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INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  REGIM  SILVIC ŞI  DE  VÂNĂTOARE 

F O C Ş A N I 
B-dul. Republicii, nr.5, et.II, cod poştal 620018, tel. 0237/232231, fax.0237/230504, http://focsani.itrsv.ro 

     
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 

a Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Focsani pe anul 
2011 

 
 

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Focsani, cu sediul in 
municipiul Focsani, str.Republicii, nr.5, a luat fiinta in data de 03 mai 2005 in baza 
HG.nr.333 din 21 aprilie 2005, prin care s-a dispus ca directiile teritoriale de regim silvic  si 
de vanatoare sa fie reorganizate in inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare 
aflate in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. ITRSV Focsani 
este  institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat. 
ITRSV Focsani a preluat posturile si personalul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si 
Cinegetic Buzau desfiintat prin OUG.nr.17/2005, inclusiv posturile si personalul Directiei 
Teritoriale de Regim Silvic si de Vanatoare Focsani, supusa reorganizarii.  
          Structura organizatorica a ITRSV Focsani  este aprobata  conform 
Ordinului Ministerului Mediului si Padurilor nr.1370/27.08.2010 la nivelul a 45 
de posturi  din care 44 functii publice si un post de personal contractual.  
          Situatia efectiva a personalului din cadrul institutiei noastre la data de 31 
decembrie 2011 se prezinta astfel : 

   37 posturi – ocupate .........functionari publici  
     8 posturi – vacante  si temporar vacante dupa cum urmeaza: 
          a) vacante  - doua functii publice de executie de  consilier superior  
                            -trei  functii publice de executie  de consilier asistent  
                            -o functie publica de executie de referent superior  
                             - o functie publica de executie -  de personal contractual 
           b) temporar vacanta – o functie publica de executie vacantata ca                 
urmare a suspendarii raportului de serviciu pentru un functionar public.  

 
Activitatea compartimentului resurse umane in anul 2011 s-a 

concretizat in urmatoarele : 
1. La solicitarea Ministerului Mediului si Padurilor, ITRSV Focsani a elaborat si 

transmis documentatia necesara avizarii functiilor publice de catre ANFP  in 
conformitate cu prevederile legale ( stat de functii, stat de personal valabil cu 
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01.01.2011 ) – aceste documente s-au aprobat la nivelul anului 2011 prin Ordinul 
M.M.P. nr.1331/02.05.2011;  

2. Avandu-se in vedere dispozitiile Legii nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a 
personalului platit din fonduri publice, Legii nr.285/2010, privind salarizarea in 
anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si dispozitiile Ordinului 
M.M.F.P. nr.42/2011, privind  normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.285/2010, compartimentul resurse umane a procedat la reincadrarea 
personalului ITRSV Focsani pe anul 2011 – prin emiterea de decizii  pentru 
fiecare salariat in parte. Situatia reincadrarilor a fost solicitata de M.M.P. fiind 
verificata si avand un aviz favorabil  in prezentarea lucrarii; 

3. Pe tot parcursul lunii ianuarie 2011 a avut loc in cadrul ITRSV Focsani campania 
de evaluare a functionarilor publici de executie si de conducere cu exceptia 
celor numiti prin Ordin de ministru, fisele de evaluare fiind insusite de tot 
personalul si regasindu-se la dosarul profesional al fiecarui functionar public;  

4. In urma evaluării nevoilor de formare profesională la nivelul institutiei s-a 
elaborat Planul de formare profesională pentru anul 2011 care s-a transmis 
ordonatorului principal de credite ; 

5. Avand in vedere abrogarea Decretului 92/1976, privind carnetul de munca -  la 
nivelul institutiei s-a desfasurat aceasta actiune, privind inmanarea carnetelor in 
original salariatilor in baza unor procese verbale semnate si insusite de tot 
personalul;  

6. S-au transmit in termenul stabilit de lege toate raportarile privind evidenta 
functiilor publice si functionarilor publici catre ANFP , Statistica, ANAF iar 
catre ITM Vrancea s-a transmis situatia posturilor contractuale si modificarile 
intervenite prin transformarea functiei contractuale in functie publica; 

7. S-a elaborat Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011 şi s-a 
transmis atat la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici in format electronic, 
cat si la M.M.P. in vederea aprobarii acestuia – conditie esentiala  pentru 
ulterioarele promovari in grad profesional si  promovari in clasa ; 

8. S-a solicitat la ordonatorul principal de credite suplimentarea fondului de salarii 
aprobat prin buget in vederea declansarii ulterioare a procedurilor pentru 
promovarea functionarilor publici din aceasta institutie;  

9. Au fost depuse la ANI in format PDF cat si pe suport de hartie , declaratiile de 
avere si declaratiile de interese pentru toti functionarii publici din cadrul acestei 
institutii . Deasemenea acest proces s-a finalizat cu afisarea acestora pe site-ul 
I.T.R.S.V. Focsani;  

10. Avand fondurile salariale  necesare,  in luna mai 2011 s-a declansat procedura in 
vederea promovarii in grad profesional, pentru functionarii publici care 
indeplineau conditiile legale de participare si deasemenea procedura promovarii in 
clasa  pentru functionarii publici care au terminat o forma de invatamant superior 
in specialitatea in care isi desfasoara activitatea . De aceste examene a beneficiat 
un numar de 12 functionari publici de executie; 
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11. Pe parcursul anului 2011 s-au vacantat 4 posturi de executie. La incetarea 
raporturilor de serviciu pentru acesti functionari publici au fost intocmite toate 
documentele care au depins de compartimentul resurse umane, cu transmiterea 
informatiilor spre institutiile superioare; 

12. Avandu-se in vedere Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr.832/27.05.2010, 
lunar se publica pe site-ul I.T.R.S.V. Focsani – veniturile salariale nete pentru 
salariatii acestei institutii;  

13. Lunar, in prima decada se transmite la M.M.P./D.R.U. situatia posturilor vacante. 
 
Controlul silvic şi cinegetic 
 
 

a) Control regim silvic 
Principalele atribuţiuni pe care le are Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de 

Vânătoare Focsani în acest domeniu şi prin acest serviciu, se referă la “exercitarea 
controlului cu privire la respectarea prevederilor regimului silvic de către deţinătorii şi 
administratorii cu orice titlu de fond forestier şi a modului în care se aplică legislaţia silvică 
pentru administraţia vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional”. Acestea 
rezultă din H.G. nr. 333/2005, modificată şi completată prin H.G. nr. 1206/2007 privind 
aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor teritoriale de 
regim silvic şi vânătoare. 

Principalele realizări pe linia controlului regimului silvic sunt grupate în următoarele 
capitole: 

- administrarea pădurilor 
- sustrageri de arbori 
- păşunat abuziv 
- incendierea pădurilor 
- integritatea şi permanenţa fondului forestier 
- controlul circulaţiei materialului lemnos 
- controlul instalaţiilor de debitat lemnul rotund în cherestele şi a depozitelor de 

lemn 
- inspecţii şi controale în cantoanele silvice 
- sancţiuni disciplinare aplicate personalului silvic. 
O problemă deosebit de importantă care a stat în faţa instituţiei noastre pe tot 

parcursul anului 2011 a fost legată de administrarea pădurilor. Pe raza Inspectoratului 
teritorial de regim silvic şi vânătoare Focsani proprietarii persoane fizice deţin 119124 ha 
de padure . Datorită faptului că legile de reconstituire a dreptului de proprietate (Legea nr. 
18/1991,  Legea nr. 1/2000 si Legea nr.247/2005) au dat posibilitatea reconstituirii 
dreptului de proprietate asupra fondului forestier, proprietate privată a persoanelor fizice, 
fără obligativitatea administrării lui, la sfarsitul anului 2011, în cele sase judeţe arondate 
Inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare Focsani, există o suprafaţă totală 
de fond forestier de 42617 ha pentru care nu sunt încheiate contracte de administrare sau 
de asigurare a serviciilor silvice.  

