de administrare și servicii silvice pentru păduri private 
nu sunt aprobate de către ITRSV Cluj. 
10. În fișele de arondare a cantoanelor silvice nu sunt înscrise toate suprafețele pentru care s-au încheiat 
contracte de servicii silvice. 
11. Nu s-a putut clarifica dacă familia Stan a depus cerere în termen la CLFF Arieșeni, deoarece primăria 
nu a pus la dispoziție documentația care a stat la baza validări și punerii în posesie cu aceaste suprafețe, 
iar numărul de înregistrate al cererii este din data de 16.11.2013 și data de  înregistrare a raportul de 
expertiză tehnică la ocolul silvic este 23.11.2005. 
 

VIII. ACTIVITATEA DE AMENAJARE A PĂDURILOR 
Aspecte verificate: 

1. Modul de realizare al prevederilor amenajamentului elaborat în anul 2002, cu perioadă de 
aplicabilitate 01.01.2002 – 31.12.2011. 

2. Modul de aplicare a Legii nr. 192/2010.  
3.Analiza comparativă a volumului de material lemnos pe u.a. la nivelul 01.01.2002 şi 

01.01.2012, coroborat cu lucrările executate în perioada 01.01.2002 – 31.12.2011. 
4. Aplicarea prevederilor amenajamentului elaborat în anul 2012, în perioada 01.01.2012 – 

26.08.2013.  
Analiza s-a făcut pe baza datelor consemnate în amenajament şi a celor consemnate de către 

D.S. Alba în Adresa nr. 5910/05.09.2013, împreună cu dl. ing. Nicolaie Coleșneac de la I.C.A.S. 
Staţiunea Bistriţa, şeful de proiect pentru amenajamentul ediţia 2012. 



39 
 

S-a  constat faptul  că tăierile de produse principale s-au realizat în proporţie de 80% din 
suprafaţă şi de 50% din volum, în condiţiile în care în U.P. I şi U.P. II nu s-au executat acest gen de 
tăieri. 

Tăierile de conservare s-au executat pe 54% din suprafaţă, extrăgându-se 50% din volumul 
prevăzut. 

Curăţirile s-au realizat în proporţie de 104% pe suprafaţă şi 62% pe volum, iar răriturile s-au 
realizat în proporţie de 76% pe suprafaţă şi 35% pe volum, ceea ce denotă că atât în ceea ce priveşte 
curăţirile cât şi răriturile indicele de extras a fost sub cel prevăzut în amenajament. 

Tăierile de igienă s-au executat pe circa 3% din suprafaţa prevăzută şi s-a extras 5% din volumul 
propus. 

În perioada 2002-2011, în urma exploatării arborilor afectaţi de factori biotici şi abiotici, s-au 
recoltat ca produse accidentale I şi accidentale II, un volum de 41384 m3, de pe o suprafaţă de 4936,6 
ha. 

Pentru arboretele încadrate în S.U.P. „E”, în vederea extragerii arborilor afectaţi s-a întocmit 
documentaţia de modificare a prevederilor amenajamentului, aprobată prin O.M. 1779/27.06.2011. Se 
menţionează că pentru celelalte arborete unde s-a intervenit pentru extragerea arborilor afectaţi nu s-au 
solicitat derogări. 

Analizând prevederile planurilor decenale de recoltare a produselor principale, comparativ cu 
realizările şi înregistrările din descrierea parcelară a noilor amenajamente, în ceea ce priveşte volumul 
de masă lemnoasă, se constată o lipsă în teren de 197.304 m3, pentru care ocolul silvic nu deţine acte 
justificative din care să rezulte că s-a recoltat legal, sau că s-a imputat, fapt care s-a constatat analizând 
realizărea prevederilor planului decenal, la nivel de U.P. și u.a.  

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010, pe baza documentaţiei 
întocmite de O.S. Gârda şi avizată de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, a fost emisă H.G. 
507/18.05.2011, în baza căreia O.S. Gârda a predat către Consiliul Local Arieşeni prin Protocolul nr. 
1999/07.06.2011 O.S. Gârda şi nr. 2694/06.06.2011 C.L. al comunei Arieşeni drumurile forestiere: 
Băjiţa u.a. 65D din U.P. IV şi 94D din U.P. III şi Buciniş u.a. 93D din U.P. III. 

În anul 2011 s-au cules date de teren, în vederea întocmirii unui nou amenajament pentru 
perioada 01.01.2012-31.12.2022. Amenajamentul realizat în anul 2012 a fost propus spre analiză şi 
avizare, în şedinţa din luna iulie anul curent, dar, ca urmare a constatărilor făcute de I.T.R.S.V. Cluj cu 
ocazia controlului privind respectarea prevederilor amenajamentului, a fost retras de pe ordinea de zi. 

Analizând datele din Anexa nr. 3 se observă că, în ceea ce priveşte aplicarea amenajamentului 
pentru primii doi ani de aplicare, la nivel de ocol, la toate lucrările (lucrări de îngrijire, tăieri de produse 
principale), realizările sunt sub prevederi. Excepţie face U.P. IV unde, în ceea ce priveşte tăierile de 
produse principale, s-a depăşit atât suprafaţa parcursă cât şi volumul extras.  

Având în vedere rezultatul controlului în teren, măsurile propuse şi dispuse după control, 
coroborat cu datele înscrise în amenajament, în ceea ce priveşte descrierea parcelară si măsurile de 
gospodărire propuse,  se impune refacerea descrierii parcelare în unele unităţi de producţie şi conferinţa 
a II-a de amenajare, în vederea analizei şi aprobării măsurilor de gospodărire a arboretelor din cadrul 
respectivelor unităţi de producţie. 
 

IX. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ 
IX.1. Privind creanțele înregistrate la 31.08.2013 

  O.S.Gârda înregistreaza la 31.08.2013, clienți în litigiu în sumă de 350.375.66 lei, pentru care 
sunt luate măsuri de acționare în instanță, sau există dosare de executare silită.  De asemenea, O.S.Gârda 
înregistreaza la data de 31.08.2013, clienți neîncasați în sumă de 124.071,38 lei. 

Potrivit  situației clienților în litigiu,SC Euroforest SRL datorează suma de 178.417,43 lei.  
Analizând situația clientului SC Euroforest SRL,care înregistrează o datorie ce provine din masa 

lemnoasă livrată și neîncasată și documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate, au 
rezultat următoarele:în evidenta contabilă la data de 31.08.2013, SC Euroforest SRL, C.U.I. 15308310, 
cu sediul în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, înregistrează o datorie de 178.417.59 lei, 
suma pentru care s-a procedat la acționarea societății în instanță(Dosar civil nr. 2714/176/2013), inclusiv 
plângere penală și executare silită (dosarului de executare silită din 26.02.2013). 
 Din verificarea documentelor contabile, care au stat la baza înregistrărilor contabile privind  
clientul SC Euroforest SRL, comparativ cu evidența contabilă existentă la O.S. Gârda, s-a constatat că 
s-au scăzut la plată facturi de livrare masă lemnoasă prin compensare cu datorii din prestări servicii, 
efectuate tot de către SC Euroforest SRL (cont 4011), fără documente legale, utilizând ca documente 
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bilete la ordin în suma de 142.948,87 lei, suma pentru care se vor întocmi acte de compensare, conform 
legislației în vigoare având, în vedere H.G. nr. 685/1999, cu modificările și completările ulterioare.    

Potrivit  Situației  vânzării de masă lemnoasă către SC Euroforest SRL în perioada 01.01.2011-
31.08.2013,  de către O.S. Gârda, rezultă că s-au efectuat livrări de masă lemnoasă în sumă de 413.897,86 
lei, din care s-a încasat efectiv, sau compensat corect, cu garanții și avize, prin D.S. Alba, în    suma de 
92531,40 lei. 

