
 1 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR  
                  GARDA FORESTIERĂ FOCŞANI 
           Bd. Republicii, nr.5, Focşani, Vrancea 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
 

al Gărzii Forestiere Focşani pentru anul 2020 
 
 

  Garda Forestieră Focșani, cu sediul în municipiul Focşani, str.Republicii, nr.5, județul 

Vrancea, a luat fiinţă în data de 20 septembrie 2015, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.32/2015, aprobată prin Legea nr.265/2018, prin care comisariatele de regim silvic și cinegetic au 

fost reorganizate în gărzi forestiere, aflate în subordinea autorității publice centrale care răspunde de 

silvicultură, conform H.G. nr.20/2017, privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și 

Pădurilor. Garda Forestieră Focşani este  instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată 

integral de la bugetul de stat. Garda Forestieră Focşani a preluat posturile şi personalul 

Comisariatului de Regim Silvic și Cinegetic Focșani. 

  

Garda Forestieră Focșani funcţionează în baza H.G.nr.743/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, având  în principal atribuţii în domeniul managementului activităţilor de 

silvicultură şi vânătoare, precum şi de control 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 administrarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier. 

           

Garda Forestieră Focșani, ca structură teritorială subordonată autorităţii publice centrale 

care răspunde de silvicultură, exercită atribuţiile specifice  pe teritoriul a şase judeţe, respectiv: 

Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, Vaslui şi Vrancea. 

  

În cursul anului 2020, activitatea Gărzii Forestiere Focșani s-a concretizat în următoarele:  

 
I. DIRECȚIA DE CONTROL AL REGIMULUI SILVIC ȘI CINEGETIC 

 
Compartiment control al aplicării regimului silvic și al trasabilității materialelor lemnoase 

   
Fondul forestier naţional este, după caz, proprietate publică sau privată şi constituie bun de 

interes naţional. Fondul forestier naţional este supus regimului silvic. Potrivit Codului silvic sunt 

obligatorii administrarea, precum şi asigurarea serviciilor silvice, după caz, la toate pădurile, 

indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice. 

 

 Vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional este supusă normelor tehnice silvice 

privind evaluarea masei lemnoase şi reglementărilor privind circulaţia materialului lemnos. 

 

 Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toţi deţinătorii de fond forestier. În 

Codul Silvic se stipulează că proprietarii de păduri sunt obligaţi să asigure paza pădurii împotriva 

tăierilor ilegale de arbori, a furturilor, a distrugerilor, degradărilor, a păşunatului şi a altor fapte 

păgubitoare pentru fondul forestier, în condiţiile legii. 
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        Garda Forestieră Focșani, cu ocazia efectuării controalelor de fond, a controlului circulației 

materialelor lemnoase, precum și a instalațiilor de debitat lemn rotund și a depozitelor de materiale 

lemnoase, în baza protocoalelor încheiate cu poliţia şi jandarmeria şi în colaborare cu personalul 

silvic din cadrul direcţiilor silvice și al ocoalelor silvice de regim, a urmărit să limiteze tăierile ilegale 

de arbori şi alte fapte care contravin regimului silvic. 

  

  În urma activității proprii de control, privind respectarea regimului silvic, au fost executate 

714 controale. În urma acestor controale au fost aplicate 342 amenzi contravenționale, cu o valoare 

totală de 856500 lei. De asemenea, au fost înaintate parchetelor competente territorial 36 sesizări 

penale, din care 30 infracțiuni ca urmare a tăierilor ilegale de arbori, cu o valoare totală a 

prejudiciilor de 1030816 lei. Volumul total al arborilor tăiați ilegal a fost de 1565 mc. În urma 

controalelor efectuate la instalațiile de transformat lemn rotund, depozite, etc. și cu ocazia 

controlului circulației materialelor lemnoase s-a confiscat cantitatea de 3803 mc material lemnos. Au 

fost verificate 137 sesizări primite pentru soluționare.   

 

  Activitatea proprie de control, desfășurată pe fiecare județ în parte, se prezintă conform 

tabelului de mai jos: 

        
    
     
 

Nr 
crt 

Specificări TOTAL 
G.F. 

Focșani 

Jud. 
Brăila 

Jud. 
Buzău 

Jud. 
Galați 

Jud. 
Tulcea 

Jud. 
Vaslui 

Jud. 
Vrancea 

1 Nr.controale 
regim silvic și 
mat.lemnoase 714 26 161 68 52 75 332 

2 Nr.sesizări penale 36 0 10 0 2 1 23 

3 Valoarea 
prejudiciilor din 
infracțiuni-lei- 1030816 0 40457 0 6130 6906 977323 

4 Nr.contravenții 
constatate 342 11 69 21 19 21 201 

5 Valoarea 
amenzilor 

contravenționale-
lei- 856500 30000 158000 63000 51000 87500 467000 

6 Mater.lem. 
confiscat fizic-
Total(mc)-d.c. 601 42 79 0 28 93 359 

6.1    -lemn de lucru 340 0 49 0 0 91 200 

6.2 -cherestea 63 4 3 0 3 0 53 

6.3     -lemn de foc 198 38 27 0 25 2 106 

6.4 Pomi de Crăciun-
buc- 0 0 0 0 0 0 0 

7 Mater.lem. 
confiscat valoric-

Total(mc)d.c. 3202 0 635 86 327 578 1576 

7.1    -lemn de lucru 727 0 76 78 0 56 517 

7.2 -cherestea 647 0 371 0 78 100 98 

7.3     -lemn de foc 1828 0 188 8 249 422 961 

8 Volumul arborilor 
tăiați ilegal 1565 0 71 4 33 32 1425 

9 Nr.sesizări 
verificate 137 0 33 13 7 10 74 
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             Compartiment instrumente informatice, baze de date, statistici și raportări 

 
Activitatea desfășurată în anul 2020 s-a concretizat  în următoarele: 

 
1. S-a personalizat şi distribuit programul SUMAL-AGENT către operatorii economici care au 

solicitat eliberarea acordului pentru distribuirea și utilizarea formularelor cu regim special; 

2. S-a asigurat consultanţa cu privire la instalarea şi utilizarea SUMAL de către profesioniștii nou 

înființați, ori celor care au întâmpinat probleme în operarea datelor în aplicațiile  WoodTracking, 

SUMAL-Agent și SUMAL-Ocol; 

3. S-au preluat fişierele ce conţin raportarea lunară a datelor în SUMAL, transmise on-line sau pe 

suport electronic de către profesioniștii înregistrați la nivelul fiecărui județ, care au fost importate pe 

serverul central, după care s-au transmis confirmările pentru fiecare firmă în parte; 

4. S-au furnizat diverse rapoarte prin prelucrarea datelor din SUMAL cu ocazia controalelor  

privind trasabilitatea materialelor lemnoase, efectuate de către inspectorii instituției noastre și/sau 

împreună cu delegați ai altor instituții de control (Poliție, Jandarmerie, ANAF); 

5. S-au verificat documentaţiile pentru obţinerea acordului de distribuire şi utilizare a 

documentelor cu regim special, ocazie cu care s-au constatat o serie de abateri precum: 

-   nerespectarea modului de operare a datelor in SUMAL, pentru care s-a dispus corectarea 

datelor eronate și retransmiterea acestora în termenul legal de maxim 7 zile; 

-  neîndeplinirea obligației de a verifica veridicitatea codului unic, prin interogarea aplicației 

SUMAL la momentul primirii în depozit a materialelor lemnoase pentru care au fost aplicate sancțiuni 

cu avertisment; 

Au fost emise 1486 acorduri de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, după cum 

urmează: Judeţul Brăila-59 acorduri; Judeţul Buzău-386 acorduri; Judeţul Galaţi-148 acorduri; Judeţul 

Tulcea-142 acorduri; Judeţul Vaslui-141 acorduri şi Judeţul Vrancea-610 acorduri; 

6. Ținerea evidenţei operatorilor economici, cărora li s-au eliberat acorduri de distribuire şi 

utilizare a documentelor cu regim special; 

7. Periodic s-a analizat modul de respectare a termenului de transmitere a datelor de către toți 

operatorii care aveau obligația de a raporta în SUMAL. Profesioniștii care nu au transmis raportările în 

termenul legal au fost notificați în conformitate cu prevederile legii contravențiilor silvice, iar cei 

care nu s-au conformat au fost sancționați potrivit legii și s-a dispus suspendarea acordului pe o 

perioadă de până la 90 de zile;  

8.  S-a asigurat implementarea şi monitorizarea Sistemului "Due Diligence" reglementat prin 

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de 

stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. 

În cursul anului 2020 au fost executate 66 controale privind modul de implementare a sistemului 

due diligence de către operatorii care pun pe piață lemn și produse din lemn. Cu ocazia verificărilor 

pe această linie au fost aplicate 9 amenzi contravenționale cu o valoare de 8500 lei și 10 avertismente 

cu acordarea termenului de 45 zile în cazul a 10 operatori care nu și-au implementat sistemul DDS  

până la data controlului; 

9.  Ținerea evidenței Registrului național al dispozitivelor speciale de marcat, în conformitate cu 

prevederile OM nr. 1346/2011, cu modificările și completările ulterioare. Au fost analizate 24 

documentații pentru eliberarea autorizațiilor pentru confecționarea dispozitivelor speciale de marcat 

și s-au preluat în custodie patru dispozitive aparținând operatorilor economici care și-au 

suspendat/încetat activitatea în domeniul exploatării lemnului;  

10. Înregistrarea operatorilor economici în baza de date SUMAL 2.0 și asigurarea consultanței cu 

privire la implementarea noului sistem integrat de urmărire a materialelor lemnoase. 

 
 
 
 



 4 

 
Compartiment control al activității de vânătoare 

 
           Suprafaţa fondului cinegetic naţional din raza de activitate a Gărzii Forestiere Focşani 

totalizează conform anexelor nr.2 la O.M. nr.193/2002, o suprafață de 2.907.387 ha, din care: 

 jud.Brăila 462.955 ha; 

 jud.Buzău 573.683 ha;      

 jud.Galaţi 418.312 ha; 

 jud.Tulcea 598.701 ha;  

 jud.Vaslui  399.396 ha;  

 jud.Vrancea 454.340 ha. 