În ceea ce priveşte administrarea pădurilor, aşa cum rezultă din tabelul nr. 1, 
suprafaţa totală de fond forestier monitorizată de către ITRSV Focsani este de 583501 ha, 
majoritare fiind pădurile proprietate publică a statului (333538 ha) şi pădurile proprietate 
private indiviza a formelor asociative (84515 ha).  
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Tabelul nr. 1 Administrarea pădurilor în cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim 
Silvic şi de Vânătoare Focsani 

Nr, 
crt. 

Specificări 
TOTAL 

raza 
ITRSV 

Total 
control 
propriu 
ITRSV 

din care: 

Control 
propriu 
DS şi 
OS al 
ICAS 

Control 
propriu 

structuri 
silvice 
de ad-
rare 

Pd. 
Stat 

Pd. 
private 
ad-tate 
şi cu 

serv.s 

Pd. 
fără 
ad.şi 

ss 

Cap. I.  Administrarea pădurilor 

1 
Suprafaţa 

pădurilor (ha) - 
total, din care 

583501 42617 0 0 42617 405840 135044 

2 
- proprietate 

publică de stat 333538 0 0 0 0 333538 0 

3 

- proprietate 
publică a 
unităţilor 

administrativ-
teritoriale 

3929 0 0 0 0 3427 502 

4 

- proprietate 
privată a 

unităţilor de cult, 
învăţământ, a 

Academiei 
Române etc. 

19939 0 0 0 0 1753 18186 

5 

- proprietate 
privată indiviză a 

formelor 
asociative 

84515 0 0 0 0 5195 79320 

6 

- proprietate 
privată a 

persoanelor 
fizice 

65155 0 0 0 0 50065 15090 

7 

- proprietate 
privată a 

persoanelor 
juridice 

33808 0 0 0 0 11862 21946 

8 

Vegetaţie 
forestieră din 
afara fondului 

forestier 

9514 0 0 0 0 4910 4604 

9 

Nr. retrageri de 
autorizaţii de 
funcţionare a 

structurilor 
silvice proprii de 

0 0 0 0 0 0 0 
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ad-rare 

10 

Nr. contravenţii 
aplicate de 
ITRSV pt. 

neasig. 
contracte ad-
rare/servicii 

21 21 0 0 21 0 0 

11 

Valoare amenzi 
pt. contravenţii 

neasig. 
contracte ad-

rare/servicii -lei 

32000 32000 0 0 32000 0 0 

12 

Controale în pd 
(de fond, 

parţiale) - Nr. 
TOTAL 

8029 4088 15 83 3990 3558 383 

 
În toate aceste suprafeţe s-au efectuat de-a lungul anului 2011 un număr total de 

8029 controale.  
Sustragerile de arbori din păduri reprezintă încă o problemă deosebită Situaţia 

realizărilor înregistrate în cursul anului 2011 se prezintă în tabelul nr. 2. 
 
Tabelul nr. 2 Rezultatele corpului de control al ITRSV Focsani în privinţa 

sustragerilor de arbori 

Nr, 
crt. 

Specificări 
TOTAL 

raza ITRSV 

Total 
control 
propriu 
ITRSV 

din care: 

Control 
propriu 

DS şi OS 
al ICAS 

Control 
propriu 

structuri 
silvice de 

ad-rare 

Pd. 
Stat 

Pd. 
private 
ad-tate 
şi cu 

serv.s 

Pd. fără 
ad.şi ss 

Cap. II.  Sustrageri de arbori 

1 

Nr. 
infracţiuni 
tăieri de 
arbori 

283 132 3 14 115 137 14 

2 

Nr. 
infracţiuni 
folosire 
ilegală a 

ciocanului 
silvic 

3 0 0 0 0 0 3 

3 
Nr. 

contravenţii 
tăieri de 

1343 40 0 1 39 1223 80 
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arbori 

4 

Valoarea 
amenzilor pt. 
contravenţii 

tăieri de 
arbori (lei) 

1044332 49400 0 2000 47400 945660 49272 

5 

Volum tăiat 
ilegal TOTAL 

- din care 
(mc) 

21301 12295 108 1713 10474 7226 1780 

6 
din 

infracţiuni 13938 11687 73 1275 10339 972 1279 

7 din 
contravenţii 

1897 80 0 2 78 1633 184 

8 acordat risc 
normal 

90 0 0 0 0 51 39 

9 nejustificat 4950 528 35 436 57 4144 278 

10 
material 

abandonat 426 0 0 0 0 426 0 

11 

Valoarea 
pagubelor 
din tăieri 
ilegale 

TOTAL - din 
care (lei) 

4530811 2595962 29391 546411 2020160 1294717 640132 

12 

din 
infracţiuni, 

inclusiv prin 
folosirea 
ilegală a 

ciocanului 
silvic 

3227327 2474495 18557 452592 2003346 206803 546029 

13 din 
contravenţii 

257429 10073 0 0 10073 219119 28237 

14 
acordat risc 

normal 17565 0 0 0 0 12194 5371 

15 
nejustificat şi 

imputat 1028490 111394 10834 93819 6741 856601 60495 

 
După cum rezultă din tabelul de mai sus, numărul de infracţiuni silvice constatate şi 

încheiate este de 283 iar cel al contravenţiilor silvice de 1343. Volumul total al arborilor 
tăiaţi ilegal este de 21301  mc, din care 13938 mc rezultă din infracţiunile constatate şi 
încheiate iar 1897 mc ca urmare a contravenţiilor constatate şi încheiate. De asemenea, o 
mare parte din materialul lemnos tăiat (426 mc) a fost găsit abandonat cu ocazia 
controalelor efectuate în păduri iar o cantitate de 4950 mc a fost imputata pădurarilor 
gestionari de cantoane sau proprietarilor, întrucât aceasta nu a putut fi justificata prin  acte 
de  contravenţie sau infracţiune. 

Spre deosebire de anii anteriori, păşunatul abuziv în fondul forestier a înregistrat o 
scadere, datorita masurilor intreprinse de catre padurarii titulari de canton. Realizările la 
acest capitol se prezintă în tabelul nr. 3. 
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Tabelul nr. 3 Rezultatele controalelor în privinţa păşunatului abuziv 

Nr, 
crt. 

Specificări 
TOTAL 

raza 
ITRSV 

Total 
control 
propriu 
ITRSV 

din care: 

Control 
propriu 
DS şi 
OS al 
ICAS 

Control 
propriu 

structuri 
silvice 
de ad-
rare 

Pd. 
Stat 

Pd. 
private 
ad-tate 
şi cu 

serv.s 

Pd. 
fără 
ad.şi 

ss 

Cap. III.    Păşunatul abuziv 

1 Nr. infracţiuni 
păşunat abuziv 

7 0 0 0 0 7 0 

2 
Nr. contravenţii 
păşunat abuziv 184 0 0 0 0 184 0 

3 

Valoarea 
amenzilor pt. 
contravenţii 

păşunat abuziv ( 
lei ) 

119197 0 0 0 0 119197 0 

4 

Valoarea 
pagubelor din 

păşunat abuziv 
TOTAL - din care 

( lei ) 

152006 0 0 0 0 152006 0 

5 din infracţiuni 122329 0 0 0 0 122329 0 
6 din contravenţii 25650 0 0 0 0 25650 0 
7 nejustificat 4027 0 0 0 0 4027 0 

 
În urma păşunatului abuziv  au fost încheiate 7 infracţiuni. S-au încheiat 184 

contravenţii, prin care au fost aplicate sancţiuni în valoare de 119197 lei. Valoarea 
pagubelor rezultate în urma păşunatului este de 152006 lei din care 122329 lei ca urmare 
a savarsirii infractiunilor şi 25650 lei ca urmare  a săvârşirii contravenţiilor. Incendiile de 
pădure sunt foarte posibile în perioadele secetoase ale anului, în special din cauza 
turiştilor prezenţi în zonele de agrement, dar şi primăvara şi toamna, când se execută 
lucrări de curăţire a pajiştilor, păşunilor şi a fâneţelor aparţinând diverselor persoane fizice 
sau juridice. 

