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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
GARDA FORESTIERĂ FOCŞANI 

str. Republicii nr.5, Focşani, Vrancea 
Tel: 0237/232.231 Fax: 0237/230.504 Email:gardaforestierafocsani@gmail.com 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 

a Gărzii Forestiere Focşani pe anul 2015 
 
 

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, prin 
care s-a dispus ca comisariatele de regim silvic și cinegetic să fie reorganizate în gărzi forestiere, aflate în 
subordinea Ministerului Mediului, 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.  

           
           

 
I. Activitatea compartimentului resurse umane în anul 2015 s-a concretizat în 
următoarele : 

 
   Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate  al Compartimentului  Resurse Umane 
rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice . 
 
   În anul 2015 la nivelul Compartimentului  Resurse Umane s-au desfăşurat următoarele activităţi :  
 

1. La solicitarea Ministerului Mediului, Apelor  şi Pădurilor, compartimentul resurse umane  a 
elaborat şi transmis documentaţia necesară avizării funcţiilor publice de către ANFP,  în 
conformitate cu prevederile legale ( stat de funcţii, organigramă, notă de fundamentare,  valabile 
cu 01.01.2015 );  

2. S-a aprobat  statul de funcţii al Comisariatului de Regim Silvic şi Cinegetic Focşani la nivelul a 
34 de posturi prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.33 din 9 ianuarie 2015;  

3. S-a aprobat structura organizatorică cu numărul de funcţii aferente instituţiei, prin Ordinul 
ministrului mediului apelor şi pădurilor nr.114 din 28 ianuarie 2015;  

4. S-a elaborat şi s-a aprobat procedura de reîncadrare a personalului pentru  noua structură 
organizatorică avizată. S-au  notificat toţi salariaţii  şi prin exprimarea acordului s-au emis 
deciziile de reîncadrare; 

5. Pe tot parcursul lunii ianuarie 2015 a avut loc în cadrul CRSC Focşani procesul de evaluare a 
funcționarilor publici de execuţie şi de conducere cu excepția celor numiți prin Ordin de ministru, 
rapoartele de evaluare fiind însuşite de tot personalul şi regăsindu-se la dosarul profesional al 
fiecărui funcţionar public;  

6. În urma evaluării nevoilor de formare profesională, la nivelul instituţiei s-a elaborat Planul de 
formare profesională pentru anul 2015, care s-a transmis ordonatorului principal de credite; 

7. S-a solicitat tuturor salariaţilor instituţiei programarea efectuării concediilor de odihnă pentru anul 
2015; 

8. Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.77/2013, respinsă prin Legea nr. 92/2014 
şi ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.55/2014,  la solicitarea Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, compartimentul resurse umane a întocmit documentaţia necesară avizării 
funcţiilor publice  (stat de funcţii, organigramă, notă de fundamentare); 
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9. S-a aprobat  organigrama şi statul de funcţii pentru  Comisariatului de Regim Silvic şi Cinegetic 
Focşani la nivelul a 45 de posturi  prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.1151 
din 30 iulie  2015; 

10.  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 aprilie 
2015, prin afişarea acestora pe site-ul CRSC Focşani;  

11.  S-a elaborat Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 şi s-a transmis la Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici în format electronic şi la MMAP, în vederea aprobării acestuia 
– condiţie esențială  pentru ulterioarele promovări în grad profesional şi pentru recrutări;  

12.  Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.32/2015, privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere, coroborat cu Hotărârea Guvernului nr.743/2015, privind organizarea şi funcţionarea 
Gărzilor forestiere, la solicitarea MMAP s-a transmis documentaţia pentru avizarea funcţiilor 
publice şi a noii structuri organizatorice la nivelul a 67 de posturi; 

13.  S-a aprobat  organigrama şi statul de funcţii pentru  Garda Forestieră Focşani la nivelul a 67 de 
posturi,  prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.1465  din 25 septembrie 2015;  

14.  S-a elaborat şi s-a aprobat procedura de reîncadrare a personalului pentru  noua structură 
organizatorică avizată. S-au  notificat toţi salariaţii  şi prin exprimarea acordului s-au emis 
deciziile de reîncadrare pe posturi şi s-au stabilit  salariile de bază aferente, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare;  

15.  S-au transmis în termenul stabilit de lege toate raportările, privind evidenţa funcţiilor publice şi 
funcţionarilor publici către ANFP , Statistică, ANAF;  