Diferența totală, de încasat sau compensat cu documente legale, la data de 31.08.2013, este  de 
321.366,46 lei (178.417,59 lei + 142.948,87 lei lei). 

Din verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale privind vânzarea de masă 
lemnoasă din perioada 2010-2012, rezultă că nu s-au respectat prevederile contractuale privind livrarea 
masei lemnoase către beneficiar, adica art. 28. Exemplu: Contractul de vânzare material lemons nr. 
6196/02.11.2010, art.28, prevede la Obligațiile beneficiarului:  
“Să se prezinte la predarea-primirea parchetului, la termenul din eșalonare, stabilit în autorizația de 
exploatare corelat cu Cap. V., pct.11. Exploatarea în afara cantităților stabilite de comun acord și 
predate este interzisă……”. 

Această prevedere contractuală a fost preluată în toate contractele prin care s-a livrat masă 
lemnoasă către SC Euroforest SRL. 

Potrivit procesului verbal de predare-primire a Parizii nr. 1054 (anexă  la contractul 
6196/02.11.2012 ), s-au predat către beneficiar 525 fire arbori,  adică întreaga cantitate de masă lemnoasă 
prevăzută în  Contractul nr. 6196/02.11.10, fără a se respecta prevederi Art. 28 din contract. 
Din verificarea contractelor comerciale care au făcut obiectul livrărilor de masă lemnoasă către SC 
Euroforest SRL, rezultă că toate predările de masă lemnoasă s-au făcut pentru întreaga masă lemnoasă 
livrată și nu cu respectarea Art.28, potrivit căruia predările trebuiau efectuate la termenul din eșalonare 
și cu asigurarea plăților (Art.11). 
Precizăm că facturile de masă lemnoasă emise și înregistrate în contabilitate au fost avizate pentru 
înregistrare de către responsabilul de compartiment fond forestier, domnul ing. Zdrenghea Mihai 
(exemplu: Factura nr. 3494/18.05.2012). Nu au fost avizate facturile nr. 2784/09.04.2011         nr. 
2783/09.04 2013. 
Conform Art.59 din Contractul nr.6196/2010, responsabil de contract a fost ing. Zdrenghea Mihai, „care 
răspunde de buna execuție a tuturor prevederilor contractuale”. 
                 Verificând modul de derulare a contractelor de vânzare masa lemnoasă,încheiate cu SC Trans 
Lup Forest SRL, din localitatea Vadul Moților, în perioada 01.01.2011-30.09.2013, s-au constatat 
următoarele deficiențe: 
                 -nu s-a respectat regulamentul de vânzare a masei lemnoase, în vigoare la data respectivă, în 
sensul că firma a avut datorii în permanență către Direcția Silvică Alba – Ocolul  Silvic Gârda, așa cum 
rezultă din fișa contului 4111-Clienți, partener SC Trans Lup Forest SRL; 

 Exemplu: la data de 06.11.2012, când s-a încheiat Contractul nr.6895, valoarea debitului firmei 
către O.S Gârda a fost de 42.489.22 lei, din care 10.297,32 mai vechi de 30 zile;   
                 -facturile emise pentru această firmă nu au fost achitate în termen și nu au fost calculate 
penalități de întârziere la plată; 
                 -la Partida nr. 47 (Contractul nr. 5089/31.12.2012), reprimirea parchetului s-a făcut în data de 
31.12.2012 (potrivit Procesului verbal nr. 5426/31.12.2012), iar ultima factură, în valoare de  1582,42 
lei, a fost emisă de către Ocolul Silvic Gârdaîn data 30.05.2013; 
          -această firmă a executat și lucrări de prestări servicii pentru O.S. Gârda, în sumă de 27.942,47 
lei, servicii care au fost achitate concomitent cu emiterea facturilor de prestări servicii (așa cum rezultă 
din fișa contului 4011- furnizori, partener SC Trans Lup Forest SRL);   
                 Precizăm că la data controlului, SC Trans Lup Forest SRL, nu înregistrează datorii restante 
pentru livrări de masă lemnoasă. Administratorul acesteisocietăți este Lup Vasile Florin, frate cu  
pădurarul Lup Iosf, potrivit informațiilor furnizatre de responsabilulactivității de fond forestier din 
cadrul O.S. Gârda, ing. Pantea Gheorghe. 
 Din analiza modului de derulare a contractelor de vânzare masă lemnoasă cu SC Euroforest 
SRL și a faptului căaceastă societate a înregistrat în evidența contabilă a O.S. Gârda o datorie de 
178.417 lei la 31.08.2013  și o datorie scăzută, fără documente legale, în sumă de 142.948.87 lei, așa 
cum s-a precizat și  mai sus, reiese că acest fapt a fost posibil datorită încălcării unor dispoziții legale, 
astfel: 
● în perioada analizată (2011-2013), nu s-a respectat legislația în vigoare privind utilizarea biletelor la 
ordin ca instrument de decontare prin bancă și nu de compensare a datoriilor reciproce cu același 
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partener, fără decontare efectivă, în sumă de 142.948,87 lei (235480,27 total sume scaăzute din 
contabilitate - 92531.40 lei sume scăzute corect din contabilitate); 
                   Astfel, art. 104 , alin. 2 din Legea nr. 58/1934 privind cambia și biletul la ordin, modificată 
și actualizată, prevede: Biletul la ordin cuprinde…„promisiunea necondiționată de a plăti o sumă 
determinată”. Nu se prevede utilizarea biletului de ordin ca instrument de compensare așa cum a fost 
utilizat în evidența contabilă la O.S. Gârda. 
●din verificarea tuturor documentelor care au stat la baza înregistrărilor de compensare a datoriilor pe 
baza de billet la ordin, precizate în anexa privind vânzările de masă lemnoasă  (în sumă totală de 
413.897,86 lei), s-a constatat că s-au utilizat ca documente justificative 2 bilete la ordin în original (nr. 
367141/22.06.11, în sumă de 15654,23 lei și nr. 367148, scadent în 30.05.2012, în sumă de 333.06,83 
lei), restul fiind copii sau adrese prin care se solicita confirmarea compensării (exemplu anexă solicitare 
pentru suma de 75.565,35 lei și pentru suma de 18.422,46 lei). 
● nu s-au respectat prevederile contractuale de către compartimentul fond forestier din cadrul ocolului 
silvic (art.28), predându-se întreaga masă lemnoasă (exemplu: Contractul nr. 6196/02.11/10) și nu 
conform eșalonării și plății asigurate, așa cum prevăd dispozițiile  Art. 11 din contract, fapt ce a condus 
la înregistrarea de creanțe, așa cum s-a precizat mai sus, predarea masei lemnoase nemaiputând fi 
condiționată de încasarea „postațelor anterioare”, pentru care s-au emis facturi. 
● nu s-au respectat prevederile regulamentului de valorificare a masei lemnoase, în sensul că deși SC 
Trans Lup Forest SRLa avut datorii, a fost acceptată la licitațiile de vânzare masă lemnoasă. 
                   Tratamentul aplicat firmei SC Trans Lup Forest SRL, în achitarea facturilor de prestări 
servicii nu este același cu cel privitor la încasarea facturilor de către ocol de la aceasta firmă. Nu s-a 
corelat emiterea facturilor cu stadiul exploatării și reprimirea acestora, exemplu partida 47. 
 

IX.2. Privind  prestările de servicii efectuate de către SC Euroforest SRL 
În perioada 01.01.2009-30.09.2013, așa cum rezultă din evidența contabilă (cont 4011), SC 

Euroforest SRL a efectuat servicii de transport masă lemnoasă fasonată și/sau de exploatare masă 
lemnoasă și transport,în valoare totală de  432.090,77 lei (inclusiv TVA). 