Deşi se iau măsuri severe de prevenire a acestora, de către administraţiile silvice 
locale, prin patrulări, conştientizări în rândul maselor, chiar şi pază în anumite locuri, 
precum şi de către administraţiile locale şi judeţene prin Inspectoratele pentru Situaţii de 
Urgenţă, aceste fenomene au fost prezente în pădurile aflate în raza noastră de activitate. 
In cele mai multe cazuri faptuitorii nu au fost depistati. Personalul silvic a aplicat 
sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, după cum se poate vedea din tabelul nr. 4. 
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Tabelul nr. 4 Sancţiuni aplicate ca urmare a producerii incendiilor de pădure 

Nr, 
crt. 

Specificări 
TOTAL 

raza 
ITRSV 

Total 
control 
propriu 
ITRSV 

din care: 

Control 
propriu 
DS şi 
OS al 
ICAS 

Control 
propriu 

structuri 
silvice 
de ad-
rare 

Pd. 
Stat 

Pd. 
private 
ad-tate 
şi cu 

serv.s 

Pd. 
fără 
ad.şi 

ss 

Cap. IV.   Incendierea pădurilor 

1 
Nr. infracţ de 
incendiere a 

pădurilor 
1 0 0 0 0 1 0 

2 
Nr. contravenţii de 
incendiere a păd 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Valoarea 
amenzilor pt. 
contravenţii 

privind incendiile ( 
lei ) 

0 0 0 0 0 0 0 

4 

Valoarea 
pagubelor din 
incendierea 

pădurilor TOTAL - 
din care ( lei ) 

0 0 0 0 0 0 0 

5 din infracţiuni 0 0 0 0 0 0 0 
6 din contravenţii 0 0 0 0 0 0 0 

 
Din tabel rezultă că a fost încheiata o contraventie silvica.  
Integritatea şi permanenţa pădurilor este asigurată prin acţiunile de pază 

efectuate de către personalul silvic din cadrul administraţiilor silvice (de la ocoalele RNP 
sau private), dar şi prin modul în care se desfăşoară acţiunile de scoatere definitivă sau 
temporară a unor suprafeţe din fond forestier. Permanenţa pădurilor  reprezintă un 
deziderat pentru orice administraţie silvică şi un principiu de amenajare a pădurilor. Orice 
diminuare a suprafeţei cu păduri reprezintă, de fapt, o diminuare a fondului de producţie şi 
a creşterii acestuia. Ca urmare, în această situaţie este afectată însăşi posibilitatea 
pădurilor. 

Dacă până nu demult reducerea fondului forestier se făcea mai ales pentru 
extinderea suprafeţelor cu păşuni sau a fâneţelor, astăzi aceste reduceri au loc ca urmare 
a construcţiei de locuinţe sau a caselor de vacanţă, precum şi pentru recoltarea şi 
valorificarea materialului lemnos. Tot în această categorie am introdus şi lipsa de 
preocupare a personalului silvic din cadrul administraţiilor silvice în privinţa executării 
lucrărilor de regenerare a pădurilor mai târziu de doi ani de la tăierea definitivă sau ca 
urmare a tăierilor în delict înregistrate în anumite zone.  

Situaţia rezultată pe parcursul anului 2011 se prezintă în tabelul nr.5. 
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Tabelul nr. 5 Rezultatele controlului efectuat de către personalul silvic de la ITRSV 
Focsani în privinţa integrităţii şi permanenţei fondului forestier 

Nr, 
crt. 

Specificări 
TOTAL 

raza 
ITRSV 

Total 
control 
propriu 
ITRSV 

din care: 

Control 
propriu 
DS şi 
OS al 
ICAS 

Control 
propriu 

structuri 
silvice 
de ad-
rare 

Pd. 
Stat 

Pd. 
private 
ad-tate 
şi cu 

serv.s 

Pd. 
fără 
ad.şi 

ss 

Cap. V.   Integritatea şi permanenţa pădurilor 

1 
Nr. infracţiuni de 
red. şi ocupare a 
supr. pădurilor 

69 0 0 0 0 69 0 

2 
Nr. contravenţii de 
red. şi ocupare a 
supr. pădurilor 

0 0 0 0 0 0 0 

3 

Valoarea 
amenzilor pt. red. 
şi ocup. supr. 
pădurilor ( lei ) 

0 0 0 0 0 0 0 

4 

Valoarea 
pagubelor din red. 
şi ocup. supr. păd. 
TOTAL – d.care 

(lei) 

637 0 0 0 0 637 0 

5 din infracţiuni 637 0 0 0 0 637 0 
6 din contravenţii 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Nr. contravenţii de 
neexecutare a 

lucrărilor de 
regenerare a 

pădurilor 

0 0 0 0 0 0 0 

8 

Val. amenzilor pt. 
neexecutarea 

lucr. de regen a 
păd. (lei) 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Pentru ocuparile ilegale de fond forestier, constatate cu ocazia controalelor, s-a 

întocmit un număr de 69 infracţiuni silvice . 
Modul în care se respectă regimul silvic impus de către actele normative  în 

vigoare, rezultă în principal ca urmare a efectuării de controale privind circulaţia 
materialului lemnos pe drumurile publice. Datorită faptului că în ultimul timp au fost 
stabilite numeroase programe comune de colaborare cu alte instituţii ale statului 
(Inspectoratul General al Poliţiei, Jandarmeria Română, Agenţia de Protecţia Mediului, 
Garda de Mediu şi Garda Financiară), o bună parte din acţiunile întreprinse de către 
personalul cu atributiuni de control din cadrul  Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi 
de Vânătoare Focsani a fost axat în această direcţie.  
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Situaţia realizărilor este prezentată în tabelul nr. 6. 
 
Tabelul nr. 6 Acţiuni privind controlul circulaţiei materialului lemnos  

Nr, 
crt. 

Specificări 
TOTAL 

raza 
ITRSV 

Total 
control 
propriu 
ITRSV 

din care: 

Control 
propriu 
DS şi 
OS al 
ICAS 

Control 
propriu 

structuri 
silvice 
de ad-
rare 

Pd. 
Stat 

Pd. 
private 
ad-tate 
şi cu 

serv.s 

Pd. 
fără 
ad.şi 

ss 

Cap. VI.   Controlul circulaţiei materialului lemnos 

1 

Controlul 
circulaţiei 

materialului 
lemnos. Nr. 

acţiuni TOTAL 

9762 42 0 0 0 9398 322 

2 
Contravenţii 
constatate 

TOTAL 
518 42 0 0 0 473 3 

3 
Valoarea 

amenzilor TOTAL 
- lei 

615200 111500 0 0 0 503700 0 

4 
Material lemnos 

confiscat TOTAL - 
din care (mc) 

1648 96 0 0 0 1552 0 

5 lemn de lucru 294 28 0 0 0 266 0 
6 cherestea 273 18 0 0 0 255 0 
7 lemn de foc 1081 50 0 0 0 1031 0 

8 
Pomi de Crăciun 
confiscaţi - buc. 1760 7 0 0 0 1600 153 

 
In urma acestor acţiuni 1648 mc material lemnos au fost identificaţi ca fiind 

transportaţi ilegal. 
În cadrul acţiunilor de control, care au fost întreprinse, s-a avut în vedere şi 

transportul pe drumurile publice a pomilor de Crăciun, confiscându-se un număr  1760 
bucăţi.  

Controlul instalaţiilor de debitat lemn rotund în cherestea şi a depozitelor de 
material lemnos se face sistematic, de obicei împreună cu reprezentanţi ai 
Inspectoratelor Judeţene de Poliţie, ai Jandarmeriei Judeţene sau ai Gărzii Financiare din 
fiecare judeţ, în cadrul programelor comune de acţiune la care am făcut referire mai sus. 
Şi pe acestă linie au fost organizate numeroase acţiuni, rezultatele fiind pe măsura 
aşteptărilor, ca şi în cadrul controlului privind circulaţia materialului lemnos pe drumurile 
publice. 

Situaţia sintetică se prezintă în tabelul nr. 7. 
 
