REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR- ROMSILVA

Se aprobă,
Director General
George MIERLIŢĂ
Vizat,
Serviciul Juridic şi
Contencios Administrativ,
Nela COJOCARU

Domnului George MIERLIŢĂ,
Directorul General al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

RAPORT

Privind controlul efectuat la Ocolul Silvic Poieni, din cadrul Directiei Silvice
Maramureş în perioada 31.01 . - 11.02.2022, potrivit Deciziei nr. 33/26.01 .2022 a Directorului
General al RNP - Romsilva

1. Temeiul legai al controlului: Decizia nr. 33/26.01.2022 emisă de Directorut General al
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.
2. Perioada de desfăşurare a controlului: 31 .01. - 11.02.2022.
3. Controlul a fost efectuat de comisia numită prin Decizia nr. 33/26.01.2022 emisă de
Directorul General al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care a avut următoarea
componenţă:

Coordonatorul comisiei:

- ing. Mihail DINU, Serviciul Paza şi Protecţia Pădurilor - Ordin de deplasare nr.
92/26.01 .2022, care a verificat activităţile prevăzute de Cap.3. -Paza Pădurilor, Cap.4. - Protecţia
pădurilor şi Cap. 6-Alte aspecte, din Tematica de control înregistrată la nr. 866/26.01 .2022;
Membrii:
- ing. Valentin Dumitru LEANCA, Serviciul Fond Forestier şi Certificarea Pădurilor - Ordin
de deplasare nr. 90/26.01 .2022, care a verificat activităţile prevăzute de Cap. 1.1. - Fond forestier,
punere În valoare a masei !emncase, Cap. 1. 2. - Valorificarea/recoltarea masei lemnoase pe picior
şi Cap. 6 -Alte aspecte, dinTematica de control înregistrată la nr. 866/26.01 .2022;
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- ing. Marius RĂCILĂ, Serviciul Amenajarea Pădurilor şi Evidenţa Suprafeţelor - Ordin de
deplasare nr. 93/26.01.2022, care a verificat activităţile prevăzute de Cap. 2. Administrarea/Setviciile Silvice În Pădurile Aparţinând altor Deţinători, precum şi Perdele
Forestiere şi Cap. 6-Alte aspecte, dinTematica de control înregistrată la nr. 866/26.01 .2022;
- ing. Cristian VÎJIALĂ, Direcţia Comerciaiă - Ordin de deplasare nr. 91/26.01 .2022, care
a verificat activităţile prevăzute de Cap.1.2. - Valorificarea/recoltarea masei lemnoase fasonate,
provenită din partizi exploatate În regie proprie sau prestări setvicii şi Cap. 6 - Alte aspecte,
dinTematica de control înregistrată la nr. 866/26.01.2022.
4. Locul desfăşurării acţiunii de control: la sediul Ocolului Silvic Poleni, precum şi în
fondul forestier admnistrat de acesta.
5. Scopul şi perioada supusă controlului: verificarea activităţilor de fond forestier şi
valorificare/recoltare a amasei lemnoase, Administrarea/Serviciile Silvice în Pădurile Aparţinând
altor Deţinători şi Perdele Forestiere, Paza Fadului Forestier (starea infracţională şi
contravenţională începând cu anul intrării în vigoare a amenajamentului silvic) şi Protecţia
Pădurilor, privind respectarea actelor normative/reglementărilor interne în vigoare şi a procedurilor
operaţionale de către Ocolul Silvic Poieni, în perioada 01.01.2020-31.12.2022
6. Obiectivele controlului: potrivit Tematicii de control înregistrată la nr. 866/26.01.2022.
7. Date privind subunităţile controlate şi persoanele care au participat la control:

Ocolul Silvic Poieni, Ruscova nr. 21, localitatea Ruscova, Judeţu[ Maramureş.
Pentru perioada verificată, conducerea Ocolului Silvic Poieni a fost asigurată astfel:
- şef ocol - ing. Nuţu ŞOFRONICIU;
• contabil şef- ec. Vasile MIHAUY (01.01 .2020-25.02.2020);
- contabil şef- ec. Maria TIMIŞ (27.02.2020-24.10.2021);
- contabil şef - ec. Maria DRULE (25.10.2021-prezent).

Verificarea s-a efectuat în

prezenţa:

- dr.ing.

şef birou fond forestier la D. S. Maramureş;

- dr.ing.

birou paza şi protecţia pădurilor la D.S. Maramureş;

- ing.

- responsabilul activităţii de paza pădurilor la D.S. Maramureş;

- ing.

- responsabilul activităţii de fond forestier proprietate privată la D.S.

Maramureş;

- ing.

- responsabilul activităţii de producţie la D.S. Maramureş;

- ing.

- şeful Ocolului Silv:c Poieni;

- ec.
- ing.
- ing.

- contabil şef al Ocolului Silvic Poieni;
, responsabilul activităţii de paza şi protecţia pădurilor la O.S. Poieni;
- responsabilul activităţii de producţie la O.S. Poieni;
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- responsabilul activităţii de fond forestier proprietate privată la O.S.

- tehn.
Poieni;
-

- ing.
Poieni.

responsabilul

activităţii

de fond forestier şi certificarea

Precizări
supusă

cu privire la persoanele care au fost responsabilii
controlului.

1. Activitatea de paza

pădurilor

activităţilor verificate

în perioada

şi protecţia pădurilor:

, în perioada 01.01.2016 - 28.06.2016;

- ing.

, în perioada 29.06.2016 - 18.11.2019;

- tehn.

, în perioada 19.11.2019 - prezent.

- ing.

2. Activitatea de

producţie:

- ing.

în perioada 01.01.2020 - 05.03.2020;

- ing.

, în perioada 06.03.2020- 10.11.2020 şi 20.07.2021 - prezent;

- ing.

perioada 11.11.2020 - 13.01.2021;

- ing.

, în perioada 14.01.2021 - 19.07.2021

3. Contabilitate (contabil

şef):

- ec.

, în perioada 01.01.2016 - 24.08.2017;

- ec.

la O.S.

, în perioada 25.08.2017 - 26.02.2020;

- ec.

în perioada 27.02.2020 -24.10.2021;

- ec.

, în perioada 25.10.2021 - prezent.

REZULTATELE CONTROLULUI

Aspectele constatate ca urmare a controlului efectuat, reglementările şi dispoziţiile
încălcate, precum şi persoanele în sarcina cărora au fost reţinute abateri disciplinare, sunt
prezentate în continuare în prezentul raport, în documentele întocmite de membrii comisiei de
control, înregistrate la Ocolul Silvic Poieni la nr.: 1092/10.02.2022, 1118/11.02.2022,
1119/11.02.2022 şi 1110/11.02.2022, precum şi în anexele acestora.

1. FOND FORESTIER
1.1. Punerea în valoare a masei lemnoase
1.1.1. Amplasarea/punerea în valoare a masei lemnoase
Din analiza, prin sondaj, a datelor puse la dispoziţie de reprezentanţii ocolului şi a listei de
partizi, pentru perioada verificată, se constată că, în general, amplasarea masei lemnoase se
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respectă,

cu excepţia următoarelor unităţi amenajistice care nu au fost incluse în amplasare
şi pentru care s-au constituit acte de punere în valoare:
- UP 11, u.a. 61A (APV nr. 608/TP-R, 2021);
- UP VI, u.a. 59A (APV nr. 645/TP-R, 652/TP-R; 2021);
- UP ~V, u.a. 48A (APV nr. 51!2/SR, 2020);
- UP V, u.a. 99B (APV nr. 502/CS, 2020);
- UP V, u.a. 100B (APV nr. 519/CS, 2020);
- UP V, u.a. 6A (APV nr. 577/SR, 2020);
- UP V, u.a. 25A (APV nr. 579/SR, 2020);
- UP VI, u.a. 102A (APV nr" 549/SR, 2020);
- UP VI, u.a. 95A (APV nr. 581/TP-R);
- Toate curăţirile pentru anul de producţie 2021.
la nivelul anului 2021 se constată o nerealizare a indicatorului „Evaluarea masei
lemnoase" de 1.000 mc, reprezentând 3% din programul anual.
Pe baza amplasării masei lemnoase, ocolul silvic a întocmit „Graficul lucrărilor de punere în
valoare". Graficele de punere în valoare a masei lemnoase şi de verificare a actelor de punere în
valoare sunt întocmite conform amplasărilor şi nu sunt luate la cunoştinţă de delegaţii cu
punerea în valoare, respectiv cu verificarea. Delegarea personalului se face de către şeful
ocolului prin emiterea delegaţiei de marcare pentru punerea în valoare, respectiv prin ordin
verbal pentru verificarea actelor de punere în valoare.
În anii 2020 şi 2021, la nivelul Ocolului Silvic Poieni, nu s-a efectuat instructajul
personalului silvic angrenat în lucrările de punere în valoare.
Din analiza dosarelor actelor de punere în valoare şi a situaţiilor puse la dispoziţie de
reprezentanţii ocolului, verificarea lucrărilor de punere în valoare nu se face întotdeauna în
maxim 30 zile de la data întocmirii (APV nr. 602/TP-R, 603/TP2, 607/TP-R, 616/TP-R), iar la
unele acte de punere în valoare verificările lipsesc (APV nr. 601/SR, 605/CS, 610/SR, 611/CS).
Din analiza documentelor existente la dosarul APV, se constată că în majoritatea cazurilor,
procesele verbale de verificare sunt semnate doar de persoana delegată cu verificarea
(procesele verbale de verificare nu sunt semnate de ceilalţi participanţi la verificare,
respectiv conducătorul lucrărilor de punere în valoare şi pădurarul titular de canton, astfel:
, pădurar
, nr. 6222/21.10.2021 - pădurar
nr. 6062/15.10.2021-ing.
, nr. 6701/27.10.2021 pădurar
).
Pentru perioada supusă verificării nu s-au constatat acte de punere în valoare verificate de
personal din centrala Direcţiei Silvice Maramureş.
La punerea în valoare a produselor principale cu regenerare naturală, datele privind
seminţişul utilizabil sunt consemnate în actele de punere în valoare prin aprecierea vizuală
a conducătorului lucrării de evaluare, contrar prevederilor Normelor tehnice pentru
evaluarea volumului de lemn destinat comercializării - 4, aprobate prin O.M. nr.
1651/31.10.2000.
La Ocolul Silvic Poieni, din Controlul anual al regenerărilor etapa I s-a întocmit doar
centralizatorul suprafeţelor regenerate, ta nivel de unitate de producţie, fără evidenţierea
lucrărilor propuse pentru instalarea, dezvoltarea şi îngrijirea seminţişului. Fişele de teren
pentru executarea controlului anual al regenerărilor etapa I nu au fost întocmite pentru
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primii 5 ani de aplicare ai amenajamentului (2016-2020). Pentru anul 2021, fişele de teren sau completat parţial în timpul controlului.
În UP V, u.a. 43A actul de punere în valoare nr. 2100144000090/1671100/548, tăieri
progresive-racordare, suprafaţa de 24,09 ha, s-a întocmit cu încalcarea prevederilor Normelor
tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor - 3, aprobate prin O.M. nr.
1650/31.10.2000, în ceea ce priveşte procentul pe care trebuie să fie asigurată regenerarea
la tăierea de racordare (suprafaţa ocupată cu seminţiş apreciată vizual de conducătorul
lucrărilor de punere în valoare ing.
şef district şi menţionată în fişa actului este
de 12,3 ha, reprezentând 51% din suprafaţa totală a unităţii amenajistice, sub procentul de
70% menţionat în norme}. În amenajamentul silvic ediţia 2016-2025 sunt prevăzute a fi executate
tăieri progresive cu extragere 100% pe suprafaţa de 31,59 ha, împăduriri după tăieri progresive pe
suprafaţa de 15,8 ha, reprezentând 50% din suprafaţa totală.
Din analiza documentelor existente la dosarele APV, se constată că nu întotdeauna
acestea (întocmite la punerea în valoare) au fost semnate de către cei responsabili.
1.1.2. Utilizarea aplicatiei SUMAL 2.0 Ocol si Marcare
După data de 01.02.2021, la nivelul Ocolului Silvic Poieni, lucrările de teren şi cele de birou
privind evaluarea masei lemnoase şi calculul volumului APV, autorizarea parchetelor, predarea,
documentele privind forţa majoră, prelungirea termenelor de exploatare şi reprimirea parchetelor
s-au efectuat în aplicaţiile SUMAL 2.0 Ocol şi Marcare.
După intrarea în vigoare a SUMAL 2.0, calculul actelor de punere în valoare s-a
efectuat cu încălcarea prevederilor O.M. 118/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 2.0 (... ) în ceea ce priveşte alegerea metodei
de calcul (actele de punere în valoare au fost calculate greşit cu Metoda ecuaţiei de regresie
a inălţimilor relative şi Metoda ecuaţiei de regresie a volumeor relative).
În urma deplasării la teren în luna decembrie 2021 şi analizării documentelor existente
la dosarul partizii nr. 2100144001500, UP VII, u.a. 74A, tăieri progresive - racordare,
suprafaţa 8,86 ha, volum 916,07 mc, s-au constatat următoarele:
- calculul actului de punere în valoare a fost efectuat în aplicaţiile SU MAL 2.0 Marcare
şi Ocol utilizându-se eronat Metoda ecuaţiei de regresie a Înălţimilor relative;
- la teren, înălţimile au fost măsurate pe categorii de diametre, însă nu s-a acoperit
întreaga amplitudine a categoriilor de diametre;
- înălţimile măsurate la teren sunt cu până la 7 m mai mici decât înălţimile prevăzute
de amenajamentul silvic ediţia 2016-2025;
- s-a calculat volumul actului de punere în valoare în aplicaţiile SUMAL 2.0 Marcare şi
Ocol, cu Metoda ecuaţiei de regresie a volumeor conform O.M. 118/2021, volumul rezultat
fiind de 1007,77 mc, cu 91,7 mc (+10%) mai mult decât cu Metoda ecuaţiei de regresie a
Înălţimilor relative.
1.1.3. Respectarea regelementărilor privind regimul ariilor naturale protejate la
punerea în valoare în arboretele situate în ariile naturale protejate
Pentru partizile introduse în Usta de partizi pentru producţia anului 2020, după data
de 12.02.2020, nu s-au solicitat condiţii specifice pentru activitatea de exploatare a masei
lemnoase în zonele de dezvoltare durabilă, respectiv de management durabil ale parcului
natural.
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De asemenea, nic; pentru partizile introduse în Lista de partizi pentru producţia anului
2021, după data de 31.03.2021, nu s-au solicitat condiţii specifice pentru activitatea de
exploatare a masei lemnoase în zonele de dezvoltare durabilă, respectiv de management
durabil ale parcului natural.
Atât pentru anul 2020, cât şi pentru anui 2021 Ocolul Silvic Poieni nu a solicitat
condiţii specifice la punerea în valoare a arboretelor din zonele de dezvoltare durabilă,
respectiv de management durabil ale Parcului Natural Munţii Maramureşului.
1.1.4. Modificarea si casarea actelor de punere în valoare
În baza documentelor puse la dispoziţie de reprezentanţii ocolului, în perioada supusă
controlului
s-a
identificat
un
singur
caz
casare,
respectiv
APV
nr.
2100144000540/1516144/434/CS.
Din analiza documentelor existente la dosarul APV nr. 2100144000540/1516144/434/CS
P!isca, U.P. IV, u.a. 181 D, reziliat prin Hotărârea Comitetului Director al Direcţiei Silvice Maramureş
nr. 35/19.07.2021, rezultă că prin Dispoziţia nr. 16/25.06.2021 a şefului de ocol, actul de punere în
valoare se casează, însă nu a numită persoana responsabilă sau comisia ce va efectua

demarcarea arborilor. La data verificărilor demarcarea arborilor nu s-a realizat.
1.2. Valorificarea/recoltarea masei lemnoase
1.2.1. Fundamentarea programului de recoltare a masei lemnoase în anii 2020 si 2021
Conform datelor din Operativa privind realizările la activitatea de fond forestier (Macheta nr.
2) şi a raportării statistice SILV 3, Ocolul Silvic Poieni a recoltat în anul 2020 un volum total de
25.900 mc, reprezentând 55% din program, iar la finele lunii noiembrie 2021 un volum total de
21.200 mc, reprezentând 34% din program.
La nivelul anului 2020 se constată o nerealizare la indicatorul „Recoltarea masei

lemnoase„ de 21.085 mc, reprezentând 45% din programul anual, iar în anul 2021 o
nerealizare de 38.614 mc, reprezentând 61% din programul anual.
1.2.2. Întocmirea si aprobarea listei de partizi aferentă anilor de productie 2020 si
2021
În general, la Ocolul Silvic Poieni, lista de partizi a fost modificată prin introducerea de partizi
de produse principale, lucrări de conservare, produse secundare şi igienă.

