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Subscrisa, Regia Nationala a Padurilor - ROMSIL V A, Directia Silvica 
Ialomita cu sediul in Slobozia, sos. Bucuresti Constanta, nr. 1 - jud. Ialomita, cu 
numar de ordine la RC J21/688/1992 si CF RO 1590120 Cont bancar RO20 
RZBR 0000 0600 0052 4512 deschis la Raiffeisen Bank Slobozia si 

· ROI 7TREZ3915069XXX000393 la Trezoreria Slobozia prin reprezentantii sai 
legali, formuleaza 

NOTE SCRISE . 
privind plangerea penala înregistrată la IPJ Slobozia cu nr. 66212/09.04.2020 

În fapt, după ce a fost formulata plângerea penala nr. 66212/09.04.2020, 
Direcţia Silvica Ialomita a dispus efectuarea unei cercetări disciplinare a 
persoanelor ce au avut atributii şi obligaţii de serviciu privind realizarea 
lucrărilor de regenerare artificiala a plantatiilor efectuate in perioada noiembrie 
2019 - februarie 2020, inu.a. 47A, 38C(A), 36 B, 46A, 3 lG(F), 41 A, 33 C, 37 
B, 34 Al , 34 A2, 32 A, din Cantonul Silvic Suditi, din cadrul Ocolului Silvic 
Slobozia. 

Cu ocazia cercetarilor disciplinare au fost audiati următorii salariati ai 

Directiei Silvice Ialomita - Ocolul Silvic Slobozia: 
1. - 11111111 - casierul Ocolului Silvic Slobozia, în calitate de martor. 
2. - I - şeful Pepinierei Buiesti, în calitate de martor. 
3. - D- -şeful de District al Ocolului Silvic Slobozia care a avut în 
arond~ntatiile realizate în Cantonul Suditi. 
4. - Illllllllllivtllll- responsabilul Compartimentului Impaduriri al Ocolului Silvic 
Slobozia. 

În cadrul cercetarii •disciplinare privind realizarea lucrărilor de regenerare 
artificiala a plantatiilor efectuate in perioada noiembrie 2019 - februarie 2020, in 
u.a. 47A, 38C(A), 36 B, 46A, 31G(F), 41 A, 33 C, 37 B, 34 Al , 34 A2, 32 A, 
din cantonul sil vie Suditi, din cadrul Ocolului Silvic Slobozia persoanele audiate au 
făcut urmatoarele recizari: 

casierul Ocolului Silvic Slobozia - în cadrul cercetarii 
disciplinare a dec ara ca: 

Prin dispoziţiile de plata_ ale şefului de ocol dl. N- B- semnate de 
acesta şi contabilul şef, cu pontajul ataşat a fost efectuata plata zilierilor pentru 
lucrările executate. 



Toate dispozitiile de plata au fost în valoare de 5000 lei find plafon maxim de 
plata în mrnmerar conform legii. Padurarul I. AIII nu venea în fiecare zi sa 
ridice sumele de· bani aferente zilierilor, acesta ridica sumele de bani necesare 
pentru una sau mai multe dispozitii . 

Sumele de bani se ridicau la un interval de 2-3 zile, iar acestea erau de 5000 
si 15000 lei. 

Dispozitiile de plata se semnau în aceiaşi zi, iar eu nu am dat niciodată bani 
altcuiva decât padurarului I.~ Plata o faceam padurarului numai când 
venea seful ocolului ca sa semneze. Presupun ca padurarul facea plata zilierilor cu 
banii ridicaţi de la ocol. 

- seful Pe inierei Buiesti, în cadrul cercetarii disciplinare 
a declarat unnatoarele: 
Pentru lucrările de regenerare artificiala din Cantonul Suditi, puietii erau ridicaţi 
cu maşinile înregistrate cu numere de înmatriculare pe Bulgaria care erau 
proprietatea d-lui. ~ persoana care nu era angajata a ocolului 
silvic, iar de doua ori puietii au fost ridicaţi de dl. M 

Puietii erau încărcati în masinile d-lui. D C la solicitarea 
telefonică a d-lui. ~M~ ' 