Tabelul nr. 7 Rezultatul acţiunilor de control ale instalaţiilor de debitat şi ale 

depozitelor de material lemnos 
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Nr, 
crt. 

Specificări 
TOTAL 

raza 
ITRSV 

Total 
control 
propriu 
ITRSV 

din care: 

Control 
propriu 
DS şi 
OS al 
ICAS 

Control 
propriu 

structuri 
silvice 
de ad-
rare 

Pd. 
Stat 

Pd. 
private 
ad-tate 
şi cu 

serv.s 

Pd. 
fără 
ad.şi 

ss 

Cap.VII. Controlul instalatiilor,depoz.etc 

1 

Controlul 
instalaţiilor de 

debitat, 
depozitelor etc. - 

Nr. acţiuni TOTAL 

518 317 0 0 0 195 6 

2 
Infracţiuni 
constatate 

TOTAL 
0 0 0 0 0 0 0 

3 
Contravenţii 
constatate 

TOTAL 
160 132 0 0 0 28 0 

4 
Valoarea 

amenzilor TOTAL 
-  lei 

622000 600000 0 0 0 22000 0 

5 

Material lemnos 
confiscat fizic 

TOTAL - din care 
(mc) 

486 364 0 0 0 122 0 

6 lemn de lucru 216 155 0 0 0 61 0 
7 cherestea 200 175 0 0 0 25 0 
8 lemn de foc 70 34 0 0 0 36 0 

9 
Pomi de Crăciun 
confiscaţi - buc. 77 77 0 0 0 0 0 

10 
Mat. lemn. lipsă 

(confiscat valoric) 
TOTAL - d.c. (mc) 

384 329 0 0 0 55 0 

11 lemn de lucru 112 93 0 0 0 19 0 
12 cherestea 71 48 0 0 0 23 0 
13 lemn de foc 201 188 0 0 0 13 0 

 
Au fost realizate, din acest punct de vedere, un număr total de 518 controale, în 

urma cărora s-au încheiat 160 de contravenţii silvice, prin care au fost aplicate sancţiuni  
în  valoare 622000 lei. Tot cu această ocazie s-a confiscat (fizic) o cantitate de 486 mc 
material lemnos iar societatile comerciale controlate au fost obligate sa achite 
contravaloarea a 384 mc material lemnos care a fost constatat lipsa in gestiune.  

Personalul cu atributii  de control al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi 
Vânătoare Focsani execută şi inspecţii şi controale care se finalizează prin rapoarte şi 
note. Rezultatele acestor acţiuni se prezintă în tabelul nr. 8. 
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Tabelul nr. 8 Situaţia inspecţiilor şi controalelor finalizate prin rapoarte şi note 

Nr, 
crt. 

Specificări 
TOTAL 

raza 
ITRSV 

Total 
control 
propriu 
ITRSV 

din care: 

Control 
propriu 
DS şi 
OS al 
ICAS 

Control 
propriu 

structuri 
silvice 
de ad-
rare 

Pd. 
Stat 

Pd. 
private 
ad-tate 
şi cu 

serv.s 

Pd. 
fără 
ad.şi 

ss 

Cap. VIII.  Inspecţii şi controale finalizate prin rapoarte şi note 

1 
Controale de 

exploatare - Nr. 
acţiuni TOTAL 

5784 307 0 0 0 3498 1979 

2 Contravenţii 
constatate TOTAL 

170 99 0 0 0 53 18 

3 
Valoarea 

amenzilor TOTAL 
-  lei 

308000 252600 0 0 0 36100 19300 

4 

Inspecţii şi 
controale 

finalizate prin 
rapoarte şi  note - 
nr. TOTAL,  din 

care: 

911 101 0 0 0 762 48 

5 
Inspecţii şi 

controale tematice 
programate 

804 16 0 0 0 741 47 

6 

Inspecţii şi 
controale urmare 

a sesizărillor, 
petiţiilor, 

memoriilor,etc, din 
care: 

107 85 0 0 0 21 1 

7 de la preşedinţie 2 2 0 0 0 0 0 
8 de la parlament 0 0 0 0 0 0 0 

9 

de la guvern / 
instituţii şi 

autorităţi publice 
centrale 

9 9 0 0 0 0 0 

10 
de la instituţii şi 
autorităţi publice 

locale 
7 5 0 0 0 1 1 

11 de la persoane 
fizice şi juridice 

89 69 0 0 0 20 0 
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În cursul anului 2011, după cum rezultă şi din tabelul de mai sus, au fost efectuate 
un număr total de 5784 controale de exploatare, ocazie cu care s-au încheiat un număr de 
170 contravenţii silvice, cu o valoare a amenzilor de 308000 lei. De asemenea, au fost 
efectuate şi un număr de 911 controale  tematice, ca urmare a programelor întocmite la 
început de an sau ca urmare a sesizărilor şi petiţiilor înaintate direct sau prin intermediul 
guvernului, a preşedenţiei, a parlamentului sau a altor instituţii ale statului. 

Pentru neefectuarea sau efectuarea deficitară a sarcinilor de serviciu, care atrage 
după sine producerea de pagube fondului forestier, au fost propuse şi/sau aplicate 
sancţiuni disciplinare personalului silvic de la ocoalele silvice de stat şi private. 

 
Situaţia cu privire la acest aspect se prezintă în tabelul nr. 9. 
 
Tabelul nr. 9 Situaţia măsurilor disciplinare şi administrative propuse şi/sau 

aplicate  
 

Nr, crt. Specificări 
TOTAL 

raza 
ITRSV 

Total 
control 
propriu 
ITRSV 

din care: 

Control 
propriu 
DS şi 
OS al 
ICAS 

Control 
propriu 

structuri 
silvice de 

ad-rare 

Pd. 
Stat 

Pd. 
private 
ad-tate 
şi cu 

serv.s 

Pd. 
fără 
ad.şi 

ss 

Cap. IX.  Sancţionarea disciplinară şi administrativă 

1 

Sancţiuni 
aprobate - nr. 
TOTAL, din 

care: 

98 2 0 0 0 95 1 

2 

cu desfacerea 
contractului de 

muncă 
/retragerea 

autorizaţiei de 
practică 

9 0 0 0 0 9 0 

3 

cu suspendarea 
contractului de 

muncă/suspend
area autorizaţiei 

de practică 

7 0 0 0 0 7 0 

4 
Penalizări 
aprobate - 

număr 
199 0 0 0 0 199 0 

5 valoare - lei 71423 0 0 0 0 71423 0 

6 

Sancţiuni 
aplicate - nr. 
TOTAL, din 

care: 

98 2 0 0 0 95 1 

7 cu desfacerea 
contractului de 

9 0 0 0 0 9 0 
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muncă 
/retragerea 

autorizaţiei de 
practică 

8 

cu suspendarea 
contractului de 

muncă / 
suspendarea 
autorizaţiei de 

practică 

7 0 0 0 0 7 0 

9 
Penalizări 

aplicate - număr 199 0 0 0 0 199 0 

10 valoare - lei 71423 0 0 0 0 71423 0 
 
După cum rezultă din tabelul de mai sus, numărul sancţiunilor disciplinare şi 

administrative este relativ mare, ceea de demonstrează că în privinţa educării personalului 
silvic pentru formarea conştiinţei forestiere – convingerea supremă asupra necesităţii 
pădurilor, mai este încă foarte mult de lucrat. 

 
b) Controlul cinegetic 

  
Atribuţiile principale pe care le are Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de 

Vânătoare Focşani în domeniul cinegetic fac referire la efectuarea controalelor fondurilor 
cinegetice, în vederea verificării respectării clauzelor menţionate în contractele de 
gestionare. 

Obligaţiile contractuale se regăsesc în O.M. nr. 219 din 2008 pentru aprobarea 
modelului cadru al contractelor de gestionare a faunei cinegetice pe suprafeţele fondurilor 
cinegetice. 