1.2.3. Valorificarea masei lemnoase pe picior. Derularea contractelor de vânzarecumpărare a masei lemnoase pe picior. Autorizarea si predarea parchetelor spre
exploatare. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase.
Reprimirea parchetelor
Din analiza documentelor existente la dosarele APV, precum şi a deplasării în teren
împreună cu reprezentanţii ocolului şi ai direcţiei, s-au constatat deficienţele menţionate mai jos.
a) Partida nr. 2100144000010/542/TP-R Primăverii:
- actul de punere în valoare a fost constituit în U.P. IV, u.a. 134A, anul de producţie 2021,
tăieri progresive - racordare, suprafaţa 20,68 ha, volum 3.324 mc;
- volumul cumulat al celor două acte de punere în valoare (nr. 2100144000010/542/TPR si nr. 2100144001620/626/TP-R) constituite pe suprafaţa totală a u.a. 134A ,din U.P. IV,
este de 5.168,10 mc, cu 1.437,S mc (22%1 mai puţin decât volumul prevăzut a fi extras

conform amenajamentului silvic

ediţia

2016-2025 (6.606 mc);
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- conform prevederilor capitolului 15.1.3. Evidenţa arboretelor inventariate din
amenajamentul U.P. IV ediţia 2016-2025, u.a. 134A a fost inventariat integral de personalul
Ocolului Silvic Poieni, volumul rezultat fiind 6.396 mc;
- partida a fost contractată de S.C. NOVAARTIS S.R.L., la licitaţia din data de 18.12.2020,
încheindu-se contractul de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior nr. 26/21.12.2020;
- cauţiunea a fost încasată la o zi după emiterea autorizaţiei de exploatare;
- la dosarul partizii nu există documente din care să reiasă ce salariaţi sunt
împuterniciţi pentru efectuarea predării parchetului spre exploatare, controlului exploatării
şi reprimirea parchetului;
- procesele verbale de apariţie şi încetare a forţei majore s-au întocmit cu încălcarea
Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi
transport al materialului lemnos aprobate prin 0.M. 1540/2011, cu modificările şi
completările ulterioare (lipsă solicitare reprezentant autorizaţie de exploatare şi dispoziţie
şef ocol pentru constituire comisie);
- predarea parchetului a fost efectuată de ing. şef district
, în data de
23.02.2021, încheindu-se procesul verbal neînregistrat în Registrul de corespondenţă al
ocolului;
- procesul verbal de predare a parchetului, întocmit în aplicaţia SUMAL 2.0, nu este semnat
de pădurarul titular de canton
şi nici de reprezentantul împuternicit al
titularului autorizaţiei de exploatare S.C. NOVAARTIS S.R.L.;
- procesul verbal de predare a parchetului nu este aprobat de şeful de ocol;
- dispoziţiile de predare nr. 24/29.04.2021 şi nr. 25/31.05.2021 sunt semnate doar de
contabil şef şi responsabil fond forestier nu şi de persoana către care au fost emise;
- postaţele 1, 2 şi 3 s-au predat spre exploatare după postaţa nr. 4 şi 5, la 3 luni, respectiv
2 luni de la efectuarea plăţii şi conform documentelor întocmite de reprezentanţii ocolului se
constată că masa lemnoasă s-a exploatat fără a fi predată spre exploatare;
- din documentele existente la nivelul ocolului se constată că predarea masei
lemnoase spre exploatare - postaţa nr. 4 şi 5 s-a efectuat înainte de încasarea contravalorii
masei lemnoase sau de depunerea de instrumente de plată cu scadenţă în maximum 20 zile
calendaristice;
- procesul verbal de predare spre exploatare a postaţelor 4 şi 5 nu este înregistrat în
Registrul de corespondenţă al ocolului şi nu este însuşit prin semnătură de pădurarul titular de
canton şi nici de reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei;
- proces verbal de predare spre exploatare a postaţei 6 nu este înregistrat în Registrul de
corespondenţă al ocolului şi nu este însuşit prin semnătură de pădurarul titular de canton
şi nici de reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei, deasemenea nu este
completat cu numele reprezentantului ocolului şi nici al reprezentantului titularului
autorizaţiei;

- la predarea pe postaţe nu s-a întocmit carnet de inventar cu arborii predaţi spre
exploatare;
- din procesele verbale de predare pe postaţe reiese că nu s-a predat şi numărul de arbori
aferenţi volumului predat;
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- prin adresa nr. 7872/05.05.2020 Direcţia Silvică Maramureş a notificat Garda Forestieră
cu privire la întârzierea intrării în vegetaţie şi prelungirea termenului de exploatare după
30.04.2021;
- autorizaţia de exploatare nu a fost prelungită până la data de 31.05.2021;
- în data de 14.05.2021 s-a încheiat actul adiţional nr. 1/2021 prin care s-au modificat
termenele exploatare, astfel: 23.02.2021-30.04.2021, 15.09.2021-21.12.2021;
- în baza actului adiţional, autorizaţia de exploatare nu a fost prelungită;
- reprimirea parchetului a fost efectuată în timpul sezonului vegetativ, în afara
termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare.
- în baza documentelor puse la dispoziţie de reprezentanţii ocolului şi a datelor obţinute ca
urmare a consultării aplicaţiei electronice SUMAL 2.0 Control, se constată că masa lemnoasă a
fost exploatată şi livrată înainte de încasarea contravalorii acesteia, astfel:
✓ în data de 03.02.2021 s-a încasat contravaloarea pentru 400 mc masă lemnoasă pe
picior şi s-a livrat volumul de 495, 128951 mc;
✓ în data de 05.03.2021 s-a încasat contravaloarea pentru 1.400 mc masă lemnoasă pe
picior şi s-a livrat volumul de 2.724,478630 mc;
✓ în data de 29.04.2021 s-a încasat contravaloarea pentru 1.524 mc masă lemnoasă pe
picior şi s-a livrat volumul de 103,555700 mc.
b) Partida nr. 2100144000880/109/TP2 Bacu (verificat la teren):
- actul de punere în valoare a fost constituit în U.P. V, u.a. 34A, anul de producţie 2018,
tăieri progresive 2, suprafaţa 11,8 ha, volum 1091 mc;
- volumul actului de punere în valoare depăşeşte cu 207 mc (23%) volumul de extras
prevăzut în planul decenal al amenajamentului U.P. V ediţia 2016-2025;
- actul de punere în valoare pentru producţia anului 2021 nu este aprobat de directorui
direcţiei, fiind anexat la contractAPV constituit pentru producţia anului 2018 la care volumul
a fost modificat cu pixul prin adăugarea creşterilor;
- deşi s-au emis dispoziţii de predare spre exploatare a masei lemnoase încasate,
până la data verificărilor nu s-a efectuat predarea celor două postaţe achitatet, în volum
total de 475 mc;
- procesele verbale de apariţie şi încetare a forţei majore s-au întocmit cu încălcarea
lnstrucJiunilor privind termenele, modalităJile şi perioadele de colectare, scoatere şi
transport al materialului lemnos aprobate prin O.M. 1540/2011, cu modificările şi
completările ulterioare (lipsă solicitare reprezentant autorizaţie de exploatare şi dispoziţie
şef ocol pentru constituire comisie);
- în urma deplasării la teren, în data de 09.12.2021, împreună cu delegaţii direcţiei şi ai
ocolului, am constatat următoarele:
✓ din cele relatate de pădurarul titular de canton, acesta a efectuat la teren, împreună cu
operatorul economic, predarea spre exploatare a masei lemnoase aferentă primelor două
postaţe, însă nu s-a întocmit proces verbal de preadre;
✓ la teren nu s-au putut identifica arborii predaţi spre exploatare şi nu sunt nici semne
de delimitare a postaţelor;
✓ operatorul economic lucrează la scosul-apropiatul materialului lemnos în platforma primară;
- ca urmare a consultării aplicaţiei SU MAL 2.0 Ocol şi Control, în perioada 10.1 ~ .202112.01 .2022 operatorul economic a emis avize de însoţire pentru un volum total de 617,4 mc.
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c) Partida nr. 2100144002950/648/Extr Traseu drum P2100144000880/109/TP2 Bocu
(verificat la teren):
- în baza „Memoriului de defrişare traseu drum În parchet" nr. 5520/30.09.2021 întocmit de
operatorul economic împreună cu reprezentantul ocolului şi aprobat de şeful de ocol, s-a întocmit
APV în U.P. V, u.a. 34A, anul de producţie 2021, traseu drum P2100144000880/109/TP2 Bocu,
suprafaţa 0.6 ha, volum 67,59 mc (lungime 1.000 m, lăţime 4 m, suprafaţă 0,4 ha);
- în urma parcurgerii, la teren, aproximativ a 75% din traseul drumului nu s-au
identificat decât 2 arbori limită care prezentau dispozitiv de marcat aplicat cu vopsea albă,
diferită de vopseaua menţionată în delegaţia de marcare şi raportul de activitate pentru
folosirea dispozitivului special de marcat;
- din cele verificate la teren s-a constatat că traseul drumului consemnat în documentele
existente la ocol nu corespunde cu traseul de drum rezultat în urma marcării şi executat la
teren;
- carnetul de inventar şi fişa de înălţimi nu este însuşită prin semnătură de conducătorul
~ucrării, ing.
- partida a fost adjudecată conform procesului verbal de negociere nr. 18902/27.10.2021,
de S.C. SUDAN MYS FORST S.R.L., încheindu-se contractul de vânzare-cumpărare nr.
410/27 .10.2021;
în
- parchetul a fost predat spre exploatare de către şeful de district ing.
data de 15.11.2021, încheindu-se procesul verbal nr. 7486/17.11.2021, însă acesta nu conţine
schiţa parchetului;
- plata masei lemnoase a fost efectuată anterior predării spre exploatare;
- în data de 02.12.2021 dl.
şef district a încheiat actul de constatare nr.
8832/21.12.2021 (,,volum În platforma primară 14,43 mc'J;
- conform celor înscrise în actul de constatare nr. 8832/21.12.2021, nu s-a făcut nicio
menţiune referitor la faptul că lucrările de exploatare nu sunt finalizate, concluzia fiind că se
îndeplineau condiţiile pentru reprimirea parchetului;
- ca urmare a consultării aplicaţiei SUMAL 2.0 Ocol şi Control, în data de 02.12.2021 şeful
de ocol a prelungit autorizaţia de exploatare cu termen 31.01.2022, justificarea prelungirii fiind
,,CLAUZE CONTRACTUALE LUCREAZA PE PENALITAT/160 ZILE";
- reprimirea parchetului a fost efectuată în data de 22.12.2021, de ing.
şef
district, întocmindu-se procesul verbal nr. 8906/23.12.2021 (,,stoc in platforma primară 14,44 mc");
d) Partida nr. 1527414/475/TP-R Bardauncinu Mic (APV istoric):
- actul de punere în valoare a fost constituit în U.P. VI, u.a. 62, anul de producţie 2020, tăieri
progresive - racordare, suprafaţa 24,61 ha, volum 2.038 mc;
- procesul verbal de predare nu conţine schiţa parchetului;
- la predarea pe postaţe nu s-a întocmit carnet de inventar cu arborii predaţi spre
exploatare;
- prin adresa nr. 7688/05.05.2020 Direcţia Silvică Maramureş a notificat Garda Forestieră
cu privire la întârzierea intrării în vegetaţie şi prelungirea termenului de exploatare după
30.04.2020;
- autorizaţia de exploatare nu a fost prelungită până la data de 31.05.2020;
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- s-au întocmit documente pentru apariţia factorului perturbatort (,,conflict generat pe fondul
legilor fondului funciar... ") Gare a împiedicat efectuarea lucrărilor de exploatare (perioada în care a
acţionat factorul perturbator 01.12.2020-19.03.2021 );
- procesele verbale de apariţie şi încetare a forţei majore s-au întocmit cu încălcarea
Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi
transport al materialului lemnos aprobate prin O.M. 1540/2011, cu modificările şi
completările ulterioare (lipsă solicitare reprezentant autorizaţie de exploatare şi dispoziţie
şef ocol pentru constituire comisie);
- informaţiile referitoare la volumul pe picior din actul de constatare încheiat fa
31.12.2020 nu sunt reale, deoarece până la acea dată s-au predat spre exploatare 1.622 mc,
volumul real pe picior fiind de 416 mc;
- prin adresa nr. 7872/05.05.2020 Direcţia Silvică Maramureş a notificat Garda Forestieră
cu privire la întârzierea intrării în vegetaţie şi prelungirea termenului de exploatare d upă
30.04.2021;
- autorizaţia de exploatare nu a fost prelungită până la data de 31.05.2021, cu perioada
rezultată din procesele verbale de apariţie şi încetare a forţei majore;
,
- reprimirea parchetului a fost efectuată în data de 31.10.2021, de dl.
deşi în graficul privind predarea, controlul exploatării şi reprimirea parchetului a fost împuternicit
întocmindu-se procesul verbal nr. înregistrat sub nr. 6845/01.11.2021 ;
ing.
- procesul verbal de reprimire a fost întocmit cu încălcarea Instrucţiunilor privind
termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului
lemnos aprobate prin O.M. 1540/2011, cu modificările şi completările ulterioare (în procesul
verbal se menţioneazăm existenţa pe suprafaţa parchetului de material lemnos valorificabil,
precum şi suprafaţa de 2,0 ha necurăţată de cracă, aspecte semnalate de echipa care a efectuat
control de fond în baza Deciziei nr. 699/19.1 1.2021 a Directorului General al Regiei Naţionale a
Păd urilor- Romsilva);
- punerea în valoare, predarea parchetului spre exploatare, controlul exploatării,
actele de constatare şi reprimirea parchetului au fost efectuate de aceeaşi persoană, dl.
şef district;
- reprimirea platformei primare a fost efectuată în data de 26.11.2021, de dl.
şef district, conform procesului verbal nr. 7901/26.11.2021.
e) Partida nr. 1609307/501 TP-R Copilas

- actul de punere în valoare a fost constituit în U.P. V, u.a. 43A, anul de producţie 2020,
progresive - racordare, suprafaţa 7,5 ha, volum 611 mc;
- partida a fost autorizată la exploatare în regie proprie, conform autorizaţiei nr.
1580438/27.01.2020, cu termen de exploatare 28.01 .2020-30.04.2020;
- la data verificărilor, deşi au trecut 21 luni de la termenul scadent, parchetul nu este
reprimit.
tăieri

f) Partida nr. 2100144000840/1190050/838/Succesive (definitivă) Berescu:

- actul de punere în valoare a fost constituit în U.P. li , u.a. 128A, anul de producţie 2021,
tăieri succesive (definitivă), suprafaţa 5,83 ha, volum 407 mc;
- autorizaţia de exploatare nu este semnată de şeful ocolului;
- procesul verbal de predare nu este semnat de operatorul economic, nu este aprobat
de şeful de ocol, nu este înregistrat în registrul de corespondenţă al ocolului şi nu conţine
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schiţa

parchetului;
~ la predarea pe postaţe nu s-a întocmit carnet de inventar cu arborii predaţi spre
exploatare;
- la expirarea termenului din autorizaţia de exploatare, respectiv 15.12.2021, nu s-a
întocmit act de constatare, având în vedere că pe suprafaţa parchetului mai exista material
lemnos;
- autorizaţia de exploatare nu a fost prelungită din data de 15.12.2021;
- ca urmare a consultării aplicaţiei SUMAL 2.0 Control s-a constatat că operatorul
economic a exploatat şi livrat masă lemnoasă din parchet înainte de încasarea contravalorii
masei lemnoase, astfel:
✓ 15.09-03.10.2021: plătit - 68 mc, livrat - 268,8 mc;
✓ 04.10-15.11.2021: plătit- 204 mc, livrat- 380, 2617 mc;
✓ 16.11.2021-19.12.2021: plătit- 340 mc, livrat- 380, 2617 mc;
- din documentele existente la dosarul partizii (rapoartele pădurarului titular de canton,
procese verbale de controlul exploatării), se constată că masa lemnoasă a fost exploatată
înainte de a fi achitată şi predată spre exploatare.
1.2.4. Modul de aplicare a prevederilor amenajamentului silvic de la intrarea în vigoare
si până în prezent
1.2.4.1. Respectarea prevederilor amenajamentului silvic în ceea ce priveste
efectuarea lucrărilor de îngrijire (degajări, curătiri, rărituri)
Din datele puse la dispoziţie de reprezentanţii ocolului, se constată că în perioada
01.01.2016-31.12.2021 la Ocolul Silvic Poieni nu s-a parcurs cu lucrări de îngrijire (degajări,
curăţiri, rărituri) o suprafaţa totală de 994,54 ha, încălcându-se prevederile Legii nr. 46/2008
- Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
1.2.4.2. Respectarea prevederilor amenajamentului silvic la întocmirea actelor de
punere în valoare (tratament, felul tăierii, suprafata de parcurs, volum de extras)
a) UP V. u.a. 43A (APV nr. 1609307/501. nr. 2100144000090/1671100/548):
- situaţia datelor şi lucrărilor prevăzute în amenajamente, comparativ cu lucrările executate,
raportată la ultimele trei ediţii ale amenajamentelor silvice, este redată în tabelul următor:
Tabelul nr. 1
Amenajament editia 1996-2005

Amenajament editia 2006-2015

Amenajament editia 2016-2025

UP V, u.a. 43A

UP V, u.a. 43A

UP V, u.a. 43A

Prevederi
1. Suprafaţa
35,9 ha

Prevederi
1. Suprafaţa
38,4 ha (plus % din u.a.43B)

2. Vârsta
90 ani
3. Consistenţa
0,7
4. Compoziţia
9MO1FA
5. Volum/u.a.
16.011 mc
6. Volum/ha

2. Vârsta
100 ani
3. Consistenţa
0,6
4. Compoziţia
9MO1FA
5. Volum/u.a.
12.825 mc
6. Volum/ha
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Prevederi
1. Suprafaţa
31,59 ha (s-a constituit
430=6,59 ha)
2. Vârsta
110 ani
3. Consistenţa
0,2
4. Compoziţia
2MO7FA1PAM
5. Volum/u.a.
3.506 mc
6. Volum/ha

u.a.

446 mc/ha

7.

334 mc/ha

Seminţiş:

7.

111 mc/ha

Seminţiş:

7.

Seminţiş:

lipsă

8MO2FA, 5ani, 0,3S(11,52 ha)

Lucrări propuse
a) Tăieri de igienă:

6MO4FA, 5ani, 0,48(12,64 ha)

8.

- Suprafaţa de parcurs

8. Lucrări propuse
a) Tăieri de igienă (progresive
dec. li):
- Suprafaţa de parcurs

seminţişului

35,9 ha

38,4 ha

- Suprafaţa de parcurs

- Volum de exîras (mc)

- Volum de extras (mc)

31,59 ha

8.