Din verificarea documentelor justificative, care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate, 
privind serviciile facturate de SC Euroforest SRL, s-a constatat că pe facturile emise de SC Euroforest 
SRL nu există viza compartimentului de specialitate cu privire la recepția serviciilor respective. 
Facturarea s-a efectuat uneori în avans. 
 Exemplu: în perioada 30.07.2010-13.08.2010, s-au transportat efectiv 324 mc material lemons 
(confirmat de beneficiar), iar cu Factura nr. 419 din 18.08.2010, SC Euroforest SRL a facturat servicii 
de transport material lemons pentru cantitatea de 1.125 mc, în valoare de 62.775 lei (inclusiv TVA). 

Diferența dintre valoarea transporturilor pentrucantitatea de material lemnos transportată 
(confirmată de beneficiar) și cea achitată de Ocolul Silvic Gîrda (în avans) s-a recuperat, parțial,  ulterior. 

Este uncaz tipic de creditare a unui operator economic privat. 
 La 31.12.2012 (situație existentă și în prezent)SC Euroforest SRL a emis facturi în plus (fără ca 

serviciul să se fi efectuat), pentru o cantitate de material lemons de 272,61 mc și o valoare a serviciilor 
de transportde 17.125, 81 lei (inclusiv TVA ), care nu au fost efectuate. 
    Analizând modul de derulare a contractelor de servicii de exploatare și detransport material lemons 
din partizile nr.894, nr. 899 și nr. 153, efectuate de SC Euroforest SRL, au rezultat următoarele: 
 -din Partida nr. 894 s-au exploatat 73,05 mc, s-au  exploatat și transportat 364,90 mc, valoarea totală a 
serviciilor efectuate fiindde 57.858 lei. Valoarea facturilor emise de SC Euroforest SRL pentru aceste 
servicii a fost de 71.084,20 lei, deci s-a facturat în plus servicii în sumă de 13.226,19 lei; 
-din Partida nr.899 s-au exploatat 39,93 mc (fără transport) și s-au exploatat și transportat 395,82 mc. 
Valoarea totală a serviciilor a fost de 63.260 lei. S-au emis facturi pentru  57.820,95 lei (mai puțin cu 
5.439,05 lei); 
                    -din Partida nr. 153 Iezer, s-au efectuat servicii de transport masă lemnoasă în cantitate de 
531,40 mc (confirmată de beneficiar) și servicii de exploatare masă lemnoasă pentru o cantitate de 86,57 
mc,  cu o valoare totală de 64.548 lei.  Facturile emise pentru serviciile prestate la această partidă au fost 
în valoare de 103.447,82 lei  (s-a  facturat în plus suma de 36.530,82 lei). 

Potrivit  situației centralizatoare,întocmită cu ocazia controlului, rezultă că pentru serviciile de 
transport masa lemnoasă, exploatare și transport, sau numai exploatare,s-a facturat și înregistrat în 
contabilitate (și s-a achitat) o valoare mai mare decât cea a serviciilor efectuate, în cuantum  de 
61.443,77 lei (servicii neefectuate). 
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 Din evidența contabilă rezultă că la data actuală nu se înregistrează obligații de plată ale OS Gârda față 
de SC Euroforest SRL.  Suma de 432.090,77 lei, valoarea totală a serviciilor prestate de SC Euroforest 
SRLs-a  compensat și/sau avizat O. S. Alba, astfel:  
           -compensare efectuată cu Ocolul Silvic Alba Iulia pentru masă lemnoasă livrată în perioada 2009-
2010 de acesta, în suma de 226.287,47 lei, prin avizare, cu note de debitare creditare;  
Compensarea,  pentru suma menționată mai sus,  s-a efectuat în baza Procesului verbal nr. 
6497/17.08.2009,  încheiat între D.S. Alba, Ocolul Silvic Alba și SC Euroforest SRL privind recuperarea 
debitului în suma de 418.867,58 lei înregistrat de O.S. Alba Iulia, din care prin compensare prestări 
servicii conform contractelor încheiate cu Ocolul Silvic Gârda în sumă de 135.177,29 lei. Avizarea 
sumelor reprezentând prestările de servicii prestate de SC Euroforest SRL s-au efectuat pentru perioada 
2009-2010;    
          -compensare efectuată cu SC NO LIMIT SRL, pentru masă lemnoasă livrată acesteia, în perioada 
anul 2010, în suma de 62.854,43 lei, pe bază de bilete la ordin emise de O.S. Gârda către SC Euroforest 
și girate de acesta către SC NO LIMIT SRL, compensare ilegal efectuată;   
           -compensare efectuată cu S.C.Euroforest SRL, pentru masa lemnoasă livrată de O.S. Gârda, în 
sumă de 142.948,87 lei, compensare ilegal efectuată, pe bază de bilete la ordin și adrese de compensare, 
fără documente legale de compensare; 
                    Analizând modul de efectuare a compensărilor pentru stingerea datoriilor înregistrate la 
O.S. Gârda de către SC Euroforest SRL și ale O.S. Gârda către SC Euroforest SRL, în perioada analizată, 
a rezultat faptul că: 
                    -pentru 226.287,47 lei,  sume compensate cu O.S. Alba Iulia în perioada 2009-2010,  având 
în vedere Procesul verbal nr. 6497/17.08.2009, termenul de prescriere și faptul că la baza avizelor nu au 
stat bilete la ordin care să fie compensate, obligația de plată poate fi considerată stinsă.  
                    Așa cum rezultă din cele prezentate mai sus și din situația centralizatoare a serviciilor 
prestate de SC Euroforest în perioada 2009-2012, s-au facturat servicii de transport, exploatare și 
transport masă lemnoasă, în plus față de serviciile efectiv prestate cu suma de 61.443.77 lei (inclusiv 
TVA), suma care se va recupera în perioada următoare și pentru care există acțiune în instanță și 
executare silită. 

Suma totală de recuperat de la SC Euroforest SRL (sau de la salariații care se fac vinovați, 
respectiv conducerea ocolului silvic și responsabilul de compartiment din perioada respectivă) este de: 

-178.417.59 lei reprezentând contravaloare masei lemnoase livrate, facturată și neâncasată în 
perioada 2010-2012; 

-61.443.77 lei, reprezentând servicii de transport masă lemnoasă, în perioada 2009-2012; 
 -penalități pentru neplata în termen a masei lemnoase conform prevederilor contractuale 

calculate până la data încasării. 
 În prezent, pe rolul instanței de judecată se află Dosarul nr. 2714/176/2013, în care                    SC 
Euroforest SRL este chemată în judecată, pentru a fi obligată la plata sumei de: 

-159.861,77 lei, reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe picior, neachitată, 
contravaloarea transporturilor efectuate la SC Holzindustrie Schweighofer SRL  și SC Kronospan 
România SRL, facturate în plus și contravaloarea prestărilor serviciilor de exploatare și de transport, 
facturate în plus; 
 -74.526.37 lei, sumă ce reprezintă penalități de întârziere la plată, calculate conform prevederilor 
contractuale;    

Potrivit  cererii de executare silită efectuată către Executor Judecătoresc Baba Teodor, primită pe 
data de 26.02.2013, s-a deschis acțiunea de executare silită de la debitoarea SC Euroforest SRL pentru 
suma de 80.000 lei. 

 Suma de 80.000 lei reprezintă contravaloarea a 2 bilete la ordin,  neîncasate la data scadentă,  
emise de SC Euroforest SRL catre O.S. Gârda. 

Sunt deschise  acțiuni pentru recuperarea sumei de 314.388.14 lei. 
Sumele pentru care s-au întreprins acțiuni de chemare în judecată a SC Euroforest SRL au fost calculat 
de revizorul contabil de la D.S. Alba, domnul Buta Ioan (potrivit Procesului verbal nr. 1211/05.02.2013). 
 