Dl. B- ~ spunea doar „vezi ca vine D„ sa ia puietii", aşa s-a 
procedat din anul 2016 si pana în prezent. 
Pentru puietii livrati făceam zilnic avize pe Cantonul Suditi, avizele fiind 
semnate de persoana care ridica puietii, respectiv dl. rtlll C-

Pentru confirmarea numarului de puieti ţineam legătura cu padurarul de 
canton, comunicandu-i acestuia cantitatea de puieti şi numărul de legături, iar 
padurarul de canton ~ ~ confirma după sosire ca i-a primit, iar dl. 

avea cunoştinţa de numărul puietilor livrati. 
Tot ce am livrat în Cantonul Suditi am livrat din dispoziţia 

verbala/telefonica a d-lui. ~~-

- seful de district al Ocolului Silvic Slobozia, în 
cadrul cercetarii disciplinare a declarat unnatoarele: 

·Întrebarea nr. l adresata de dl. I_ C_ , Primul bon de lucru 
este semnat pe partea de recepţie la data de 29.11 .2019 ? 

Răspuns - La data de 12.11.2019 am fost repartizat in functia de sef 
district la Ocolul Silvic Slobozia, iar în data de 29.11.2019 am semnat recepţia 
lucrarilor de regenerare artificiala din Cantonul Silvic Suditi fără sa verific 
situaţia reala din teren, bazandu-ma pe cele comunicate de dl. B-~ şi 
dl. J.illtllla ca lucrările sunt executate în mod corect şi complet. 
Privind lucrarea de Control anual al regenerarilor din Cantonul Suditi fac 
precizarea ca nu am participat la acest control. 

Întrebarea nr. 2 adresata de dl. - C- ,,Ati făcut recepţia la 
4 bonuri de lucru pentJ.u plantarea la completari de 266.000 puieti,iar în urma 
verificarilor din teren s-au găsit în teren ca au fost plantati doar 50.671 puieti. De 
câte ori aţi fost în perioada noiembrie-decembrie 2019 ianuarie-februarie 2020 
în Cantonul Sudi ti ? 

Răspuns - În cantonul Suditi am fost de circa 7-8 ori findca erau lucrări în 
tot districtul. Nu am avut îndrumare de la nimeni. Am efectuat patrulari peste 



to1, mclus1v cu Jandarmeria şi multe alte sarcini pe care trebuia sa le îndeplinesc 
smgur. 

Întrebarea nr. 3 adresata de dl. I- ~ ,, Aţi văzut puietii 
insilozati ? 

Răspuns - Am văzut puietii insilozati dar nu ştiu in ce cantitate si exact in 
ce santiere( unitati amenajistice). 

Întrebarea nr. 4 adresata de dl. - C. ,,Cum aţi întocmit receptiile la 
pontaje şi lucrări? 

Răspuns - Nu am avut experienţa, nu am avut îndrumare. L-am chemat pe 
dl. ~~să mă ajute, a venit în teren de fata cu mine de aproxi1nativ 5-
6 ori. I-am arătat cum se planteaza iar dl. ~ M„ spunea echipei de lucru 
sa rectifice lucrarea findca erau rânduri cu câte 2-3 puieti în groapa. 

Întrebarea nr. 5 adresata de dl. I- C- ,, Cum explicati ca 
majoritatea celor care au controlat au găsit puieti plantati doar pe capetele 
randurilor ? 

Răspuns - Nu ain sesizat, nu m-am gândit ca aceştia nu vor planta 
randurile integral. 

Întrebarea nr. 6 adresata de dl. ~ M. ,,Se vedea ca aceştia au 
facut gropi conform normelor sau nu ? · 

Răspuns - Se cunostea ca puietii sunt plantati la despicatura şi ca nu sunt 
plantati în gropi. 

Întrebarea nr. 7 adresata de dl. I- C- ,,Considerati ca Suditi 
este un canton cu cea mai mare activitate din ocol privind regenerarile 
artificiale? 

Răspuns - I-am sesizat lui B-MJIIIII ca nu se planteaza corect. Dl 
~-era cel care coordona lucrarea împreuna cu şeful echipei de lucru 
D  C . 

Întrebarea nr. 8 adresata de dl. ~ C- ,,Cine a efectuat 
pontajul zilierilor ? 