În cadrul controalelor efectuate, delegaţii I.T.R.S.V. Focşani au urmărit respectarea 
de către gestionarii de fonduri cinegetice a următoarelor clauze : 

- Asigurarea pentru sezonul rece a cantităţilor minime de hrană complementară 
pentru vânat, funcţie de efectivele evaluate; 

- Asigurarea pazei fondurilor cinegetice în vederea prevenirii şi combaterii 
eventualelor cazuri de barconaj; 

- Executarea evaluării efectivelor de vânat în conformitate cu Instrucţiunile 
tehnice de evlauare a vânatului în vigoare; 

- Realizarea şi încadrarea în cotele de recoltă aprobate; 
- Eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de vânătoare în conformitate cu prevederile 

O.M. nr. 353 din 2008 pentru aprobarea regulamentului privind autorizarea, 
organizarea şi practicarea vânătorii precum şi ale Legii nr. 407 din 2006 a 
vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic. 

În ceea ce priveşte numărul de acţiuni privind controlul cinegetic, s-au efectuat 
următoarele : 

- un număr de 67 controale la fondurile cinegetice; 
- 22 acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului; 
- 27 de verificări privind eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de vânătoare; 
- au fost înaintate un număr de 8 sesizări penale, 
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- s-au aplicat un număr de 17 amenzi contravenţionale; 
- au fost întreprinse un număr de 12 acţiuni privind îndeplinirea criteriilor de 

licenţiere la gestionarii de fonduri cinegetice. 
- a fost solicitat avizul MMP in vederea rezilierii contractului de gestionare al 

fondului nr.25 denumit Braesti, gestionat de AVPS Calauza Bucuresti in judetul 
Buzau. 

 
 

Activitatea compartimentului  de implementare, programare, sinteze şi 
statistică 

Principalele realizări înregistrate în cursul anului 2011 se referă la: 
 
1. Scoateri definitive si ocupari temporare din fondul forestier naţional 
 
Conform O.M. nr. 25 / 2009 si O.M. nr. 924 / 2011, O.M. nr. 30 / 2009  şi a Legii nr. 

46 / 2008-Codul silvic, au fost verificate un numar de 128 documentaţii de ocupare 
temporară sau prelungire a termenelor de ocupare temporara si respectiv de scoatere 
definitivă  din fondul  forestier national şi au fost promovate un număr de 28 de  
documentatii care au fost aprobate, asfel: 

* un număr de 4 documentaţii de scoatere definitivă din fondul forestier national cu 
o suprafata insumind 0,5439 ha pentru care s-a oferit in compensare echivalenta si 
anticipata o suprafata de 4,5373 ha; suprafata de pe care se va defrisa vegetatia 
forestiera insuma 0,12 ha 

* un numar de 4 documentatii de ocupare temporara a terenurilor din fondul 
forestier national pentru o suprafata de 1,1963 ha din care cu defrisare pe suprafata de 
1,1323 ha ; 

* un numar de 20 documentatii de prelungire a termenului de ocupare temporara a 
terenurilor din fondul forestier national pentru o suprafata de 3,4438  ha din care cu 
defrisare pe suprafata de 0,1776 ha. 

 
-au fost analizate un număr de 46 solicitări de la diverse persoane fizice sau juridice 

şi au fost emise puncte de vedere  referitoare la scoaterea din circuitul silvic; 
 

2. Situatia avizarii lucrărilor de amenajare a pădurilor  
 

Personalul silvic din cadrul biroului a participat la un număr de 13 şedinte de conferinţa a -
I- a de amenajare, la un număr de 11 şedinţe de conferinţa a –II- a de amenajare şi  21 recepţii de 
teren privind amenajarea pădurilor astfel: 

 
Conferinta a I a  
 

Nr. 
crt. 

Proprietar Suprafat
a (ha) 

Raza O.S…… 

1 ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI POSEA 
AVRAMESCU- ROMAMR FOREST 

153.6 O.S. NEHOIASU 

2 RADU RODICA  546 O.S. HUSI/O.S. 
VASLUI 

3 DON RADU JACQUES 265.45 OS VASLUI 
4 PRIMARIA RACOASA 298.6 OS PANCIU VALEA 
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CAREGNEI 
5 COTAE IOAN si altii 100.2 OS BARLAD 
6 OBSTEA PLOSCAREASCA 247.5 OS NEHOIU/OS 

CISLAU 
7 ASOCIATIA MOCANU - ONET 107.1 OS SIRIU 
8 OBSTEA CURSELE 770.5 OS SIRIU 
9 PRIMARIA VIZANTEA 242.2 OSE VIDRA 

10 SC SCOLOPAX 328.29 OS VINTILA VODA 
11 COSOR NICUSOR 223.79 OS PANCIU VALEA 

CAREGNEI 
12 PRIMARIA COVASNA 440.8 OS COVASNA 
13 DURANTE SORINA SI HOWARD MICHAELA 

VIRGINIA 
223.7 OS TISAU 

 
Receptii teren 
 

Nr. 
crt. 

Proprietar Suprafata 
(ha) 

Raza O.S…… 

1 ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI 
POSEA –AVRAMESCU- ROMAMR FOREST 

153.6 O.S. NEHOIASU 

2 RADU RODICA  546 O.S. HUSI/O.S. 
VASLUI 

3 STAN SION CATALIN 868.7 OS FOCSANI 
4 ACADEMIA ROMANA 12777.54 OS PENTELEU 
5 PAROHIA SFANTU SPIRIDON 3514.2 OS BISERICESC 

IASI 
6 HORODINCA GABRIEL STEFAN 135.37 OS VASLUI 
7 DON RADU JACQUES 265.45 OS VASLUI 
8 PRIMARIA RACOASA 298.6 OS PANCIU VALEA 

CAREGNEI 
9 COTAE IOAN si altii 100.2 OS BARLAD 

10 OBSTEA PLOSCAREASCA 247.5 OS NEHOIU/OS 
CISLAU 

11 ASOCIATIA MOCANU – ONET 107.1 OS SIRIU 
12 OBSTEA CURSELE 770.5 OS SIRIU 
13 PRIMARIA VIZANTEA 242.2 OSE VIDRA 
14 OBSTEA VOLOSCANI 2380.7 OSE VIDRA 
15 SC CAMPO DORO  1370 OS SIRIU 
16 SC CASCADE EMPIRE SRL 1915.6 OS SIRIU 
17 COSOR NICUSOR 223.79 OS PANCIU  
18 ACADEMIA ROMANA 443.8 OS PENTELEU 
19 GHYKA TUDORA 1333.1 OS FOCSANI 
20 ZAMFIR VASILE EMIL SI ALTII 104 OS SIRIU 
21 MOCIORNITA GEORGEL 524 OS SIRIU 

 
Conferinta a II a 
 

Nr. 
crt. 

Proprietar Suprafat 
(ha) 

Raza O.S…… 
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1 ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI 
POSEA –AVRAMESCU- ROMAMR FOREST 

153.6 O.S. NEHOIASU 

2 RADU RODICA  546 O.S. HUSI/O.S. 
VASLUI 

3 STAN SION CATALIN 868.7 OS FOCSANI 
4 DON RADU JACQUES 265.45 OS VASLUI 
5 PRIMARIA RACOASA 298.6 OS PANCIU VALEA 

CAREGNEI 
6 COTAE IOAN si altii 100.2 OS BARLAD 
7 OBSTEA PLOSCAREASCA 247.5 OS NEHOIU/OS 

CISLAU 
8 ASOCIATIA MOCANU - ONET 107.1 OS SIRIU 
9 OBSTEA CURSELE 770.5 OS SIRIU 

10 PRIMARIA VIZANTEA 242.2 OSE VIDRA 
11 COSOR NICUSOR 223.79 OS PANCIU VALEA 

CAREGNEI 
 

3. Situatia verificarii actelor de punere in valoare . 
 

Au fost verificate un număr de  acte de punere în valoare de către personalul silvic în teren 
din care  aprobate….. iar ….. au fost anulate. Situația  pe județe este următoarea: 

 

 
4. Avizarea documentaţiilor care urmăreau aprobarea derogarilor de la 

prevederile amenajamentelor silvice (O.M.504/2006) . 
 