IX.3. Cu privire la gestionarea și inventarierea masei lemnoase 
 În anul 2011, având în vedere prevederile Deciziei nr.94/18.08/2011 a Directorului Direcției 
Silvice Alba, prin care s-a stabilit efectuarea inventarierii patrimoniului Direcției Silvice Alba, inclusiv 
la nivelul Ocolului Silvic Gârda, comisia centrală, stabilită la nivelul O.S.Girdapentru efectuarea masei 
lemnoase, a avut următoarea componență: 
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                     -ing. Coroiu Horea- șef ocol, președinte; 
                     -ec.Dobra Florin –contabil șef, secretar; 
                     -ing.Zdrenghea Mihai-membru;      
           Potrivit  Deciziei nr. 703/07.09.2011  a Directorului General al R.N.P. - Romsilva cu privire la 
efectuarea inventarului patrimoniului, inclusiv a masei lemnoase în anul 2011, art. 6, alin.2, din comisia 
de inventariere „nu pot face parte gestionarii elementelor supuse inventarieii, contabilii care conduc 
evidența gestiunilor respective….” 
           Contrar dispozițiilor de maisus, Dobra Florin, contabilul șef al Ocolului Silvic Gârda, a fost numit 
în comisie, ca secretar, încălcându-se dispozițiile Deciziei nr. 703/2011.  

De asemenea, au fost  încălcate prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice             nr. 
2861/2009 privind aprobarea normei privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii,  care la Art. 6, pct.5, precizează ”Din comisia de 
inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care țin evidenta 
gestiunii respective și nici auditorii interni sau statutari”.        
Din verificarea documentelor de inventariere a masei lemnoase pe anul 2011 și 2012, s-a constatat cele 
precizate mai jos. 

● Nu s-au respectat instrucțiunile de inventariere transmise de R.N.P. - Romsilvaprivind modul 
de efectuare a inventarierii, prin care se precizează la pct.14,  Inventariere stocuri  „Comisia de 
inventariere va purcede la stabilirea stocurilor faptice prin numărare, cântărire, măsurare sau cubare, 
dupa caz”. Astfel la inventarierea masei lemnoase din anul 2011 și anul 2012, nu în toate cazurile există 
documente de inventariere pe teren a masei lemnoase fasonate, privind inventarierea pieselor de material 
lemonspentru fiecare gestiune, care să fundamenteze cantitățile precizate prin procesul verbal de 
inventariere, întocmit de comisie.      

 De asemenea, în cazul în care s-a efectuat inventarierea faptică pentru fiecare piesă de material 
lemons la o dată ulterioară față de data de referință (31.08.2011), nu s-a efectuat reconcilierea stocului, 
în sensul că din documentele de inventariere nu rezultă justificarea diferențelor dintre inventarul faptic 
la o dată ulterioară și soldul scriptic de la 31.08.2013. 
                 Exemplu: la Partida nr.713, potrivit documentelor analizate, a rezultat faptul că la recepția din 
teren, efectuată la data de 02.12.2011 (anexată la inventarul partizii) s-au „recepționat“ 41,305 mc 
foioase, iar la inventarierea de la 30.08 2011, figurează un total 73 mc, din care 14 mc rășinoase și 59 
mc foioase. Nu s-a prezentat niciun  document în care să se menționeze justificarea diferenței de 17,695 
mc foioase, dintre stocul la 31.08.2011 și „recepția“ la 05.12.2011. 

● Având în vedere evidența materialului lemnos operat în registrul partizilor în perioada 
01.01.2011 -31.08.2013, rezultă că în anii 2011, 2012 nu s-a procedat la inventarierea materialului 
lemons fasonat din partizile de masă lemnoasă constituite în acest sens, neemițându-se inventarul efectiv, 
iar descărcarea de gestiune a partizilor de masă lemnoasă s-a efectuat în baza vânzărilor de material 
lemons la populație, sau confirmărilor de la agenți economici, așa cum rezultă din evidența existentă la 
dosarul partizilor de la fondul forestier. 

● Au fost verificate, din punct de vedere al evidenței gestionare și al expedierilor de masă 
lemnoasă destinată populației,  partizile unde gestionar a fost Lup Iosif, respectiv partizile nr.84, nr.958 
și nr.1027,  care au fost fasonate la cioată. S-au constatat următoarele: 
                  -din documentele puse la dispoziție,a rezultat faptul că  la data de10-11 octombrie 2013,  cu 
privire la Partida nr.958, au fost diferențe, între masa lemnoasă vândută și încasată și cea expediată, a 
fost vândută și încasată cantitatea de 306 mc, rămânând un stoc neâncasat de 16 mc, comparativ cu 
prevederile apv (322 mc, din care coajă 16 mc) cantitatea expediată de 289,349 mc, rezultând un stoc 
scriptic în pădure, neexpediat, de 16,66 mc (322 mc -16 mc coajă = 289,349 mc ), iar având în vedere 
că la inventarul din 31.08.2011 nu s-a evidențiat stoc de masă lemnoasă, se impune imputarea cantității 
de 16,66 mc material lemons gestionarului partizii Lup Iosif, la prețul legal în vigoare pentru vânzări la 
populație; 
-masa lemnoasă a fost destinată populației și a fost vândută anumitor persoane în cantități mari: exemplu 
cu A.E. nr. 7332487 din 20.09.2011 a fost expediată cantitatea de 29,96 mc pe numele persoanei Pantea 
Ioan Daniel, cu precizarea pe A.E a bonurilor fiscale nr. 1 și nr.  2/2011 eronate, masa lemnoasă fiind 
încasata la casieria ocolului în anul 2010. De asemenea, așa cum se observă din nota privind eliberările 
de material lemnos din Partida nr. 958, s-a eliberat material lemnos destinat aceleiași pesoane Avram 
Viorel (2 avize)  cu cantitatea de 25,029 mc, Avram Vasile, (5 avize expediție) cu o cantitate 70,974 mc; 
          -pe borderourile de vărsare (depunere numerar la casieria unității), nu sunt  trecute pe verso numele 
persoanelor care au cumpărat masa lemnoasă, existând în acest fel suspiciuni privind vânzarea  și 
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expedierea materialului lemnos acelorași persoane, care au cumpărat materialul lemnos și suspiciuni 
privind comercializarea la prețuri de populație către anumite persoane; 
                 Precizăm că la celelalte două partizi nu sunt diferențe între cantitatea încasată și cea expediată. 
                  Din datele de mai sus, rezultă aspectele prezentate în continuare. 
                  ●Nu s-au respectat în totalitate prevederile deciziilor de inventariere patrimoniu și implicit 
de masă lemnoasă, nr.703/07.09.2011 și nr. 460/20.08.2012 ale Directorului General al                  RNP-
Romsilva, cu privire la efectuarea inventarierii și nu s-a respectat legislația în vigoare, în domeniu, prin 
faptul că  inventarierea faptică a masei lemnoase fasonate nu s-a efectuat  pentru  fiecare piesă, prin 
cubarea acesteia. La dosarele de inventariere, pentru anii 2011 și 2012, nu au fost identificate inventare, 
întocmite potrivit modalității menționate mai sus. 
                 ●S-au încălcat ordinele privind vânzarea masei lemnoase la populație, dând posibilitatea 
comercializării lemnului de către anumite persoane. 
                 ●Nu s-au soluționat diferențele dintre cantitatea eliberată din partizile de masă lemnoasă și 
prevederile a.p.v. (Exemplu: Partida nr.958, unde s-a constatat o diferență nejustificată de 16,66 mc). 
 
 
 
 

X. ACTIVITATEA DE PAZĂ A PĂDURILOR.ALTE ASPECTE 
Verificările au vizat: 
-modul de realizare a controalelor în cantoane, constatări, măsuri luate, stadiul valorificării 

proceselor verbale încheiate, 
-starea infracţională şi contravenţională, 
-eficienţa activităţii de pază, acţiuni desfăşurate şi rezultate obţinute, 
-modul în care s-a asigurat păstrarea, gestionarea şi utilizarea dispozitivelor speciale de marcat, 
-urmărirea recuperării pagubelor produse fondului forestier şi a modului de soluţionare a 

infracţiunilor silvice, 
-modul în care se face analiza activităţii de pază în cadrul analizelor lunare de bilanţ.  