Lucrări propuse
a) Tăieri progresive cu procent
extragere 100%, ARN, îngrijirea

- Volum de extras (mc)
3.661 mc
b) Împăduriri

după

tăieri

progresive
- Suprafaţa de parcurs
15,8 ha

9. Inventarierea arboretului cu
ocazia amenajării

9. Inventarierea arboretului cu
ocazia amenajării

9. Inventarierea arboretului cu
ocazia amenajării
!NCDS Oradea - statistic prin
piete de probă (3.506 mc)

Lucrări executate
Produse accidentale (2005)

20 mc

Lucrări executate

Tăieri

de

igienă

(2006)

39 mc
Produse accidentale (2007,
2008, 2009)
661 mc

Lucrări executate
Progresive-racordare (2020) apv nereprimit

611 mc/7,5 ha

Progresive-racordare (2021) apv în curs de exploatare
1.176 mc/24,09 ha

Volum provenit din
ilegale

tăieri

I O mc

Volum provenit din
ilegale

tăieri

13 mc

Volum provenit din
ilegale

tăieri

O mc

Din datele prezentate În tabelul nr. 1 se constată următoarele:
- reducerea nejustificată a consistenţei arboretului până la 0,2 în amenajamentul
ediţia 2016-2025, comparativ cu precedentele două ediţii (1996-2005: 0,7; 2006-2015: 0,6);
- diminuarea nejustificată a volumului total la nivel de unitate amenajistică în
amenajamentul ediţia 2006-2015, cu 3.166 mc (20% din volumul total), comparativ cu
deceniul precedent;
- diminuarea nejustificată a volumului total la nivel de unitate amenajistică În
amenajamentul ediţia 2016-2025, cu 8.606 mc (67% din volumul total), comparativ cu
deceniul precedent;
- din volumul total prevăzut a fi extras în amenajamentul ediţia 2016-2025, respectiv
3.661, s-au întocmit acte de punere în valoare de tăieri progresive-racordare pentru volum
de 1.787 mc, rezultând un volum nejustificat de 1.874 mc (51% din volumul total}.
b) UP IV. u.a. 125A (APV nr. 2100144000260/558):
- situaţia datelor şi lucrărilor prevăzute în amenajamente, comparativ cu lucrările executate,
raportată la ultimele trei ediţii ale amenajamentelor silvice, este redată în tabelul următor:
Tabelul nr. 2
Amenajament editia 1996-2005

Amenajament editia 2006-2015

Amenajament editia 2016-2025

UP li, u.a. 125A

UP li, u.a. 125A

UP IV, u.a. 125A

Prevederi
1. Suprafaţa

Prevederi
1. Suprafaţa

Prevederi
1. Suprafaţa

34 ha

34,3 ha

15,24 ha

2. Vârsta

2. Vârsta

2. Vârsta

12

I

90 ani
3.

Consistenţa

0,8

4.

Compoziţia

100 ani

110 ani

3. Consistenţa

3.

0,7

0,2

4.

Compoziţia

4.

Consistenţa
Compoziţia

10MO

10MO

5. Volum/u.a.

5. Volum/u.a.

5. Volum/u.a.

18.428 mc

16.361 mc

2.286 mc

6. Volum/ha

6. Volum/ha

542 mc/ha

477 mc/ha

6. Volum/ha
î50 mc/ha
7. Seminţiş:

7.

Seminţiş:

7.

10MO

Seminţiş:

lipsă

10MO, 5ani, 0,28(6,86 ha)

10MO, 10ani, 0,7S(10,67 ha)

8. Lucrări propuse
a) Tăieri de igienă:

8.

- Suprafaţa de parcurs

8. Lucrări propuse
a) Tăieri de igienă (progresive
dec. li):
- Suprafaţa de parcurs

34 ha

34,3 ha

15,24 ha

- Volum de extras (mc)

- Volum de extras (mc)

- Volum de extras (mc)

Lucrări

propuse

a) Tăieri progresive (racordare),

Îngrijirea seminţişului,
- Suprafaţa de parcurs

2.371 mc

degajări

b) Împăduriri după
progresive
- Suprafaţa de parcurs

tăieri

4,57 ha

9. Inventarierea arboretului cu
ocazia amenajării
Lucrări

executate

Volum provenit din
ilegale

tăieri

9. Inventarierea arboretului cu
ocazia amenajării
Lucrări executate
Produse accidentale (2007,

9. Inventarierea arboretului cu
ocazia amenajării
OS Poieni - integral (2.286 mc)

2010,2011,2012,2015)

Lucrări executate
Progresive-racordare (2021)apv nereprimit

1.028 mc

1.947 mc/15,24 ha

Volum provenit din
ilegale

tăieri

22 mc

Volum provenit din
ilegale

tăieri

0mc

Retrocedat foştilor proprietari
în baza legilor fondului funciar
19 ha

Din datele prezentate în tabelul nr. 2 se constată următoarele:
- reducerea nejustificată a consistenţei arboretului până la 0,2 în amenajamentul
ediţia 2016-2025, comparativ cu precedentele două ediţii (1996-2005: 0,8; 2006-2015: 0,7);
- diminuarea nejustificată a volumului total la nivel de unitate amenajistică în
amenajamentul ediţia 2006-2015, cu 2.067 mc (11 % din volumul total), comparativ cu
deceniul precedent;
- diminuarea nejustificată a volumului la hectar în amenajamentul ediţia 2016-2025,
cu 327 mc/ha (volum nejustificat aferent surafeţei totale 4.983 mc);
- din volumul total prevăzut a fi extras în amenajamentul ediţia 2016-2025, respectiv
2.371 mc, s-a întocmit act de punere în valoare de tăieri progresive-racordare pentru un
volum de 1.947 mc, rezultând un volum nejustificat de 424 mc (18% din volumul total);
c) UP IV u.a. 126A (APV nr. 1520208/453, nr. 2100144002300/643):
- situaţia datelor şi lucrărilor prevăzute în amenajamente, comparativ cu lucrările executate,
raportată la ultimele trei ediţii ale amenajamentelor silvice, este redată în tabelul următor:
fabeiu'i nr. 3
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Amenajament editia 1996-2005

Amenajament editia 2006-2015

Amenajament editia 2016-2025

UP li, u.a. 126A

UP li, u.a. 126A

UP IV, u.a. 126A

Prevederi
1. Suprafaţa

Prevederi
1. Suprafaţa

27,3 ha

27,2 ha

26,29 ha (s-a
126D=0,73 ha)

2. Vârsta
90 ani

2. Vârsta

2. Virsta

100 ani

110 ani

3. Consistenţa

3. Consistenţa

3. Consistenţa

0,8

4.

0,8

Compoziţia

4.

10MO
5. Volum/u.a.
17.336 mc
6. Volum/ha
635 mc/ha

7.

Prevederi

1. Suprafaţa

Seminţiş:

7.

u.a.

0,3

Compoziţia

4.

10MO
5. Volum/u.a.
15.885 mc
6. Volum/ha
584 mc/ha

lipsă

constituit

Seminţiş:

Compoziţia

8MO2FA
5. Volum/u.a.
4.837 mc
6. Volum/ha
184 mc/ha
7. Seminţiş:
9MO1FA, 10ani, 0,7S(18,40 ha)
8. Lucrări propuse
a) Tăieri progresive (racordare),
îngrijirea seminţişului, degajări
- Suprafaţa de parcurs
26,29 ha
- Volum de extras (mc)
5.062 mc
b) Împăduriri după tăieri
progresive
- Suprafaţa de parcurs
7,89 ha
9. Inventarierea arboretului cu

- Suprafaţa de parcurs
27,3 ha
- Volum de extras (mc)

10MO, 1Dani, 0,28(5,44 ha)
8. Lucrări propuse
a) Tăieri de igienă (progresive
dec. li):
- Suprafaţa de parcurs
27,2 ha
- Volum de extras (mc)

9. Inventarierea arboretului cu
ocazia amenajării

9. Inventarierea arboretui!.!i cu
ocazia amenajării

ocazia amenajării

Lucrări executate
Produse accidentale (2007,

Lucrări executate
Progresive-racordare (2020}
2.159 mc/12,5 ha
Progresive-racordare (2022) apv constituit
1.937/12,99 mc
Volum provenit din tăieri
ilegale
O mc

Lucrări propuse
a) Tăieri de igienă:

8.

Lucrări

executate

2010,2011,2012,2015)
745 mc

I
I
I

I

1-

Volum provenit din tăieri
ilegale

Volum provenit din
ilegale
16 mc

tăieri

INCDS Oradea - statistic prin
piete de probă (4.837 mc)

Din datele prezentate în tabelul nr. 3 se constată următoarele:
- reducerea nejustificată a consistenţei arboretului până la 0,3 în amenajamentul
ediţia 2016-2025, comparativ cu precedentele două ediţii (1996-2005: 0,8; 2006-2015: 0,8);
- diminuarea nejustificată a volumului total la nivel de unitate amenajistică În
amenajamentul ediţia 2006-2015, cu 1.451 mc (8% din volumul total), comparativ cu deceniul
precedent;
- diminuarea nejustificată a volumului total la nivel de unitate amenajistică În
amenajamentul ediţia 2016-2025, cu 10.287 mc {65% din volumul total), comparativ cu
deceniul precedent;
- din volumul total prevăzut a fi extras în amenajamentul ediţia 2016-2025, respectiv
5.062 mc, s-au întocmit acte de punere în valoare de tăieri progresive-racordare pentru
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volum de 4.096 mc, rezultând un volum nejustificat de 966 mc (19% din volumul total);
- în cazul acestei unităţi amenajistice s-a dispus de către reprezentanţii Ministerului
Mediului, Apelor şi Pădurilor casarea actului de punere în valoare constituit pentru
producţia anului 2022 şi înaintarea documentelor întocmite către organele de cercetare
penală;

d) UP IV, u.a. 134A (APV nr. 2100144000010/542, nr. 2100144001620/626):
- situaţia datelor şi lucrărilor prevăzute în amenajamente, comparativ cu lucrările executate,
raportată la ultimele trei ediţii ale amenajamentelor silvice, este redată în tabelul următor:
Tabelul nr. 4
Amenajament editia 1996-2005

Amenajament editia 2006-2015

Amenajament editia 2016-2025

UP li, u.a. 134A

UP li, u.a. 134A

UP IV, u.a. 134A

Prevederi

Prevederi

1. Suprafaţa
38,2 ha
2. Vârsta
95 ani

3.

Prevederi

1. Suprafaţa
4 î ,5 ha (+3,3 ha diferenţe GIS)
2. Vârsta
100 ani
3. Consistenţa
0,7
4. Compoziţia
10MO
5. Volum/u.a.
21.622 mc
6. Volum/ha
521 mc/ha

Consistenţa

0,8

4. Compoziţia
10MO

5. Volum/u.a.
22.232 mc

6. Volum/ha
582 mc/ha

7. Seminţiş:

1.

Suprafaţa

41,53 ha

2. Vârsta
115ani
3. Consistenţa
0,2
4. Compoziţia
10MO
5. Volum/u.a.
6.396 mc
6. Volum/ha
154 mc/ha

8.

7. Seminţiş:
1OMO, 5ani, 0,38(12,45 ha)
8. Lucrări propuse

• Suprafaţa de parcurs
38,2 ha

a) Tăieri de igienă (progresive
dec. li):
- Suprafaţa de parcurs
41,5 ha

- Volum de extras (mc)

- Volum de extras (mc)

8MO2FA, 10ani, 0,7S(29,07 ha)
8. Lucrări propuse
a) Tăieri progresive (racordare),
îngrijirea seminţişului, degajări
- Suprafaţa de parcurs
41,53ha
- Volum de extras {mc)
6.606 mc

9. Inventarierea arboretului cu
ocazia amenajării

lb) Împăduriri după
tăieri
progresive
- Suprafaţa de parcurs
12A6 ha
9. Inventarierea arboretului cu
ocazia amenajării
OS Poieni - integral (6.396 mc)

lipsă
Lucrări propuse
a) Tăieri de igienă:

9. Inventarierea arboretului cu
ocazia amenajării
Lucrări

executate
Tăieri

Lucrări executate
de igienă (2011, 2012)

7.

Seminţiş:

Lucrări executate
Progresive-racordare (2020)

261 mc

3.324 mc/20,68 ha

Produse accidentale (2007,
2008,2009,2010, 2011,2015)

Progresive-racordare (2022) apv constituit

1.995 mc

1.844 mc/20,85 mc

Împăduriri
0,9 ha

Volum provenit din
ilegale

tăieri

Volum provenit din
ilegale

47 mc

tăieri

Volum provenit din
ilegale
Omc

15

tăieri

Din datele prezentate în tabeiul nr. 4 se constată următoarele:
reducerea nejustificată a consistenţei arboretului până la 0,2 în amenajamentul
ediţia 2016~2025, comparativ cu precedentele două ediţii (1996-2005: 0,8; 2006-2015: 0,7);
- diminuarea nejustificată a volumului total la nivel de unitate amenajistică în
amenajamentul ediţia 2016-2025, cu 12.923 mc (60% din volumul total), comparativ cu
deceniul precedent;
- din volumul total prevăzut a fi extras în amenajamentul ediţia 2016-2025, respectiv
6.606 mc, s-au întocmit acte de punere în valoare de i:ăieri progresive-racordare pentru
volum de 5.168 mc, rezultând un volum nejustificat de 1.438 mc (22% din volumul total).
Pentru deficienţele şi neregulile consemnate la activitatea de fond forestier
responsabili sunt: ing.
- şef ocol, ing.
- responsabilul
activităţii de fond forestier, ing.
- responsabilul activităţii de producţie,
ing.
-şef district, ing.
-şef district,
- şef district,
- pădurar,
- pădurar şi
pădurar. Aceştia au încălcat prevederile următoarelor acte normative: Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare; lnstructiunile privind termenele,
modalitătile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos,
aprobate prin 0.M. nr. 1540/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Metodologia
privind organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 2.0 (... ) aprobată prin 0.M. nr.
118/2021; Procedura de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru
masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe
terenuri din afara fondului forestier national, aprobată prin 0.M. 767/2018; Metodologia de
atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, aprobată prin O.M. nr. 1822/2020;
Normele tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor, aprobate prin O.M.
1653/31.10.2000; Procedura operaţională privind Amplasarea masei lemnoase - P.O.
09.02.01 Ediţia li.
r.

2. VALORIFICAREA/RECOLTAREA MASEI LEMNOASE
2.1. Recoltarea si valorificarea masei lemnoase din partizi exploatate în regie proprie.
Derularea contractelor de vânzare-cumpărare masă lemnoasă fasonată

2.1.1. Recoltarea si valorificarea masei lemnoase din partizi exploatate în regie
proprie
Pentru anul de producţie 2020, 10 partizi (3.818 mc) de produse secundare-rărituri din lista
pentru prestări servicii au fost incluse în lista partizilor valorificabile pe picior şi introduse ca atare
în catalogul masei lemnoase aferent, fără a exista o aprobare prealabilă în comitetul director al
direcţiei silvice. De asemenea, din cele 15 partizi (2.945 mc) aprobate a fi exploatate cu formaţia
ocolului în anul 2020 s-au autorizat la exploatare doar 3 partizi, cu un volum de 899 mc.
Programul de recoltare a masei lemnoase a fost realizat în procent de 55, 1% pe anul 2020
ş i de 38,4% în anul 2021.
Din analiza activităţii echipelor de exploatare, în anul 2020 se constată o productivitate fizică
de 135 mc/lună/utilaj.
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Utilajul conducător (TAF PE 690 din 2017) a realizat, în medie pe lună 160 mc, în condiţiile
în care productivitatea fizică la exploatare stabilită la acest utilaj, prin Ădresa RNP - Romsilva nr.
6231/26.05.2021, este de 350 mc.
2.1.2. Derularea contractelor de vânzare-cumpărare masă lemnoasă fasonată
Masa lemnoasă fasonată aferentă celor 43 contracte derulate în anul 2020 (1.610 mc, cu
valoarea de 410.513 lei) precum şi cea aferentă celor 34 contracte derulate în anul 2021 (1.094
mc, cu valoarea de 322.741 lei) a fost achitată anterior livrării.
În urma verificării prin sondaj au fost identificate situaţii când nu s-au respectat termenele
de plata si termenele de ridicare a masei lemnoase stabilite prin contract, iar ocolul silvic nu a
perceput penalităţi sau nu a reziliat contractul, după caz (ex: contractele cu nr. 7211; 7393; 7050;
7022; 7153; 7184 I 2020 si contractele cu nr. 9187; 9217; 9055; 9056; 9455; 9155; 9116; 9456;
9015; 9478; 9392; 9016; 9480; 9432; 9544; 9548 / 2021).
În lipsa unor acte adiţionale, această faptă intră sub incidenţa art. 18 din contract, care
menţionează că, în cazul în care cumpărătorul - din vina sa - nu plăteşte sau nu ridică lemnul
fasonat conform graficului, vânzătorul este în drept să solicite si cumpărătorul să plătească, pentru
fiecare zi de întârziere, penalităţi contractuale de 0,03% calculate din valoarea volumului de lemn
fasonat neplătit/neridicat conform eşalonării.
Au fost calculate, facturate şi încasate în timpul controlului penalităţile aferente
fiecărui contract; valoarea totală a penalităţilor încasate este de 1.287 lei.