Răspuns - Padurarul I~ intocmea pontajele. Padurarul -· 
intocmea şi recepţia, care era sarcina mea. Eu doar semnam. La recepţia cu nr. 
7829/29.1.2019 eu am scris cantitatile de puiet i dar sumele şi calculul valoric au 
fost efectuate tot de padurar. DL :i=-M- a coordonat toate lucrările, 
acesta îl suna pe padurar sa facă pontaj ele pentru plata. 

Întrebarea nr. 9 adresata de dl. S- c. ,,Te-a forţat cineva sa 
semnezi pontajele de zilieri ? 

Răspuns - Am semnat pontajele la presiunea şefului de compartiment 
BIIIIIIIIIIIIM--

În treba rea nr. 10 adresata de dl. G M. ,,Padurarul era prezent la 
semnarea pontajelor ? 

Răspuns - De multe ori padurarul îl suna pe dl . B-M. sa ii spună 
acestuia ca nu se planteaza corect. 

Întrebarea nr. 11 adresata de dl. I- C- ,,Ai fost de 7-8 ori în 
cantonul Suditi sa vezi lucrarea, l-ai văzut pe dl. B- ~ sa discute cu 
echipa, a spus acestora sa rectifice lucrarea ? 

Răspuns - Mai rectificau lucrările din plantatii dar superficial cu pământ 
luat de alături. Fiind nou si rară experienta am avut încredere in d-l ~ 4111 , 



Intrebarea nr. 12 adresata de dl. 1- C- ,, Cum ai semnat? 
L-::,i înştiinţat pe padurar ? 

Răspuns - L-am întrebat pe padurar de ce trece pe pontaj zeci de zilieri 
dacă pe teren nu sunt mai mulţi de 7-8, maxim 10 cu tot cu r:>1111 C- 
şeful de echipa care nu participa niciodată la lucrări . 

Nu am fost niciodată de fata când s-au plătit zilierii. Nu ştiu cum au fost 
efectuate plăţile sau cui au fost efectuate aceste plati. 

Nu l-am văzut niciodată pe padurar sa plătească zilierii în teren. B
~ se ducea sa le aducă apa la zilieri pentru ca aceştia nici apa nu aveau, 
doar DIII C- le aducea acestora câte o ciorba. 

Fata de cele sus mentionate se constata ca dl. P- D- a 
încălcat urmatoarele prevederi din Fisa Postului, respectiv: 
- art. 31 din Cap. II - ATRIBUTII,LUCRARJ SARCIN1,privind stabilirea 
necesarului de puieti pe specii pentru executarea lucrarilor de impaduriri din raza 
districtului 
- art. 33 din Cap. II - ATRIBUTII,LUCRARI SARCINI -organizeaza si asigura 
realizarea lucrarilor de regenerare a padurilor, potrivit sarcinilor stabilite de ocol; 
- art. 34 din Cap. II - ATRIBUTII,LUCRARI SARCINI, privind urmarirea şi 
asigurarea realizarii lucrarilor de ajutorare a regenerarilor naturale şi de 
intretinere a plantatiilor tinere dinraza districtului. 
- art. 35 din Cap. II - ATRIBUTII,LUCRARJ SARCIN1, privind efectuarea 
controlului anual al regenerarilor şi inventarierea puietilor din pietele de proba, 
potrivit dispozitiilor date de către ocolul silvic. 
- art. 43 din Cap. II - ATRIBUTII,LUCRARI SARCIN1, privind executarea 
receptiei cantitative şi calitative a tuturoir lucrarilor executate în raza districtului 
şi predarea acestora padurarilor pe baza de procese-verbale de recepţie, a 
bonurilor de lucru şi lista de plata conform instructiunilor în vigoare. 
- art. 47 din Cap. II - ATRIBUTII,LUCRARI SARCINI- -organizeaza, 
coordoneaza si controleaza permanent toate activitatile si sarcinile padurarilor din 
subordine; 

- art. 54 din Cap. II -ATRIBUTII,LUCRARI SARCINI- este responsabil 
impreuna cu padurarii din subordine de respectarea instructiunilor prevazute in 
normele metodologice de aplicare a Legii 52/2011 ( legea zilierilor) , actualizata; 

- res onsabil Corn artiment Jnpaduriri, a declarat în 
cadrul Consiliului de Diciplina urmatoarele: 

Întrebarea nr. 1 adresata de dl. - C- . ,,Ati întocmit 
controlul anual faza de birou unde aţi menţionat ca - Nu sunt calamitati în 
plantatii'' ? 