16.  După apariţia Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere , regulament 
aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.456/2016, compartimentul 
resurse umane a colaborat cu personalul de conducere pentru întocmirea fişelor de post a 
salariaţilor din cadrul Gărzii Forestiere Focşani. Acestea sunt asumate de toţi funcţionarii publici 
ai acestei instituţii şi se regăsesc la dosarele profesionale ale acestora;   

17.  Concediile de odihnă şi medicale s-au acordat salariaţilor în funcţie de programarea concediilor 
de odihnă pentru anul 2015 şi cu respectarea prevederilor legale pentru acordarea celorlalte tipuri 
de concedii; 

18.  S-au acordat, respectiv reactualizat, documentele de legitimare pentru personalul instituţiei 
(legitimaţii de serviciu);  

19.  Au fost emise, până la data de 31.12.2015, un număr de 171 decizii ale Inspectorului Şef al 
Comisariatului de Regim Silvic şi Cinegetic Focşani şi un număr de 98 decizii ale Inspectorului 
Şef al Gărzii Forestiere Focşani  cu privire la activităţile specifice de resurse umane și s-a asigurat 
comunicarea deciziilor cu caracter individual către persoanele interesate şi aducerea la cunoştinţă 
publică a celor cu caracter interinstituţional;  

20.  În baza Legii nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă,cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a efectuat controlul medical periodic; s-au elaborat instructajele 
generale şi specifice pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă şi s-au completat 
fişele individuale de instructaj pentru toţi salariaţii.  

 
 

 
II. Activitatea de Control silvic şi cinegetic în anul 2015 s-a concretizat în 
următoarele : 
 

a) Control regim silvic 
Principalele atribuţiuni pe care le are Garda Forestieră Focşani 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. 743/2015, privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Gărzilor forestiere. 

Principalele realizări pe linia controlului regimului silvic sunt grupate în următoarele capitole: 
- administrarea pădurilor 
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- sustrageri de arbori 
- păşunat abuziv 
- incendierea pădurilor 
- integritatea şi permanenţa fondului forestier 
- controlul circulaţiei materialului lemnos 
- controlul instalaţiilor de debitat lemn rotund în cherestea 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 

2015 a fost legată de administrarea pădurilor. Pe raza Gărzii Forestiere Focşani proprietarii de pădure 
persoane fizice deţin 119124 ha de pădure. Datorită faptului că legile de reconstituire a dreptului de 
proprietate (Legea nr. 18/1991,  Legea nr. 1/2000 şi Legea nr.247/2005) au dat posibilitatea reconstituirii 
dreptului de proprietate asupra fondului forestier, proprietate privată a persoanelor fizice, fără 
obligativitatea administrării lui, la sfârşitul anului 2015, în cele şase judeţe arondate Gărzii Forestiere 
Focşani, exista o suprafaţă totală de fond forestier de 38633 ha pentru care nu erau 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 Garda Forestieră Focşani este de 576062 ha, majoritare fiind pădurile 
proprietate publică a statului (328062 ha) şi pădurile proprietate privată indiviză a formelor asociative 
(78430 ha).  

 
 

 
Tabelul nr. 1 Administrarea pădurilor în cadrul Gărzii Forestiere Focșani 

Nr, 

crt. 
Specificări 

TOTAL 

raza 

G.F. 

Total 

control 

propriu 

G.F. 

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 

576062 38633 0 0 38633 386007 151422 

2 
- proprietate 

publică de stat 
328062 0 0 0 0 328062 0 

3 

- proprietate 
publică a unităţilor 

administrativ-
teritoriale 

5510 0 0 0 0 2950 2560 

4 

- proprietate 
privată a unităţilor 

de cult, 
învăţământ, a 

Academiei 
Române etc. 