 Din verificările efectuate şi din documentele puse la dispoziţie de ocolul silvic au reieşit  
aspectele prezentate în continuare. 
 

X.1.Privind  păstrarea, gestionarea şi utilizarea dispozitivelor speciale de marcat 
Ocolul Silvic Gârda  deţine un număr total de 63 dispozitive  speciale de marcat, din care:   
- cu amprenta pentagonală – 16 bucăţi; 
- cu amprenta circulară – 21  bucăţi; 
- cu amprenta pătrată – 3 bucăţi; 
- cu amprenta dreptunghiulară – 23 bucăţi. 
Un număr de 36 dispozitive speciale de marcat au fost predate personalului silvic angajat al 

ocolului, atât de la birou cât și de la teren, conform O.M. nr. 1346/02.05.2011, astfel: 
- cu amprenta pentagonală – 8  bucăţi; 
- cu amprenta circulară – 8  bucăţi; 
- cu amprenta pătrată – 3  bucăţi; 
- cu amprenta dreptunghiulară – 17  bucăţi. 

 
Dispozitivele speciale de marcat  au fost preluate şi au intrat în inventarul O.S.Gârda cu 

următoarele documente: 
- Procesul verbal de predare-primire nr. 557/05.03.1992, încheiat între ing.Nan Ioan, din partea 

FilialeiTeritorialeAlba şi ing. Morar Lucian, şeful O.S.Gârda, prin care s-au repartizazat un număr total 
de26  dispozitive speciale de marcat, din care: 

 - cu amprentă triunghiulară - 1 bucată; 
 - cu amprentă pătrată - 1 bucată;  
 - cu amprentă rotundă -12 bucăţi; 
 - cu amprentă pentagonală -12 bucăţi. 

 - Procesul verbal (fără număr de înregistrare),  încheiat în data de 10.06.1993  între ing.Nan Ioan,  
din partea Filialei Teritoriale Alba şi ing. Morar Lucian, şef O.S.Gârda, prin care  s-a repartizazat 
dispozitivul special de marcat cu amprenta circulară  PS-821; 
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 - Decizia nr. 193/05.09.2003 a directorului D.S.Alba, prin care se repartizează la O.S.Gârda 10 
dispozitive speciale de marcat şi procesul verbal încheiat între ing. Muntean Liviu din partea D.S.Alba 
şi ing. Stan Dorin,  şeful O.S.Gârda, prin care s-au repartizat un număr de 10 dispozitive speciale de 
marcat,  din care: 
  - cu amprentă rotundă- 8 bucăţi; 
  - cu amprentă pentagonală- 2 bucăţi, 
 - Decizia nr. 292/08.12.2003 a directorului D.S.Alba,prin care s-au repartizat  O.S.Gârda  
dispozitivul special de marcat cu amprenta pătrată nr. RP-2. Dispozitivul special de marcat are 
indicativul PS-2 (avizul de însoţire nr. 5185332/10.12.2003) şi nu RP-2 cum este menţionat în decizie; 
 - Decizia nr. 488/25.07.2005 a directorului D.S.Alba şi Procesul verbal nr. 6915/28.09.2005, 
încheiat între teh. Tat Florian din partea D.S.Alba şi ing. Morar Lucian, şef O.S.Gârda, prin care        s-
a repartizat  O.S.Gârda şi s-a predat dispozitivul special de marcat cu amprenta circulară RP-1-168; 
 - Decizia nr. 208/24.07.2006 a directorului D.S.Alba şi Procesul verbal nr. 5454/26.097.2006, 
încheiat între ing. Lazăr Nicolae, din partea O.S.Câmpeni şi ing. Morar Lucian, şef O.S.Gârda, prin care  
s-au repartizat la O.S.Gârda şi s-aupredat un număr de 6 dispozitive speciale de marcat, astfel: 
  - cu amprenta pătrată- 1 bucată; 
  - cu amprenta circulară - 5 bucăţi. 
 - Decizia nr. 96/22.08.2011 a directorului D.S.Alba şi Procesul verbal nr. 5583/30.08.2011, 
încheiat între teh. Tat Florian din partea D.S.Alba şi ing. Morar Lucian, şeful O.S.Gârda, prin care     s-
au  repartizat la O.S.Gârda şi s-aupredat un număr 6 dispozitive speciale de marcat, astfel: 
  - cu amprenta circulară- 2 bucăţi; 
  - cu amprenta pentagonală - 4 bucăţi. 

Există un  număr de 8 dispozitive speciale de marcat cu amprenta circulară pentru care nu există 
nici decizie de transfer sau de repartiţie şi nici proces verbal de predare- primire, ci numai un bon de 
transfer ( nr.21/13.01.1995, pentru ciocane rotunde cu indicativul RP-155 la RP-162). 
 Documentele prin care dispozitivele speciale de marcat au ieşit din gestiunea ocolului sunt 
următoarele: 
 - Adresa O.S.Gârda nr. 209/18.01.1995 şi Bonul de transfer nr.3/23.01.1995, prin care s-au predat 
la F.T.S.Alba un număr de 9 dispozitive speciale de marcat cu amprenta circulară, cu indicativele PS-
87-1 la PS-95-1, 
 - Nota D.S.Alba  nr. 8075/23.10.2003, prin care s-a aprobat casarea unui număr de 8 dispozitive 
speciale de marcat,  astfel: 
  - cu amprenta circulară - 6 bucăţi; 
  - cu amprenta pentagonală - 2 bucăţi. 
 - Adresa D.S.Alba nr.12072/28.12.2004, prin care s-a publicat în Monitorul Oficial „sustragerea 
ciocanului de marcat cu amprentă rotundă cu indicativul RP-1-156”, 
 - Hotărârea Comitetului Director nr. 25/23.08.2011, prin care s-a  aprobat casarea dispozitivului 
special de marcat cu amprentă triunghiulară PS-204. 

În concluzie, sa- constaat faptul că: 
- la sediul ocolului nu există o decizie iniţială prin care au fost repartizate dispozitivele speciale 

de marcat; 
- nu întotdeauna, predarea-primirea dispozitivelor speciale de marcat s-a făcut în baza unei 

decizii a directorului D.S.Alba şi cu un proces verbal de predare-primire; aceasta sa efectuat printr-un 
simplu bon de transfer, sau printr-o simplă adresă, 