Răspuns - La data executarii controlului toate plantatiile din Cantonul 
silvic Suditi erau bune. Eu am prelucrat datele din teren. · La data controlului 
anual comisia de recepţie nu a avut posibilitatea fizica sa verifice fiecare 
plantatie, controlul acestora fiind efectuat prin sondaj. · 

Întrebarea nr. 2 adresata de dl. I-.it:- ,In urina Controlului 
anual a reiesit un necesar de doar 19,3 ha completari. 

Răspuns - La plantatiile mai vechi de doi ani programul nu îţi mai da voie 
sa comyletezi mai mult de 2 %, acest program nu ia în calcul pierderile grupate. 

lntrebarea nr. 3 adresata de dl. I- C- -Majoritatea 
plantatiilor erau inregistrate în situaţia controlului anual cu o reusita de 75%. ? 



Răspuns - Una era îmegistrată cu un procent de reusita cu 70% , iar alta 
cu Ul:. proceiit ele. re1..1~; i1.3 de 75% în Cantorrnl Silvic ~:.1c1iti . Cc:T-:isi2 a verificat 
doar una sau trei plantatii, nu au fost verificate toate. Pietele verificate de 
comisie corespundeau cu controlul. Dl. 4~preşedintele comisiei a fost 
în concediu medical în acea perioada şi nu a semnat controlul anual. 

În aceste condiţii consideram ca Dl. Director ca. S. conform 
atributiilor din fisa postului şi în calitate de reponsabil impaduriri de la nivelul 
Directiei Silvice Ialomita în situaţia imbolnavirii d-lui . . NIi NIIIIII trebuia 
sa desemneze alta persoana din cadrul directiei silvice sau sa meargă personal 
sa verifice plantatiile din teren. 

Întrebarea nr. 4 adresata de dl. I- C- ,,La tine ajung toate 
fisele de control anual, de ce acestea sunt semnate numai de padurar ? 

Răspuns - Şeful de district era în concediu. Am crezut ca acestea sunt 
semnate de padurarul vecin. 

Întrebarea nr. 5 adresata de dl. I- C- ,, Ai intocmit planul 
Tehnico Organizatoric pentru regenerarile anuale din Cantonul silvic Suditi. 

Răspuns - Dl. B-MIIIII a declarat ca în ultim.ii 2 ani la nivelul 
Ocolului Silvic Slobozia nu a fost aprobat Planul Tehnico Organizatoric al 
lucrarilor de regenerare. 

Întrebarea nr. 6 adresata de dl. ca C „Cum justifici diferenta dintre 
procentul de 2%, respectiv procentele de 25-30% pentru care s-au facut 
completari? 
Raspuns: Dl director - S- mi-a dat dispozitie sa plantez conform 
realitatilor din teren.In caset sens depun adresa semnata de dansul , pe care am 
gasit-o pe birou. Adresa nu este datata, nu are numar de inregistrare si nici 
stampila. 

Întrebarea nr. 7 adresata de dl. I- C- ,,Intre puietii 
expediati şi receptionati sunt diferente foarte mici, cum explicati diferenţa dintre 
necesarul de puieti mentionati în Planul To de 220.000de puieti şi puieti plantati 
în teren în numar de 266.000 , nu ai făcut corespondenta cu controlul anual ?? 

Răspuns - Cei 40.000 de puieti plantati în plus fata de controlul anual a 
fost stabilit de mine împreuna cu padurarul I. A„ în urma discutiilor 
purtate. 

La dispoziţia domnului director ~ am procedat la completari 
în plantatii. 

Întrebarea nr. 7 adresata de dl. Illllllc- ,,In luna octombrie
noiembrie s-au mai uscat 40.000 de puieti ? A fost vreo seceta groaznica 
înseamnă. Ai vreo aprobare scrisa? 

Răspuns - Dl Director ~ S„ mi-a dat dispoziţie sa plantez 
conform realitatilor din teren, nu conform dispozitiilor tehnice în vigoareAm 
avut nevoie de puieti doar in Cantonul Suditi. 