20416 0 0 0 0 2380 18036 

5 
- proprietate 

privată indiviză a 
formelor asociative 

78430 0 0 0 0 4953 73477 

6 
- proprietate 

privată a 
persoanelor fizice 

68787 0 0 0 0 44385 24402 
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7 

- proprietate 
privată a 

persoanelor 
juridice 

36224 0 0 0 0 3277 32947 

8 
Vegetaţie 

forestieră din afara 
fondului forestier 

9603 0 0 0 0 5036 4567 

9 

Nr. retrageri de 
autorizaţii de 
funcţionare a 

structurilor silvice 
proprii de ad-rare 

0 0 0 0 0 0 0 

10 

Nr. contravenţii 
aplicate de ITRSV 

pt. neasig. 
contracte ad-
rare/servicii 

32 32 0 0 32 0 0 

11 

Valoare amenzi pt. 
contravenţii 

neasig. contracte 
ad-rare/servicii -lei 

48000 48000 0 0 48000 0 0 

12 
Controale în pd (de 
fond, parţiale) - Nr. 

TOTAL 
5691 261 11 47 203 5194 236 

 
În toate aceste suprafeţe s-au efectuat de-a lungul anului 2015 un număr total de 5691 controale.  

Sustragerile de arbori din păduri reprezintă încă o problemă deosebită. Situaţia realizărilor 
înregistrate în cursul anului 2015 se prezintă în tabelul nr. 2. 

 
Tabelul nr. 2 Rezultatele în privinţa sustragerilor de arbori 

Nr, 

crt. 
Specificări 

TOTAL raza 

G.F. 

Total 

control 

propriu 

G.F. 

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 

215 83 0 15 68 106 26 

2 

Nr. 
infracţiuni 

folosire 
ilegală a 

ciocanului 
silvic 

0 0 0 0 0 0 0 

3 

Nr. 
contravenţii 

tăieri de 
arbori 

1072 2 0 0 2 964 106 
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4 

Valoarea 
amenzilor pt. 
contravenţii 

tăieri de 
arbori (lei) 

797490 2000 0 0 2000 732790 62700 

5 

Volum tăiat 
ilegal 

TOTAL - din 
care (mc) 

11208 4712 6 838 3868 5746 750 

6 
din 

infracţiuni 
6114 4592 0 806 3786 1284 238 

7 
din 

contravenţii 
1233 1 0 0 1 1085 147 

8 
acordat risc 

normal 
77 0 0 0 0 38 39 

9 nejustificat 3461 119 6 31 82 3110 232 

10 
material 

abandonat 
323 0 0 0 0 229 94 

11 

Valoarea 
pagubelor din 
tăieri ilegale 
TOTAL - din 

care (lei) 

3315958 1482470 814 392365 1089291 1624212 209276 

12 

din 
infracţiuni, 

inclusiv prin 
folosirea 
ilegală a 

ciocanului 
silvic 

2083231 1457065 0 385236 1071829 499961 126205 

13 
din 

contravenţii 
274629 240 0 0 240 247719 26670 

14 
acordat risc 

normal 
37713 0 0 0 0 26590 11123 

15 
nejustificat şi 

imputat 
920385 25165 814 6889 17462 849942 45278 

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

de 215 iar cel al contravenţiilor silvice de 1072. Volumul total al arborilor tăiaţi ilegal este de 11208  mc, 
din care 6114 mc rezultă din infracţiunile constatate şi încheiate iar 1233 mc ca urmare a contravenţiilor 
constatate şi încheiate. De asemenea, o mare parte din materialul lemnos tăiat (323 mc) a fost găsit 
abandonat cu ocazia controalelor efectuate în păduri iar o cantitate de 3461 mc a fost imputată 
pădurarilor gestionari de cantoane sau proprietarilor, întrucât aceasta nu a putut fi justificată prin  acte de  
contravenţie sau infracţiune. 
 

Spre deosebire de anii anteriori, păşunatul abuziv în fondul forestier a înregistrat o creştere, 
datorită verilor foarte secetoase. Realizările la acest capitol se prezintă în tabelul nr. 3. 

 
 
 
 
 
 

Tabelul nr. 3 Rezultatele controalelor în privinţa păşunatului abuziv 
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Nr. 

crt. 
Specificări 

Total 

raza G.F. 

Total 

control 

propriu 

G.F. 