2.2. Inventarierea si gestionarea lemnului fasonat din partizile exploatate in regie
proprie, prin forte proprii sau prin prestări servicii si din depozite
2.2.1. Recoltarea masei lemnoase prin prestări servicii de exploatare
Modelul de contract de prestări servicii pentru exploatări forestiere folosit în anul 2021 de
către Direcţia Silvică Maramureş, implicit şi de Ocolul Silvic Poieni prezintă unele deficienţe care
îngreunează derularea acestuia, printre care amintim:
- nu se menţionează clar locul unde se va face recepţia masei lemnoase (în parchet, în
platforma primară, la drum auto, într-un depozit temporar, într-un depozit final, etc.);
- nu se menţionează clar în contract toleranţele admise la recepţia masei lemnoase şi nici ce
se întâmplă în cazul în care volumul de masă lemnoasă nu se încadrează în aceste toleranţe (la
fel şi în cazul pierderilor tehnologice), formularea de la art. 6.8 din contract fiind ambiguă.
începând cu anul 2022, modelul de contract a fost revizuit.
În anul 2020 nu s-au derulat contracte de prestări servicii de exploatare.
în anul 2021 s-au încheiat, în urma procedurilor derulate, 6 contracte de prestări servicii de
exploatare, pentru volumul cumulat de 3.704 mc; dintre acestea, contractul cu nr.
17034/30.09.2021, încheiat cu Dartudmar Construcţii SRL pentru fasonarea la cioata a 653 mc din
partida 29/SR Roşuşu a fost ulterior reziliat cu acordul părţilor.
S-a verificat derularea următoarelor contracte:
Contractul nr. 18888/27.10.2021, încheiat cu SC Nicu Ben SRL pentru P548/2100144000090
Pr-Rac Fundu Ricii, cu un volum de 1.176 mc. Din documentele analizate a rezultat faptul că,
procesele verbale de recepţie nr.: 7219/10.11.2021, 7380/15.11.2021, 7646/22.11.2021, au fost
întocmite superficial (lipsesc unele semnături şi au anexate fişe de inventar completate
deficitar), deşi sunt conform anexei din P.O. 10.01 .02.
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De precizat că, personalul desemnat nu a utilizat aplicaţia pentru inventarierea
lemnului fasonat, conform dispoziţiei RNP - Romsilva transmisă prin Adresa nr.
4778/TŢ/21.04.2021.

Contractul nr. 18887/27.10.2021, încheiat cu Nicu Ben SRL pentru P606/2100144001300
Cons Herştu, cu un volum de 372 mc. Din documentele verificate a rezultat că, sortimentele
superioare din fişa de valorificare fie nu au fost recepţionate (ex: buştean gater - 7 mc), fie au fost
recepţionate cu diferenţe în minus (ex: buştean gater molid - 6 mc faţă de 12 mc, buştean gater
fag - 63 mc faţă de 74 mc); în schimb au fost recepţionate volume mai mari din sortimentele
inferioare.
Contractul nr. 18886/27.10.2021, încheiat cu Temoka Remus SRL pentru
P615/2100144001390 Pr-2 Riveaca Mică, cu un volum de 1.466 mc.
La acest contract prestatorul nu a respectat eşalonarea la exploatare a masei lemnoase, în
sensul că la 31.12.2021 volumul nerecoltat a fost de 418 mc, iar valoarea prestaţiei aferente a fost
de 39710 lei. În acest caz penalităţile aplicabile pentru nerespectarea clauzelor contractuale
se ridică la valoarea de 1985,50 lei; suma a fost facturată de ocolul silvic în timpul
controlului.
2.2.2.Recoltarea masei lemnoase cu forte proprii
Cu privire la formaţia de exploatare, precizez că aceasta este incompletă: maistrul silvic
este detaşat la O.S. Borşa, iar pentru şeful formaţiei,
(aflat pentru o perioadă
îndelungată în concediu fără plată şi care nu s- a prezentat la locul de muncă din data de
28.01.2022) ocolul silvic a făcut demersuri pentru desfacerea contractului individual de muncă.
La momentul controlului atribuţiile de şef formaţie exploatare sunt preluate de ing.
, responsabilul activităţilor de paza şi protecţia pădurilor, care gestionează şi materialul
lemnos din depozitul permanent Ruscova. Această soluţie nu este de natură să optimizeze nici
una dintre aceste activităţi.
În baza atestatului de exploatare emis pentru ocolul silvic, pentru capacitatea de 10 mii mc,
în anul 2020 a exploatat în regie, cu forţe proprii, un volum de 6,3 mii mc, partizi de produse
principale, secundare-rărituri şi accidentale.
Conform raportării operatfve Macheta2, în anul 2021 s-a exploatat volumul de 2,4 mii mc,
deşi volumul minim stabilit prin Adresa RNP~Romsilva nr. 6231/26.05.2021 a fost de 4 mii
mc.
S-au verificat documentele aferente următoarelor partizi: Partida 395/1516564 Pr-co
Rosusnei, tăieri progresive (t. definitivă), cu volumul de 2795 mc; Partida 604/2100144001290 Ace
I Tisovet, cu volumul de 259,92 mc; Partida 558/2100144000260 Pr-co Herstu, tăieri progresive (t.
definitivă), cu volumul de 1947 mc; Partida 576/1688759 SR Budescu, produse secundare-rărituri,
cu volumul de 554 mc, având ca perioadă de exploatare 22.09.2020- 31.12.2020; au fost
constatate următoarele deficienţe:
- autorizaţiile de exploatare nr. 1672521 din 21.10.2020, 210014400113 din 01.09.2021 şi
210014400040 din 29.04.2021 nu erau semnate de şeful ocolului şi/sau de titular;
- există diferenţe între stocurile înscrise în Actul de constatare nr. 8908/31.12.2020 şi P.V. de
constatare a existenţei situaţiei de forţă majoră nr. 8957/31.12.2020, încheiate pentru aceeaşi
partidă - 395/1516564 Pr-co Rosusnei;
- există diferenţe intre stocurile înscrise în Actul de constatare nr. 8927/31.12.2020, aprobat,
P.V. de constatare a existenţei situaţiei de forţă majoră nr. 8957/31.12.2020, aprobat şi P.V.
controlul exploatării încheiat la 04.08.2021 (nr. 4171/05.08.2021) încheiate pentru aceeaşi partidă
- 576/1688759 SR Budescu;
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- în perioada 27.10-30.11.2021 în partida 395/1516564 Pr-co Rosusnei s-a lucrat în afara
autorizaţiei; acelaşi aspect şi în partida 604/2100•i44001290 Âcc I Tisovet după data de
01.11.2021;
- procesele verbale de recepţie (NIR) nr. 1635/08.04.2021, 7899/26.11.2021 precum şi cele
neînregistrate aferente lunilor martie şi mai, pentru P395/1516564 Pr-co Rosusnei au fost
întocmite superficial (nu a fost înscrisă persoana care are calitatea de gestionar al masei
lemnoase recepţionate, nu a fost precizată data la care s-a efectuată recepţia masei lemnoase, nu
au fost înscrise piesele în anexa - inventar la PV de recepţie, lipsesc unele semnături etc.);
- la partida 576/1688759 SR Budescu nu există recepţii pentru lemnul de foc valorificat prin
vânzare directă;
- din dosarele partizilor lipsesc documente precum: împuternicire şef formaţie pentru ridicarea
autorizaţiei de exploatare, graficul controalelor de exploatare, actualizat după prelungirea
termenelor din autorizaţie, pv controlul exploatării, raportul lunar al pădurarulut titular al cantonului
în raza căruia este situat parchetul, documente pe linie de SSM (dispoziţie, avizare), dispoziţia
şefului de ocof pentru constituirea comisiei de recepţie a materialului lemnos;
- raportat la volumul recepţionat din partida 395/1516564 Pr-co Rosusnei, până la acest
moment din specia fag (840 mc, reprezentând 49% din prevederile APV pentru această specie),
se observă ponderea foarte mare a sortimentului lemn foc (690 mc, adică 82% din ceea ce s- a
recepţionat si 95% din totalul lemnului de foc din APV) ceea ce, păstrând proporţiile, va duce
implicit la neîncadrarea în sortimentaţie. Până la momentul controlului nu a fost semnalat acest
aspect, în vederea numirii prin decizie a unei comisii pentru constatarea neîncadrării în
sortimentaţia aprobată.

După verificarea modului de realizare a sortimentaţiei la următoarele partizi reprimite:
577/SR, 586/Accl, 587/Accll, 409/SR, 585/lg, 647/lg, 507/Ex şi 515/Cons., s-a constatat că la
partida 515/Cons, la specia Mo, faţă de volumul valorificabil de 5 mc s-a valorificat volumul de 12
mc; la specia Fa, din sortimentul buştean gater cu diam peste 24 cm s-au recepţionat şi valorificat
doar 15 mc faţă de volumul de 65 mc, prevăzut a se realiza conform fişei de valorificare a partizii,
iar diferenţa de 50 mc a fost recepţionată şi valorificată ca sortimente inferioare, respectiv

lemn de lucru cu diam. sub 24 cm; la specia Pam nu s-a realizat volumul de 4 mc din sortimentul
buştean gater cu diam peste 24 cm. Comisia de recepţie a masei lemnoase a fost constituită din:
- sef formaţie exploatare,
- şef district,
dea - pădurar.

În partida 290/P, intrată cu 263 mc stoc pe picior în anul de producţie 2020 nu s-au efectuat

lucrări nici în anul 2020 şi nici în anul 2021, motivaţia fiind lipsa accesibilităţii, fără a se fi făcut

demersuri pentru rezolvarea situaţiei.
Pentru partizile 528/Acc, 513/SR, 28/SR autorizate la exploatare până ia 31.12.2021 s-au
întocmit acte de constatare cu stocuri mari pe picior (masa lemnoasă a fost recoltată în
proporţie de 24%, 59% şi respectiv 26%).
În partida 185/SR, autorizată la exploatare în perioada 22.09.2021 - 31.03.2022, predată
spre exploatare la 02.11.2021 (PV nr. 7753/22.11.2021) nu s-a început activitatea, neexistând
justificări reale pentru aceasta.
În timpul controlului s-a solicitat compartimentului contabilitate al ocolului silvic
situaţia gestionară apartizilor, dar aceasta nu a fost pusă la dispoziţia comisiei de control,
motivul invocat de contabilul şef fiind că această situaţie nu există în evidenţele contabile.
2.2.3. Situatia depozitelor
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La 31.12.2021 în depozitul permanent Ruscova se aflau în stoc 776 mc; ia momentul
controlului s-au identificat loturi şi s-au verificat prin sondaj piese din inventarele aferente, fără a
se constata neconcordanţe faţă de fişele de inventar.
2.3. Respectarea reglementărilor privind vănzarea directă a lemnului fasonat
Cu o excepţie, nu s-au întocmit adrese către primăriile din zonă cu oferta de lemn disponibil

pentru aprovizionarea populaţiei, încălcându-se astfel prevederile H.G. 715/13.10.2017 cu
modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publ ică.
Pentru
deficienţele
şi
neregulile
consemnate
la
activitatea
de
valorificarea/recoltarea masei lemnoase, responsabili sunt: ing.
- şef
ocol, ing.
- responsabilul activităţii de fond forestier, ing.
Aresponsabilul activităţii de producţie, ing.
- responsabilul activităţii de paza
şi proecţia pădurilor, ing.
-şef district, ing.
-şef district,
- şef district, ing.
- şef district, ing.
- şef
district şi pădurar
. Aceştia au încălcat prevederile următoarelor acte
normative: Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică aprobat prin H.G. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare; Instrucţiunile

privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al
materialului lemnos, aprobate prin O.M. nr. 1540/2011, cu modificările şi completările
ulterioare; Procedura operaţională privind exploatarea masei lemnoase în regie proprie.P.O. 10.02.02 Procedura operaţională privind Comercializarea lemnului fasonat - P.O.
10.01.02.
3. ADMNISTRAREA/SERVICIILE SILVICE ÎN
DETINĂTORI SI PERDELE FORESTIERE

PĂDURILE APARTINÂND ALTOR

3.1. Legalitatea încheierii contractelor de administrare şi servicii silvice pentru păduri
aparţinând altor deţinători decât statul

Din situaţiile puse la dispoziţie rezultă că, Ocolul Silvic Poieni a încheiat cu proprietari de
terenuri forestiere 157 de contracte de prestări de servicii silvice pentru suprafaţa totală de
5.460,37 ha, din care:
- 136 de contracte cu persoane fizice pentru suprafaţa de 2.438, 16 ha;
- 11 contracte cu unităţi de cult pentru suprafaţa de 206,21 ha;
- 6 contracte cu unităţi administrativ teritoriale pentru suprafaţa de 2.373, 15 ha;
- 2 contracte cu forme asociative de proprietate pentru suprafaţa de 389,86 ha;
- 2 contracte cu unităţi de învăţământ pentru suprafaţa de 52,99 ha,
precum şi 2 contracte de administrare pentru suprafaţa totală de 2.136,89 ha.
Din totalul de contracte de prestări de servicii silvice, 139 de contracte sunt încheiate cu
persoane fizice sau juridice pentru suprafeţe mai mici sau egale cu 30 ha, având suprafaţa totală
de 1.155,54 ha. Din suprafaţa totală de 1.155,54 ha, pentru trimestrul IV al anului 2021, s-a solicitat
de la bugetul de stat decontarea contravalorii serviciilor de pază pentru suprafaţa de 638,56 ha,
aferentă unui număr de 56 de contracte de prestări de servicii silvice.
Diferenţa de contracte de prestări servicii silvice, pentru suprafaţa de 516,98 ha, sunt
încheiate cu proprietari care nu au făcut dovada dreptului de proprietate cu documente,
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potrivit prevederilor Art. 557, alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare.
Prin Decizia nr. 19942/09.10.2018 a Gărzii Forestiere Cluj a fost suspendat serviciul public
cu specific silvic pentru suprafaţa de 345,35 ha, conform prevederilor Legii nr. 374/2006. Ocolul
Silvic Poieni asigură paza, în temeiul prevederilor legi nr. 374/2006, pentru suprafaţa de 296,30 ha
care anterior suspendării serviciului public cu specific silvic făcea obiectul Contractului de prestări
de servicii silvice nr. 13/27.02.2007, încheiat cu Primăria Comunei Giuleşti.
În perioada supusă controlului, conform Situaţiei contractelor reziliate pusă ia dispoziţie de
ocolul silvic, reiese că au fost reziliate 4 contracte de prestări servicii silvice.
Unul dintre contracte a fost reziliat din cauza unor neconcordanţe privind suprafaţa care
făcea obiectul contractului, două contracte au fost reziliate pentru neplata contravalorii serviciilor
prestate şi un contract pentru motivul că beneficiarul a încheiat contract de servicii silvice cu un alt
ocol silvic autorizat.
Totodată, în perioada 01.01 .2020- 31.12.2021 au fost încheiate 24 de contracte de prestări

servicii silvice pentru suprafaţa totală de 88, 14 ha.
În urma verificării, prin sondaj, s-a constatat că pentru suprafeţele de fond forestier sub 1O
ha contractele de prestări servicii silvice sunt semnate de conducerea ocolului silvic, iar contractele
de prestări de servicii silvice pentru suprafeţele de peste 1O ha sunt încheiate de către Direcţia
Silvică Maramureş.

Tarifele utilizate în contractele de administrare/servicii silvice pentru asigurarea pazei sunt
în limitele tarifelor aprobate de comitetul director şi transmise spre aprobare Gărzii Forestiere Cluj,
cu adresa Direcţiei Silvice Maramureş nr. 2363/11.02.2020.

3.2. Derularea contractelor de administrare si servicii silvice pentru pădurile altor
detinători, facturare si Încasare
Direcţia Silvică Maramureş, prin Oco!ul Silvic Poieni, are încheiate cu primăriile comunelor
Repedea şi Petrova contractele de administrare nr. 2/03.01.2019, respectiv nr. 1/13.02.2018.
Conform prevederilor contractelor de administrare încheiate, prestatorul are obligaţia de a
întocmi anual până la data de 01 decembrie a fiecărui an bugetul pe venituri şi cheltuieli (BVC)
pentru anul următor, fundamentat analitic pe componentele de venituri şi cheltuieli pentru fiecare
an de aplicare a amenajamentului silvic, semnat de cele două părţi contractante, acesta făcând
parte integrantă din contract.
Au fost verificate contractele de administrare: nr. 2/03.01.2019, încheiat cu Primăria
Repedea pentru suprafaţa de 1321,9 ha şi nr. 1/13.02.2018, încheiat cu Primăria Petrova pentru
suprafaţa de 814,99 ha; nu au fost constatate deficienţe cu privire la întocmirea BVC, a situaţiei
financiare sau a facturării serviciilor financiare.
Din documentele verificate reiese că, Primăriei Petrova are o datorie către ocolul silvic de
3.322,90 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea serviciilor silvice de pază. De altfel, din Registrului
parteneri reiese faptul că la 31.12.2021, suma totală facturată şi neîncasată este de 666.172,2
lei.
în vederea recuperării sumelor restante, ocolul silvic a făcut demersuri constând în: somaţii
de plată (Composesoratul Urbarial Petrova - pentru suma de 16.465,96 lei, Primăria Giuleşti,
pentru suma de 19.392,84 lei, Primăria Ruscova, pentru suma de 58.448,07 lei, Timiş Gavrilă,
pentru suma de 20.648,23 iei), acorduri de eşalonare a sumelor restante (primăria Bistra, pentru
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suma de 217.537, 45 lei şi Cauci Grigore, pentru suma de 71.616.41 lei); de asemenea, a transmis
un dosar către compartimentul juridic de la nivelul direcţiei silvice pentru recuperarea sumei de:
166.468,66 lei de la Primăria Comunei Leordina.
Din Situaţia sumelor solicitate şi Încasate, pusă la dispoziţie de conducerea ocolului silvic,
reiese că ocolul silvic a întocmit fişele de calcul şi a solicitat, în perioada 2020 - 2021, decontarea
de la bugetul de stat a contravalorii serviciilor de pază efectuate în baza contractelor încheiate cu
persoane fizice şi juridice pentru suprafeţe mai mici sau egale cu 30 ha.
Sumele solicitate au fost decontate conform fişelor de calcul întocmite de ocoiui silvic, pentru
anul 2020 şi pentru primele 3 trimestre ale anului 2021, respectiv suma totală de 87.342,70 lei.
3.3. Fundamentarea de către ocoalele silvice a valorilor tarifelor pentru prestarea de
servicii silvice, avizarea/aprobarea acestora
Ocolul Silvic Poieni a fundamentat tariful de pază şi monitorizare a stării de sănătate a pădurii,
în funcţie de cheltuielile efectiv realizate de către ocol, astfel:
- Câmpie - 210 lei/an/ha;
- Deal
- 120 lei/an/ha;
- Munte - 90 lei/an/ha.
Prin Hotărârea nr. 7 din 17.02.2020, comitetul director al Direcţiei Silvice Maramureş a
aprobat tarifele utilizate în contractele de prestări servicii silvice pentru anul 2020, stabilindu-se un
tarif minim şi unitar pentru toate ocoalele silvice din structura acesteia, în funcţie de forma de relief,
după cum reiese din tabelul de mai jos.
Nr. Crt.