A fost verificata şi avizata o documentaţie înaintata de O.S. Soveja, prin care se solicita 
aprobarea derogarii de la prevederile amenajamentului silvic,  ca urmare a producerii doborâturilor 
şi rupturilor de vânt,  a apariţiei produselor accidentale 
 

5. Avizarea documentaţiilor întocmite conform Ordinului nr. 454/2006.  
 

Au fost verificate si avizate 3 documentaţii întocmite de către D.S. Galati  si O.S. Tisau – 
DS Buzau cuprinzînd decontarea contravalorii serviciilor silvice de pază şi protecţie a pădurilor 
asigurate de ocoalele silvice, care au asigurat paza încă 180 de zile de la punerea în posesie. 
 

6. Situaţia avizării structurilor silvice de administrare în vederea autorizării 
de către  MMP. 

 

Jud. Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

U.A.T. Veget. 
din afara 

f.f. 

Cires 
stat 

Cires 
privat 

Anulate TOTAL 

Brăila 11 15 0 8 0 0 0 34 
Buzău 579 255 3 23 5 0 6 871 
Galați 55 17 0 2 4 0 0 78 
Tulcea 0 3 0 8 0 0 0 11 
Vaslui 9 22 6 0 1 8 1 47 

Vrancea 286 271 8 0 16 20 6 607 
TOTAL 940 583 17 41 26 28 13 1648 
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Conform O.M. nr.904/2010 şi a Legii nr.46/2008 cu modificările şi completările ulterioare, 
inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare au obligaţia de a verifica şi aviza, după caz, 
documentaţiile depuse de către ocoalele silvice atât cele din structura Regiei Naţionale  a Pădurilor-
Romsilva cât şi  cele constituite ca şi structuri silvice proprii de administrare. Astfel, în anul 2011 
au fost verificate şi avizate un număr de 4 documentaţii în vederea autorizării de către MMP 
astfel : 

 
1. O.S. PANCIU VALEA CAREGNEI - structura nou infiintata in cadrul D.S. 

Vrancea conform datelor analizate care rezulta din fuzionarea ocoalelor silvice Adjud si 
Panciu; 

2. O.S. PRIVAT FITIONESTI - structura nou infiintata de catre Asociatia 
Proprietarilor de Paduri Vrancene ; 

3. O.S. PRIVAT CHIOJDENI - structura nou infiintata de catre Asociaţia 
Proprietarilor de Terenuri Agricole si Forestiere Chiojdeni-Dumitresti-Jitia; 

4. O.S. ORIOLUS - aviz suplimentar rezultat in urma modificarilor de suprafata; 
5. O.S. TULNICI  -  aviz suplimentar rezultat in urma modificarilor de suprafata. 

 
 

7. Situatia privind incheierea contractelor de administrare si prestari servicii 
silvice  

 
 

  
 
8. Implementare cinegetică 
 
În cursul anului 2011 activitatea în cadrul biroului de implementare-monitorizare a 

fost desfăşurată de un număr de patru salariaţi cu atribuţii privind controlul cinegetic. 
Personalul silvic cu atribuţii privind controlul cinegetic a coordonat şi participat, 

împreună cu personalul angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, la  acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea actelor de braconaj cinegetic. 

Astfel, în cursul anului 2011 au fost efectuate un număr de 22 acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea actelor de braconaj cinegetic, toate fiind desfăşurate pe raza 
fondurilor cinegetice din judeţele arondate I.T.R.S.V. Focşani. 

Gestionarii fondurilor cinegetice au raportat în fiecare lună cazurile de braconaj 
descoperite de personalul cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului, în această perioadă 
fiind depistate un numă de 6 cazuri de braconaj ce au fost semnalate organelor de poliţie 
pentru efectuarea cercetărilor şi soluţionării.  
 

Nr 
crt 

Judet 
Fond 

forestier 
total  (ha) 

Fond 
forestier de 

stat (ha) 

Contracte  de 
administrare si 
prestari servicii 

(ha) 

Suprafata 
neadministrata(

ha) 

1 BRAILA 27193 24105 2846 242 
2 BUZAU 158184 85816 60218 12150 
3 GALATI 37151 21783 8365 7003 
4 TULCEA 104545 103804 741 0 
5 VASLUI 72484 48736 18768 4980 
6 VRANCEA 183942 54599 117328 12015 
 TOTAL 583499 338843 208266 36390 
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În anul 2011 au fost efectuate 31 acţiuni de verificare a modului în care se 
desfăşoară acţiunile de evaluare a faunei cinegetice, din care : 
 -   5 acţiuni pe raza judeţului Brăila; 

-   5 acţiuni pe raza judeţului Buzău; 
-   5 acţiuni pe raza judeţului Galaţi; 
-   5 acţiuni pe raza judeţului Tulcea; 
-   6 acţiuni pe raza judeţului Vaslui; 
-   5 acţiuni pe raza judeţului Vrancea; 
 
 În cursul anului 2010 au expirat majoritatea contractelor de gestionare a 

fondurilor cinegetice, fiind încheiate 277 contracte de gestionare ca urmare a 
acţiunii de atribuire derulată de M.M.P.  

De asemenea s-au predat efectiv la teren, noilor gestionari un număr de 56 
fonduri cinegetice. 

Pentru fondurile cinegetice sus amintite, în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare, a 
Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1221/2010, pentru aprobarea Regulamentului 
privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, am procedat pe lângă 
predarea, respectiv primirea fondurilor cinegetice şi la transferul cotelor de recoltă 
aprobate pentru sezonul de vânătoare 2010/2011, conform anexelor la Ordinul ministrului 
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării durabile nr. 1384/2011, între vechiul gestionar şi noul 
gestionar, întocmindu-se, în acest sens, procesele verbale de predare-primire. 

 
În cursul anului 2011 au fost întocmite actele adiţionale la contractele de gestionare 

în derulare din raza ITRSV Focşani, respectiv calcularea tarifelor de gestionare înscrise în 
contractele de gestionare  pentru sezonul de vânătoare 2011-2012. 

 
Număr contravenţii constatate şi aplicate: 
 
Pentru încălcarea prevederilor Legii vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr. 

407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aplicate un număr de 17 
sancţiuni contravenţionale. 

 
Situaţia verificărilor pagubelor produse de către speciile de interes cinegetic, 

pe judeţe: 
 
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Focşani a participat în 

comisiile de constatare a pagubelor, evaluare a acestora şi de stabilire a răspunderii civile 
pentru pagubele produse de vânat culturilor agricole şi animalelor domestice, după cum 
urmează: 

 
- jud. Brăila – 1 acţiune; 
- jud. Buzău – 10 acţiuni; 
- jud. Galaţi – 5 acţiuni; 
- jud. Tulcea – 2 acţiuni; 
- jud. Vaslui - 6 acţiuni; 
- jud. Vrancea – 18 acţiuni. 
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Activităţi cinegetice specifice care au fost desfaşurate în cursul anului 2011  
 
Întocmirea anexelor ,,model I 1-6” şi verificarea anexelor ,,model G 1-5” la 

Lucrarea de evaluare a efectivelor de vânat, pentru gestionarii fondurilor cinegetice de 
pe raza ITRSV Focşani şi susţinerea la sediul M.A.P.D.R. - Serviciul Fond Cinegetic, a 
propunerilor cotelor de recoltă pentru sezonul de vânătoare 2010 / 2011. 

Întocmirea situaţiei privind distribuirea  exemplarelor de purcei de mistreţ (cu vârsta 
până la un an), aprobaţi, suplimentar cotelor de recoltă, pentru prelevarea de probe 
biologice în vederea stabilirii situaţiei epidemiologice a pestei porcine clasice şi prevăzuţi 
în anexa nr. 7, la Ordinul  ministrului mediului şi pădurilor  nr. 1384 din 2011, privind 
aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea 
este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2010 - 2011. 