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 
5 0 0 0 0 5 0 

2 
Nr. contravenţii păşunat 

abuziv 
289 3 0 3 0 272 14 

3 
Valoarea amenzilor pt. 

contravenţii păşunat 
abuziv ( lei ) 

183100 9000 0 9000 0 168150 5950 

4 
Valoarea pagubelor din 
păşunat abuziv TOTAL 

- din care ( lei ) 
89693 0 0 0 0 89099 594 

5 din infracţiuni 12331 0 0 0 0 12331 0 
6 din contravenţii 72161 0 0 0 0 71567 594 
7 nejustificat 5201 0 0 0 0 5201 0 

 
În urma păşunatului abuziv  au fost încheiate 5 infracţiuni. S-au încheiat 289 de contravenţii, prin 

care au fost aplicate sancţiuni în valoare de 183100 lei. Valoarea pagubelor rezultate în urma păşunatului 
este de 89693 lei din care 12331 lei ca urmare a săvârșirii infracțiunilor şi 72161 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. În cele mai multe cazuri făptuitorii nu au fost 
depistaţi. Realizările la acest capitol se prezintă în tabelul nr. 4. 
 
Tabelul nr. 4 Sancţiuni aplicate ca urmare a producerii incendiilor de pădure 

Nr, 

crt. 
Specificări 

TOTAL 

raza 

G.F. 

Total 

control 

propriu 

G.F. 

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 
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4 

Valoarea pagubelor 
din incendierea 

pădurilor TOTAL - 
din care ( lei ) 

184951 0 0 0 0 184951 0 

5 din infracţiuni 184951 0 0 0 0 184951 0 
6 din contravenţii 0 0 0 0 0 0 0 

 
Din tabel rezultă că nu a fost încheiată o infracţiune.  
Integritatea şi permanenţa pădurilor este asigurată prin acţiunile de pază efectuate de către 

personalul silvic din cadrul administraţiilor silvice (de la ocoalele RNP sau de regim), 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.  
Situaţia rezultată pe parcursul anului 2015 se prezintă în tabelul nr.5. 
Tabelul nr. 5 Rezultatele controalelor efectuate de către personalul silvic, în privinţa integrităţii şi 

permanenţei fondului forestier 

Nr, 

crt. 
Specificări 

TOTAL 

raza 

G.F. 

Total 

control 

propriu 

G.F. 

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 
4 2 0 2 0 2 0 

2 
Nr. contravenţii de 

red. şi ocupare a supr. 
pădurilor 

1 0 0 0 0 1 0 

3 
Valoarea amenzilor 

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

5000 0 0 0 0 5000 0 

4 

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

(lei) 

7939 0 0 0 0 7939 0 

5 din infracţiuni 1112 0 0 0 0 1112 0 
6 din contravenţii 6827 0 0 0 0 6827 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 
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Pentru ocuparile ilegale de fond forestier, constatate cu ocazia controalelor, s-a întocmit un număr 

de 4 infracţiuni silvice . 
Modul în care se respectă regimul silvic impus de către actele normative  în vigoare, rezultă și 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, Garda de Mediu şi Garda Financiară), 
o parte din acţiunile întreprinse de către personalul cu atribuţii de control din cadrul  Gărzii Forestiere 
Focşani a fost axat și în această direcţie.  

Situaţia realizărilor este prezentată în tabelul nr. 6. 
 

Tabelul nr. 6 Acţiuni privind controlul circulaţiei materialului lemnos  

 

 

 

 

Nr, 

crt. 
Specificări 

TOTAL 

raza 

G.F. 

Total 

control 

propriu 

G.F. 

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 

11385 54 0 0 0 11030 301 

2 
Contravenţii 

constatate TOTAL 
1255 30 0 0 0 1215 10 

3 
Valoarea amenzilor 

TOTAL - lei 
1044067 124000 0 0 0 915067 5000 

4 
Material lemnos 

confiscat TOTAL - 
din care (mc) 

4142 210 0 0 0 3741 191 

5 lemn de lucru 846 168 0 0 0 597 81 
6 cherestea 684 8 0 0 0 668 8 
7 lemn de foc 2612 34 0 0 0 2476 102 

8 
Pomi de Crăciun 
confiscaţi - buc. 

2636 0 0 0 0 2331 305 

 
In urma acestor acţiuni 4142 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 2636 bucăţi.  
Controlul instalaţiilor de debitat lemn rotund în cherestea şi a depozitelor de material lemnos 

se face sistematic, uneori împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratelor Judeţene de Poliţie şi ai 
Jandarmeriei din fiecare judeţ, în cadrul programelor comune de acţiune la care am făcut referire mai sus. 
Şi pe această 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. 
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Tabelul nr. 7 Rezultatul acţiunilor de control ale instalaţiilor de debitat şi ale depozitelor de material 

lemnos 

Nr, 

crt. 
Specificări 

TOTAL 

raza 

G.F. 