Zonă

Suprafaţă minimă

a cantonului

Tarif minim anual
- lei/an/ha, fără TVA Administrare Pază şi supraveghere
1.
Câmpie
400
230,00
210,00
2.
Deal
800
130,00
120,00
3.
Munte
1300
100,00
90,00
Tarifele au fost comunicate de către direcţia silvică ocoalelor silvice din structura acesteia cu

-ha -

Adresa nr. 3720/03.03.2020.
Cu adresa nr. 7892/05.05.2021, Direcţia Silvică Maramureş comunică ocoalelor silvice faptul
că tarifele aferente prestării de servicii silvice pentru suprafeţele mai mici sau egale cu 30 ha,
precum şi pentru cele mai mari de 30 ha vor fi cele calculate conform prevederilor Anexei nr. 2 la
Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul contractelor încheiate anterior pentru suprafeţe mai mari de 30 ha s-a decis că rămân
valabile tarifele aprobate prin Hotărârea comitetului director nr. 06/10.02.2020, respectiv cele
înscrise în tabelul de mai jos.
Nr. Crt.

Zonă

Suprafaţă minimă

a cantonului

- ha 1.
2.
3.

Câmpie
Deal
Munte

400
800
1300

Tarif minim anual
- lei/an/ha, fără TVA Administrare Pază şi supraveghere
110,00
105,00
95,00
90,00
80,00
75,00

Tarifele aprobate prin Hotărârea comitetului director nr. 6/10.02.2020 au fost înaintate de
Direcţia Silvică Maramureş către Garda Forestieră Cluj, cu Adresa nr. 2363/11.02.2020; până la
această data nu s-a primit răspuns în acest sens.
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Direcţia Silvică Maramureş nu a primit răspuns la Adresa nr. 2363/11.02.2020 din partea
Gărzii Forestiere Cluj, a care au fost făcute constatările.

3.4. Stadiul preluării în pază a fondului forestier pentru care nu există administrare sau
servicii silvice de către ocoalele silvice nominalizate din structura regiei, potrivit Art.
16 din Codul silvic
Din documentele puse la dispoziţie de către personalul ocolului silvic, reiese faptul că Garda
Forestieră Cluj a notificat primăriile localităţilor: Bogdan Vodă, Rozavlea, Vişeu de Sus, Petrova,
Repedea, Poienile de sub Munte, Ruscova, Leordina, pentru care a fost nominalizat Ocolul Silvic
Poieni pentru a prelua, prin act de constatare, suprafeţele de fond forestier, conform prevederilor
Art. 16 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu privire la necesitatea de a se asigura serviciile silvice pentru această categorie de terenuri cu
fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul autorită1ii publice centrale care răspunde de silvicultură.
Astfel, Ocolul Silvic Poieni a fost nominalizat să preia, prin acte de constatare, suprafaţa totală
de 3.212,59 ha; până la aseastă data a fost preluată suprafaţa de 171,54 ha.
Din Situaţia sumelor solicitate şi incasate, reiese că ocolul silvic a întocmit fişele de calcul şi
a solicitat, pentru perioada 2020 - 2021, decontarea de la bugetul de stat a contravalorii serviciilor
de pază efectuate în temeiul prevederilor Art. 16, alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic.
Sumele solicitate au fost decontate, pentru anul 2020 şi pentru primele 2 trimestre ale anului
2021, respectiv valoarea de 4.633, 18 lei.
Pentru suprafaţa de 123,62 ha, preluată prin Actul de constatare nr. 3324/27.06.2019, Garda
Forestieră Cluj nu a avizat fişa de calcul în vederea decontării.

3.5. Punerea în valoare si autorizarea spre exploatare a masei lemnoase din fondul
forestier aflat sub contracte de administrare/servicii silvice, respectarea prevederilor
amenajamentelor silvice/ reglementărilor în suprafete de fond forestier în care legea
nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic
Din Situaţia partizilorexploatate În perioada 01.01.2020- 31.12.2021, reiese că Ocolul Silvic
Poieni a autorizat spre exploatare 40 de partizi pe terenuri forestiere aparţinând altor proprietari,
cu un volum total de 9.513,27 mc, din care:
- în anul 2020, 10 partizi cu un volum total de 2.954 mc;
- în anul 2021, 30 partizi cu un volum total de 6.559,27 mc.
Din cele 40 de partizi, 18 partizi au fost constituite pe suprafeţe de teren forestier pentru care
nu este întocmit amenajament silvic.
Au fost verificate mai multe partizi constituite şi autorizate spre exploatare, rezultatele sunt
prezentate mai jos.
Partida nr. 2100144003030/26.10.2021:
- a fost constituit actul de punere în valoare în U.P. I Dosul Tăului, u.a. 41A, anul de producţie
2021, tăieri progresive - racordare, suprafaţa parcursă este de 3,5 ha, rezultând un volum de
168,99 mc;
dispozitiv de marcat circular
- conducătorul lucrării este ing. Şef de district
MM1203, nr. arbori marcaţi şi inventariaţi 194, culoare vopsea folosită la marcare roşu, pădurar
titular de canton
;
- nu a fost efectuată verificarea APV, conform prevederilor Art. 1 din Procedura de
aprobare, modificare şi casare e actelor de- punere În valoare pentru masa lemnoasă
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proveniiă din fondul forestier naţional şi din vegetaJia forestieră situată pe terenuri din afara

fondului forestier national, aprobată prin O.M. nr. 76712018;
- partida a fost autorizată spre exploatare, conform Autorizaţiei de exploatare numărul
A210014400250 din data 27 octombrie 2021, cu termene de exploatare 27.10.2021 până la
31.12.2021;

- actul de constatare nu este înscris în autorizatie la rubrica privind prelungirea
autorizaţiei, conform prevederilor Art. 26, alin. (2) din Instrucţiunea privind termenele,
modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos,
aprobată prin O.M. nr. 1540/2011;
- la data verificărilor, parchetul nu este reprimit.
Partida nr. 13787801/27.10.2020:
- tăiere progresivă - definitivă, suprafaţa parcursă este de 3,5 ha, rezultând un volum de 336
mc;
, dispozitiv de marcat
- conducătorul lucrării a fost ing. şef de district
circular PS-328/4, nr. arbori marcaţi şi inventariaţi 465, pădurar titular de canton
;
- partida a fost autorizată spre exploatare, în baza Autorizaţiei de exploatare numărul
1680747/04.11.2020, cu termene de exploatare 04.11.2020 - 31.12.2020;
- actul de constatare nu a fost înscris în autorizaţie la rubrica privind prelungirea
autorizaţiei, conform prevederilor Art. 26, alin. (2) din Instrucţiunea privind termenele,
modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos,
aprobată prin O.M. nr. 1540/2011;
- autorizaţia de exploatare nu a fost prelungită până la data de 31.12.2020, cu perioada
rezultată din actul de constatare;
- reprimire parchetului a fost făcută în data de 27.10.2021 de către şeful de district
fiind încheiat Procesul verbal de reprimire/reprimire parţială a
parchetului înregistrat la Ocolul Silvic Poieni sub nr. 7103/08.11.2021, consemnându-se stoc
în platforma primară de 32,74 mc.
Partida nr. 2100144002150/ 17.09.2021
- a fost constituit actul de punere în valoare în U.P. I „Repedea", u.a. 39, anul de producţie
2021, tăieri de produse secundare-rărituri, suprafaţa parcursă este de 4,5 ha, rezultând un voium
de 162,95 mc;
- conducătorul lucrării este ing. Şef de district
, dispozitiv de marcat
circular MM1203, nr. arbori marcaţi şi inventariaţi 310, culoare vopsea folosită la marcare roşu,
pădurar titular de canton
- partida a fost autorizată spre exploatare, conform Autorizaţiei de exploatare numărul
A210014400200 din data 08.10.2021, cu termene de exploatare 08.10.2021 până la 31.12.2021.
- actul de constatare întocmit nu a fost înscris în autorizaţie la rubrica privind
prelungirea autorizaţiei, conform prevederilor Art. 26, alin. (2) din Instrucţiunea privind
termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului
lemnos, aprobată prin O.M. nr. 1540/2011.
- autorizaţia de exploatare nu a fost prelungită până la data de 31.12.2021, cu perioada
rezultată din actul de constatare;
- la data verificărilor, !)archetul nu este reprimit.
Partida nr. 2100144001460/29.07.2021
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- a fost constituit Aciui de punere în vaioare în U.P. I „Repedea", u.a. 23, anul de producţie
2021 , tăieri de produse secundare-rărituri, suprafaţa parcursă este de 4,5 ha, rezultând un volum
de 56,36 m;
- conducătorul lucrării este ing. şef de district
dispozitiv de marcat
circular MM1203, nr. arbori marcaţi şi inventariaţi 328, culoare vopsea folosită la marcare roşu,
pădurar titular de canton
;
- partida a fost autorizată spre exploatare, conform Autorizaţiei de exploatare numărul
A210014400145 din data 15.09.2021, cu termene de exploatare 15.09.2021 până la 31.12.2021.
- actul de constatare întocmit nu a fost înscris în autorizaţie la rubrica privind
prelungirea autorizaţiei, conform prevederilor Art. 26, alin. (2) din Instrucţiunea privind
termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului
lemnos, aprobată prin O.M. nr. 1540/2011;
- autorizaţia de exploatare nu a fost prelungită până data de 31.12.2021, cu perioada
rezultată din actul de constatare;
- la data verificărilor, parchetul nu este reprimit.
Partizii nr. 1403926 / 2000144000081/ 28.09.2018 (APV istoric)
- în temeiul Contractului de administrare nr. 1/13.02.2018, a fost constituit Actul de punere în
valoare nr. 1403926 / 2000144000081, în U.P. I „Bistra", u.a. 13C, anul de producţie 2018, tăieri
de produse principale-codru, progresive - racordare, suprafaţa parcursă este de 17,20 ha,
rezultând un volum de 2.095 mc;
- conducătorul lucrării a fost ing. şef de district
dispozitiv de marcat circular
PS277, nr. arbori marcaţi şi inventariaţi 768, culoare vopsea folosită la marcare - albastru, pădurar
titular de canton
- în urma licitaţiei organizate în data de 16.11.2018, a fost încheiat între Direcţia Silvică
Maramureş şi SC Anemone Alpina SRL, contractul de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă pe
picior nr. 68/19.11.2018, aferentă Partizii nr. 1403926, cu un volum brut de 2.095 mc, la preţul de
100 lei/mc, cu termene de exploatare 15.12.2018 - 30.04.2019, 15.09.2019 -15.10.2019.
- prin Adresa nr. 115/22.11.2019, reprezentantul firmei prestatoare solicită reeşalonarea
plăţilor prevăzute în Contractul nr. 68/10.11.2018, având în vedere accesul dificil la masa lemnoasă
contractată;

-din Situaţia masei lemnoase pe picior Încasate reiese că, a fost achitată contravaloarea
întreagii cantităţi de masă lemnoasă, respectiv suma de 210.000 lei, ultima plată fiind efectuată
în data de 10.12.2020;
- în data de 12.11.2021, reprezentantul firmei SC Anemone Alpina SRL solicită ocolului silvic
prelungirea termenului de exploatare, deoarece nu a reuşit să exploateze masa lemnoasă;
- în data de 15.11.2021 a fost încheiat de către domnul ing.
Actul de
constatare înregistrat la Ocolul Silvic Poieni sub nr. 7382/15.11.2021, din care reiese că reprimirea
parchetului nu se poate realiza în termen, deoarece s-a constatat un volum de 709,98 mc, din care
418,93 mc pe picior, 80 mc în faze pe suprafaţa parchetului şi 211,02 mc aflat în platforma primară.
- autorizaţia de exploatare nu a fost prelungită până la data de 15.11.2021, cu perioada
rezulată din actul de constatare;
- din valoarea totală a penalităţilor calculate în cuantum de 13.026,51 lei, nu este încasată
suma de 6.119,80 lei;
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Au fost verificate, prin sondaj, şi partizile constituite pe suprafeţe de terenuri forestiere
pentru care nu este întocmit amenajament silvic.
Partida nr. 2100144002690/13.10.2021:
- suprafaţa parcursă a fost de 2,45 ha, cu un volum de 19,28 mc;
- punerea în valoare a fost efectuată în baza Contractului de p restări de servicii silvice nr.
96/30.01 .2019;
- conducătorul lucrării a fost ing. şef de district
dispozitiv de marcat
circular MM1208, nr. arbori marcaţi şi inventariaţi 6, pădumr titular de canton Ilie NASUi;
- nu a fost efectuată verificarea APV, conform prevederilor Art. 1 din Procedura de
aprobare, modificare şi casare a actelor de punere in valoare pentru masa lemnoasă
provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara
fondului forestier national, aprobată prin O.M. nr. 76712018;
- la dosarul partizii nu există documente din care să reiasă ce salariaţi sunt
împuterniciţi pentru efectuarea predării parchetului spre exploatare, controlului exploatării
şi reprimirea parchetului;
, conform Autorizaţiei
- partida a fost autorizată spre exploatare pe numele
de exploatare numărul A210014400217/13.10.2021, cu termene de exploatare 13.10.2021 15.12.2021;
- reprimirea parchetului a fost efectuată în afara termenelor prevăzute în autorizaţia
de exploatare, în data de 23.12.2021, de către ing. şef de district
cu stoc
în platforma primară.
Partida nr. 2100144000380/06.04.202
-_suprafaţa parcursă a fost de 1,39 ha, cu un volum de 16,54 mc;
- punerea în valoare a fost efectuată în baza Contractului de prestări de servicii silvice nr.
127/ 30.10.2020;
- ia dosarul partizii, nu există cererea depusă de proprietar/împuternicitul legal al
acestuia pentru punerea în valoarea a masei lemnoase;
dispozitiv de marcat
- conducătorul lucrării este ing. şef de district
.
circular PS3284, nr. arbori marcaţi şi inventariaţi 7, pădurar titular de canton
- nu a fost efectuată verificarea APV, conform prevederilor Art. 1 din Procedura de
aprobare, modificare şi casare a actelor de punere in valoare pentru masa lemnoasă
provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara
fondului forestier national, aprobată prin O.M. nr, 767/2018;
- la dosarul partizii nu există documente din care să reiasă ce salariaţi sunt
împuterniciţi pentru efectuarea predării parchetului spre exploatare, controlului exploatării
şi reprimirea parchetului;
- partida a fost autorizată spre exploatare pe numele
, conform Autorizaţiei
de exploatare numărul A210014400025/06.04.2021, cu termene de exploatare 06.04.2021 30.06.2021;
- reprimirea parchetului a fost efectuată în afara termenelor ·prevă~te în autorizaţia
de exploatare, în data de 11.10.2021, întocmindu-se procesul verbal nr. 5902/12.10.2021, de
către ing. şef de district
Partida nr. 2100144003140/01.11.2021:
- suprafaţa parcursă a fost de 1, 17 ha, cu un volum de 8,91 mc.
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- punerea în valoare a fost efectuată în baza Contractului de prestări de servicii silvice nr.
123/09.06.2020;
- conducătorul lucrării a fost ing. şef de district
, dispozitiv de marcat
;
circular MM 1203, nr. arbori marcaţi şi inventariaţi 11, pădurar titular de canton
- nu a fost efectuată verificarea APV, conform prevederilor Art. 1 din Procedura de
aprobare, modificare şi casare a actelor de punere În valoare pentru masa lemnoasă
provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara
fondului forestier national, aprobată prin 0.M. nr. 767/2018;
- la dosarul partizii nu există documente din care să reiasă ce salariaţi sunt
împuterniciţi pentru efectuarea predării parchetului spre exploatare, controlului exploatării
şi reprimirea parchetului;
- partida a fost autorizată spre exploatare pe numele
, conform
Autorizaţiei de exploatare numărul A210014400264 din data 01.11.2021, cu termene de exploatare
01.11.2021 până la 31.12.2021;
- la data verificărilor, parchetul nu este reprimit.
3.6. Respectarea Art. 30 din Legea nr. 46/2008 cu privire la regenerarea suprafetelor de
pe care s-au efectuat tăieri unice/definitive/după tăieri de produse accidentale sau
tăieri ilegale în fondul forestier aflat sub contracte de administrare/servicii silvice
Conform prevederilor Art. 30, alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ,,Lucrările de regenerare artificială şi de completare a
regenerărilor naturale se execută În termen de cel mult două sezoane de vegetaţie de la tăierea
unică/definitivă/după tăieri de produse accidentale sau tăieri ilegale pe suprafeţe compacte
de peste 0,5 ha, cu excepţia extragerii masei lemnoase din arborete afectate de doborâturi şi
rupturi masive de vânt şi zăpadă şi de uscare anormală şi a tăierilor unice În fondul forestier din
Lunca şi Delta Dunării, precum şi din luncile râurilor interioare; În funcţie de amploarea
fenomenului, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură stabileşte perioada maximă de regenerare artificială pentru situaţiile de excepfie,
perioadă care nu poate să fie mai mare de 5 sezoane de vegetaţie de la tăiere."
În perioadele de aplicare ale amenajamentelor silvice, Ocolul Silvic Poieni a pus în valoare
masă lemnoasă provenită din tăieri unice şi definitive şi a autorizat spre exploatare 12 partizi cu
un volum total de 15.217 mc, pe terenurile forestiere aparţinând primăriilor Petrova, Repedea şi
Bistra.