Efectuarea corespondenţei periodice cu personalul din cadrul Direcţiei Generale 
Păduri, amintind cele mai importante, privind: 

- realizările exemplarelor de mistreţi pentru sezonul de vânătoare 2010/2011; 
- realizările exemplarelor din specia vulpe pentru sezonul de vânătoare 

2010/2011; 
- verificarea si aprobarea solicitarilor privind cotele de recolta aprobate pentru 

sezonul de vânătoare 2011/2012; 
- situaţia exemplarelor din speciile urs, lup, pisică sălbatică, râs recoltate în 

perioada 1 ianuarie 20010 – 14 mai 2011.  
 

 
 
 
 
 

 
Alte activităţi desfăşurate: 
 
1.Verificarea documentaţiilor şi eliberarea autorizaţiilor pentru confecţionarea 

ciocanelor dreptunghiulare conform O.M.758/2004 
 
S-au verificat un număr de 55 dosare înaintate de operatorii economici care 

exploatează masa lemnoasa, eliberându-se un număr de 55 autorizaţii pentru confecţionat 
dispozitive  dreptunghiulare de marcat material lemnos . 

Pe judeţe, situaţia autorizaţiilor emise se prezintă în felul următor: 
                       Jud.Buzau -24 buc 
                       Jud. Galati - 3 buc                        
  Jud. Vaslui- 4 buc 
  Jud. Vrancea - 22 buc 
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Regenerarea padurilor 
 
 
  ● ITRSV Focsani a avizat  un numar de 9  studii de fezabilitate intocmite 
pentru obiective de reconstructie ecologica-impaduriri pe terenuri degradate, 
finantate prin programul de imbunatatire a calitatii mediului, astfel : 
 
    Aviz CTE nr. 5383/18.08.2011 pentru obiectivul Scanteiesti, Com 
Scanteiesti, Jud Galati, suprafata -66.71ha ; 
    Aviz CTE nr. 5384/18.08.2011 pentru obiectivul Suhurlui, Com 
Suhurlui,Jud Galati, suprafata -88.25ha ; 
    Aviz CTE nr. 5605/29.08.2011 pentru obiectivul Coroiesti, Com 
Coroiesti, Jud Vaslui, suprafata-58.59ha ; 
    Aviz CTE nr. 5606/29.08.2011 pentru obiectivul Voinesti, Com Voinesti, 
Jud Vaslui, suprafata-57.17ha ; 
    Aviz CTE nr. 5607/29.08.2011 pentru obiectivul Perieni, Com Perieni, 
Jud Vaslui, suprafata-51.21ha ;  
    Aviz CTE nr. 5608/29.08.2011 pentru obiectivul Ciortolom-Tutova, Com 
Tutova, Jud Vaslui, suprafata-51.2ha ;  
    Aviz CTE nr. 5381/18.08.2011 pentru obiectivul Stuhulet Miliare, Com 
Berezeni , Jud Vaslui, suprafata-130.42ha ;  
    Aviz CTE nr. 5380/18.08.2011 pentru obiectivul Hartop Hoceni, Barbosi, 
Com Hoceni , Jud Vaslui, suprafata-100.94ha ;  
   Aviz CTE nr. 5367/17.08.2011 pentru obiectivul Podul lui Beiu, Com 
Nufarul , Jud Tulcea, suprafata-69.86ha; 
 
 
 ●ITRSV FOCSANI a monitorizat, lucrările de reconstrucţie ecologică prin 
împădurire a terenurilor degradate din fondul funciar agricol şi forestier, 
inapte pentru alte folosinţe, sau care reprezintă o ameninţare la siguranţa 
populaţiei şi a obiectivelor social-economice pe judetele: Vrancea, Galati,
Braila, Tulcea, Vaslui si Buzau 
 ●ITRSV Focsani a avizat in cursul anului 2011, situaţiile de lucrări 
întocmite de direcţiile silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, 
pentru obiectivele de investiţii care se finanţează din Fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu destinaţie silvică, din fonduri bugetare şi din alte surse, 
situate în fondul forestier proprietate publică a statului; 
●In anul 2011 comisiile de recepţie au organizat recepţia lucrărilor realizate 
la obiectivele de investiţii care se finanţează din Fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu destinaţie silvică si fonduri bugetare pentru cele 49 
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     3. Emiterea acordurilor de distribuire si utilizare a formularelor cu regim 
special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Craciun, conform 
O.M.nr.584/2008 

 
         - în anul 2011 au fost eliberate acorduri de distribuire si utilizare a documentelor cu 
regim special, operatorilor economici care exploatează, comercializează sau debitează 
materiale lemnoase ;       

- au fost preluate exporturile de date cu raportările lunare de la operatorii  
economici şi realizarea importului de date pe serverul SUMAL;    
         - au fost efectuate alte operaţiuni, privind gestionarea programului SUMAL 
(ştergerea şi corectarea avizelor  suprapuse şi dublate, transmiterea de mesaje prin poşta 
electronică privind recepţionarea raportărilor lunare de  la operatorii economici). 

 
COMPARTIMENT JURIDIC  
 

� S-au formulat apărări conform Codului de procedură civilă în 50 de dosare din care 
39 de dosare având ca obiect plângeri contravenţionale, 6 dosare având ca obiect 
litigii de competenţa instanţelor de contencios administrativ şi 3 dosare de 
competenţa instanţelor civile şi 2 dosare de competenţa instanţelor comerciale. În 
cazuri justificate s-au exercitat căile de atac legale; 

� S-au formulat 89 de denuţuri care au fost înaintate organelor de urmărire penale 
competente din care 95 de denunţuri referitoare la infracţiuni de tăiere ilegală şi furt 
de arbori, un denunţ referitor la ocupare ilegală de teren din fondul forestier 
naţional, un denunţ referitoar la infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul şi 
un denunţ pentru ocupare ilegala de teren in fondul forestier. În cazuri justificate s-
au formulat plângeri împotriva rezoluţiilor de neîncepere a urmăririi penale şi a 
ordonanţelor de scoatere de sub urmărire penală. De asemenea s-au formulat şi 
plângei adresate instanţelor de judecată în temeiul art. 2781 din Codul de procedură 
penală; 

� S-a urmărit modalitatea de soluţionare a dosarelor prin solicitarea şi obţinerea 
informatiilor referitoare la stadiul proceselor aflate pe rol, alte cereri si demersuri, 
netergiversarea proceselor. Nu a existat nici un caz de decădere din anumite 
drepturi; 

� S-au redactat adrese, întâmpinări, concluzii scrise, note de şedinţă şi alte acte de 
procedură pe de o parte cu scopul rezolvării temeinice şi legale a cauzelor iar pe de 
altă parte cu scopul celerităţii actului de justiţie;   

� Au fost analizate, din punct de vedere juridic, documentaţiile de scoatere din fond 
forestier, întocmindu-se în acest sens note informative; 

� Au fost analizate, în vederea vizării, contractele în care instituţia este parte 
contractantă sau în care a incheiat contracte sau acte adiţionale în urma 
împuternicirii acordate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; 

� S-a urmărit respectarea procedurilor cu privire la achiziţiile publice; 
� S-au analizat, în vederea vizării, deciziile interne ale instituţiei; 
� S-a acordat din oficiu sau la cerere consiliere personalului de specialitate; 
� S-au întocmit note informative interne pentru informarea si corecta aplicare a 

legislaţiei; 
� S-a comunicat intregului personal legislaţia de specialitate şi s-au acordardat 

consultaţii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale; 
� S-au acordat consultaţii în ce priveşte eficientizarea comunicarii intre institutie si 

terţe persoane; 
� A fost rezolvată întreaga corespondenţă repartizată acestui compartiment. 
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COMPARTIMENT AUDIT 
 