 

  În conformitate cu dispoziţiile O.M. nr.193/2002, în raza de activitate a Gărzii Forestiere 

Focşani sunt constituite 299 fonduri cinegetice, gestionate în prezent de 63 gestionari care deţin 

licenţa de funcţionare prevăzută de O.M. nr.1115/2015. 

   

 Repartizarea fondurilor cinegetice pe judeţe se prezintă astfel: 

 jud.Brăila    - 50 fonduri cinegetice cu 10 gestionari; 

 jud.Buzău    - 58 fonduri cinegetice cu 16 gestionari;           

 jud.Galaţi    - 44 fonduri cinegetice cu 3 gestionari; 

 jud.Tulcea   - 54 fonduri cinegetice cu 18 gestionari;  

 jud.Vaslui    - 49 fonduri cinegetice cu 10 gestionari;  

 jud.Vrancea - 44 fonduri cinegetice cu 12 gestionari. 

 

 Situația categoriilor de gestionari, care dețin contracte la această dată, se prezintă astfel:  

 

- 6  Direcții Silvice (Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Vaslui, Vrancea); 

- 7  A.J.V.P.S. - uri (Brașov, Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Vaslui, Vrancea); 

- 5 Ocoale Silvice (O.S. Siriu S.R.L., O.S. Cetățuia, O.S. Tulnici, O.S.Năruja și O.S. Zăbala-

Nereju); 

- 45 Asociaţii de Vânătoare şi Pescuit. 

 

  În cadrul controalelor efectuate în perioada ianuarie – decembrie 2020, s-a urmărit 

respectarea de către gestionarii de fonduri cinegetice a următoarelor clauze menţionate în 

contractele de gestionare: 

- asigurarea cantităţilor minime de hrană complementară pentru vânat, funcţie de 

efectivele raportate la lucrările de evaluare din primăvara anului 2020; 

- asigurarea pazei fondurilor cinegetice cu personal calificat, avizat și dotat corespunzător, 

în vederea prevenirii şi combaterii eventualelor cazuri de barconaj cinegetic; 

- realizarea lucrărilor de evaluare a efectivelor de vânat în conformitate cu Instrucţiunile 

tehnice de evaluare a vânatului; 

- realizarea şi încadrarea în cotele de recoltă aprobate de administrator; 

- respectarea criteriilor de licenţiere prevăzute de Anexa nr.1 la O.M. nr.1115/2015, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- modul de achitare a tarifelor de gestionare. 

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

 

- 8 acţiuni privind controlul activităţii desfăşurate pe fondurile cinegetice; 

- 6 acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului; 

- 10 acţiuni privind verificarea modului de eliberare şi folosire a autorizaţiilor de vânătoare; 

- 25 acţiuni privind verificarea modului de respectare de către gestionarii de fonduri 

cinegetice a clauzelor contractuale; 
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- 8 acţiuni privind verificarea modului de respectare de către gestionarii de fonduri 

cinegetice a criteriilor de licenţiere; 

- 181 acţiuni privind respectarea obligaţiilor ce revin proprietarilor culturilor agricole, silvice 

sau de animale domestice, în conformitate cu prevederile anexelor nr.3 şi 4 la H.G. 

nr.1679/2008; 

- au fost analizate, verificate şi soluţionate 45 sesizări;  

- 5 acţiuni pentru verificarea aspectelor invocate de către gestionari pentru 

reaşezarea/suplimentarea cotelor de recoltă; 

- 7 acţiuni pentru evaluarea trofeelor provenite de la exemplarele speciilor căprior şi cerb 

comun; 

- 12 acţiuni pentru verificare a modului în care se desfăşoară acţiunile de evaluare a faunei 

cinegetice. 

  Personalul Gărzii Forestiere Focșani a participat în comisiile de constatare a pagubelor, 

evaluarea acestora şi de stabilire a răspunderii civile pentru pagubele produse de vânat culturilor 

agricole, silvice şi animalelor domestice, după cum urmează: 

- jud. Buzău – 21 acţiuni pentru verificarea pagubelor produse la terenurile agricole şi 39 

acţiuni pentru verificarea pagubelor produse animalelor domestice; 

- jud. Galați – o acţiune pentru verificarea pagubelor produse la terenurile agricole; 

- jud. Vaslui – 98 acţiuni pentru verificarea pagubelor produse la terenurile agricole; 

- jud. Vrancea – 10 acţiuni pentru verificarea pagubelor produse la terenurile agricole şi 12 

acţiuni pentru verificarea pagubelor produse asupra animalelor domestice. 

  Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (5) din H.G. nr.1679/2008, au fost emise 

181 decizii din care: 

- 97 decizii de respingere a solicitărilor de acordare a despăgubirilor din bugetul autorităţii 

publice centrale care răspunde de vânătoare, pentru pagube produse de exemplarele speciilor de 

faună de interes cinegetic la terenurile agricole; 

- 33 decizii de acordare a despăgubirilor pentru pagubele produse de exemplarele speciei 

mistreţ la terenurile agricole din cuprinsul fondurilor cinegetice constituite pe raza judeţelor Buzău și 

Vaslui; 

- 47 decizii de acordare a despăgubirilor din bugetul autorităţii publice centrale care 

răspunde de protecţia mediului, pentru pagubele produse asupra animalelor domestice de 

exemplarele speciilor de faună de interes cinegetic înscrise în Anexa nr.2 la Legea nr.407/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- 4 decizii de respingere a solicitărilor de acordare a despăgubirilor din bugetul autorităţii 

publice centrale care răspunde de protecţia mediului, pentru pagubele produse asupra animalelor 

domestice de exemplarele speciilor de faună de interes cinegetic înscrise în Anexa nr.2 la Legea 

nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Pagubele produse la terenurile agricole au fost produse cu preponderență de exemplarele 

speciei mistreț (Sus scrofa), fiind afectate culturi pe raza judeţelor Buzău, Vaslui şi Vrancea, astfel: 

- porumb (1186,24 ha); 

- floarea soarelui (277,18 ha); 

- grâu (21 ha); 

- mazăre (25 ha); 

- viţă de vie (0,26 ha); 

- lucernă (32 ha); 

- livadă (0,08 ha); 

TOTAL suprafaţă = 1541, 76 ha. 

  Din numărul total de pagube produse în cursul anului 2020 asupra animalelor domestice, pe 

raza județelor Buzău și Vrancea (51), un număr de 39 pagube au fost produse de exemplare din specia 

urs brun (Ursus arctos) şi 12 pagube au fost produse de exemplare din specia lup (Canis lupus). 
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  Valoarea pagubelor calculate de membrii comisiilor de constatare totalizează 75980,20 lei 

din care 64728,30 lei pentru județul Buzău și 11251,90 lei pentru județul Vrancea. 

 

Pentru încălcarea prevederilor Legii vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, personalul Gărzii Forestiere Focşani a aplicat o  sancţiune 

contravenţională  în valoare de 3 000 lei. 

  În perioada 09.07- 22.07.2020 și respectiv 27.07- 12.08.2020, personalul de specialitate 

cinegetică din cadrul Gărzii Forestiere Focșani, a făcut parte din echipa de control delegată de 

conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru realizarea controalelor tematice pe raza 

județelor Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Bihor, Olt, Alba și Mureș. 

 

 
II. DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE ȘI AVIZARE 

 
1. Situaţia suprafeţelor de fond forestier la nivelul Gărzii Forestiere Focșani.  

 

             Suprafaţa totală a fondului forestier aflată în raza de competenţă a Gărzii Forestiere Focşani 

este de 581483 ha, din care 317427 ha fond forestier proprietate publică de stat și 264056 ha fond 

forestier proprietate privată. 

             La nivelul Gărzii Forestiere Focşani din suprafaţa totală a fondului forestier proprietate 

privată retrocedată conform legilor fondului funciar, se asigură servicii silvice de pază pentru 

239667 ha, prin încheierea de contracte, acte de constatare (conform prevederilor art. 16, din 

Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) și prin 

aplicarea prevederilor Legii nr. 374/2006, privind suspendarea serviciului public cu specific silvic,  

aceasta fiind împarţită pe judeţe astfel : 

 pe judeţul Brăila o suprafaţă totală de fond forestier de 5321 ha; 

 pe judeţul Buzău o suprafaţă totală de fond forestier de 81767 ha; 

 pe judeţul Galaţi o suprafaţă totală de fond forestier de 15949 ha; 

 pe judeţul Tulcea o suprafaţă totală de fond forestier de 360 ha; 

 pe judeţul Vaslui o suprafaţă totală de fond forestier de 24267 ha; 

 pe judeţul Vrancea o suprafaţă totală de fond forestier de 112003 ha. 

 

  La data de 31.12.2020 se asigură servicii silvice de pază de către ocoalele silvice, prin acte 

de constatare, conform prevederilor art. 16, alin.(5), din Codul Silvic, pentru o suprafaţă de 26284 

ha, aceasta fiind împărțită pe judeţe astfel : 

 pe judeţul Brăila o suprafaţă totală de fond forestier de 126 ha; 

 pe judeţul Buzău o suprafaţă totală de fond forestier de 5255 ha; 

 pe judeţul Galaţi o suprafaţă totală de fond forestier de 7608 ha; 

 pe judeţul Tulcea o suprafaţă totală de fond forestier de 91 ha; 

 pe judeţul Vaslui o suprafaţă totală fond de forestier de 8730 ha; 

 pe judeţul Vrancea o suprafaţă totală de fond forestier de 4474 ha. 