Din cele 12 partizi, 3 partizi (Partida nr. 1403926 - Primăria Comunei Petrova, Partida nr.
1742675 - Primăria Comunei Repedea, Partida nr. 2100144001140 - Primăria Comunei Repedea)
sunt în curs de exploatare, iar dintre aestea au fost reprimite în luna decembrie 2020, respectiv
februarie 2021.
Au fost efectuate lucrări de împădurire pe suprafeţele pe care au fost constituite două dintre
partizi (Partida nr. 1101416 - Primăria Comunei Repedea şi Partida nr. 1246284 - Primăria
Comunei Repedea.
Nu au fost efectuate lucrări de împădurire în termenul prevăzut la Art. 30 din Legea nr. 46/2008
- Codul silvic, pe suprafeţele pe care au fost constituite:
- Partida nr. 1461653, în UP I Repedea, ua 43A, reprimită în data de 09.01.2020, fiind parcursă
cu tăieri definitive suprafaţa de ·1 ·J ,4 ha. Conform Antemăsurătorii iucrărîlor de cultură şi refacerea
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pădurilor pentru anul 2022, din suprafaţa de 11,7 ha, urmează a
suprafaţa de S,5 ha, suprafaţa de 8,2 ha fiind regenerată natural;

fi împădurită în anul 2022

- Partida nr. 1302629, în UP I Comuna Bistra, ua 12A, reprimită în data de 03.05"2019, fiind
cu tăieri definitive suprafaţa de 17,6 ha;
- Partida nr. 1277704, în UP I Comuna Bistra, ua 318, reprimită în data de 08.05.2018, fiind
parcursă cu tăieri definitive suprafaţa de 26,3 ha;
- Partida nr. 887887, în UP I Comuna Bistra, ua 15E, fiind parcursă cu tăieri definitive suprafaţa
de 4,6 ha;
parcursă

- Partida nr. 887889, în UP I Comuna Bistra, ua 22C fiind parcursă cu tăieri definitive suprafaţa
de 27,8 ha.
Menţionăm că, pentru partizile nr. 887887 şi nr. 887889 nu au fost puse la dispoziţie informaţii

privind data la care au fost reprimite, deoarece dosarele partizilor nu au fost găsite la ocolul silvic,
rar registrul de partizi şi registrul de intrări-ieşiri au fost ridicate de organele de cercetare în cursul
anului 2018.
Conform prevederilor Contractului de administrare nr. 2/03.01 .2019, încheiat cu Primăria
Comunei Repedea, prestatorul este obligat să realizeze lucrările de regenerare a pădurilor (Art. 9,
pct. c.) din contract) şi să utilizeze fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit în
conformitate cu prevederile Art. 33, alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, din resursele
provenite de pe proprietatea beneficiarului. (Art 16 din contract).
Conform Contractului de prestări servicii silvice nr. 21/14.01 .2019, încheiat cu Primăria
Comunei Bistra, prestatorul are obligaţia de a stabili „lucrările prevăzute de amenajamentele
silvice, care trebuie executate annual, în vederea respectării regimului silvic şi să le comunice
beneficiarului în luna decembrie a fiecărui an, pentru anul următor" (Art. 8, pct. e din contract).
Prin Adresa nr. 8071/06.12.2021, Ocolul Silvic Poieni a notificat Primăria Comunei Bistra
cu privire la obligaţia de a executa lucrările de regenerare artificială, conform prevederilor Art.
30 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, pe suprafeţele parcurse cu tăieri progresive - racordare,
respectiv ua 12A, 15E, 22C şi 31 B.
Pentru deficienţele şi neregulile consemnate la activitatea de admnistrarea/serviciile
silvice în pădurile aparţinând altor deţinători şi perdele forestiere, responsabili sunt: ing.
- şef ocol, ing.
- responsabilul activităţii de fond forestier
în pădurile private, ing.
- şef district şi ing.
- şef district.
Aceştia a încălcat prevederile următoarelor acte normative: Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,
cu modificările şi completările ulterioare; Instrucţiunile privind termenele, modalităţile_ şi
perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin O.M. nr.
1540/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Procedura de aprobare, modificare şi
casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier
naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national,
aprobată prin O.M. 767/2018.

4. PAZA FONDULUI FORESTIER
4.1. Arondarea suprafetei fondului forestier proprietate publică a statului pe cantoane
si districte silvice în corelatie cu suprafata înscrisă în EFF si SILV 1
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Ocolui Silvic Poieni efectuează administrarea/servicii silvice de pază pe o suprafaţă de
30.608,50 ha, din care 22.550,50 ba f.f. proprietate publică a statului şi 8.058 ha f.f. care aparţine
altor deţinători (172 ha preluate conf. art.16 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic).
Suprafaţa f.f. proprietate publică a statului din arondare nu corespunde cu Silv 1/EFF la
31.12.2021 şr cu versiunea introdusă în aplicaţia din INTRANET (22.550,62 ha -0,12 ha în plus
în EFF). Suprafaţa fondului forestier care aparţine altor deţinători administrat/cu servicii silvice de
pază consemnată în Silv 1/EFF la 31.12.2021 este de 576 ha faţă de 8.058 ha cât există în
realitate, în arondarea cantoanelor silvice.
Suprafaţa ocolului este arondată la 27 cantoane silvice, din care unul vacante, respectiv 5
districte silvice.
Fişele de fundamentare a suprafeţelor cantoanelor silvice sunt incomplete, în sensul
că în acestea au fost înscrise numai suprafeţele fondului forestier proprietate publică a statului.

4.2. Starea infractională si contraventională (volum total al tăierilor ilegale, volum
justificat cu acte de contraventie, infractiune si prin sesizarea unitătilor de politie si
jandarmerie potrivit art. 51 din Codul silvic, volum nejustificat)
Analiza stării infracţionale şi contravenţionale s-a efectuat începând cu anul 2016, primul an de
aplicare a amenajamentului silvic.
În fondul forestier proprietate publică a statului, sintetic, situaţia este prezentată în tabelul
de mai jos.

! Anul

Pag. const. print. ilegale din doc.
existente la ocol (acte control,

Pag. const. prin t. ilegale din
memoriile de pază (Intranet)

infracţ/contrav)

Volum (mc)
Total

I!

din care:
Just.

Nejust.

Valoare
nejust.(lei)

Volum (mc)
Total

i:
!

Just.

Nejust.

volum

+/-

valoa

+I-

2016

3.464

741

2.723

537.528

4.025

993

3.032

589.399

+561

+51.8'.

2017

2.125

158

1.967

348.077

2.768

217

2.551

487.296

+643

+139.2

2018

445

117

328

57.949

466

121

345

65.931

+21

+7.98

2019

177

86

91

21.191

225

129

96

21.171

-48

-20

2020

2.011

21

1.990

685.840

2.023

17

2.006

686.832

+12

+99~

2021

182

25

157

41.150

182

25

157

41.175

o

+25

Total

7.944

1.620

6.324

1.574.473

9.762

1.492

8.270

1.879.065

+1.189

I

I

din care:

Valoare
nejust.(lei)

Diferenţe

memoriu paz,
faţă de doc. oe

pază,

Anul

+200.0

În fondul forestier forestier care aparţine altor deţinători administrat/cu servicii silvice de
sintetic, situaţia este prezentată în tabelul de mai jos.
Pag. const. prin t. ilegale din doc.
existente la ocol (acte control,

Pag. const. prin t. ilegale din
memoriile de pază (Intranet)

infracţ/contrav}

Diferenţe

memoriu pa~
de doc. o

faţă
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Volum (mc)

!

Total

din care:
Just.

Nejust.

Valoare
nejust.(lei)

Volum (mc)
Total

din care:
Just.

Nejust.

Valoare
nejust.(lei)

volum

+/-

+/-29.S

2016

561

252

309

29.880

o

o

o

o

-561

2017

643

59

584

114.239

o

o

o

o

-643

114.~

II

21

4

17

2.890

2019

48

43

5

901

2020

12

4

8

1.714

2021

o

o

o

o

Total

1.285

362

923

149.624

: 2018

'

vaio.

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

o

-21

-2.8!

o

-48

-90

o
o
o

-12

-1.7·

o

o

-1.285

-149E

Aşa

cum rezultă din situaţiilor prezentate anterior, în memoriile de pază din aplicaţia
INTRANET, nu au fost introduse date cu privire la tăierile ilegale produse în fondul forestier care
aparţine altor deţinători, deşi controale au fost efectuate, astfel că, în acest caz, este necesară o
analiză, pe cumulat, a tăierilor ilegale produse pe raza Ocolului Silvic Poieni în perioada
01.01.2016 - 31.12.2021, astfel:
Anul

Pag. const. prin t. ilegale din doc.
existente la ocol (acte control,

Pag. const. print. ilegale din
memoriile de pază (Intranet)

infracţ/contrav)

Volum (mc)
Total

din care:
Just.

Nejust.

Diferenţe

memoriu pc
faţă de doc. •

Valoare
nejust.(iei)

Volum (mc)
Total

din care:
Just.

Nejust.

Valoare
nejust.(lei)

volum

vale

+/-

+
+21
+24

2016

4025

993

3.032

567.408

4.025

993

3.032

589.399

2017

2.768

217

2.551

462.316

2.768

217

2.551

487.296

o
o

2018

466

121

345

60.839

466

121

345

65.931

o

+5.'

2019

225

129

96

22.092

225

129

96

21.171

-9

2020

2.023

25

1.998

687.554

2.023

17

2.006

686.832

2021

182

25

157

41.150

182

25

157

41.175

Total

9.689

1.510

8.179

1.841.359

9.689

1.511

8.187

1.891.804

o
o
o
o

-7
+:
+50

Referitor la pagubele produse prin tăieri ilegale, din documentele prezentate de personalul
ocolului rezultă că o mare parte dintre acestea nu au fost recuperate; situaţia este prezentată în
tabelul următor.
Anul

Valoare

pagubă (cumulată)

30

Diferenţe

de recuperat

Constatată

Recuperată

2016

567.408

157.312

410.096

2017

462.316

62.746

399.570

2018

60.839

15.322

45.517

2019

22.092

16.801

5.291

2020

687.554

20.040

667.514

2021

41.150

25.319

15.831

Total

1.841.359

297.540

1.543.819

Din analiza situaţiilor prezentate mai sus rezultă, pe deoparte o valoare a pagubei de
50.345 lei raportată în plus în memoriile de pază faţă de constatările înscrise în actele de
control, iar pe de altă parte, şi mai grav, o valoare foarte mare de 1.543.819 lei nerecuperată
de la pădurarii titulari ai cantoanelor silvice/personal silvic vinovat.
De asemenea, din aceleaşi documente prezentate de personalul ocolului rezultă că, o mare
parte din valoarea pagubelor nejustificate constatate prin actele de control (integral din
2018 - 2019) au fost înregistrate la compartimentul contabilitate al ocolului în lunile
noiembrie - decembrie 2021 şi ianuarie 2022. O parte din valoarea pagubelor nejustificate de
pădurarii titulari ai cantoanelor silvice, constatate prin acte de control nu a fost înregistrată în
documentele contabile, astfel:
Din anul 2016, în cantoanele silvice nr.: - 1 Pentaia, suma de 137.223 lei;
- 9 Lutoasa, suma de 171.371 lei;
- 11 Oloha, suma de 7.457 lei.
Din anul 2017, în cantoanele silvice nr.: - 1 Pentaia, suma de 220.484 lei;
- 22 Tomnatec, suma de 66.876 lei;
- 11 Oloha, suma de 53.022 lei.
Total:
656.433 lei.
Pagube mari nejustificate înregistrate si măsuri aplicate
A.2016
A.1. Cantonul silvic nr. 1 Pentaia, titular păd. -- li, volum total-2219,70 mc,
din care 2091, 1 mc nejustificat cu o valoare a pagubei de 414.627 lei; sancţiune disciplinară cu
desfacerea contractului individual de muncă, conform Deciziei nr. 309N/28.12.2017. Pentru
recuperarea sumei imputate s-a făcut Plângerea penală nr. 18777/10.08.2017 către Parchetul de
pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, în care a fost inclus şi şefii district_i_ şi
Valoarea pagubei de recuperat a fost cumulată din controalele efectuate în anii 2015, 2016, 2017.
A.2. Cantonul silvic nr. 9 Lutoasa, titular păd.
, volum total - 986,33 mc, din care
910,43 mc nejustificat cu o valoare a pagubei de 195.166 lei; contract individual de muncă pe
perioadă determinată, iar pentru recuperarea sumei imputate s-a făcut Plângerea penală nr.
15555/02.09.2016 către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus.
A.3. Cantonul silvic nr. 25 Ruscova, titular păd.
, volum total-520,26 mc, din
care 237,45 mc nejustificat cu o valoare a pagubei de 57.377 lei; consiliul de disciplină a hotărât
aplicarea sancţiunii disciplinare cu desfacerea contractului individual de muncă, însă a fost aplicată
sancţiunea de retrogradare din funcţie pe o perioadă de şase luni, conform Deciziei nr.
31

129D/17.05.20·17. Pentru recuperarea sumei imputate s-a făcut Plângerea penală nr.
23052/05.12.2016 către Parchetul de pe lângă Judecătorra Vişeu de Sus. De menţionat, faptul că
data actuală di.
deţine funcţia de responsabil al activităţii de paza şi protecţia
pădurilor la Ocolul Silvic Poieni.
A.4. Cantonul silvic nr. 5 Răchita, titular păd.
volum total - 69,6 mc, din care
42,3 mc nejustificat cu o valoare a pagubei de 7.250 lei; sancţiune disciplinară cu avertisment scris,
conform Deciziei nr. 218D/31.10.2016.
, volum total - 62,8 mc, din.
A.5. Cantonul silvic nr. 4 Copilaş, titular păd.
care 4 7 mc nejustificat cu o valoare a pagubei de 8.173 lei; sancţiune disciplinară cu avertisment
scris, conform Deciziei nr. 2170/31.10.2016.
, volum total - 276,5 mc, din care
A.6. Cantonul silvic nr. 6 Belin, titular păd.
154, 1O mc nejustificat cu o valoare a pagubei de 23.701 lei; sancţiune disciplinară cu 10% pe o
perioadă de trei luni, conform Deciziei nr. 2150/31.10.2016.
De asemenea, şef district
a fost sancţionat disciplinar cu diminuarea salariului
cu 10% pe o perioadă de trei luni, conform Deciziei nr. 1340/25.05.2017.
volum total - 364,70 mc, din care
A.7. Cantonul nr. 11 Oloha, titular păd.
324,29 mc nejustificat cu o valoare a pagubei de 53.022 lei; sancţiune disciplinară cu desfacerea
contractului individual de muncă, conform Deciziei nr.154N/13.12.2016. Pentru recuperarea sumei
rmputate s-a făcut Plângerea penală nr. 18124/04.08.2017 către Parchetul de pe lângă Judecătoria
Vişeu de Sus, în care a fost inclus şi şefii district
. Valoarea pagubei de recuperat a
fost cumulată din controalele efectuate în anii 2016, 2017.