                              Compartimentul de audit intern se ocupa de efectuarea activităţii de 
audit pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entităţii 
publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate 
economicitate, eficienţă şi eficacitate.  
               Activitatea de audit intern, la nivelul ITRSV Focşani, s-a desfăşurat in anul 
2011, in baza planului de audit public intern pe anul in curs, aprobat de conducerea 
instituţiei şi in conformitate cu prevederile Legii 672/2002 privind auditul public 
intern, cu modificări si completări ulterioare, a Normelor generale privind exercitarea 
activităţii de audit public intern aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 38/2003 cu 
modificări si completări ulterioare,a Normelor metodologice specifice privind 
exercitarea auditului public intern în entităţile publice din structurile M.M.P. avizate 
de M.F.P. si a Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului intern în 
cadrul ITRSV Focşani, elaborate în entitate. 
               Planul de audit intern pe anul 2011, aprobat de conducerea instituţiei 
cuprinde trei domenii auditabile, domenii care au fost auditate. 
              Prin exercitarea celor 3 misiuni de audit planificate pentru exerciţiul bugetar 
2011 s-au dat asigurări managementului asupra funcţionalităţilor sistemului de 
control intern implementat la nivelul entităţii publice. 
               Planul de audit pe anul 2011a cuprins urmatoarele domenii auditabile: - 
inventarierea patrimoniului; 
                  - gestiunea resurselor umane; 
                  - implementarea sistemului de control intern/managerial. 
               În cadrul misiunilor de audit au fost atinse toate obiectivele principale pe 
care entitatea a simţit nevoia să fie auditate, obiective, prin a căror auditare s-a dorit 
să fie descoperite riscurile semnificative care ar duce la gestionarea 
necorespunzătoare şi utilizare a fondurilor.  
               Toate recomandările formulate in cadrul misiunilor de audit efectuate în 
anul 2011 au fost analizate si avizate favorabil de către Inspectorul şef al ITRSV 
Focşani, existând în acest sens, o apreciere pozitivă a managementului cu privire la 
rolul auditului intern desfăşurat la nivelulul entităţii. 
               În anul 2011 nu a fost raportat de către auditorul intern cazuri de limitare a 
accesului la documente.  
               Prin tehnicile utilizate (analiza si verificare) precum si prin instrumente de 
audit folosite, compartimentul de audit intern a urmărit in special detectarea 
eventualelor erori, iregularităţi, prejudicii produse ca urmare a neaplicării legilor in 
vigoare, reglementarilor si procedurilor, respectiv a pagubelor produse a căror 
apariţie a fost posibila datorită implementării unui sistem de control intern 
nefuncţional. 
               Auditul intern, printr-o abordare sistematică şi metodică furnizează o 
evaluare obiectivă şi consiliază managementul cu privire la nivelul de funcţionalitate 
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a sistemelor de control ataşate activităţilor sale, în vederea eliminării/diminuării 
riscurilor potenţiale care pot afecta realizarea obiectivelor entităţii. 
               

 
              ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA  
 

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Focşani, ca instituţie publica 
cu personalitate juridica si-a desfăşurat activitatea in structura si dimensiunile aprobate prin 
H.G. nr. 333/2005 şi HG 1635/2009 modificata prin HG 774/2010. 
                     Prevederile bugetare aprobate  pentru cheltuielile pe anul 2011 sunt de 
1.837.000 lei si se compun din :   
     .  Cheltuieli de personal     989.000 lei 
     .  Cheltuieli materiale                415.000 lei 
                        . Alte cheltuieli (depagubiri civile)              3.000 lei 
                        .  Cheltuieli de capital                              430.000 lei 
         Creditele bugetare repartizate (deschise) pana la 31 decembrie 2011 
pentru cheltuielile sunt de 1.834.729  lei si se compun din: 
     . Cheltuieli de personal                             988.455 lei 
     . Cheltuieli materiale                                415.000 lei 
                       . Alte cheltuieli (depagubiri civile)               2.100 lei 
                       .  Cheltuieli de capital                               429.174 lei                                        
                     Creditele bugetare consumate, respectiv platile nete de casa pana la 31 
decembrie 2011 sunt de  1.814.091  lei si se compun din :  
     . Cheltuieli de personal           985.492 lei  
    . Cheltuieli materiale           408.500 lei 
             .  Alte cheltuieli (depagubiri civile)                2.100 lei 
                       .  Cheltuieli de capital                                  417.999 lei 
                   Cheltuielile efective privind activitatea curenta desfăşurata sunt de 
1.396.092  lei si se compun din :  
    -  Cheltuieli de personal           985.492 lei  
    -  Cheltuieli materiale           408.500 lei  
                       - Alte cheltuieli (depagubiri civile)                2.100 lei 
   
                   Cheltuielile totale 2.033.215 lei, includ si amortizarea mijloacelor fixe 
inregistrata începând cu 31 ianuarie 2011 in suma de 108.178  lei. 
 
 
 

ANALIZA FINANCIAR-CONTABILA A CONTURILOR DIN BILANT 
 

1.Mijloace fixe – cont 213  
Soldul mijloacelor fixe este de 1.343.453 lei, aferent mijloacelor fixe 

existente la 31 decembrie 2010, se compune din :  
      - grupa 2           162.047 lei 
                                  - grupa 3                                 1.181.406 lei   
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  Total                  1.343.453 lei 
Uzura aferenta perioadei de utilizare de la punerea in funcţiune, conform HG 

2139/2004, pe anul 2011 este in valoare de 1.131.862  lei. 
 
Din valoarea  mijloacelor fixe, s-a scăzut amortizarea aferenta duratei normale de 

utilizare consumata, in suma de 1.131.862 lei, astfel incat valoarea neta a mijloacelor fixe 
înscrisa in bilanţ este  49.544 lei. 

2.Obiecte de inventar – cont 303  
Soldul contului la 31 decembrie 2011 este de 124.204 lei. 

Mijloace băneşti si alte valori 
  Alte valori - cont 532, prezintă sold debitor in valoare de 5.822 

lei compus din:  bonuri valorice carburanţi (2.650 lei) si timbre postale (3.172).                     
                     Disponibil pentru sume colectate pentru bugetul de stat(cont 529) 

                   In acest cont s-au facturat tarifele de vanatoare pentru anul 2011 in valoare 
de 654.880 lei. 
                    Soldul contului 411 “Clienţi incerţi sau in litigiu” este de 22.026  lei la 31 
decembrie 2011. 

 
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 
Cont 102 prezintă sold creditor de 1752 lei aferent mijloacelor fixe care 

nu se amortizează. 
Fondul obiectelor de inventar – cont 117.02 
Prezintă sold creditor in suma de 73.132 lei aferent obiectelor de 

inventar in magazie si in folosinţa la data de 31 decembrie 2011.                                     
Finanţarea de la buget, decontări 
Finanţarea cheltuielilor de personal s-a făcut conform statelor de 

personal aprobate, plata salariului din luna decembrie 2011 si obligaţiile aferente 
către bugetele speciale se efectuează in luna ianuarie 2012.  

 
   Finanţarea cheltuielilor materiale a acoperit strict obligaţiile 
contractuale, instituţia căutând cele mai potrivite soluţii pentru încadrarea in creditele 
repartizate.                                                                          
                          Finanţarea cheltuielilor de investiţii de la bugetul de stat: 

ITRSV Focşani în baza listelor de investitii comunicate de Ordonatorul 
principal de credite a realizat in anul 2011 un program după cum urmează: 
                                                     Supraf.(ha)  Lista trez.     Deschideri      Plati nete 
   Cap. A Lucrari in continuare.      1.614,54    430.000           429.174       417.999           
          Finantarea cheltuielilor de investitii din fondul funciar cu destinatie 
silvica: 
   Lucrari reconstructie ecologica   1.614,54    2.456.000    135.800      135.800 
             Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse  
                    Contul 117 prezinta sold creditor in suma de  9.161.593 lei. 
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Decontari, creditori si alte surse 
Contul  462 – creditori diverşi, are sold creditor in valoare de  

499.041 lei reprezentand  garantie de buna executie. 
                    Contul   401  -  furnizori nu prezintă sold la 31 decembrie 2011. 
                    Contul 404 – furnizori de imobilizări prezintă sold la 31.12.2010 in suma 
de  21.369  lei 

 
                  Activitatea financiar-contabila s-a desfăşurat conform Legii 82/1991 
republicată şi Legii 500/2002. Nu s-au efectuat cheltuieli neoportune sau neeficiente.   
 
           
                                                 

 
 
 
 

 
 