             Cu privire la activitățile de identificare a suprafețelor de fond forestier neadministrate/fără 

servicii silvice, notificarea ocoalelor silvice nominalizate/U.A.T.-urilor și efectuarea controalelor de 

fond/evaluarea pagubelor, situația se prezintă astfel: 

 pentru judeţul Brăila a fost identificată o suprafață de 46 ha, din care se asigură paza 

prin acte de constatare pentru o suprafaţă de 126 ha fond forestier. În urma efectuării 

controalelor de fond/evaluarea pagubelor s-au constatat 524 cioate provenite de la 

arbori tăiați fără drept, cu un volum de 292 mc și o valoare a prejudiciului de 99914 

lei; 

 pentru judeţul Buzău a fost identificată o suprafață de 8802 ha, din care se asigură 

paza prin acte de constatare pentru o suprafaţă de 5255 ha fond forestier. În urma 

efectuării controalelor de fond/evaluarea pagubelor s-au constatat 29153 cioate 
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provenite de la arbori tăiați fără drept, cu un volum de 35484 mc și o valoare a 

prejudiciului de 5565724 lei; 

 pentru judeţul Galați a fost identificată o suprafață de 8229 ha, din care se asigură 

paza prin acte de constatare pentru o suprafaţă de 7608 ha fond forestier. În urma 

efectuării controalelor de fond/evaluarea pagubelor s-au constatat 182577 cioate 

provenite de la arbori tăiați fără drept, cu un volum de 23277 mc și o valoare a 

prejudiciului de 11283998 lei; 

 pentru judeţul Tulcea a fost identificată o suprafață de 91 ha, din care se asigură paza 

prin acte de constatare pentru o suprafaţă de 91 ha fond forestier. În urma efectuării 

controalelor de fond/evaluarea pagubelor s-au constatat 80 cioate provenite de la 

arbori tăiați fără drept, cu un volum de 31 mc și o valoare a prejudiciului de 46456 lei; 

 pentru judeţul Vaslui a fost identificată o suprafață de 9182 ha, din care se asigură 

paza prin acte de constatare pentru o suprafaţă de 8730 ha fond forestier. În urma 

efectuării controalelor de fond/evaluarea pagubelor s-au constatat 171360 cioate 

provenite de la arbori tăiați fără drept, cu un volum de 21754 mc și o valoare a 

prejudiciului de 9120658 lei; 

 pentru judeţul Vrancea a fost identificată o suprafață de 16603 ha, din care se asigură 

paza prin acte de constatare pentru o suprafaţă de 4474 ha fond forestier. În urma 

efectuării controalelor de fond/evaluarea pagubelor s-au constatat 36244 cioate 

provenite de la arbori tăiați fără drept, cu un volum de 10709 mc și o valoare a 

prejudiciului de 4956273 lei. 

  În concluzie, ca urmare a evaluării pagubelor au fost identificate 419938 cioate provenite de 

la arbori tăiați fără drept, cu un volum de 91547 mc și o valoare a prejudiciului de 31073023 lei. 

  

  Pentru suprafaţa de 6583 ha se asigură servicii silvice de către ocoalele silvice în baza Legii 

nr.374/2006, privind suspendarea serviciului public cu specific silvic, astfel :   

 pe judeţul Buzău pentru suprafaţa de 5056 ha;   

  pe judeţul Vaslui pentru suprafaţa de 303 ha;   

 pe judeţul Vrancea pentru suprafaţa de 1224 ha. 

   

             Rezultă că la data de 31.12.2020, la nivelul Gărzii Forestiere Focşani pentru o suprafaţă de 

24389 ha nu sunt asigurate serviciile silvice/administrarea, aceasta fiind împărţită pe judeţe astfel : 

 pe judeţul Buzău suprafaţa de fond forestier neadministrată este de 10808 ha; 

 pe judeţul Galaţi suprafaţa de fond forestier neadministrată este de  284 ha; 

 pe judeţul Vaslui suprafaţa de fond forestier neadministrată este de  164 ha; 

 pe judeţul Vrancea suprafaţa de fond forestier neadministrată este de 13133 ha. 

 

 

2. Situaţia verificării actelor de punere în valoare si emitere decizii.   

 

       În conformitate cu prevederile O.M. nr.766/2018 și  O.M. nr.767/2018 Garda Forestieră 

Focșani a fost notificată pentru 915 acte de punere în valoare de produse accidentale astfel: 

 

 Brăila – 5;  

 Buzău – 320; 

 Tulcea – 16; 

 Vaslui – 44; 

 Vrancea – 530. 

 

Din totalul notificărilor au fost verificate și emise 326 avize în vederea autorizării spre 

exploatare, din care pe județe: Brăila 4, Buzău 55, Vaslui 21 și Vrancea 246. 
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Au fost emise 52 decizii de aprobare a depăşirii posibilității anuale și 51 decizii de aprobare 

a depăşirii posibilității decenale, cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici 

şi/sau abiotici. 

 

3. Asigurarea serviciilor silvice conform art.16, alin.(5), din Lege nr.46/2008-Codul Silvic. 

În anul 2020 au fost verificate documentații transmise de către ocoalele silvice de stat și de 

regim,  aferente suprafeței de 23933 ha cu o valoare de 2595158 lei. 

 

      4. In conformitate cu prevederile H.G. nr. 864/2016, privind aprobarea schemei „Ajutor de 

minimis pentru asigurare  serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor 

juridice și fizice care desfășoară activități economice,  dacă suprafața proprietății forestiere este mai 

mică sau egală cu 30 ha“,  au fost verificate 6 documentații  aferente suprafeței de 20,39 ha cu o 

valoare de 3868 lei. 

  

Pentru cei ce nu desfășoară activitate economică ( procedură ) au fost verificate 1943 

documentații aferente suprafeței de 8964 ha cu o valoare de 767287 lei. 

 

                    S-au verificat 16 documentaţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 374/2006, pentru 

suprafața de  2960 ha. 

 

5. Măsura 8  - “Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”. 

În perioada 16 septembrie 2019 - 31 martie 2020 a fost deschisă sesiunea 4 de depunere a 

cererilor de sprijin pentru accesarea Măsurii 8. La nivelul Gărzii Forestiere Focșani au fost depuse 5 

proiecte de împădurire pentru o suprafață totală de 8,81 ha, cu o valoare publică estimată de 110 

019,20 euro, după cum urmează: 

 

Nr crt Județ Beneficiar Supr. (ha) Valoare publică (euro) Avizat/Respins 

1 

Tulcea 

Chiosea Daniela 1.5 16 749.17 Avizat 

2 Manole Ioan Alexandru 1.6 20 463.9 Avizat 

3 Rudel Obreja 2.8  34 576.60 Avizat 

4 
Galați 

Cocu Nicusor 1.35 17 777.95 Avizat 

5 SC MDM GARDEN SRL 1.56 20 451.58 Avizat 

Total     8.81 110 019.20   

 

           În perioada 03 august 2020 - 11 decembrie 2020 a fost deschisă sesiunea 5 de depunere a 

cererilor de sprijin pentru accesarea Măsurii 8. La nivelul Gărzii Forestiere Focșani au fost depuse 3 

proiecte de împădurire pentru o suprafață totală de 142,39 ha din care avizate favorabil 2, pentru 

suprafața de 139,70 ha, cu o valoare publică estimată de 1 957 284,23 euro, după cum urmează: 

 

Nr crt Județ Beneficiar 
Supr. 
(ha) 

Valoare publică 
(euro) 

Avizat/Respins 

1 Vrancea SC Agricola Oostroem SRL 106.20 1 487 448.57  Avizat 

2 Galați SC Ecsavbuldo SRL 33.50 469 835.66 Avizat 

3 Tulcea Șiret Dumitrel 2.69 44 371.85 Respins 

Total     142.39 2 001 656,08   

Total 
avizat   

139.70 1 957 284.23 
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Stadiul implementării proiectelor din sesiunile 1,2 și 3 - Măsura 8 

  

Din totalul de 518,17 ha avizate favorabil, au fost înființate plantații pe o suprafață totală de 
184,46 ha, pentru care Garda Forestieră Focșani a efectuat verificările pe teren, privind  instalarea 
acestora, precum și verificările privind starea lor la controlul anual al regenerărilor. În acest sens, s-
au întocmit rapoartele de verificare și s-au transmis către centrele județene ale APIA, în vederea 
decontării lucrărilor efectuate de beneficiari, conform Manualului de proceduri aprobat prin 
OMADR/MAP/509/1071/2020. Situația beneficiarilor care au înființat plantații prin Măsura 8, după 
cum urmează:  

 

Nr. crt Beneficiar Județ UAT Supr. (ha) 

1 Enache Ion Cristian 

Galați 

Târgu Bujor 1.99 

2 Plopeanu Gigi Oancea 31.48 

3 Petrea Maricel Schela 14.95 

4 Danilă Gheorghe Pechea, Ivești 51.85 

5 Petraru Nicolae Schela 2.17 

6 Avram Constantin Ghidigeni 13.28 

7 Cruceanu Giorgică Ghidigeni 5.74 

Total GL 121.46 

8 Xenofont Anișoara 

Tulcea 

Jurilovca 1.52 

9 Șiret Dumitrel Baia 2.28 

10 Timofan Cornel Pardina 2.96 

11 SC Valea cu Nuci SRL Valea Teilor 8.00 

Total TL 14.76 

12 SC Hortaltoi SRL 
Vrancea 

Sihlea 21.65 

13 Rizea Dănuț Nitel Măicănești 18.35 

Total VN 40.00 

14 SC Acsor Agro SRL Brăila Galbenu 6.67 

Total BR 6.67 

15 Vîrnă Alexandru Florin Vaslui Crețești 1.57 

Total VS 1.57 

Total GF FOCȘANI 184.46 

 

 

6. Măsura 15 - „ Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”. 

 

În perioada 02 martie 2020 - 05 mai 2020 a fost deschisă sesiunea 3 de depunere a cererilor de 
sprijin pentru accesarea Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 
pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020. La 
nivelul Gărzii Forestiere Focșani au fost depuse și analizate 11 dosare tehnice, pentru o suprafață 
totală de 4190,79 ha și o valoarea publică estimată de 796 250,10 euro. Toate dosarele au fost avizate 
favorabil.  

Mai jos se prezintă situația dosarelor tehnice avizate în sesiunea 3: 

 

Nr. crt Beneficiar Județ Supr.(ha) 
Valoare publică estimată 

(euro) 

1 
Sorin Constantin 

Godeanu 
Buzău 146.8 27 892 

2 Joița Alina Ortansa Buzău 97.67 18 557.3 

3 Obștea Cursele Buzău 756.1 143 659 
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4 
Obstea Mosnenilor 

Buzoieni de pe Buzău 
Buzău 438.6 83 334 

5 Tatusescu Maria  Buzău 526.6 100 054 

6 
Obstea Mosnenilor 

Buzoieni din Pătârlagele 
Buzău 137.9 26 201 

7 
Obstea Mosnenilor 
Rambei Catineni 

Buzău 799.9 151 981 

8 
SC Rural Forest 

Investments 
Buzău 358.63 68 139.7 

Total Buzău 3262.2 619 818 

9 Primaria Vintileasca Vrancea 565.08 107 365.2 

10 Primaria Vizantea Vrancea 242.2 46 018 

Total Vrancea 807.28 153 383.2 

11 Pintilie Costică Vaslui 121.31 23 048.9 

Total Vaslui 121.31 23 048.9 

Total GF Focșani 4 190.79 796 250.1 

 

Conform Raportului de selecție final publicat pe site-ul APIA, toți beneficiari care au depus 

cereri de sprijin au fost declarați eligibili. 