B.2017
Cantonul silvic nr. 22 Tomnatic, titular păd.
volum total - 404,8 mc, din care
346,5 mc nejustificat cu o valoare a pagubei de 71.184 lei; sancţiune disciplinară cu desfacerea
contractulur individual de muncă, conform Deciziei nr. 35N/02.04.2018. De asemenea, pentru
aceeaşi problemă/în legătură cu aceasta au mai fost sancţionaţi disciplinar următorii: şef district
cu desfacerea contractului individual de muncă, conform Deciziei nr. 34N/02.04.2018,
ing.
cu diminuarea salariului cu 30% pe o perioadă de trei luni, conform Deciziei nr.
cu diminuarea salariului cu 30% pe o perioadă de trei luni,
5N/08.01 .2018 şi ing.
conform Deciziei nr. 6N/08.01.2018. Totodată, pentru recuperare pagubei s-a făcut Plângerea
penală nr. 24250/0610.2017 către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, inclusiv
împotriva ing.
şi a şefului de district

C.2020
Cantonul silvic nr. 10 Coşnea, titular păd.
volum total - 1874 mc, integral
nejustificat cu o valoare a pagubei de 654. 727 lei; sancţiune disciplinară cu desfacerea contractului
individual de muncă, conform Deciziei nr. 91N/14.10.2020. Pentru recuperarea sumei imputate sa făcut Plângerea penală nr. 11796/03.07.2020 către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de
Sus, în care a fost inclus şi şef district

D. 2021
Cantonul silvic nr. 7 Fundu Ricii, titular păd.
volum total - 31, 1 mc, integral
nejustificat cu o valoare a pagubei de 8.002 lei. Având în vedere prejudiciul constatat, în baza
Deciziei nr. 370D/04.11.2021, s-a efectuat o anchetă administrativă, înregistrată la nr.
1143/17.01 .20222, prin care s-a propus sancţionarea păd.
cu diminuarea
salariului de bază cu 5% pe durata de o lună, motivat de faptul că, în perioada februarie - octombrie
2021, acesta a avut în pază ş, aprox. jumătate din Cantonul Silvic nr. 8 Budescu. Măsura de
sancţionare a fost aprobată de directorul direcţiei silvice.
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4.3. Modul de programare si de realizare a controalelor în cantoane. constatări, măsuri
luate, stadiul valorificării actelor de control întocmite

Personalul tehnico-ingineresc din cadrul ocolului efectuează controale de fond în baza
programului stabilit prin graficele întocmite de către responsabilul activităţii de paza şi protecţia
pădurilor şi aprobate de Comitetul Director al Direcţiei silvice Maramureş.
În data de 26.11.2018 Registrul de evidenţă a controalelor a fost ridicat de Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Maramureş, conform procesului-verbal întocmit, fără număr de înregistrare; alt
registru nu a mai fost înfiinţat. În aceeaşi dată au fost ridicate şi o parte din actele de control
întocmite.
Conform Memoriul activităţii de paza pădurilor, în anul 2020, în fondul forestier proprietate
publică a statului s-au realizat 62 controale de fond şi 4 parţiale; au fost identificate cioate provenite
din tăierea ilegală a arborilor cu un volum total de 2.023 mc, din care 17 mc justificat şi 2.006 mc
nejustificat cu o valoare imputată de 686.832 lei. Din situaţiile prezentate de personalul ocolului
rezultă că, au fost efectuate 59 controale de fond şi 4 parţiale; au fost identificate cioate provenite
din tăierea ilegală a arborilor cu un volum total de 2.011 mc (faţă de 2.023 mc), din care 21 mc
(faţă de 17 mc) justificat şi 1.990 mc (faţă de 2.006 mc) nejustificat cu o valoare imputată de
685.840 lei (faţă de 686.832 lei).
Pentru fondul forestier proprietate privată aflat sub contract de administrare/servicii silvice pază cu direcţia nu au fost introduse controale de fond/parţiale în Memoriul activităţii de paza
pădurilor, deşi din documentele verificate rezultă că au fost efectuate 5 controale de fond,
urmare cărora au fost identificate cioate provenite din tăierea ilegală a arborilor cu un volum total
de 12 mc, din care 4 mc justificat şi 8 mc nejustificat cu o valoare imputată de 1.714 lei. .
În anul.2021, din Memoriul activităţii de paza pădurilor în fondul forestier proprietate publică
a statului s-au realizat 79 controale de fond şi 5 parţiale; au fost identificate cioate provenite din
tăierea ilegală a arborilor cu un volum total de 182 mc, din care 25 mc justificat şi 157 mc nejustificat
cu o valoare imputată de 49.591 lei. Din documentele prezentate de personalul ocolului rezultă că
au fost efectuate 51 controale de fond şi 4 parţiale, cu aceleaşi constatări.
Pentru fondul forestier proprietate privată aflat sub contract de administrare/servicii silvice pază cu direcţia nu au fost înscrise controale de fond/parţiale în Memoriul activităţii de paza
pădurilor, deşi din documentele verificate rezultă că au fost efectuate 5 controale de fond, fără
pagube.
Actele de control în care au fost consemnate pagube au fost înaintate pentru cercetare
la parchetul de pe lângă judecătoria competentă teritorial, conform art. 113, din Legea nr.
46/2008 cu modificările şi completările ulterioare, dar numai după verificările efectuate de
către delegaţii RNP- Romsilva din luna decembrie 2021.
Din verificarea actelor de control întocmite în cursul anilor 2020 - 2021 a rezultat
faptul că, nu s-a urmărit remedierea deficienţelor/neregulilor constatate şi nici a lucrărilor
propuse (descopleşiri, degajări etc), deşi acestea au fost consemnate în notele de
constatare anexate.
De asemenea, o situaţie aparte o reprezintă predarea-primirea Cantonului Silvic nr. 8
Budescu; în continuare prezentăm cronologic documentele întocmite.
a. În data de 23.10.20220 pe o filă de inventar (înregistrată la nr. 7150/27.10.2020, fără
rezoluţia şefului de ocol), intitulată proces-verbal, ing.
- responsabilul activităţii de
paza şi protecţia pădurilor a consemnat că „am terminat de predat parţial cantonul 8 Budescu de
la ua 80-92, 94-103"; pe fila de inventar există semnătura ing .
, a păd.
în
calitate de predător şi a păd.
în calitate de primitor; în acelaşi sens există o altă
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filă de inventar întocmită în data de 20.10.2020 (înregistrată la nr. 7157/23.10.2020, fără rezoluţia
şefului de ocol) în care ing.
- responsabilul activităţii de paza ş1 protecţia pădurilor

a consemnat că „am terminat de predat parţial cantonul 8 Budescu de la ua 93, 104-122", însuşită
sub semnătură de ing.
, păd.
în calitate de predător şi păd.
în calitate de primitor. Acţiunea de predare-primire a Cantonului Silvic nr. 8 Budescu a fost
demarată în baza dispoziţiilor şefului de ocol nr. 15/2020, înregistrată la nr. 6228/08.10.2020 şi nr.
16/2020, înregistrată la nr. 6477/16.10.2020, iar pentru aceasta a fost emisă Delegaţia de marcare
nr. 6507/16.10.2020 pentru folosirea dispozitivul special de marcat cu amprentă pentagonală PS
559, vopsea verde, de către ing.
.
b. În data de 27.10.2020, respectiv 28.10.2020, îng.
a întocmit alte
documente (act de control fără constatări prind tăierile ilegale, procese-verbale de predare-primire
etc, incomplete, acord privind recuperarea pagubei pentru suma de 5.426,93 dat de păd.
, fără numere de înregistrare şi fără rezoluţia şefului de ocol). Altfel spus predareaprimirea Cantonului Silvic nr. 8 Budescu nu s-a efectuat, iar despre acest aspect şeful de ocoi nu
a fost informat în scris de către ing.
. Din Raportul (necompletat la coloanele 7 şi
8) de activitate înregistrat la nr. 7177/28.10.2020 pentru folosirea dispozitivul special de marcat cu
amprentă pentagonală PS 559, primit în baza delegaţiei nr. 6507/16.10.2020 rezultă că dispozitivul
special de marcat cu amprentă pentagonală PS 559, vopsea verde, a fost aplicat pe 17 cioate
provenite din tăierea ilegală a arborilor, identificate cu ocazia controlului efectuat în Cantonului
Silvic nr. 8 Budescu, însă nu există act de control de fond/parţial întocmit. Prin urmare valoarea
pagubei de 5.426,93 lei nu a fost înregistrată în documentele contabile.

c. În data 28.01.2021, urmare unei petiţii făcute la Direcţia Silvică Maramureş de ing.
care sesizează: ,,colegul
care se află în concediu fără sa fi predat cantonul", ing.
în Nota de constatare, înregistrată la nr. 1707/29.01 .2021 a consemnat că aspecte
semnalate sunt adevărate. Totodată, propune efectuarea urgentă a predării-primirii Cantonului
Silvic nr. 8 Budescu şi efectuarea unei anchete administrative de către o comisie stabilită de
directorul direcţiei silvice ..
d. Prin Decizia 460/01.02.2021 directorul Direcţiei Silvice Maramureş a dispus efectuarea
unei anchete administrative conform propunerilor din Nota de constatare înregistrată la nr.
1707/29.01 .2021.
Urmare cercetărilor efectuate s-a propus aplicarea următoarelor sancţiuni disciplinare: ing.
- 10% pe o perioadă de două luni, păd.
,
păd.
avertisment în scris. Conform celor de mai sus au fost emise deciziile de sancţionare nr.:
85D/12.03.2021, 86D/12.03.2021, 87D/12.03.2021 şi 88D/12.03.2021.
f. În data de 01.02.2021, în baza Delegaţiei de marcare nr. 508/01.02.2021 emisă de şeful
de ocol pentru folosirea dispozitivul special de marcat cu amprentă pentagonală PS 559, vopsea
roşie, de către ing.
a început controlul în vederea predării-primirii Cantonului Silvic
nr. 8 Budescu; acesta a fost efectuat în perioada 01.02. - 10.02.2021, Au fost întocmite actele de
control parţial înregistrate la nr. 676/10.02.2021şi 677/10.02.2021, precum şi procesele-verbale de
predare-primire nr. 674/10.02.2021, respectiv 673/1002.2021. În ambele documente întocmite s-a
menţionat faptul că stratul de zăpadă este mai mare de 50 cm şi nu s-au constatat pagube
provenite din tăierea ilegală a arborilor, iar eventuale prejudicii vor fi identificate după topirea
zăpezii. La acţiunea de predare-primire nu a participat păd.
titularul de drept al
Cantonului Silvic nr. 8 Budescu şi nici un membru al familiei; acesta prin Raportul înregistrat la nr.
492/01.02.2021 a informat conducerea ocolului că nu poate participa la controlul de fond, nici
personai şi nici un ait membru ai famiiieî.
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În acest caz cu Adresa nr. 602/04.02.2021 s-a solicitat participarea unui reprezentant al
Forestiere Cluj, însă acesta nu s-au prezentat.
h. Cu privire la păd.
este necesar să precizăm că, în perioada 26.10.2020 16.07.2021 acesta a fost în concediu de odihnă şi concediu medical. După data de 16.07.2021
până la 01.11.2021, păd.
a fost în concediu fără plată; începând cu data de 02.11.2021,
conform Deciziei nr. 121 N/01.11.2021 i-a încetat contractul individual de muncă, în baza Deciziei
de pensionare nr. 305469i13.10.2021.
i. Controlul de fond care trebuia efectuat în Cantonul Silvic nr. 8 Budescu după topirea
zăpezii a fost executat în perioada 10.09. - 25.10.2021 în baza delegaţiilor de marcare nr.
4743/31.08.2021, respectiv 5699/04.10.2021, emise de şefu! de ocol pentru folosirea dispozitivul
special de marcat cu amprentă pentagonală PS 559, vopsea roşie, de către ing.
.
Controiui a fost efectuat în prezenţa unui reprezentant al Gărzii Forestiere Cluj. Au fost identificate
40 cioate provenite din tăierea ilegală a arborilor, nejustificate, cu un volum de 29,7 mc şi o valoare
a pagubei de 9.421,48 iei, fără TVA; acestea au fost consemnate în actele de control nr.
6611/28.10.2021 şi 6615/25.10.2021. Totodată, s-a efectuat predarea-primirea Cantonul Silvic nr.
8 Budescu de la pădurarii
şi
lapăd.
. Ataşat
actelor de control se află un acord privind recuperarea pagubei de 9.421,48 lei, înregistrat la nr.
6634/25.10.2021, dar nesemnat de păd.
.
g. Faţă de cele prezentate la punctul i. conducerea Direcţie Silvice Maramureş a dispus prin
Decizia nr. 370D/04.11.2021 efectuarea unei anchete administrative privind recuperarea pagubei
de 9.421,48 lei.
Conform Anchetei administrative, înregistrată la nr. 1143/17.01 .2022, s-a propus
, din garanţiile existente
recuperarea sumei de 9.421,48 lei, fără TVA, de la fostul păd.
la ocol, conform prevederilor legale sau în caz contrar prin acţiune civilă în instanţele de judecată.
De asemenea, pentru deficienţele constatate s-a propus sancţionarea ing.
cu
cu diminuarea salariului de bază cu 10% pe durata de o
avertisment scris şi ing.
lună; propunerile au fost aprobate de către directorul Direcţiei Silvice Maramureş
În perioada 22.11. - 10.12.2021 au fost efectuate controale de fond/parţiale în 25 de
cantoane silvice din cele 27 existente în arondarea Ocolului Silvic Poieni. În cantoanele silvice nr.
3 Corbu, respectiv nr. 16 lvancicov nu au fost efectuate controale de fond din cauza stratului mare
de zăpadă existent pe suprafaţa acestora. De asemenea, în cantoanele silvice nr.: 2 Roşoşu Mic,
4 Copilaş, 5 Răchita, 8 Budescu, 13 Bardaucin, 21 Leordina şi 26 Lespedea au fost efectuate
controale parţiale, din aceleaşi cauze menţionate anterior.
Cu ocazia controalelor efectuate au fost identificate cioate provenite din tăierea ilegală a
arborilor cu un volum total de 31 mc, din care 12,5 mc nejustificat de pădurarii titulari ai
cantoanelor silvice cu o valoare a pagubei de 2.929 lei, fără TVA.
De asemenea, au fost constatate mai multe deficienţe şi nereguli (Borne şi limite
amenajistice lipsă/slab vizibile, goluri neregenerate, construcţii şi drumuri forestiere degradate
arbori uscaţi/rupţi/doborâţi nepuşi în valoare, ocupaţii/încălcări fond forestier).
Gărzii

4.4. Eficienta activitătii de pază. Actiuni desfăsurate, rezultate obtinute. Realizarea
actiunilor stabilite în cadrul protocolului de colaborare pentru prevenirea si
combaterea faptelor ilegale încheiat cu autoritătile de ordine publică din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne
În anul 2020 s-au realizat 221 acţiuni pentru controlul circulaţiei materialului lemnos şi
tăierilor de arbori, din care 117 cu organele de poliţie; au fost întocmite două infracţiuni silvice, cu
o valoare a prejudiciului de 7.335 lei şi o contravenţie silvică cu o valoare a amenzii de 9.000 lei.
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În anul 2021 s-au realizat 268 acţiuni pentru controlul circulaţiei materialului lemnos şi
tăierilor de arbori, din care 165 cu organele de poliţie; au fost întocmite cinci infracţiuni silvice, cu
o valoare a prejudiciului de 8.416 lei. Prejudiciului în valoare totală de 15.751 iei, constatat prin
infracţiuni silvice, nu a fost recuperat.
Din documentele puse la dispoziţie de personalul ocolului rezultă că, în perioada analizată
organele de poliţie şi personalul silvic au confiscat şi lăsat în custodie 345,66 mc material lemnos,
din care 75,6 mc lemn lucru, 25,66 mc cherestea şi 244,37 mc lemn foc cu o valoare totală de
76.591,38 lei; în memoriile de pază şi anexele din aplicaţia INTRANET a fost introdus un volum
total de 458 mc (diferenţă în plus de 112,34 mc); materialul lemnos confiscat nu a fost
donat/valorificat conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, au constatat 125,8 mc
lemn foc abandonat, cu o valoare de 21.790 lei, din care 96,47 mc a fost valorificat conform
prevederilor legale în vigoare.
4.5. Modul de păstrare, gestionare si utilizare a dispozitivelor speciale de marcat

Ocolul Silvic Poieni deţine următoarele dispozitive:
- cu amprentă circulară - 14 bucăţi;
- cu amprentă pătrată - 6 bucăţi;
- cu amprentă pentagonală - 14 bucăţi.
Total: 34 bucăţi.
Evidenţa dispozitivelor speciale de marcat este ţinută de şeful de ocol în "Registrul de
evidenţă a dispozmvelor speciale de marcaf', înfiinţat după ce registrul iniţial a fost ridicat de
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Maramureş, conform Procesului-verbal din data de 26.11.2018,
fără număr de înregistrare.
Toate dispozitivele speciale de marcat cu amprentă circulară, pătrată şi pentagonală, aflate
în evidenţele ocolului, au fost înregistrate la un birou notarial.
Păstrarea Şi folosirea dispozitivelor speciale de marcat s-a efectuat în conformitate cu
prevederile O.M. nr. 1346/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Verificările privind emiterea delegaţiilor de marcare şi întocmirea rapoarteror de activitate nu
au scos în evidenţă deficienţe.
Pentru deficienţele şi neregulile consemnate la activitatea de paza fondului forestier
responsabili sunt: ing.
-şef ocol şi ing.
- responsabilul
activităţii de paza şi protecţia pădurilor. Aceştia au încălcat prevederile următoarelor acte
normative: Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
Regulamentul de pază a fondului forestier aprobat prin H.G. nr. 1076/2009, Regulamentul
privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de
marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori aprobat prin O.M. nr. 1346/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
5. PROTECTIA PĂDURILOR
5.1. Organizarea si desfăsurarea actiunilor de depistare si semnalare a dăunătorilor
vegetatiei forestiere