- există procese verbale de predare-primire a dispozitivelor speciale de marcat neînregistrate la 
OS Gârda. 
 - un număr de 7 dispozitive speciale de marcat nu sunt înregistrate la notariat după cum urmează: 
  - cu amprenta  pentagonală  PS 717; 
  - cu amprenta  pentagonală PS 621; 
  - cu amprenta  pentagonală  PS 623; 
  - cu amprenta  pentagonală  PS 650; 
  - cu amprenta  pătrată PS 2; 
  - cu amprenta  circulară PP 03-01-AB; 
  - cu amprenta  circulară PP 03-02-AB. 
 Registrul de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat nu este numerotat şi înregistrat 
în registrul de intrare-ieşre al ocolului, acesta fiind numerotat şi înregistrat în timpul controlului. 
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 Din verificarea delegaţiilor privind folosirea dispozitivelor speciale de marcat s-au constatat 
următoarele: 
 - nu este specificat, în unele delegaţii, numărul şi denumirea cantonului în care trebuiau să se 
execute controale de fond, ci  numai U.P-ul şi u.a-ul; 
 - o serie de delegaţii de marcare nu s-au depus la termenul stabilit de către şeful de ocol, cel care 
semnează şi eliberează aceste delegaţii astfel: nr. 35/14.12.2011, nr. 14/02.11.2011,nr. 31/08.12.2011, 
nr. 5/15.06.2011, nr.65/09.04.2012, nr.109/01.08.2012, nr.244/09.05.2013, nr.286/05.07.2013, nr. 
305/29.07.2013; 
 -delegaţii de marcare neînregistrate la ocol la data depunerii de către utilizator, astfel: 
  - nr.106/23.07.2012 – ing. Olar Gheorghe, termen 23.07-06.08.2012, dispozitiv special 
de marcat cu amprentă pentagonală PS 164, 
  - nr. 245/13.05.2013 – ing. Ivan Marinel, termen 13.05-20.05.2013, dispozitiv special de 
marcat cu amprentă pentagonală PS 165, 
 - s-au emis două delegaţii de marcare pentru acelaşi dispozitiv special de marcat, pentru perioade 
care se suprapun.  Ex. - delegaţia nr.34/12,12,2012,  pentru dispozitivul special de marcat cu amprentă 
circulară PS 05-02-AB, termen de folosire 12.12-20.12.2012  şi delegaţia nr.29/08.12.2012 pentru 
acelaşi dispozitiv special de marcat,cu termen de folosire 08.12-20.12.2012. Ambele delegaţii au fost 
depuse la data de 19.12.2012; 
 - delegaţia nr.176/03.12.2012, pentru dispozitivul special de marcat cu amprentă circulară PS 07-
02-AB, cu termen de folosire 03.12-20.12.2012, depusă în data de 10.12.2012 şi delegaţia 
nr.184/05.12.2012 pentru acelaşi dispozitiv special de marcat, cu termen de folosire 05.12-20.12.2012,  
depusă la data de 20.12.2012; 
 - nu s-a respectat felul tăierii şi natura produsului şi nici localizarea amenajistică (parcelă, 
subparcelă), aşa cum este specificat în delegaţia de marcare; 
 - nu s-a respectat perioada pentru care personalul a fost delegat să execute controlul de fond; 
 - în raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprenta 
pentagonală P.S. 440, pentru care a fost împuternicit să îl folosească tehnicianul Dobra Daniel, în 
delegaţia de marcare nr.80/28.05.2012, este specificat ca dată a depunerii la ocol 05.06.2012, sub 
numărul 2613. În realitate în registrul de intrare-ieşire, corespondenţă al ocolului, la acest număr de 
înregistrare  s-a depus raportul de activitate pentru dispozitivul special de marcat cu amprenta circulară 
PS-07-02-AB; 
 - dispozitivele speciale de marcat cu amprenta pentagonală AB-07-01 şi cu amprentă circulară 
RP-1-141, pentru care a fost împuternicit tehnicianul Jurj Traian, au fost predate şefului de ocol cu 
procesele verbale de predare- primire nr. 2301/13.06.2013, respectiv nr.  2300/13.06.2013,  în condiţiile 
în care tehnicianului Jurj Traian, începând cu  data de  12.06.2013, i-a încetat contractual individual de 
muncă, iar cu data de 12.06.2013 acesta nu s-a mai prezentat la serviciu. Jurj Traian, începând cu data 
de 12.06.2013 nu a mai semnat condica de prezenţă şi nu a mai fost pontat la O.S.Gârda; 
 - neconcordanţă între datele înscrise în delegaţile de marcare şi raportul de folosire a 
dispozitivului special de marcat, în actele de control de fond efectuate în baza acestor delegaţii şi 
condicile de serviciu ale şefilor de districte şi pădurarilor; 
 Şeful de district teh. Dobra Daniel a folosit dispozitivul special de marcat cu amprenta 
pentagonală PS 440  în afara  delegaţiei de marcare şi a completat pe raportul de folosire al aceluiaşi 
dispozitiv special de marcat un număr de înregistrare prin care s-a depus alt document. 

În condica pădurarului titular, în perioada 04.07-12.07.2012,  este trecut pază în canton şi nu 
control de fond.  

 
X.2. Privind modul de completare și păstrarea condicilor de serviciu 

 Din verificarea condicilor de servicu ale personalului de teren din cadrul O.S.Gârda, pentru 
perioada 2011-2013, au rezultatat următoarele aspecte: 
 - pentru Districtul nr. I Vadu Moţilor, şef de district teh. Dobra Daniel, nu s-au găsit la sediul 
ocolului condica şefului de district din anul 2011 şi condicele cantoanelor nr. 1 Negruţa, 2 Făget, 4 
Lăzeşti, 5 Măgura, 6 Iarba Rea din anul 2011; 
 - pentru Districtul nr.II Arieşeni, şef de district David Beniamin, nu s-au găsit la sediul ocolului 
condicile şefului de district din anii 2011 şi 2012 şi condica Cantonului nr. 7 Buciniş pe anul 2011; 
 - pentru Districtul nr. III Gârda, şef de district ing. Danciu Ioan, nu s-a găsit la sediul ocolului 
condica şefului de district din anul 2011; 
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 - pentru anul  2012, condicile de serviciu ale districtelor nr. I Vadu Moţilor, nr. II Arieşeni şi nr. 
III Gârda nu au fost semnate la capitolul sarcini de plan şi la planificarea timpului de lucru de către 
responsabilul compartimentului programare-resurse umane, ce avea atribuţiuni în acest sens şi nici de 
şeful de ocol, iar pentru anul 2013 nu au fost semnate pe lunile iunie, iulie, august şi septembrie, la 
aceleşi capitole; 
 - în condica Districtului nr. II Arieşeni nu au fost trecute sarcinile de plan pentru lunile iulie, 
august şi septembrie 2013; 
 - pentru anul 2012 şi 2013, lunile iunie, iulie, august şi septembrie,în condicile districtelor nr. I 
Vadu Moţilor şi nr. II Arieşeni nu au fost semnate și descărcate sarcinile de plan de către responsabilul 
de compartiment şi şeful de ocol; 
 - filele în care au fost consemnate sarcinile de plan,  în condicile pădurarilor, pe anii 2011 şi 2012 
(trimestrial şi lunar), nu au fost semnate de şeful de district şi nu au fost descărcate către şeful de ocol; 
 - completarea necorespunzătoare a condicilor  de serviciu, în sensul că s-au înscris activități de  
patrulare,  pază, sau observaţii vânătoare, fără a se specifica ua-urile unde s-au efectuat acestea; 
 - condicile şefilor de districte nu au fost completate,  privind planifcarea sarcinilor de plan, nu 
există nici un program pentru şefii de district, pe săptămâni; 
 -  închiderea condicilor de serviciu, la începerea controalelor de fond şi deschiderea condicilor 
acestora, la terminarea controalelor,  nu s-a efectuat la toate capitolele din condică,  sau s-a realizat 
necorespunzător;   

- condicile de serviciu ale pădurarilor, la rubrica planificarea timpului de lucru,  au fost 
completate sumar de către şefii de districte (activităţi generale, gen pază în canton, eliberat avize din 
proprietăţi etc), şi nu s-au înscris sarcini concrete, pe fiecare zi în parte; 
 - anexele la condicile de servicu lipsesc la cantoanele nr.1 Negruţa şi nr.2 Făget, din cadrul 
Districtului nr. I Vadu Moţilor, iar la Districtul nr. II Arieşeni nu se regăseşte nici o anexă. La cantoanele 
nr. 3 Neagra, nr.4 Lăzeşti, nr.5 Măgura, nr.6 Iarba Rea, nr.7 Buciniş din cadrul Districtului nr. I Vadu 
Moţilor şi la cantoanele nr. 16 Vultur, nr.18 Ordâncuşa şi nr.19 Zugăi, din cadrul Districtului nr. II 
Gârda, nu corespund cu arondarea cantonală.  
 