Întrebarea nr. 7 adresata de dl. - C- ,,Consideri ca acest 
Canton silvic Suditi necesita o atenţie deosebita, în sensul ~a are multe plantatii ? 



Răspuns - Da in măsura timpului disponibil am acordat o atenţie 

satisfacat.oare în privinta lucrarilor executate în canton. 

Întrebarea nr.' 8 adresata de dl. ~ C. ,,Daca era seceta şi se uscau 

puietii trebuia facuta procedura stabilita prin lege , pentm stabilirea 

calamitatatilor si respectiv a numarului de puieti ? 

Răspuns - Am rapoarte de la padurari ca puietii plantati în Cantonul 

Silvic Suditi s-au uscat datorită secetei excesive. 

Întrebarile nr. 9 si 10 adresate de dl. I- C- ,, Puietii din 

Pepiniera de ce au fost transportati de dl. :r=-c- ? Cum a livrat r■ 

V- puietii, la dispoziţia cui ?? 

~ăsp uns - Eu am dat dispoziţie ca fiecare padurar să se descurce cu 

transportul puietilor. Am dat dispoziţie ca puietii să se dea către Suditi dar 

niciodata nu am zis prin cine. 

Întrebarea nr. 11 adresata de dl. - ~ ,,De când sunteţi 

responsabil la Compartimentul impaduriri din cadrul Ocolului Silvic Slobozia ? 

Răspuns - De trei ani şi jumătate, din anul 2016 sunt responsabil la 

impaduriri în cadrul Ocolului Silvic Slobozia. Aşa ştiu ca se proceda, echipele de 

zilieri veneau şi îşi ridicau singure puietii pe care trebuiau sa ii planteze. 

Întrebarea nr. 12 adresata de dl. ~ C- ,,Echipa de zilieri a 

lui D-=:. a venit odată cu tine ? 

Răspuns - Când am venit la Ocolul Silvic Slobozia echipa lui -

C- executa deja lucrări de impaduriri la ocol. 

Întrebarea nr. 13 adresata de dl. - C- ,,De câte ori ai 

verificat lucrările din teren la Cantonul Suditi ? 

Răspuns - Lucrările din Cantonul Suditi au fost verificate de 2-3 ori 

împreuna cu şeful de district. Puietii ce urmau să fie plantati i-am văzut 

insilozati. 
Întrebarea nr. 14 adresata de dl. I- C-. ,,Ati făcut verificat 

dacă puietii erau insilozati ? 

Răspuns - Puietii ce urmau să fie plantati i-am văzut insilozati. Pentru 

necesarul de puieti din cadrul Cantonului Silvic Suditi m-am deplasat împreuna 

cu ~ la Tulcea sa aducem puietii pentru plantat. 

Întrebarea nr. 15 adresata de dl. I- C- ,,Seful de district va 

avertizat ca lucrarea nu este corespunzatoare ? 

Răspuns - Şeful de district m-a atenţionat ca lucrarea nu este conforma, 

iar în urma acestei sesizari m-am deplasat şi am dispus rectificarea lucrarii dar nu 

am reverificat la semnarea receptiei dacă acestea au fost rectificate în realitate. 

Întrebarea nr. 16 adresata de dl. I- C „ P- D-
v-a avertizat ca nu sunt plantati bine puietii ? 

Răspuns - O data sau de doua ori am fost sesizat de P-ra ca 

lucrarea nu este conforma. 

Întrebarea nr. 17 adresata de dl. I- ca.. ,,Cum explicati 

diferenţa mare dintre puietii găsiţi la numarare şi puietii îruegistraţi ca plantati 

prin bonurile de lucru,respectiv lipsa a unui numar de 215.000 de puieti din 

266.000 puieti plătiţi ? 

Răspuns - Când am fost în teren am verificat lucrarea doar calitativ nu am 

verificat şi numă1ul de puieti. Nu corespundeau gropile efectuate iar dilnensiunea 

1 or nu era conforma. 



Întrebarea nr. 18 adresata de dl. 1- C- ,,Toţi care au 
controlat au decalarat ca puietii au fost plantati la despicatura, si ca nu s-au 
executat gropi? 