           Având în vedere eșantionul de control pe teren aprobat de AFIR pentru beneficiarii eligibili din 
sesiunea 1/2017, sesiunea 2/2019 și sesiunea 3/2020, în anul 2020 au fost efectuate verificări după 
cum urmează: 
 

Nr. Crt Beneficiar Județ Supr.(ha) Sesiunea 

1 Dogărescu Vasile Brăila 915.30 1 

2 SC Midgard Investments SRL Vrancea/Vaslui 2190.45 2 

3 SC Campo D'oro SRL Buzău 1207.10 2 

 
În cazul beneficiarilor menționați mai sus, Garda Forestieră Focșani va întocmi Rapoartele de 

control cu măsurile de sancționare aplicate, rapoarte ce vor fi transmise la centrele județene APIA la 
care au fost depuse cererile de sprijin, conform Manualului de proceduri aprobat prin ordinul comun 
MADR/MAP nr.302/647/2019. 

 

 

7. Starea fitosanitară a pădurilor administrate de ocoalele silvice de regim de pe raza de 

competență a Gărzii Forestiere Focșani 

     În perioada 24.12.2019-29.01.2020 s-a procedat la primirea, verificarea și centralizarea 
documentațiilor de protecție a pădurilor întocmite de ocoalele silvice de regim.  Conform acestora, 
starea fitosanitară a pădurilor administrate/pentru care sunt asigurate servicii silvice este una bună. 
Astfel, pe parcursul anului 2019, în ceea ce privește principalii dăunători biotici ai pădurii, situația se 
prezinta după cum urmează: 
           -Insecte defoliatoare rășinoase- atacurile s-au înregistrat pe o suprafață totală de 15769 ha 
cu o intensitate slabă și foarte slabă; 
 -Insecte de scoarță (Ipidae)- s-au înregistrat atacuri pe o suprafață totală de 5573 ha, 
intensitatea fiind de regulă slabă și foarte slabă, cu excepția unei suprafețe de 900 ha aparținând 
Obștii Spinești unde atacul este puternic; 
 -Insecte defoliatoare foioase-s-au înregistrat atacuri pe o suprafață totală de 12446,70 ha, 
intensitatea fiind slabă și foarte slabă. 
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8. Stadiul lucrărilor de împădurire executate în anul 2020. 

 

  În  perioada 01.01.2020-31.12.2020  în raza de activitate a Gărzii Forestiere Focşani au fost 

programate a fi executate lucrări de împăduriri pe o suprafață efectivă de 561,4  ha, astfel: 

 o suprafaţă  de 232,29  ha, aferentă unui număr de 20 de perimetre de ameliorare, a 

fost programată a fi realizată prin Garda Forestieră Focşani cu finanțare de la fondul de 

ameliorare a fondului funciar și de la bugetul de stat; 

 o suprafaţă totala de 75 ha, aferentă unui număr de 4 perimetre de ameliorare, a fost 

programată a fi realizată  prin consiliile judeţene și primării cu finanțare de la fondul 

de mediu și din surse proprii; 

 o suprafață de 254,11 ha a fost programată a fi realizată de către ocoalele silvice de 

regim din raza Gărzii Forestiere Focșani, cu finanțare de la fondul de conservare și 

regenerare a pădurilor. 

  În perioada 01.01.2020-31.12.2020  în raza  Gărzii Forestiere Focşani s-au realizat 610,97 ha 

împăduriri/regenerări naturale, din care: 

 o suprafaţă de 50,37 ha, aferentă unui număr de 13 perimetre de ameliorare; lucrările 

de împădurire (refaceri) /completarea regenerării artificiale au fost realizate prin 

Garda Forestieră  Focşani cu finanțare de la fondul de ameliorare a fondului funciar și 

de la bugetul de stat; 

 o suprafaţă de 85 ha, aferentă unui număr de 4 perimetre de ameliorare; lucrările de 

împădurire au fost  realizate  prin consiliile judeţene şi primării cu finanțare de la 

fondul de mediu și din surse proprii; 

 o suprafaţă de 475,6 ha a fost realizate de către ocoalele silvice de regim din raza 

Gărzii Forestiere Focşani prin lucrări de reîmpăduriri/completarea regenerării 

naturale/ regenerări naturale executate în fondul forestier proprietate privată, cu 

finanțare de la fondul de conservare și regenerare a pădurilor. 

   Complementar lucrărilor de înfiinţare a plantaţiilor, în perioada analizată în raza de 

activitate a Gărzii Forestiere Focşani s-au realizat lucrări de întreţinere a plantaţiilor existente sau 

nou înfiinţate într-un număr total de 17 de perimetre de ameliorare pe o suprafaţă totală de 927,51 

ha. Din acestea: 

 - într-un număr de 13 de perimetre de ameliorare pe o suprafaţă totală de 564,01 ha lucrările 

de întreţineri au fost realizate prin Garda Forestieră Focşani în calitate de autoritate contractantă 

după cum urmează: 

 

Perimetru de Ameliorare Suprafaţa 

Sendreni 11,74 

Coasta Pechii 33,97 

Vadeni 6,39 

Gemenele 

GEMENELE 

9,48 
Ciocani 39,28 

Stănileşti 

Stanilesti 

113,04 

Gherghesti 95,70 
Bastina Gavan 40,12 

Pruna 20,96 

Observator 

OBSERVATOR 

47,00 

Budu Cantemir 

BUDU CANTEMIR 

26,11 

Jorăşti 

JORASTI 

37,67 

Vinderei 82,55 

TOTAL G.F. FOCŞANI 564,01 
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- într-un număr de 4 perimetre de ameliorare pe o suprafaţă totală de 363,5 ha  lucrările de 

întreţineri au fost  realizate   prin consiliile  judeţene  şi primării în calitate de autoritate 

contractantă. 

 
9. Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii 
  

     În prezent, conform prevederilor Legii nr.289/2002, republicată, cu modificările si 

completarile ulterioare, instituția noastră a avizat un număr de 6 studii de fezabilitate și un număr de 

6 proiecte tehnice aferente perdelelor forestiere de protecţie, pentru obiective incluse în Programul 

Naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia drumurilor naţionale, după cum 

urmează : 

1. Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional 2 (poziţia km: 67+960-70+500; 69+100-

70+520; 71+100-71+800; 72+500-73+600; 77+200-77+508; 77+517-77+664; 77+670-78+000; 

60+450-61+050; 80+000-82+500; 83+000-83+500), judeţul Buzău -30.435 ha; 

2.  Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional 2 (poziţia km: 128+850-128+880; 

128+902-129+530; 129+600-130+152; 130+158-130+795; 131+700-132+546; 132+552-132+600; 

133+600-134+000; 135+200-136+188; 136+218-137+000; 137+200-137+396; 137+400-138+251; 

138+269-139+000; 139+000-140+000; 148+000-149+500; 151+000-152+000 ) ,  judeţul Buzău -

30.567 ha; 

3.  Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional 2 (poziţia km: 174+850-175+700; 

175+900-177+200; 194+500-194+600; 206+000-206+700; 207+900-208+100; 209+500-211+800; 

221+700-223+250; 223+250224+200; 227+228+000), judeţul Vrancea -26.85 ha;  

4. Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional 2B (poziţia km: 12+200-12+731; 12+737-

13+270; 13+280-13+400; 16+600-16+900; 20+600-20+900; 28+150-29+000; 29+030-30+000; 

30+100-31+000; 31+010-32+150; 32+250-32+350), judeţul Buzău -17.232 ha; 

5. Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional 2B (poziţia km: 38+500-40+200; 40+210-

40+800; 40+810-41+900; 41+912-42+500; 42+590-42+850; 42+860-42+950; 50+000-50+200; 

50+230-51+200; 51+210-52+200; 52+300-52+600; 54+050-54+200; 54+210-55+200; 55+400-

55+700; 56+300-56+500; 56+800-57+300; 57+315-59+800; 59+850-60+200), judeţul Brăila -

32.259 ha;  

6. Perdele forestiere de protecţie a drumului naţional 2B (poziţia km: 60+210-60+350; 60+365-

61+000; 67+750-69+050; 70+150-72+000; 72+000-72+100; 72+110-74+200; 74+210-75+100; 

75+110-75+200; 75+210-76+100; 76+110-77+000; 81+000-81+700) –judetul Braila =28.725 ha. 

 În urma înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie a DN2 şi DN 2B,  mai sus menţionate,  

suprafața fondului forestier din raza Gărzii Forestiere Focşani urmează să crească cu cca 167  ha. 

 A fost contractată execuția a șase noi studii de fezabilitate privind înființarea de perdele 

forestiere de protecție, după cum urmează: 

Perdele forestiere de protectie a drumului national DN26 (poz.km : 28+400-32+700st; 32+450-

32+700dr; 44+300-45+000st; 80+000-81+138st), judetul Galati, conform OUG nr. 38/2014 -20,064 ha. 

Perdele forestiere de protectie a drumului national DN 11A (poz. Km: 34+000-36+800st; 41+243-

42+500st; 52+500-53+200st; 53+800-55+600st; 58+400-58+500st; 59+000-60+400st; 62+000-63+200st; 

63+900-64+500st) judetul Vrancea, conform OUG NR. 38/2014 -29,571 ha 

Perdele forestiere de protectie a drumului national DN 2D (poz. Km 5+20-10+300dr), judetul Vrancea, 

conform OUG 38/2014 -15,30 ha 

Perdele forestiere de protectie a DN 2C(poz km 0+550-0+650st; 0+750-1+150st; 6+500-6+600st; 6+790-

7+132st; 8+600-8+700st; 12+100-12+500st; 13+950-14+100st; 17+300-19+000st; 20+200-20+700st; 
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21+600-22+028st; 22+028-23+500st; 28+500-29+800st; 31+078-31+148st; 32+900-34+300st; 46+100-

46+200st; 47+800-48+000st)judetul Buzau, conform OUG 38/2014 -26,58 ha.  