X.3.  Modul de desfășurare a ședințelor de analiză-bilanț 
 Din verificarea registrului cu procese verbale de analiză bilanţ, din perioada 2011-2013, s-a 
constatat faptul că, problemele privind activităţile ocolului sunt prezentate foarte sumar, nu se dau sarcini 
clare pentru fiecare district sau persoane, acolo unde este cazul, acestea fiind prezentate la modul general 
şi nici nu sunt analizate sarcinile care au fost stabilite la ultima şedinţă de analiză-bilanţ. Activitatea de 
paza pădurilor nu a fost analizată concret în şedinţele de analiză bilanţ lunare. 
 Procesele verbale nu au fost semnate de întreg personalul ocolului, iar unele dintre acestea nu au 
fost semnate de nici un salariat. 
 Au fost identificate luni în care nu s-au efectuat şedinţe de analiză-bilanţ (nu au fost  întocmite 
procese verbale). Este cazul lunilor mai, iunie, august şi decembrie 2011, februarie, august, septembrie 
şi decembrie 2012,  iulie şi august 2013. 
 Din verificarea bonurilor de lucru-recepţie, pentru perioada  2011-2013, s-a constatat faptul că: 
  -nu au fost înregistrate în registrul de intrare-ieşire al ocolului; 
  -prezintă ştersături, adăugiri, modificări; 
  -nu sunt completate la toate rubricile,sau sunt completate superficial; 
  -s-au întocmit bonuri de lucru pentru pădurari, unde nu este cazul, de exemplu în cazul 
acţiunilor de vânătoare, 
 Pontajele întocmite de şefii de districte pentru personalul de teren au fost, în unele cazuri, 
modificate şi în foarte multe cazuri nu corespund cu datele din condicile de serviciu ale pădurarilor din 
subordine, astfel: 

- nu s-au efectuat controale de fond în cantoane în toate cazurile la plecarea şi la revenirea din 
concediile de odihnă; 

- au fost aprobate de către şeful de ocol zile libere pentru personalul TESA, în condiţiile în care 
aceştia nu au efectuat activităţi legale și/sau dispuse în zilelele de repaos (Art. 117, al 2 din 
C.C.M). La O.S.Gârda nu s-a efectuat serviciul de permanenţă de către salariați, condiție în cvare 
aceștia ar fi putut  beneficia de  zilele libere(Art. 118 din C.C.M).  
 
X.4.Privind starea infracţională şi contravenţională 
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 Din analiza datelor statistice, referitoare la tăierile ilegale de arbori şi de pagube produse fondului 
forestier, prin păşunat,au rezultat următoarele: 

-în anul 2011, volumul arborilor tăiaţi ilegal a fost de 69 mc, din care 41 mc în fondul forestier 
proprietate publică a statului şi 28 mc, în păduri proprietate privată; 

-în anul 2012, volumul arborilor tăiaţi ilegal a fost de 158 mc, din care 91 mc, în fondul forestier 
proprietate publică a statului şi 67 mc, în păduri proprietate privată; 

 -în anul 2013, semestru I,  volumul arborilor tăiaţi ilegal a fost de 154 mc, din care 62 mc în 
fondul forestier proprietate publică a statului şi 92 mc, în păduri proprietate privată. 

Referitor la dotarea personalului silvic de teren cu armament de serviciu situaţia se prezintă 
astfel: 

- din cei 17 pădurari încadraţi la data controlului, numai un unmăr de 7 sunt dotaţi cu arme de 
serviciu (pistoale cu gaz şi pistoale cu glonţ), iar din cei trei şefi de districte, numai unul deţine 
armă de serviciu; 

- din evidenţele ocolului reiese faptul că O.S.Gârda deţine un număr total de 11 pistoale,  din care 
4 pistoale cu gaz şi 7 pistoale cu glonţ. Dintre acestea, un pistol cu gaz se află în dotarea 
responsabilului cu paza pădurii, ing. Ivan Marinel şi unul se află în dotarea ing. Pantea Gheorghe, 
responsabilul activității de fond forestier. În magazia ocolului se mai află un pistol cu glonţ.  
 

X.5. Aspecte privind  controale de fond efectuate în cantoanele silvice,  în perioada 2011-
2013 

Au fost constatate următoarele aspecte: 
-nu au fost parcurse cu două controale de fond,  conform regulamentului de pază şi a graficelor 

de controale de fond semnate de şeful de ocol  şi aprobate de către conducerea direcţiiei silvice, 
următoarele cantoane silvice: 

 -în anul 2011,Cantonul nr. 9 Vârciorog; 
 -în anul 2012, cantoanele nr. 5 Măgura, nr. 6 Iarba Rea, nr. 8 Steiu şi nr.9 Vârciorog; 
 -în anul 2013, cantoanele nr. 3 Neagra şi  nr. 9 Vârciorog. 
-nu toate actele de controale de fond şi parţiale efectuate au fost aprobate de şeful ocolului, 

conform Art.23, litera c) din H.G. nr. 1076/2009; 
-controalele de fond/parţiale  nu s-au efectuat în prezenţa unui asistent, conform Art.18 din H.G. 

nr. 1076/2009 (Regulamentul de paza fondului forestier), cu excepţia controalelor de fond efectuate la 
predarea-primirea cantoanelor; 

-nu au fost depuse în termen, în perioada 2011-2013, un număr de 14 acte de control de fond 
conform Art. 22 alin.3 din H.G nr. 1076/2009; 

-perioada de efectuare a controalelor de fond, în unele cazuri, nu corespunde cu datele înscrise 
în condica de serviciu a şefului de district şi a pădurarului controlat. 

-s-au constat cazuri în care s-a calculat eronat valoarea prejudiciului produs urmare tăierilor 
ilegale de arbori, prin nedublarea valorii, acolo unde suprafaţa este încadrată în grupa I-a funcţională. 
 
 X.6.Alte constatări 
 X.6.1.Referitor la unele aspecte din activitatea pădurarului Lup Iosif. 
 Lup Iosif a fost angajat pe funcţia de pădurar din data de 18.03.2002, potrivit Contractul 
individual de muncă nr.2769/18.03.2002. 
 În anul 2013,  în  Cantonul silvic nr. 9 Vîrciorog,  din cadrul Districtului nr. II Arieşeni,  au  fost 
programate două controale de fond, unul în luna iunie, delegat ocol ing. Stan Dorin – şeful de ocol şi 
unul în luna octombrie, delegat ocol teh. David Beniamin – şeful de district. 
 Ing. Stan Dorin nu a efectuat controlul de fond al Cantonuluisilvic nr. 9 Vîrciorog, potrivit 
programării.  
 A fost realizat  un control parţial, în data de 19.04.2013,  de către Ing. Olar Gheorghe, ocazie cu 
care s-au marcat două cioate, cu un volum nejustificat de 2,993 mc şi o valoare imputată de 588,34 lei. 
Controlul parţial s-a făcut în baza delegaţiei de marcare nr. 239/17.04.2013,  în care este  stipulat control 
de fond în cantoanele 8 Şteiu şi 9 Vîrciorog şi în  ua-urile 25-27 şi 34. În actul de control parţial 
nr.1582/23.04.2013, efectuat în cantonul nr. 9 Vîrciorog,  este înscrisă numai  u.a.34. 
 Ca urmare solicitării nr. 2839/18.07.2013,a pădurarului Lup Iosif, privind efectuarea a 12 zile de 
concediu, în perioada 17.07-19.07.2013, i s-a efectuat, de către the. Dobra Daniel, control de fond cu 
predarea - primirea Cantonului nr. 9 Vîrciorog, de la pădurarul Lup Iosif, către pădurarul Vârciu Marin, 
titularul Cantonului nr. 12 Vârtop.  Cu această ocazie au fost întocmite 4 acte de control de fond (în 
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fondul forestier proprietate publică a statului, în fondul forestier proprietatea persoanelor fizice,  în 
fondul forestier proprietatea Biserici Arieşeni şi în fondul forestier proprietatea composesoratului 
Lăpuş).  