Din verificarea rapoartelor de semnalare a ivirii dăunătorilor, a rezultat faptul că nu au fost
respectate prevederile O.M 454/2003, astfel:
- nu au fost depuse lunar rapoarte la districtele: I Bistra, III Socolău. IV Rica şi V
Poieni;
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- la Districtul li Repedea au fost depuse toate rapoartele, însă o mare parte dintre
acestea nu au fost înregistrate în Registrul de corespondenţă al ocolului;
- cu mici excepţii nu au fost înregistrate în Registrul de corespondenţă al ocolului
(cele înregistrate au fost rezoluţionate de şeful de ocol), nu au fost verificate de şefii de
district şi responsabilul activităţii de protecţia pădurilor - ing.
.
Registru de evidenţă fitosanitară a arboretelor şi pepinierelor înfiinţat în anul 2021,
dar necompletat.
5.2. Statistica dăunătorilor vegetatiei forestiere si modul de întocmire a prognozei
vătămărilor probabile
Pentru anul 2020 la ocol nu există documentaţia tehnico-economică privind lucrările
de protecţia pădurilor. Pentru anul 2021 la ocol nu există: Statistica dăunătorilor şi dinamica
focarelor active, prognoza atacului de ipidae şi situaţia dăunătorului Lymantria monacha.
Pentru anul 2022, documentaţia tehnico-economică privind lucrările de protecţia pădurilor a fost
întocmită în conformitate cu prevederile O.M 454/2003 şi a dispoziţiilor transmise de RNPRomsilva.
În cursul anului 2021 au fost semnalaţi dăunători:în pepiniere au fost semnalaţi dăunători
pe o suprafaţă de 0,40 ha, astfel:
- Melolontha melolontha, pe o suprafaţă de 0,37 ha cu o intensitate slabă;
- Fusarium sp., pe o suprafaţă de 0,37 ha cu o intensitate slabă.
În arborete a fost semnalat dăunătorul fps typographus, pe o suprafaţă de 1.284 ha ha, cu
o intensitate foarte slabă.
5.3. Organizarea si efectuarea lucrărilor de protectie în solarii, pepiniere si arborete:
asigurarea cu substante. aparatură si diverse materiale; respectarea reglementărilor
privind achizitia de substante de combatere si a serviciilor privind lucrările de
combatere; consumuri, costuri
În Antemăsurătoarea şi devizul lucrărilor de protecţia pădurilor, pentru anul 2021, în
pepiniere şi arborete, au fost prevăzute lucrări preventive şi de combatere a dăunătorilor, astfel:
tratamente chimice pentru combaterea dăunătorilor Melolontha melolontha/Fusarium sp. pe o
suprafaţă de 0,68 ha, amplasare curse feromonale pentru minitorizarea dăunătorilor fps
typographusllymantria monacha pe o suprafaţă de 12.384 ha şi lucrări pentru depistare şi
prognoză. Valoare totală a lucrărilor a fost de 24.431 !ei.
Pentru anul 2022 au fost prevăzute: tratamente chimice pentru combaterea dăunătorilor
Melolontha melolontha/Fusarium sp. pe o suprafaţă de 0,40 ha, amplasare curse feromonale
pentru minitorizarea dăunătorilor fps typographus/lymantria monacha pe o suprafaţă de 12.384 ha
şi lucrări pentru depistare şi prognoză. Valoare totală a lucrărilor a fost de 8.121 lei. Din evidenţele
contabile reiese că, în cursul anilor 2020 şi 2021, Ocolul Silvic Poieni a primit următoarele
substanţele şi materialele: 216 nade Atratyp, 112 nade Atralymon, 10 Kg Trika expert, 4 Kg
Mospilan20 SP şi 3 Kg Folpan 80 WDG; la data verificărilor acestea nu sunt în magazia ocolului.
Cu privire la lucrările de protecţie efectuate cu caracter preventiv/de combatere, în
cursul anilor 2020 şi 2021, facem precizarea că la compartimentul paza şi protecţia
pădurilor, precum şi la cel de contabilitate, nu există evidenţe în acest sens (nu au fost
întocmite bonuri de lucru/procese-verbale de recepţie).
Pentru deficienţele şi neregulile consemnate la activitatea de paza fondului forestier
- şef ocol şl ing.
- responsabilul
responsabili sunt: ing.
activităţii de paza şi protecţia pădurilor, ing.
- şef district, ing.
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- şef district,
- şef district, ing.
- şef districi:
şi ing.
- şef district. Aceştia au încălcat prevederile următoarelor acte
normative: Normele tehnice pentru protecţia pădurilor şi a Îndrumărilor privind aplicarea
Normelor tehnice pentru protecţia pădurilor aprobate prin O.M. 454/2003.

6. ASPECTE EVIDENTIATE ÎN REPORTAJUL POSTAT ÎN MEDIUL ONLINE DE
PUBLICATIA RECORDER, CA POSIBILE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGISLATIEI
6.1 . Cu privire la existenţa unui posibil transport de material lemnos fără documente legale
de provenienţă, efectuat în data de 19.04.2021, Direcţia Silvică Maramureş a transmis I.P.J
Maramureş materiale (înregistrări video si registrul de control punct fix Coşnea) pentru cercetarea
eventualelor fapte ilegale privind transportul materialului lemnos.
Transportul din data de 19.04.2021, la care se face referire, a ajuns în Depozitul Ruscova;
materialul lemnos a fost recepţionat în prezenţa delegatului D.S. Maramureş, ing.
constatându-se existenţa în plus a unui volum de 0,78 mc lemn rotund molid, care a fost confiscat
şi dat în custodie unui reprezentant al ocolului silvic.
6.2. în urma analizării cu personalul angajat al Ocolului Silvic Poieni a imaginilor difuzate, la
minutele 2:50 - 3:05, privind suprafeţele de teren de pe care a fost extrasă masa lemnoasă, s-a
constatat că acestea sunt filmate în zona Socolou, punctul „Stogu", zonă în care sunt terenuri
forestiere proprietate privată; suprafaţa acestora este de aprox 1.600 ha.
Din suprafaţa respectivă, pentru 324,8 ha, Direcţia Silvică Maramureş, prin Ocolul Silvic
Poieni, are încheiate trei contracte de prestări servicii silvice şi act de constatare întocmit în baza
prevederilor Art. 16 din Legea nr. 46/2008- Codu! silvic pentru 1,25 ha, astfel:
- Contractul de prestări servicii silvice nr. 34/12.03.2019 cu Primăria Comunei Bogdan Vodă,
pentru suprafaţa de 303,2 ha de teren forestier, amplasată în ua 114 - 119, 1318%, 136A şi
138A%;
- Contractul de prestări servicii silvice nr. 19/17.03.2017 cu
şi
,
pentru suprafaţa de 14,1 ha de teren forestier, amplasată în ua 70A, 70B şi 121A;
- Contractul de prestări servicii silvice nr. 90/14.03.2013 cu
şi
,
pentru suprafaţa de 7 ,5 ha de teren forestier, amplasată în 1248 şi 122A;
-Actul de constatare din data de 20.02.2020, pentru preluarea în pază a suprafeţei de 1,25
ha situaţă în ua 124A, la încheierea căruia s-au constatat 34 de cioate provenite de la arbori tăiaţi
ilegal cu volumul total de 27,1 mc şi o valoare a prejudiciului de 17.145,37 lei.
Din documentele puse la dispoziţie de personalul ocolului silvic, respectiv controalele de fond,
reies cele prezentate în continuare.
În Actul de control de fond nr. 428/02.10.2018 întocmit de Garda Forestieră Cluj în vederea
predării-primirii suprafeţei de 130,9 ha, amplasată în ua 114-116, proprietatea Primăriei Bogdan
Vodă, de la Ocolul Silvic „Alpina Borşa" RA către Ocolul Silvic Poieni, pentru încheierea contractului
de servicii silvice, au fost consemnate 27 cioate nejustificate cu un volum de 47,57 mc şi o valoare
de 17 .341,05 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că s-au „găsit cioate marcate cu suspiciuni
de marcare cu ţeavă rotundă pe care nu le-am bătut întrucât cioatele erau marcate", ,,cioate
vechi de aproximativ 5-7 ani fără urmă de marcare", ,,nu corespunde amenajamentul silvic
cu situaţia din teren", ,,multe cioate cu suspiciuni de faptă penală".
în Actul de control de fond nr. 1122/25.09.2017 întocmit în vederea predării suprafeţei de
152, 7 ha, amplasată în ua 117, 118 şi 119, proprietatea Primăriei Bogdan Vodă, pentru încheierea
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contractuiui de servicii siivice cu Ocoiul Silvic Poieni, s-au constatat 88 de cioate nejustificate cu
un volum de 49,6 ha şi o valoare a prejudiciului de 7.976 lei. Oe asemenea, s-a constatat „atac de
ipidae în ua 1178; 1188, C; 1198,C, toate acele ua sunt cu consistenţă redusă, intensitatea
atacului de ipidae este f.f. puternică".
Din controalele de fond, efectuate în unităţile amenajistice în care sunt suprafeţe pentru care
se asigură serviciile silvice de către Direcţia Silvică Maramureş, prin Ocolul Silvic Poieni, în zona
respectivă, în perioada 01.01.2020 - 31.12.2021 reiese că s-au constatat tăieri ilegale după cum
urmează:

- Act de control de fond înregistrat la Ocolul silvic Poieni cu nr. 3561/17.06.2020, ua 114 116, 3 cioate provenite de la arbori tăiaţi ilegal cu un volum de 0,6 mc şi o valoare de 97,58 lei;
- Act de control de fond înregistrat la Ocolul silvic Poieni cu nr. 7970/23.11.2020, ua 120% 153, 197-199, 202D, 205D, 1 cioată provenită de la arbori tăiaţi ilegal cu un volum de 0,7 mc şi
o valoare de 166,46 lei:
- Act de control de fond înregistrat la Ocolul silvic Poieni cu nr. 3555/17.06.2020, ua 117 153, 5 cioate provenite de la arbori tăiaţi ilegal cu un volum de 3, 1 mc şi o valoare de 786,22 lei;
- Act de control de fond înregistrat la Ocolul silvic Poieni cu nr. 3111/25.05.2020, ua 117 153, 197-199, 202D, 205D, 13 cioate provenite de la arbori tăiaţi ilegal cu un volum de 15,1 mc
şi o valoare de 4.740,59 lei.
6.3. Referitor la cele menţionate de ing.
- şef district, în reportajul postat de
publicaţia Recorder, în ceea ce priveşte volumul rezultat cu ocazia efectuării lucrărilor de punere
în valoare în UP V, u.a. 468 (,,au rezultat 60-70 mc, deşi În realitate trebuiau extraşi 600 mc'J, sau constatat următoarele:
- prevederi amenajament ediţia 2016-2025,
✓ Suprafaţă - 5, 14 ha
✓ Vârstă - 150 ani
✓ Consistentă - 0,4
✓ Compoziţie - 10MO
✓ Volum total u.a. - 1.228 mc
✓ Lucrări propuse - conservare
✓ Volum de extras - 632 mc
- lucrări de punere în valoare efectuate de ing.
- şef district, APV nr.
2100144001380/613 Stobistea, lucrări de conservare, suprafaţă 5,14 ha, volum rezultat 73,84 mc.
Având în vedere condiţiile meteorologice, respectiv stratul gros de zăpadă, nu s-au
putut face verificări în teren.

7. VERIFICAREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A MĂSURILOR ÎNTREPRINSE DE
D.S. MARAMURES/O.S. POIENI ÎN URMA CONTROALELOR EFECTUATE DE GARDA
FORESTIERĂ/REGIA NATIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA/D.S. MARAMURES ÎN
ANII 202051 2021 LA O.S. POIENI
7.1. În perioada 21.05. -26.06.2020, a fost efectuat un control de fond în Cantonul Silvic nr.
, ca urmare a unor sesizări primite de la mai mulţi cetăţeni
1O Coşnea - titular păd.
din localitatea Poienile de sub Munte. Au fost identificate 953 cioate provenite din tăierea ilegală a
arborilor, integral nejustificate, cu un volum de 1.874 mc şi o valoare a pagubei de 654.727 lei, fără
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TVA. Cu ocazia controlului a fost identificat la cioată, abandonat, material lemnos cu un volum de
97 mc provenit din arborii tăiaţi ilegal. Pentru recuperarea sumei imputate s-a făcut Plângerea
penaiă nr. 11796/03.07.2020 către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, în care a fost
inclus şi şeful de district
(pensionat cu data de 30.07.2020). Totodată, s-a aplicat
sancţiunea disciplinară cu desfacerea contractului individual de muncă a păd.
,
conform Deciziei nr. 91N/14.10.2020.
Controlul de fond a fost efectuat de delegaţi ai Direcţiei Silvice Maramureş şi Gărzii
Forestiere Cluj.
S-a dispus valorificarea materialul lemnos abandonat; măsura a fost realizată prin vânzare
directă, conform Hotărârii Comitetului Director al Direcţiei Silvice Maramureş, nr. 43/28.09.2020.

7.2. În baza Dispoziţiei nr. 9115/27 .05.2020, conducerea Direcţiei Silvice Maramureş a
dispus efectuarea unor controale de fond în districtele nr. III Socolău şi IV Rica. Astfel, au fost
efectuate 8 controale de fond, urmare cărora au fost identificate cioate provenite din tăierea ilegală
a arborilor, cu un volum de 38 mc, integral nejustificat şi o valoare a pagubei de 9.084 lei, fără TVA.
Verificările au fost efectuate de delegaţi ai direcţiei, iar constatările au fost consemnate în Raportul
înregistrat la nr. 11912/07.07.2020.
De asemenea, s-a dispus sesizarea instituţiilor statului (garda forestieră, poliţie) pentru
tăierile ilegale existente în vecinătatea fondului forestier administrat de O.S. Poieni; măsura nu a
fost realizată
7.3. În baza Deciziei nr. 339D din 12.12.2019 a Directorului Direcţiei Silvice Maramureş, în
data de 19.02.2020 personal din aparatul direcţiei a efectuat un control la Ocolul Silvic Poieni în
ceea ce priveşte derularea contractelor de masă lemnoasă pe picior. În urma controlului, s-a
constatat că volumul de 1.339 mc, cu valoarea de 210.847 lei, a fost exploatat şi transportat de
operatorii economici în baza contractelor de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior, fără a
fi plătit.

Comisia a propus sancţionarea celor care se fac vinovaţi de deficienţele constatate şi
recuperarea sumei de 210.847 lei de la operatorii economici, iar dacă nu este posibil, în solidar de
la personalul ocolului care se face vinovat.
7.4. În anii 2020 şi 2021 în baza dispoziţiilor conducerii Direcţiei Silvice Maramureş, delegaţi
din aparatul direcţiei au efectuat verificări la Ocolul Silvic Poieni cu accent pe executarea lucrărilor
de îngrijire (degajări, curăţiri , rărituri).

7.5. În cursul anului 2021, Biroul de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul I.P.J.
Maramureş împreună

cu Garda Forestieră Cluj au verificat respectarea prevederilor legale
referitoare la exploatarea, transportul, depozitarea şi comercializarea materialelor lemnoase. Ca
urmare, pentru încălcarea dispoziţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare au fost întocmite procese
verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor silvice (P.V. seria CCS nr.
0761657/07.05.2021şi PV seria CCS nr. 0699829/11.08.2021).
Din discuţiile avute cu reprezentanţii Direcţiei Silvice Maramureş şi ai Ocolului Silvic Poieni
rezultă că, în perioada supusă controlului la acest ocol au fost mai multe verificări efectuate de
către reprezentanţi ai gărzilor forestiere şi poliţiei, însă nu există documente care să ateste aceste
fapte.
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8. ALTE ASPECTE VERIFICATE

8.1. Referitor la petitia domnilor
,
si
adresată
Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, înregistrată la Ocolul Silvic Poieni sub nr.
8294/08.12.2021
Prin scrisoarea înregistrată la Ocolul Silvic Poieni sub nr. 8294/08.12.2021, domnii
şi
precizează faptul că în cursul anului 2021, ,,în păşunile
împădurite din UP V Rica ua 79 cuprins în zpi sau efectuat tăieri de arbori în volum de circa 400
mc, documente (APV) eiiberate de Ocoiui Silvic Poieni".
Totodată, se precizează faptul că marcările au fost efectuate de către ing.
şi de
pădurarul titulai de canton
, solicitându-se „verificarea modului de marcare /tăiere
a arborilor cuprinşi în ZPI şi eliberarea documentelor pe numele Şuldac".
Conform Adresei nr. 2509/C.B./09.12.2021, A.P.N. ,,Munţii Maramureşului" precizează faptul
că suprafaţa de păşune respectivă nu se află în zona de protecţie integra lă.
Din analiza documentelor existente la ocol s-a constatat că în zona respectivă a fost
constituită şi autorizată Partida cu nr. 2100144002480, pentru un volum de 19,92 mc provenit din
vegetaţie din afara fondului forestier, la solicitarea doamnei
înregistrată la Ocolul
Silvic Poieni cu nr. 5692/21.09.2020, în baza Contractului de prestaţii silvice nr. 5692/21.09.2020.
Conform prevederilor Autorizaţiei de exploatare numărul A210014400194 din 04.10.2021 ,
perioada în care s-a efectuat exploatarea masei lemnoase a fost 04.10.2021 - 30.11.2021;
parchetul aferent partizii nr. 2100144002480 a fost reprimit în termen.
Din cauza stratului zăpadă depus în zona la care se face referire în scrisoarea înregistrată la
Ocolul Silvic Poieni sub nr. 8294/08.12.2021, nu s-au putut face verificări în teren.
Faţă de cele constatate petentul nu a făcut obiecţiuni şi nu a solicitat răspuns în scris din
partea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.
8.2. Aspecte privind marcarea arborilor care au făcut obiectul Partizii nr. 2224
constituită în UP I, ua 48 - Scoala Crasna Viseu
Din Nota de constatare încheiată ca urmare a controlului de fond efectuat în Cantonul Silvic
nr. 20 Pop lvan-ialinca şi înregistrată la Ocolul Silvic Poieni cu nr. 8320/08.12.2021, reiese faptul
că arborii care constituie Partida 2224/2021 din UP I, ua 48, având ca beneficiar Şcoala Crasna
Vişeului, produse secundare - rărituri, cu un volum brut de 257,35 mc, nu prezintă cioplaj şi număr
curent.
Având în vedere situaţia constatată, în data de 09.12.2021, o comisie formată din: ing.
din partea Direcţiei Silvice Maramureş, ing.
, asistent la controlul de fond
efectuat în Cantonul Silvic nr. 20
; ing.
, conducător al lucrărilor de
punere în valoare la Partida 2224/2021 şi pădurarul titular de canton , s-au deplasat în
teren pentru a verifica aspectele semnalate. Ca urmare, a fost întocmită Nota de constatare
înregistrată la Ocolul Silvic Poieni cu nr. 8443/09.12.2021, în care a fost consemnat faptul că există
cioplaj la baza arborilor (pe picior sau doborâţi de vânt), pe care a fost aplicat dispozitivul special
de marcat cu amprentă circulară şi vopsea de culoare roşie, dar la aproximativ 90% dintre aceştia
nu există cioplaj şi nu s-a înscris numărul curent. Astfel, au fost încâlcate prevederile Normelor
tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin O.M. nr.
1651/31.10.2000.
41