Perdele forestiere de protectie a drumului national DN 11A (poz. Km: 85+200-86+000st; 86+200-

87+200st; 88+300-89+100 st; 90+000-90+600 st; 91+900-92+600 st) judetul Vaslui, conform O.U.G. NR. 

38/2014 -11,70 ha 

Perdele forestiere de protectie a drumului national 15D (poz. Km 108+400-109+000st; 109+500-

110+100st) judetul Vaslui, conform OUG 38/2014-3,60 ha 

 

 

       Prin realizarea acestor perdele forestiere de protecție, suprafața fondului forestier la nivel 

de Garda Forestieră Focșani, urmează să crească cu 106,815 ha. 

 

10. Stadiul identificării terenurilor degradate devenite inapte pentru agricultură, care pot    

fi puse în valoare prin împădurire la nivelul Gărzii Forestiere Focșani. 

  

             La nivelul Gărzii Forestiere Focșani au fost întreprinse demersuri cu privire la identificarea, 

delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităților, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.100/2010, privind împădurirea terenurilor degradate și H.G. nr.1257/2011, 

privind   aprobarea    regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele 

de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea 

perimetrelor de ameliorare, după cum urmează:  

 - au fost constituite/actualizate prin Ordin al Prefectului comisiile stabilite de specialişti, 

constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare pentru județele arondate respectiv Buzău, 

Brăila, Galați, Tulcea, Vaslui și Vrancea; 

 - s-a procedat la informarea  tuturor  U.A.T. – urilor din raza de activitate a G.F. Focșani cu 

privire respectarea prevederilor Legii 100/2010 și a prevederilor H.G. 1257/2011;  

 -  s-a solicitat tuturor U.A.T. – urilor din raza de activitate a G.F. Focșani să comunice situația 

terenurilor degradate existente la nivel de UAT, care pot fi încadrate  astfel cum sunt  definite la pct. 

24 din anexa la Legea nr. 46/2008 și pot face obiectul de aplicare a Legii 100/2010; 

 -  în urma raspunsurilor primite a fost identificată la nivelul Gărzii Forestiere Focșani o 

suprafață de 459,6197 ha terenuri degradate, proprietate atât a U.A.T –urilor cât și a diverselor 

persoane fizice, astfel : 

  - pe raza județului Buzău a fost identificată o suprafață totală de 29,1597 ha din care 

8,73 ha la nivelul U.A.T. Chiliile, 0,18 ha la nivel de UAT Sărata Monteoru și 20,2497 ha la nivelul 

municipiului Buzău; 

  - pe raza județului Brăila a fost identificată o suprafață totală 12.93 ha la nivelul UAT 

Salcia Tudor; 

  - pe raza județului Vrancea a fost identificată o suprafață totală de 49,75 ha din care 

5,5 la nivelul UAT Gugesti,  40,84 ha la nivelul UAT Păunești și  3,41 ha la nivelul UAT Slobozia 

Ciorăști; 

  - pe raza județului Galați a fost identificată o suprafață totală 133.25 ha, din care 

124,00 la nivelul UAT Umbrăresti ; 9,25 ha la nivelul UAT Smulți ; 

  - pe raza județului Vaslui a fost identificată o suprafață totală de 164,87 ha  din care 

100,00 ha la nivelul UAT Arsura , 30,00 ha la nivelul UAT Voinesti și 64,87 ha la nivelul UAT Dodești; 

  - pe raza județului Tulcea a fost identificată o suprafață totală de 69,66 ha  la nivelul 

UAT Nufărul. 

 Au fost demarate procedurile privind convocarea comisiilor pentru identificarea, delimitarea 

și constituirea perimetrelor de ameliorare stabilite la nivelul UAT –urilor mai sus menționate, urmând 

a fi analizate propunerile făcute și eventual întocmite fișele perimetrelor de ameliorare. 
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 Au avut loc sedințe ale comisiilor pentru identificarea, delimitarea si constituirea 

perimetrelor de ameliorare, la care a participat și personalul Gărzii Forestiere Focșani, după cum 

urmează: 

 la nivelul UAT Umbrărești, județul Galați, ocazie cu care s-a procedat la identificarea 

amplasamentului de 124 ha. Suprafața în cauza este amplasată în ROSCI/ROSPA Lunca Siretului 

inferior, motiv pentru care s-a hotărât solicitarea unui punct de vedere al custodelui – 

Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice Vrancea. După obținerea acordului acesteia 

și exprimarea acordului Primăriei Umbrărești cu privire la constituirea unui perimetru de 

ameliorare pe suprafața respectivă, se va proceda la delimitarea suprafeței de teren prin 

masurători cadastrale si întocmirea fișei tehnice. 

 la nivelul UAT Corod, județul Galați, s-a întrunit comisia pentru identificarea, delimitarea și 

constituirea perimetrelor de ameliorare, fiind identificat amplasamentul terenurilor care 

respectă condițiile  de a fi ameliorate prin împădurire, urmând ca Primăria Corod să efectueze 

măsurătorile cadastrale ale acestora. 

 la nivelul UAT Arsura și Voinești, județul Vaslui,  nu s-a luat nici o decizie deoarece nu s-a 

întrunit cvorumul. 

 la nivelul UAT Dodești, județul Vaslui, a fost întrunită comisia constituită în baza ordinului nr 

19/06.02.2017 al Prefectului județului Vaslui, fiind identificată suprafața de 64,87 teren 

situată în punctele: Vad (12,21 ha), Pornituri (31,46 ha ) și Cucuieta ( 21,2 ha) ce poate face 

obiectul constituirii perimetrelor de ameliorare. A fost întocmită și avizată de către Garda 

Forestieră Focșani fișa perimetrului. 

 La nivelul municipiului Buzău, județul Buzău, a fost întocmită și avizată fișa perimetrului de 

ameliorare  în suprafață de 20,2497 ha, urmând ca execuția studiului de fezabilitate și a 

proiectului tehnic să fie realizată după efectuarea studiului de impact și obținerea acordului 

de mediu. 

 la nivelul UAT Smulți, județul Galați, a fost identificată suprafața de 9,25 ha expoziție estică 

cu fenomene active de eroziune în adâncime, proprietar UAT Smulți, care necesită măsuri de 

ameliorare prin împădurire. 

 

11. Acordarea sumelor compensatorii aferente anului 2020, reprezentând valoarea produselor 

lemnoase ce nu pot fi recoltate datorită funcțiilor de protecție stabilite prin 

amenajamentul silvic în vigoare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 447/2017 

 

În perioada 15.02.2020-30.06.2020 proprietarii de fond forestier persoane juridice și fizice au 

înaintat documentații de acordare a compensaţiilor, reprezentând contravaloarea produselor pe care 

proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care 

determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă  pentru anul 2020. 

Au fost înaintate 80  solicitări de acordare a compensațiilor aferente anului 2020. 

Din totalul documentațiilor înaintate 6 solicitari de acordare au fost respinse de către 

instituția noastră pe motiv de neeligibilitate. 

În urma analizei celor 74 de documentații considerate eligibile s-au întocmit deconturi 

justificative a căror valoare totală însumată este de 16235828  lei. 

Valoarea totala de 16235828 lei provine din pierderile de venit generate de dezavantajele 

create în suprafețele cu restricții de mediu,  a căror subgrupe funcționale au fost încadrate în tipurile 

funcționale  TI și TII, după cum urmează: 

 TI –suprafața totală de  9323,23 ha cu o valoare totală de 6537512 lei. 

 TII-suprafața totală de  30108,63 ha cu o valoare totală de 9698316 lei. 

     Toate documentațiile au fost înaintate centralizat către autoritatea publică centrală care 

răspunde de silvicultură în vederea realizării decontului.  
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12. Amenajarea pădurilor 

 

Personalul silvic al Gărzii Forestiere Focșani, a participat la procedura de elaborare a 

amenajamentelor silvice, în conformitate cu instrucțiunile în vigoare, astfel: 

-   Pentru 13 ședințe de avizare a temei de proiectare „conferința I-a de amenajare” ; 

-   Au fost verificate 22 lucrări de teren privind amenajarea pădurilor, în urma cărora s-au 

întocmit procese-verbale de recepție finală a acestor lucrări de teren; 

-   Pentru 11 ședințe de preavizare a soluțiilor tehnice „conferința a- II-a de amenajare”. 

 

13. Situaţia avizării structurilor silvice de administrare în vederea autorizării de către  

M.M.A.P. 

 

      Conform O.M. nr. 1112/2018 şi a Legii nr.46/2008, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  în anul 2020 au fost verificate 35 documentații și au fost emise 15 avize suplimentare, 

pentru emiterea de certificate de mențiuni de către M.M.A.P din care pe județe Buzău 4, Tulcea 1, 

Vaslui 3, Vrancea 7 și un aviz privind autorizarea unui ocol silvic de regim din județul Vrancea.  

 

14. Au fost emise 155 certificate de identitate pentru materialele forestiere de reproducere, în    

conformitate cu prevederile Legii nr. 107/2011. 

 

15. Au fost emise două avize pentru scoateri definitive pentru județele Galați și Vrancea, 

aferente unei suprafețe totale de 1,5581 ha din fondul forestier național; 12 decizii de 

ocupări temporare, pentru o suprafață totală de 2,0409 ha din fondul forestier național; un 

aviz de ocupare temporară pentru o suprafață de 19,6969 ha. 

 
16. Activitatea de avizare a construcțiilor amplasate la mai puțin de 50 m de liziera pădurii, 

conform prevederilor art. 37, alin.(1), din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic. 

 

           Au fost analizate 13 documentații, din care au fost avizate favorabil 11, pentru județele 

Brăila - 1, Buzău -  4, Galați- -  1, Tulcea - 4 și Vrancea - 1, respectiv respinse pentru refacere și 

completare 2 documentații /solicitări.  