Au fost marcate, cu ocazia controlului, un număr de 9 cioate în fondul forestier de stat, cu un 
volum de 0,772 mc şi o valoare de 112,48 lei. 
 În nici unul din actele de control de fond încheiate de către teh. Dobra Daniel nu sunt trecute ua-
urile care s-au parcurs cu ocazia controlului. Procesul verbal de predare-primire a  Cantonului nr. 9 
Vîrciorog a fost încheiat în data de 19.07.2013. 
 După refacerea calcului valoric al cioatelor nejustificate, s-a constatat faptul că valoarea a fost  
calculată greşit, valoarea reală fiind de 202,82 lei lei. Diferenţa de recuperat este de 90,34 lei. 
 Potrivitpontajului pe luna august al Districtul nr. II Arieşeni, întocmit de teh. David Beniamin, 
pădurarul Lup Iosif a revenit din concediu de odihnă la data de 01.08.2013, dată la care trebuia să preia 
cantonul la care era titular. La data de 07.08.2013 a intratdin nou în concediu de odihnă, până la data de 
09.08.2013, după care este pontat până la 30.08.2013. 
 Potrivit condicii de serviciu a Cantonului nr. 9 Vîrciorog, titular de canton Lup Iosif, în perioada 
01.08-09.08.2013 a fost în concediu de odihnă. În perioada 12.08-30.08.2013 are completat în condică 
diverse activităţi,  respectiv preluare canton (dar care nu a fost preluat), inventariere U.P.IV, u.a.64, pază 
în raza cantonului u.a.41-50, marcări în păduri proprietate particulară, împreună teh. David Beniamin, 
în data de 22.08.2013, în condiţiile în care teh. David Beniamin, în data  de 22.08.2013 a inventariat 
masă lemnoasă în U.P.IV, u.a.1A.  Deasemenea, în data de 23.08 şi 26.08.2013,  împreună cu teh. David 
Beniamin au continuat preluarea cantonului, în condiţiile în care în condica teh. David Beniamin acesta 
a efectuat marcări în cantonul nr. 8 Şteiu în data de 23.08 şi în 26.08.2013 a fost la sediu O.S.Gârda. 
 Se desprinde concluzia că, completarea condicii de către Lup Iosif s-a făcut fictiv. 
 Începând cu data de 01.09.2013  Lup Iosif „pădurar în cadrul O.S.Gârda, trece tehnician silvic 
în cadrul O.S.Gârda”.  
 În timpul controlului efectuat de către echipa de la RNP-Romsilva, întrucât au fost identificate 
deficiențe privind modul în care a fost promovat Lup Iosif în funcția de tehnician în aparatul central al 
ocolului, a fost anulată decizia de promovare. 
  
 X.6.2.Referitor la anumite aspecte din activitatea fostului salariatJurj Traian 
 Potrivit Deciziei nr. 102/11.06.2013, începând cu data de 12.06.2013 a încetat contractul 
individual de muncă al tehnicianului Jurj Traian. 
 În condica de prezenţă a Ocolului Silvic Gârda, ultima zi în care acesta a semnat, a fost data de 
11.06.2013. În pontajul pentru luna iunie 2013, întocmit de către ing. Olar Gheorghe, responsabil 
normare – resurse umane, ultima zi pontată a fost data de 11.06.2013. 
 Nota de lichidare pe numele Jurj Traian, întocmită în baza deciziei de pensionare, a fost încheiată 
de şeful compartimentului personal ing. Olar Gheorghe în data de 12.06.2013 (când  Jurj Traian nu mai 
era angajatul O.S.Gârda) şi nu este înregistrată în registrul de intrare-ieşire al ocolului. 
 Predare-primirea dispozitivelor speciale de marcat cu amprenta pentagonală AB-07-01 şi cu 
amprentă circulară RP-1-141 de la tehnicianul Jurj Traian, către şeful de ocol s-a făcut cu procesele 
verbale de predare- primire nr. 2301/13.06.2013, respectiv nr. 2300/13.06.2013, în condiţiile în care 
tehnicianului Jurj Traian începând cu  data de  12.06.2013 i-a încetat contractul individual de muncă. 
 Predarea- primirea compartimentului şi a documnetelor ce le-a avut în gestiune tehnicianul Jurj 
Traian s-a făcut către Ing. Ivan Marinel în data de 01.07.2013, cu procesul verbal de predare-primirenr. 
2634/05.07.2013 de către teh. Jurj Traian, dată la care acesta nu mai era angajatul O.S.Gârda. 
 Nota de licidare a fost semnată de către compartimentul financiar-contabilitate în data de 
01.10.2013. 
 

B. MĂSURI PROPUSE 
 

1.Transmiterea prezentuluiRaport la: 
-Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția de Combatere și Investigare a Fraudelor, 

cu propunerea de a se efectua cercetări, în vederea stabilirii împrejurărilor în care au fost săvârșite faptele 
prezentate în acesta, pentru a se constata dacă sunt  întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor și 
pentru a se aplica măsurile legale; 

- autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru informare; 
- Direcția Silvică Alba, pentru luare la cunoștință și aplicarea măsurilor aprobate. 
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Termen: imediat după aprobarea Raportului aprobat. 
Răspunde: Direcția Fond Forestier din RNP-Romsilva. 

2. Sesizarea organelor de cercetare penală, competente teritorial,  asupra modului de utilizare de
către șefii de district Dobra Daniel și David Beniamin, precum și de către ing. Olar Gheorge, a 
dispozitivelor  de marcat cu amprenta rotundă, cu ocazia efectuării de către aceștia a lucrărilor de punere 
în valoare, în perioada 2011-2013. 

Termen: imediat după primirea Raportului aprobat. 
Răspund: directorul și consilierul juridic ai Direcției Silvice Alba. 
3. Sesizarea organelor de cercetare penală, competente teritorial,  asupra modului prin care s-a

reconstituit dreptul de proprietate asupra a 6,61 ha teren forestier în favoarea lui Stan Simona Valeria și 
Stan Dorin, precum și modul în care Stan Dorin, fostulșef al Ocolului Silvic Gârda,  în calitatea de 
membru al Comisiei locale Arieșeni, a susținut aplicarea prevederilor legale, în acest caz. 

Termen: imediat după primirea Raportului aprobat. 
Răspund: directorul și consilierul juridic ai Direcției Silvice Alba. 

4. Aplicarea măsurilor de sancționare disciplinară a salariaților Ocolului Silvic Gârda și ai
Direcției Silvice Alba, în sarcina cărora au fost reținute abateri disciplinare, precum și a altor măsuri, 
potrivit celor consemnate în Anexa nr. 7. 

Termen: imediat după primirea Raportului aprobat. 
Răspund: directorul și consilierul juridic ai Direcției Silvice Alba. 

5. Aplicarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea  activității Ocolului Silvic
Gârda, așa cum sunt consemnate în  Anexa nr. 8. 

Termen: imediat după primirea Raportului aprobat. 
Răspunde: directorul Direcției Silvice Alba. 

6. Trimitereanotelor de constatare întocmite de membrii comsiei de control numită prin Nota de
propuneri nr. 9644/12.09.2013,aprobată de Directorul General al RNP-Romsilva, împreună cu situațiile 
întocmite pe parcursul controlului, la Direcția Silvică Alba, în vederea analizăriiși aplicării măsurilor 
consemnate în acestea. 

Termen: imediat după primirea Raportului aprobat. 
Răspunde: Direcția Fond Forestier din RNP-Romsilva. 

Anexele nr.1-8 și documentația foto (fotografii realizate pe teren, în perioada 17.09-01.11.2013, 
precum și imaginirealizate de pe ortofotoplanuriledin anul 2005 și din anul 2010 alezonei controlate  ) 
fac parte integrantă din prezentul Raport. 

Prezentul Raport a fost elaborat în baza Notelor de constatare întocmite de către membrii 
Comisiei de control numită prin Nota de propuneri nr. 9644/12.09.2013,aprobată de Directorul General 
al RNP-Romsilva. 

Vă rugăm să analizați și să dispuneți! 

Consilier 

VALERIU  GEORGESCU 