Răspuns - Am sesizat ca gropile nu erau conforme, şi am atras atenţia să 
se planteze conform normelor. Receptiile sunt întocmite de padurar şi şeful de 
district. Nu am cunoştinţa dacă padurarul a făcut receptiile. 

Întrebarea nr. 19 adresata de dl. I- C- ,,Ati semntat ca şef 
de compartiment de realitatea datelor din t~ 

Răspuns - Fizic îmi este imposibil sa verific fiecare lucrare. 
Întrebarea nr. 20 adresata de dl. I- C- ,,Din toată campania 

de impaduriri Cantonul silvic Suditi, reprezintă cca 40% din totalul plantatiilor 
executate la nivelul Ocolului Silvic Slobozia. Din 260.000 de puieti plătiţi ca 
plantati, peste 200.000 de puieti nu s-au găsit în teren, iar ceilalţi găsiţi, în jur de 
30%, sunt plantati prost - la pana, şi nu se vor prinde. V-ati dus a doua oara ca sa 
verificaţi ? 

Răspuns - Când am fost mi-au spus ca mai sunt puieti de plantat. O 
singura data am găsit nereguli. Nu am fost la recepţia lucrarii. În u.a. 38 B şi în 
u.a.47 am dispus refacerea lucrarii. 

Întrebarea nr. 21 adresata de dl. S- C- ,,D-lui. _CIIIII , 
fostul padurar i-ai numarat şi imputat un numar de 700 puieti lipsa, cum explici 
ca acum nu ai numarat peste 200.000 de puieti lipsa? 

!lăspuns - Aşa am primit dispoziţie. 
Intrebarea nr. 22 adresata de dl. - ~ ,,Ai semnat de 

realitatea lucrarii ? 
ţăspuns - M-am bazat de şeful de district şi pe padurar. 
Intrebarea nr. 23 adresata de dl. C- C. ,,La experienţa ta de câţiva ani 

ai apreciat calitatea lucrarii ? . 
ţ_ăspuns -Am fost şi o data am refuzat recepţia. 
Intrebarea nr. 24 adresata de dl. I- C- ,,Seful de district 

declara ca recepţia a fost semnata la presiunea dl B-~ 
Răspuns - Nu este adevărat. 
Întrebarea nr. 25 adresata de dl. 1- C- ,,Având în vedere ca 

dl 1=-~ era nou angajat nu c=:ati ca acesta trebuia indrumat şi 
verificat deoarece vorbim despre cel mai mare santier din ocol? 

Răspuns - Nu îmi dau seama de ce au făcut receptiile ca s-au plantat 
260.000 de puieti, nu mi-a adus la cunoştinţa ca nu ştie sa îşi facă recepţia. Nu 
ştiu de ce padurarul nu ştie de puieti. 

Întrebarea nr. 26 adresata de dl. ~ M. ,,Unde sunt puietii 
neplantati ? 

Răspuns - Nu stiu. 
Întrebarea nr: 27 adresata de dl. ~VIII „Cine intocmea pontajele 

de zilieri? 
ţ!..ăspuns - Padurarul şi şeful de district întocmeau pontajele de zilieri. 
Intre ba rea nr. 28 adresata de dl. S-~,, Câţi oameni erau zilnic 

la plantat? 
Răspuns -La plantat erau zilnic peste 15 persoane. -
Întrebarea nr. 29 adresata de dl. S-vllllll „Ati verificat vreodata 

conformitatea datelor din registrul de zilieri cu realitatea prezentei zilierilor din 
teren? 



Nc:srm.ns - Nu am verificat confom1itatea datelor din registrul de zilieri cu 
realitatea prezentei acestora din teren deoarece nu am treaba cu registrul de 
zilieri. 

Întrebarea nr. 30 adresata de dl. ~ M „Cand pe pontaje au fost 
inscrisi 36 de zilieri într-o singura zi de munca şi în teren nu au fost mai mulţi de 
15 zilieri, nu v-ati pus întrebarea diferentelor in acest sens? 

Răspuns - Nu mi-am pus problema. Şeful de ocol aproba pontajele după 
ce semnam eu la compartiment de necesitate, oportunitate, realitate şi legalitate. 
Am vazut cum padurarii au primit bani de la casier sa plătească zilierii dar nu de 
fiecare data, cand s-au facut platile. 