 

17. Activitatea de avizare a derogărilor de la aplicarea amenajamentelor silvice, în 

conformitate cu prevederile O.M. nr. 766/2018. 

     Au fost verificate 18 documentații privind modificarea prevederilor amenajamentelor 

silvice cauzate de factori biotici și abiotici dăunători și au fost emise 18 avize favorabile, 

pentru județele Brăila 3, Buzău 14 și Vrancea 1. 

 

18.    În conformitate cu prevederile H.G. nr.861/2009 au fost verificate și aprobate  20 

documentații privind tarifele practicate de ocoalele silvice pentru serviciile de pază a 

fondului forestier, pentru suprafețe mai mari de 30 ha. 

 

19. Conform prevederilor O.M. nr.1346/2011 activitatea de autorizare, casare a unor 

dispozitive speciale de marcat se prezinta astfel: 

         Au fost emise 7 decizii privind casarea unor dispozitive speciale de marcat (ciocane 
silvice), pentru județele Buzău 1, Galați 1, Tulcea 3, Vaslui 1 și Vrancea1. 
         Au fost casate 331 dispozitive speciale de marcat din care 104 cu amprentă circulară, 37 
cu amprentă pătrată, 84 cu amprentă pentagonală, 4 cu amprentă triunghiulară și 102 cu 
amprentă dreptunghiulară. 
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         Au fost emise 2 autorizații pentru confecționarea a 85 dispozitive speciale de marcat, 
din care 24 cu amprentă circulară, 14 cu amprentă pătrată, 24 cu amprentă pentagonală și 23 
cu amprentă dreptunghiulară. 

 

20. Activitatea de implementare cinegetică. 

 

  În domeniul managementului activităţii de vânătoare au fost întreprinse următoarele 

acţiuni : 

  Au fost întocmite anexele ,,model I 2-6”, după verificarea anexelor ,,model G 1-5” la 

Lucrarea de evaluare a efectivelor de vânat, realizate de gestionarii fondurilor cinegetice 

constituite pe raza județelor Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Vaslui și Vrancea. 

  Au fost înaintate către compartimentul de specialitate din cadrul M.M.A.P., propunerile 

cotelor de recoltă avizate pentru sezonul de vânătoare 2020 - 2021. 

  Au fost verificate 5 solicitări privind reaşezarea și suplimentarea cotelor de recoltă pe 

fondurile de vânătoare. 

  Personalul cu atribuţii pe linie de vânătoare  a  făcut parte din comisiile de evaluare a 

trofeelor de vânat stabilite la nivel de gestionar. 

  S-a verificat respectarea prevederilor legale cu privire la evaluarea şi crotalierea trofeelor de 

vânat de către toate categoriile de gestionari de fonduri cinegetice. 

  S-a purtat corespondenţă cu reprezentanţii U.A.T.-urilor, A.N.S.V.S.A., I.P.J. și persoane 

fizice, fiind puse la dispoziţie datele tehnice solicitate. 

  În cursul anului 2020, urmare a solicitărilor M.M.A.P. s-au încheiat 3 acte adiţionale la 

contractele de gestionare pentru fonduri cinegetice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

privind regimul cinegetic. 

  În temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare, a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 

nr.219/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei 

cinegetice, modificat prin O.M. nr.222/2016, am procedat la predarea, respectiv primirea unui număr 

de 3 fonduri cinegetice şi la transferul cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2020- 

2021, conform anexelor la O.M. nr.997/30.04.2020 și O.M. nr.1400/13.07.2020, între vechiul gestionar 

şi noul gestionar, întocmindu-se în acest sens, procesele verbale de predare-primire. 

  Urmare a măsurilor dispuse de reprezentanţii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin 

adresa nr.149002/23.04.2020 și a acordului nr.18355/31.03.2020 emis de ministrul autorității publice 

centrale care răspunde de vânătoare, în luna aprilie 2020 s-a procedat la rezilierea contractelor de 

gestionare nr.182 și nr.183 din data de 16.08.2011, încheiat între I.T.R.S.V. Focşani, actuala Garda 

Forestieră Focşani, cu I.N.C.D.S. „Marin Drăcea”– Baza Experimentală Vidra. 

  Acţiunea are la bază nerespectarea de către gestionar a dispoziţiilor art.7 alin. (6) din 

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.219/2008 pentru aprobarea modelului- cadru al 

contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare, cu 

modificările şi completările ulterioare, fapta fiind sancţionată prin dispoziţiile art.18 lit. b) din 

contractul de gestionare menţionat anterior.  

  În cursul lunii aprilie 2020 au fost calculate tarifele datorate de gestionari bugetului de stat 

pentru tranşa a II-a din sezonul de vânătoare 2019-2020, conform prevederilor înscrise în contractele 

de gestionare, ulterior fiind întocmite notificări pentru încasarea sumelor restante şi a penalităţilor 

calculate la acestea. 

  În cursul lunii septembrie 2020 au fost calculate tarifele datorate de gestionari la bugetul de 

stat, tranşa a I-a din sezonul de vânătoare 2020-2021, conform prevederilor înscrise în contractele de 

gestionare și a prevederilor art.15 din Legea nr.407/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

  S-a purtat corespondenţă cu primăriile din judeţele arondate Gărzii Forestiere Focşani, în 

vederea acordării informaţiilor cu privire la modalitatea de achitare de către gestionari a tarifelor 

datorate proprietarilor de terenuri. 
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  Au fost verificate un număr de 5 studii de specialitate întocmite de gestionarii fondurilor 

cinegetice în conformitate cu prevederile art.17 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

  În ceea ce priveşte situaţia P.P.A. pe raza judeţelor arondate Gărzii Forestiere Focşani, 

situaţia pe judeţe se prezintă succint astfel: 

 

Nr 

crt 

Judeţ Efectiv 

optim 

Cotă de recoltă aprobată 

(OM nr.1400/2020) 

Cotă realizată 

la data de 

21.12.2020 

Mortalităţi 

raportate 

Mascul femelă 

1 Brăila 153 89 10 6 4 

2 Buzău 648 1642 189 128 61 

3 Galaţi 357 289 54 35 19 

4 Tulcea 647 195 14 9 5 

5 Vaslui 599 884 216 99 117 

6 Vrancea 892 716 149 65 84 

 TOTAL 3296 3815 632 342 290 

 

Garda Forestieră Focșani efectuează săptămânal raportări către compartimentul de 
specialitate din cadrul M.M.A.P. cu privire la situația mistreților recoltați cu ocazia acțiunilor de 
vânătoare autorizate și a exemplarelor depistate decedate pe suprafața fondurilor cinegetice 
constituite pe raza celor 6 județe arondate (Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Vaslui și Vrancea). 

 

 
III.  SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL ȘI ADMINISTRATIV 

 
             Prevederile bugetare aprobate  pentru cheltuielile exercițiului financiar privind anul 2020 
sunt de 10.295.000 lei și se compun din:   
    .  Cheltuieli de personal                                               4.438.000 lei; 
    .  Cheltuieli materiale                                            870.000 lei; 
                        .  Transferuri (sprijinirea prorietarolor de păduri)                      4.771.000 lei;                                   
                        .  Alte Cheltuieli (titlul 59)                                                           124.000 lei;                       
                        .  Cheltuieli de capital                                                                    92.000 lei. 
 
             Creditele bugetare repartizate (deschise)  la 31 decembrie 2020  pentru cheltuieli sunt de  
10.243.675 lei și se compun din: 
    . Cheltuieli de personal                                                            4.437.700 lei; 
    . Cheltuieli materiale                                                                  842.000 lei; 
                        . Transferuri(sprijinirea prop.de păduri)                                    4.770.490 lei; 
                        .  Alte cheltuieli (titlul 59)                                                           109.292 lei; 
                        . Cheltuieli de capital                                                                    84.193 lei.            
        
             Creditele bugetare consumate, respectiv plățile nete de casă până la 31.12.2020 sunt de 
10.183.202 lei și se compun din :  
     . Cheltuieli de personal                                      4.435.680 lei;  
    . Cheltuieli materiale                                         783.552 lei; 
                        . Transferuri                                                                              4.770.486 lei; 
              . Alte cheltuieli(titlul 59)                                                              109.292 lei; 
                        . Cheltuieli de capital                                                                      84.192 lei. 
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             Cheltuielile efective privind activitatea curentă desfăşurată sunt de 11.937.326 lei și se 
compun din :  
   -  Cheltuieli de personal                                    4.488.448 lei;  
   -  Cheltuieli materiale                                      679.848 lei; 
                       -  Transferuri                                                                             4.770 486 lei; 
                       -  Despăgubiri civile                                                                      109.292 lei; 
                       -  Cheltuieli de capital                                                               1.889.252 lei. 
 
              
 
 
 ANALIZA FINANCIAR-CONTABILA A CONTURILOR DIN BILANT. 

 
1.Mijloace fixe – cont 212, 213 ,214 
 

Soldul mijloacelor fixe este de 1.768.616  lei, aferent mijloacelor fixe existente la 
31.12.2020, se compune din :  
       - grupa 2                      169.090 lei; 
                                    - grupa 3                                           1.106.216 lei;  
                                    - grupa 4                                              493.310 lei; 

      Total                             1.768.616 lei. 
             Uzura aferenta perioadei de utilizare de la punerea in funcţiune, a mijloacelor fixe conform 
HG 2139/2004, pana la 31.12.2020 este in valoare de  1.768.616 lei.          
             Din valoarea mijloacelor fixe, s-a scăzut amortizarea aferenta duratei normale de utilizare 
consumata,  astfel incat valoarea neta a mijloacelor fixe înscrisa in bilanţ la 31.12.2020 este de  
487.785 lei. 
             Soldul contului 231 ,,Active fixe corporale in curs de executie’’ ( investitii  de reconstructie 
ecologica pe terenuri degradate) in perimetrele de ameliorare aflate in zona teritoriala in care Garda 
Forestiera Focsani isi desfasoara activitatea este in valoare de 18.026.093 lei . 

 
    2. Obiecte de inventar – cont 303  

 
Soldul contului la 31.12.2020  este de 456.790  lei. 

3. Mijloace băneşti si alte valori. 

 
  Alte valori - cont 532, prezintă sold debitor in valoare de 33.000  lei  reprezinta 

contravaloarea bonurilor valorice carburanţi. 
     