Întrebarea nr. 31 adresata de dl. S--,, Aţi verificat dacă banii 
au ajuns efectiv la zilieri ? 

Răspuns - Nu am cunoştinţa dacă banii au fost daţi efectiv zilierilor, dar 
am cunoştinţa ca registrul a fost semnat de zilieri ca dovada ca aceştia au ridicat 
banii. 
Imi cunosc atributiile din fisa postului. 

Întrebare~ nr. 32 adresata de dl. s-vlll „Au fost efectuate 
presiuni asupra dumneavoastră . sa semnaţi pontaJ ele si celelalte documente 
aferente regenerarilor artificiale ? 

Răspuns - Nu au fost făcute presiuni asupra mea sa semnez pontajele. 
Adresa neinregistrata de confirmare a plantatiilor din teren ce urmau să fie 
efectuate în plus pentru cei 40.000 de puieti la Cantonul silvic Suditi fata de 
numărul celor necesari înregistraţi în Controlul anual, a fost adusă personal în 
biroul meu de Director al Directiei Silvice Ialomita dl. <:as• . 

Întrebarea nr. 33 adresata de dl. S~ V- ,,Şeful Oc~lului Silvic 
Slobozia a beneficiat de sumele de bani primite pentru zilierii care au fost 
înregistraţi în plus ca fiind prezenti pe pontajele de zilieri ? 

Răspuns - Nu am cunostinta. 
Întrebarea nr. 34 adresata de dl. I- C- ,,În luna ianuarie 36 

de zilieri au fost înregistraţi în registrul de zilieri ca au muncit 1 O ore pe zi iar 
dvs aţi spus ca erau 10-15 zilieri în fiecare zi ? 

Răspuns - Când eu am fost pe terem asa erau, circa 10-15 zilieri. 
Întrebarea nr. 35 adresata de dl. - C- ,,i.-~ este 

padurar titular de doar doi ani, o lucrare de miliarde de lei nu trebuia verificata ? 
Răspuns - Şeful de ilistrict şi padurarul sunt răspunzători de ce documente 

au întocmit. 
Întrebarea nr. 36 adresata de dl. ~ M. ,,Dacă şeful de district 

luase în primire lucrarea de regenerare de la Cantonul silvic Suditi de doar 1 O 
zile, acesta nu trebuia ajutat? 

Răspuns - Nu am ştiut ca acesta nu are cunoştinţa de efectuarea unei 
receptii. 

Întrebarea nr. 37 adresata de dl. - C. ,,Ai făcut completari în 
primavara, de ce nu ai întocmit devizele de impadurire? 

Răspuns - A fost timpul scurt, pe total m-am inchis pe suprafata si 
numa1ul de puieti. 

Întrebarea nr. 38 adresata de dl. S- CIIII „Ai cunoştinţa ca în UP 
Vladeni sunt peste 20 de ha neplantate, iar tu le-ai raportat ca fiind plantate ? 

Răspuns - Nu am cunoştinţa, nu face obiectul prezentei. 



i.ntrebarea nr. 39 adresata de dl. 1- C- ,,De ce nu a1 
lucrările prinse în devize ? 

Răspuns - Ca numar de puieti sunt prinse în devize. 
Întrebarea nr. 40 adresata de dl. G_ M_ ,,Consideri ca ai deficiente 

în elaborarea documentelor? 
Răspuns - Nu am spus ca lucrez perfect. 

Fata de cele sus mentionate se constata ca dl. ~ ~ a 
încălcat urmatoarele prevederi din Fisa Postului, respectiv: 