 Disponibil pentru sume colectate pentru bugetul de stat(cont 529). 

             În acest cont s-au încasat  tarifele de vanatoare pentru transa I-a 2020-2021 in suma de 
1.634.106 lei. Soldul contului ‚,411” - Clienti incerti sau in litigiu este de 285.794 lei pentru care s-au 
calculat cotele de 25% si 72%  impozit pentru  gestionarii  fondurilor de vanatoare domeniul public al 
statului si penalitati contractuale de intarziere. 
                                       

4. Finanţarea de la buget, decontări. 
 

Finanţarea cheltuielilor de personal s-a făcut conform statelor de personal aprobate, plata 
salariului din luna decembrie 2020 se va deconta în luna ianuarie 2021. 
 Finanţarea cheltuielilor materiale a acoperit strict obligaţiile contractuale, instituţia căutând 
cele mai potrivite soluţii pentru încadrarea în alocațiile  bugetare alocate și repartizate.  
                                                                        

5.   Finanțarea de la buget privind anii precedenți și alte surse.  
 
             Contul 117 prezintă sold creditor în sumă de  20.173.183 lei. 
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6. Decontări, creditori și alte surse. 
 

  Contul  462 – creditori diverşi, are sold creditor în valoare de 7.568  lei reprezentând  
garanție de paticipare la licitație și bună execuție pentru perimetrele de ameliorare aflate în 
execuție de lucrări de reconstrucție ecologică pe T.D. 

  Contul 401 - furnizori, nu prezintă sold creditor la 31.12.2020, iar contul 404 - furnizori 
pentru investiții, are un sold creditor în valoare de 18.358 lei pentru lucrări executate, recepționate 
în P.A. Ulmu T120 P1129, care  nu s-au achitat până la această dată. 

  S-au decontat lucrări de execuție în P.A. contractate conform graficelor de lucrări în sumă de 
493.345 lei din surse proprii. 
             Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat conform Legii Contabilității nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea Finanțelor Publice nr. 500/2002, Ordinul 
M.F.P. nr.2021/2013 și Ordinul M.F.P. nr.3155/15.12.2020 referitor la închiderea  exercițiului bugetar 
2020. Nu s-au efectuat cheltuieli nelegale, neoportune sau neeficiente, respectând  bugetul de 
cheltuieli aprobat  de ordonatorul principal de credite. 
 
 
          
                         Compartiment juridic. 
 

In anul 2020 au fost formulate apărări conform Codului de procedură civilă în 97 de dosare 
aflate pe rolul instanţelor de judecată, din care 35 de dosare având ca obiect plângeri 
contravenţionale, 28 dosare având ca obiect litigii de competenţa instanţelor de contencios 
administrativ, 13 dosare de competenţa instanţelor civile, 19 dosare de competența instanțelor 
penale și 2 dosare de competența instanțelor comerciale. În cazuri justificate s-au exercitat căile de 
atac legale; 

Pe rolul instanțelor sunt 72 dosare, dintre care 32 dosare având ca obiect plângeri 
contravenționale, 23 dosare având ca obiect litigii contencios administrativ, 9 dosare civile, 2 dosare 
comerciale și 6 dosare penale; 

 
Deasemenea au fost soluționate definitiv 25 dosare astfel : 
  
  5 dosare contencios administrative, în care am avut calitatea de pârâtă, în toate dosarele 

au fost respinse cererile formulate de reclamanți ca fiind neîntemeiate sau inadmisibile; 
  13 dosare penale, având ca obiect cerere parchet renunțare urmărire penală și infracțiuni la 

regimul silvic; 
 4 dosare civile, în care am avut calitatea de pârâtă, pentru care au fost respinse cererile 

introductive ca neîntemeiate;      
  3 dosare având ca obiect plângeri contravenționale, în care am avut calitatea de intimată, 

iar dintre acestea 2 plângeri au fost respinse iar 1 plângere a fost admisă și s-a dispus anularea 
actului constatator; 
   
S-au formulat 14 denuţuri care au fost înaintate organelor de urmărire penală competente 

din care 7 denunţuri referitoare la infracţiuni de tăiere ilegală şi furt de arbori, 5 denunțuri 
privind reducerea suprafeţei fondului forestier fără respectarea dispoziţiilor legale, 1 denunț 
pentru săvârșirea unei infracțiuni la respectarea regimului cinegetic  și 1 denunț privind 
infracțiuni prevăzute de Codul penal; 

S-a urmărit modalitatea de soluţionare a dosarelor prin solicitarea şi obţinerea informațiilor 
referitoare la stadiul proceselor aflate pe rol, alte cereri și demersuri, netergiversarea proceselor; 

Au fost redactate 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, toate documentaţiile de scoatere din fond 
forestier, respectiv 2 documentații privind scoaterea definitivă din fondul forestier național și 14 
documentații privind ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier național, 
întocmindu-se în acest sens puncte de vedere; 
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Au fost analizate, în vederea vizării, toate contractele în care instituţia este parte 
contractantă sau în care a încheiat 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 avizării, toate deciziile interne ale instituţiei; 
Au fost  acordate din oficiu sau la cerere consilierea personalului de specialitate; 
S-a comunicat întregului personal legislaţia de specialitate şi s-au acordardat consultaţii 
privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale; 
S-au acordat consultaţii în ceea ce priveşte eficientizarea comunicării între instituție și terţe 
persoane; 
A fost rezolvată întreaga corespondenţă repartizată acestui compartiment. 

 
         Compartiment investiții, achiziții. 
 

                 În anul 2020 s-au desfășurat proceduri de achiziție publică finalizate cu încheierea unui numar 
de  patru  contracte de servicii, ce au ca obiect întocmirea studiilor de fezabilitate pentru obiective 
incluse în Programul Național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția drumurilor 
naționale, după cum urmează : 
        1.ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE - Perdele forestiere de protecție a drumului național 
DN 11 A (poz. Km 85+200-86+000 st; 86+200-87+200 st; 88+300-89+100 st; 90+000-90+600; 91+900-
92+600st), județul Vaslui, conform O.U.G.nr. 38/2014 -11,7 ha-Contract nr. 9231/30.09.2020; 

          2.ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE - Perdele forestiere de protecție a drumului național 
DN 15D (poz. Km 108+400-109+000 st; 109+500-110+100st), județul Vaslui, conform O.U.G.nr. 38/2014 
-3.6 ha-Contract nr. 9230/30.09.2020. 
           Valoarea totală a serviciilor de întocmire a studiilor de fezabilitate pentru perdelele forestiere 
de protecție este de 26285,4 lei fără tva. Procedurile s-au desfășurat utilizând mijloacele electronice 
disponibile prin platforma SEAP. 
           De asemenea, având în vedere bugetul aprobat, au fost achiziționate prin utilizarea 
mijloacelor electronice- SEAP servicii de medicina muncii, control medical periodic, pentru 40 
salariați din cadrul Gărzii Forestiere Focșani, la valoarea de 7000 lei fără tva.  
           Pentru buna desfasurare a activității, personalul instituției a fost dotat cu echipament de 
serviciu, fiind cumpărate prin intermediul catalogului electronic echipamente în valoare de 49560 lei 
fără tva.  În acest sens, potrivit bugetului alocat s-a mai achiziționat în SEAP și tehnică de calcul, 
laptopuri, desktopuri și multifuncționale xerox/imprimante, la valoarea de 35082,43 lei fără tva. 
           Prin intermediul SEAP s-a cumpărat o dronă echipată cu cameră video, la valoarea de 28000 lei 
fără tva și un hipsometru Vertex pentru măsurarea înălțimilor, la valoarea de 6667,21 lei fără tva.  
           Referitor la tichetele de vacanță prevăzute a se acorda, s-au finalizat procedurile, fiind 
achiziționate în luna iunie 2020  voucherele de vacanță pentru toți salariații instituției. 
           Pentru calculatoarele din dotarea instituției s-au cumpărat 30 licențe antivirus Avast și Patch 
Management la valoarea de 5470,02 lei.  

 
 

   Compartiment resurse umane, comunicare și relații cu mass-media. 
 

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate  al Compartimentului  resurse 
umane, comunicare, relaţii cu mass-media, rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane şi a 
funcţiilor publice. 

 
În anul 2020 la nivelul compartimentului  resurse umane, comunicare, relaţii cu mass- media, 

compartiment ca parte componentă a Serviciului financiar- contabil, juridic și administrativ din 
structura Gărzii Forestiere Focşani, s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
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  În perioada de referinţă, Garda Forestieră Focşani şi-a început activitatea în anul 2020 cu 

următoarea structură de personal:  
 

GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI  

Organigramă  Posturi  Posturi  

  vacante  ocupate  

Număr total funcții publice 65 22 43 

Număr total funcții publice de conducere, din care:  7 2 5 

   (1) funcție publică de conducere suspendată     1 

 (2) funcție de conducere temporar ocupată     1 

Număr total funcții publice de execuție, din care:  58 20 38 

(1) funcții publice de execție suspendate    2 

             (2) funcție publică de execuție temporar vacantă     1 

TOTAL POSTURI GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI 65 22 43 

Anexa nr.5 H.G. nr.284/2016 = Anexa nr.1 la H.G nr.743/2015        

 
Pe parcursul anului 2020 la nivelul Gărzii Forestiere Focşani, în structura de personal au 

intervenit modificări ( transformare posturi, promovări în grad profesional, etc. ) iar ca urmare a 
modificărilor situaţia se prezintă după cum urmează: 

 
31 decembrie 2020 

GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI  

Organigramă  Posturi  Posturi  

  vacante  ocupate  

Număr total funcții publice 65 22 43 

Număr total funcții publice de conducere, din care:  7 2 5 

   (1) funcție de conducere temporar ocupată     1 

Număr total funcții publice de execuție, din care:  58 20 38 

(1) funcții publice de execție suspendate    2 

             (2) funcție publică de execuție temporar vacantă      1 

TOTAL POSTURI GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI  65 22 43 

Anexa nr.5 H.G. nr.284/2016 = Anexa nr.1 la H.G nr.743/2015        

 
           Structura posturilor vacante se prezintă astfel :  

- 2 posturi de conducere de șef birou;  
- 6 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior; 
- 1 funcție publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional 

superior; 
- 7 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal; 
- 4 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent;  
- 1 funcție publică de execuție de auditor, clasa I, grad profesional principal; 
- 1 funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior. 

 
În anul 2020, ca urmare a modificărilor legislative,  procesul de evaluare a personalului Gărzii 

Forestiere Focşani s-a finalizat la finele lunii ianuarie 2020. În urma procesului de evaluare a 
funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere au rezultat rapoartele de evaluare care au fost 
însuşite şi care se regăsesc în dosarul profesional al fiecărui funcţionar public. 

     În urma evaluării nevoilor de formare profesională la nivelul instituţiei s-a elaborat Planul de 
formare profesională pentru anul 2020,  plan care a stat la baza desemnării funcţionarilor publici care 
au participa la programele de formare. 

     Planul anual de perfecţionare a fost  îndeplinit în limita fondurilor disponibile în bugetul 
instituţiei. Precizăm faptul că  s-a  alocat  în acest scop suma de 32000 lei pentru anul 2020, sumă 
aprobată de ordonatorul principal de credite prin bugetul de cheltuieli. Au participat la cursuri de 
formare profesională 24 funcționari publici din cadrul Gărzii Forestiere Focșani. 
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           În semestrul al doilea al anului 2020, la propunerea personalului de conducere ,  s-a declanşat 
și finalizat procedura de promovare în grad profesional pentru trei funcţionari publici, care au 
îndeplinit condiţiile legale  de promovare cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate. 
           Ulterior  a fost întocmită documentaţia pentru avizarea funcţiilor publice şi a organigramei , 
Garda Forestieră Focşani obţinând avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 25531/2020, 
iar organigrama şi statul de funcţii,  au fost aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi 
Pădurilor nr.1700 din 08 septembrie 2020.  

     Compartimentul resurse umane  a  întocmit  actele administrative pentru  prelungirea  
raportului de serviciu pentru unii salariaţi şi de asemenea au fost elaborate acte administrative 
pentru acordarea drepturilor salariale prevăzute de legislaţia în vigoare  privind funcţia publică 
pentru personalul Gărzii Forestiere Focşani. Au fost actualizate fişele de post în concordanţă cu 
prevederile legale  din modificările aduse la Codul administrativ. 

     La nivelul Gărzii Forestiere Focşani în anul 2020, au fost emise 464 acte administrative 
aprobate de inspectorul șef,  cu privire la activităţile specifice Gărzii Forestiere Focşani şi s-a asigurat 
comunicarea actelor administrative cu caracter individual către persoanele interesate şi aducerea la 
cunoştinţă publică a celor cu caracter interinstituţional. 

În baza Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,  
au fost depuse la ANI în format PDF cât şi pe suport de hârtie, declaraţiile de avere şi declarațiile de 
interese pentru toți funcționarii publici din cadrul acestei instituții - proces finalizat în luna mai 2020,   
prin afişarea acestora pe site-ul Gărzii Forestiere Focşani. S-a asigurat gestionarea şi înregistrarea 
acestora în Registrele speciale a declaraţiilor de avere şi de interese. 

S-au transmis lunar în portalul de management funcţii publice al ANFP, în termenul stabilit de 
lege, toate raportările cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi salarizarea  funcţionarilor publici, 
raportări etică , statistică, etc.  

Din dispoziţia inspectorului șef, în anul 2020,  reprezentanta compartimentului resurse umane 
a întocmit ordinele de deplasare pentru salariaţii Gărzii Forestiere Focşani, delegaţi în îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu. Au fost emise 762 ordine de deplasare. A fost asigurat suportul tehnic pentru 
examenul psihologic și medicina muncii pentru întreg personalul gărzii. 
 

Conform prevederilor H.G. nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, 
în vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea 
carierei funcţionarului public, s-a procedat la actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor 
publici  precum şi a registrului de evidenţă pentru  funcţionarii  publici din cadrul instituţiei noastre.  

S-a asigurat transparentizarea tuturor informaţiilor de interes public cu privire la structura de 
personal, SNA 2016-2020,  Codul etic şi de integritate, DPO,  etc.  

S-au primit şi rezolvat în termen legal cereri pentru informaţii de interes public (în baza Legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public) din care departajate pe domenii 
de interes: cererile au fost primite atât pe suport de hârtie cât şi pe suport electronic. Nu a fost 
depusă nicio reclamaţie administrativă în anul 2020. La nivelul Gărzii Forestiere Focşani s-a întocmit 
în format electronic ,, Registru pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la 
informaţiile de interes public şi pentru gestionarea procesului de acces la informaţii de interes public 
2020”. 
           Au fost întocmite lunar pontajele cu  prezenţa la serviciu a angajaţilor, în vederea calculării 
lunare a salariilor, s-au întocmit lunar statele de personal și statul de funcții al Gărzii Forestiere 
Focșani, în concordanță cu modificările legislative și de mobilitate intervenite. 

În concluzie, obiectivele urmărite prin activităţile compartimentului resurse umane includ 
următoarele:  

1. să ajute instituția să îşi atingă scopurile strategice şi operaţionale;  
2. să folosească eficient abilităţile şi deprinderile personalului; 
4. să sporească nivelul de satisfacţie a angajatului faţă de activitatea profesională;  
5. să dezvolte şi să menţină o calitate înaltă a mediului de muncă;  
6. să comunice politicile de personal tuturor angajaţilor;  
7. să ajute la menţinerea unui nivel înalt al eticii profesionale.  
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    Compartiment audit public intern. 
 
           La nivelul Gărzii Forestiere Focşani activitatea de audit intern se desfășoară prin 
Compartimentul Audit Public Intern. Structura de audit intern constituită la nivelul entităţii publice 
este subordonată direct celui mai înalt nivel al conducerii, asigurându-se astfel independenţa 
necesară desfăşurării activităţii de audit intern în scopul unei evaluări obiective a disfuncţiilor 
constatate şi formulării unor recomandări adecvate soluţionării acestora. 

           Activitatea de audit intern din cadrul Gărzii Forestiere Focșani s-a desfăşurat în anul 2020, în 
baza Planului anual de audit public intern, aprobat de conducerea entității şi cu respectarea 
prevederilor legale din domeniul auditului public intern, precum şi a Normelor metodologice specifice 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor şi entităţilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub 
autoritatea ministerului. 

           Compartimentul Audit Public Intern colaborează cu structura de audit din cadrul Ministerului 
Mediului Apelor și Pădurilor, conform Normelor generale privind exercitarea activităţilor de audit 
public intern, avizate de UCAAPI – MFP cu avizul nr. 181/30.08.2018. 

           Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Gărzii 
Forestiere Focşani prin asigurarea obiectivă și consilierea conducerii pentru buna administrare a 
veniturilor și cheltuielilor publice, concepute să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile 
entității publice și prin sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entității publice printr-o abordare 
sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de 
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare.  

           În cursul anului 2020, conform planului de audit au fost realizate următoarele misiuni de audit 
intern: 

 Auditul activităţii de vânătoare; 

 Auditul cheltuielilor de personal; 

 Necesitatea, oportunitatea şi legalitatea cheltuielilor cu bunurile şi servicii; 

 Auditul cheltuielilor de investiţii; 

 Evaluarea modului de organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv.     

           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 şi utilizare necorespunzătoare a fondurilor.  

           Toate recomandările formulate în cadrul misiunilor de audit efectuate în anul 2020 au fost 
analizate şi avizate favorabil de către Inspectorul şef al Gărzii Forestiere Focşani. Prin implementarea 
recomandărilor formulate de auditorul intern în urma derulării misiunilor de audit pe parcursul anului 
2020, s-a reușit creşterea gradului de funcţionalitate a domeniilor auditate, eliminându-se 
disfuncţionalităţile identificate. 

           Conducerea structurii auditate a întocmit planul de acţiune, unde au fost consemnate 
activităţile necesare implementării recomandărilor, atribuirea responsabilităţilor, rezultatele 
aşteptate şi termenele de realizare. 

           Prin activitatea exercitată de auditorul public intern în anul 2020, activitate funcţional 
independentă și obiectivă, s-a reușit atingerea obiectivelor auditului intern de: 

 asigurare obiectivă și consiliere, destinate să îmbunătăţească sistemele și activităţile 

entităţii publice; 

 sprijinire a îndeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematică și 

metodică, prin intermediul opiniilor și recomandărilor în vederea:  

       - gestionării riscurilor; 
       - asigurării unei bune administrări și păstrări a patrimoniului;  
       - asigurării unei mai bune monitorizări a conformităţii legale cu regulamentele și 

procedurile existente;  
       - îmbunătăţirii calităţii managementului, a controlului şi auditului intern;  
       - îmbunătăţirii eficienţei și eficacităţii operaţiilor. 
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           Misiunile de audit au scos în evidentă punctele slabe semnificative din cadrul proceselor ce se 
desfăşoară la nivelul entității publice, iar prin implementarea recomandărilor formulate de audit 
acestea au putut fi remediate, iar consecinţele acestora atenuate. 

           Rezultatele consemnate în rapoartele întocmite în anul 2020 subliniază încă o dată că auditul 
intern este o activitate concepută de a crea plusvaloare şi de a îmbunătăţi operațiunile la nivelul 
instituției, cu un rol primordial în educarea managementului pentru implementarea guvernanţei, a 
managementului riscurilor şi sistemului de control şi găsirea unor soluţii eficiente în vederea atingerii 
obiectivelor generale şi specifice ale entităţii. 

           În anul 2020 auditorul intern a participat la cursuri de pregătire profesională. Numărul mediu 
de zile de pregătire profesională pentru fiecare persoană este de 15, fiind realizate atât prin studiu 
individual cât și prin cursuri de pregătire profesională. 

           Compartimentul Audit Public Intern a elaborat Planul de Audit Public Intern pentru anul 2021 
și Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2021-2023, acestea fiind aprobate de 
Inspectorul şef al Gărzii Forestiere Focşani.  

           La nivelul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Gărzii Forestiere Focşani a fost 
elaborat Registrul riscurilor şi Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit 
public intern. 
 

 
   
 

 
    Iulian-Virgil ANTON, 

                                           Inspector șef 
 

 

 
 
 

 