1. - pct. 7, alin. 1, Cap. II din Fisa Postului „ Stabileste şi repartizeaza pe 
disctricte necesarul de puieti forestieri pe specii, atât pentru lucrările de 
impaduriri în fond forestier. 
2. - pct. 1, alin. 2, Cap. II din Fisa Postului„ Verifica propunerile districtelor 
silvice pe baza cărora stabileste programele anuale de regenerare a pa.durilor şi 
urmăreşte executarea lucrarilor necesare pentru regenerarea acestora pe 
supra.fetele de pe care se exploateaza lemnul şi actioneaza în circuitul productiv, 
prin impadurire, terenurile goale din fondul forestier. 
3. - pct. 3, alin. 2, Cap. II din Fisa Postului „ analizează datele operative luând 
măsurile necesare ce se impun pentru realizarea programului de regenerare. 
4. - pct. 4, alin. 2, Cap. II din Fisa Postului „raspunde de impadurirea tuturor 
supra.fetelor exploatate, a golurilor din fondul forestier, etc. 
5. - pct. 9, alin. 2, Cap. II din Fisa Postului „Organizarea, executarea lucrarilor 
de intretinere şi completare a regenerarilor naturale, precum şi de refacere a 
culturilor calamitate. 
pct 10 al 2 ,Cap II din Fisa postului -organizeaza efectuarea controlului anual 
al impaduririlor 
6. - pct. 13, alin. 2, Cap. II din Fisa Postului „La inceperea campanilor de 
impaduriri urmăreşte să se facă instruirea teoretica şi practica a personalului , 
verifica aplicarea formulelor şi schemelor de impaduriri din fondul forestier de 
stat, iar pe parcurs verifica executarea, calitatea şi executa recepţia lucrarilor de 
impaduriri şi intretinere a plantatiilor. 
7. - pct. 14, alin. 2, Cap. II din Fisa Postului„ Intocmeste dările de seama 
statistice pentru lucrările activitatilor de care răspunde, situaţii operative, 
devizele tehnice şi tine la zi toate evidentele tehnico-operative pentru lucrările 
specifice activitatilor de care răspunde. · 
8. - pct. 2 din Cap. III - Responsabilitatile postului - Responsabi. iC · 
privind regulamentele şi procedurile de lucru din Fisa Postului, dl. B 
M- potrivit pct. 2, are obligatia de a „respecta prevederile Contractului 
Colectiv de Munca şi ale Regulamentului intern în vigoare. 
9. - pct. 1 din Cap. III - Responsabilitatile postului - Responsabilităţi 

privind relatiile interpersonale/comunicarea din Fisa Postului, dl. Burcea 
Marius potrivit pct. 1, are obligatia de a „reprezenta compartimentul impaduriri 
în relatia cu directia si cu celelalte ocoale silvice. ' , , 
10. - pct. 2 din Cap. m - Responsabilitatile postului - Responsabilităţi 
privind relatiile interpersonale/comunicarea din Fisa Postului, dl. ~ 
~ potrivit pct. 1, are obligatia de a ;,raspunde de · corectitudinea şi 
veridicitatea informaţiilor transmise către conducere şi către personalul directiei. 



11. - pct. 6 din Cap. lll - Responsabilitatile postului - Responsabilităţi 

privind relatiile interpersonale/comunicarea din Fisa Postului, dl. Burcea 
Marius potrivit pct. l, are obligatia de a „raspunde şi semna pentrn legalitatea 
şi corectitudinea de fond şi forma a tuturor lucrarilor pe care le intocmeste 
potrivit atributiilor ce-i revin din fisa postului, precum şi a altora primite de la 
conducere, în termenele stabilite. 

Prin faptele lor angajatii audiati au incalcat dispozitiile : 
-art 52 lit a,b, g,j ,k din OUG 59/2000 - Statutul personalului silvic 
-art 57 lit a,b,d,i,l, din Regulamentul intern al RNP-Romsilva, in vigoare 
-art 20 lit a,b,d,i. privind obligatiile angaj atilor din Contractul Colectiv de 

Munca al RNP-Romsilva 
- art 4 alin 2 lit a,k art.12 alin 1 clin Codul de conduita etica si profesionala 

a salariatilor din cadrul RNP-Romsilva 
-art 39 alin 2 lit a,b,c,d,g din Codul Muncii 

Pana la data prezentei nu au putut fi audiati în cadrul cercetarilor 
disciplinare urmatoarele persoane: 
1. - ~~ - padurarul Cantonului silvic Suditi, deoarece acesta este în 
carantina la Tandarei 
2. -~ B- -şeful Ocolului Silvic Slobozia, aflat în concediu pe 
perioada cât activitatea scolara este întreruptă de starea de urgenţa. 

Alăturat anexam şi fotografii color de la unităţile amenajistice unde s-a efectuat 
controlul de regenerare artificiala. 

Consilier juridic, 
Stanciu Vi rel 