Total 

control 

propriu 

G.F. 

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 

338 276 0 0 0 59 3 

2 
Infracţiuni 

constatate TOTAL 
0 0 0 0 0 0 0 

3 
Contravenţii 

constatate TOTAL 
253 239 0 0 0 13 1 

4 
Valoarea amenzilor 

TOTAL -  lei 
1229800 1204000 0 0 0 25800 0 

5 

Material lemnos 
confiscat fizic 

TOTAL - din care 
(mc) 

495 308 0 0 0 145 42 

6 lemn de lucru 190 85 0 0 0 63 42 
7 cherestea 165 155 0 0 0 10 0 
8 lemn de foc 140 68 0 0 0 72 0 

9 
Pomi de Crăciun 
confiscaţi - buc. 

2044 2044 0 0 0 0 0 

10 
Mat. lemn. lipsă 

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

2537 1785 0 0 0 752 0 

11 lemn de lucru 784 450 0 0 0 334 0 
12 cherestea 600 600 0 0 0 0 0 
13 lemn de foc 1153 735 0 0 0 418 0 

 
Au fost realizate, din acest punct de vedere, un număr total de 338 controale, în urma cărora s-au 

încheiat 253 de contravenţii silvice, prin care au fost aplicate sancţiuni  în  valoare 1229800 lei. Tot cu 
această ocazie s-a confiscat (fizic) o cantitate de 495 mc material lemnos iar societăţile comerciale 
controlate au fost obligate să achite contravaloarea a 2537 mc material lemnos care a fost constatat lipsă 
în gestiune.  

 
Personalul cu atribuţii  de control execută inspecţii şi controale care se finalizează prin rapoarte 

şi note. Rezultatele acestor acţiuni se prezintă în tabelul nr. 8. 
 
 
 

 
Tabelul nr. 8 Situaţia inspecţiilor şi controalelor finalizate prin rapoarte şi note 
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Nr, 

crt. 
Specificări 

TOTAL 

raza 

G.F. 

Total 

control 

propriu 

G.F. 

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 

7842 90 0 0 0 5012 2740 

2 
Contravenţii 

constatate TOTAL 
82 38 0 0 0 12 32 

3 
Valoarea amenzilor 

TOTAL -  lei 
147100 102300 0 0 0 12900 31900 

4 

Inspecţii şi 
controale finalizate 

prin rapoarte şi  
note - nr. TOTAL,  

din care: 

1452 132 0 0 0 1229 91 

5 
Inspecţii şi 

controale tematice 
programate 

1296 11 0 0 0 1196 89 

6 

Inspecţii şi 
controale urmare a 

sesizărillor, 
petiţiilor, 

memoriilor,etc, din 
care: 

156 121 0 0 0 33 2 

7 de la preşedinţie 0 0 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 

22 20 0 0 0 2 0 

10 
de la instituţii şi 
autorităţi publice 

locale 
19 13 0 0 0 4 2 

11 
de la persoane fizice 

şi juridice 
115 88 0 0 0 27 0 

 
În cursul anului 2015, după cum rezultă şi din tabelul de mai sus, au fost efectuate un număr total 

de 7842 controale de exploatare, ocazie cu care s-au încheiat 82 de contravenţii silvice, cu o valoare a 
amenzilor de 147100 lei. De asemenea, au fost efectuate şi un număr de 1452 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 de regim. 
Situaţia cu privire la acest aspect se prezintă în tabelul nr. 9. 
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Tabelul nr. 9 Situaţia măsurilor disciplinare şi administrative propuse şi/sau aplicate  

 

Nr. 

crt. 
Specificări 

TOTAL 

raza 

G.F. 

Total 

control 

propriu 

G.F. 

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 

serv.s 

Cap. IX.  Sancţionarea disciplinară şi administrativă 

1 
Sancţiuni aprobate - nr. 

TOTAL, din care: 
36 0 0 0 0 34 2 

2 

cu desfacerea 
contractului de muncă 

/retragerea autorizaţiei de 
practică 

6 0 0 0 0 4 2 

3 

cu suspendarea 
contractului de 

muncă/suspendarea 
autorizaţiei de practică 

3 0 0 0 0 3 0 

4 
Penalizări aprobate - 

număr 
94 0 0 0 0 91 3 

5 valoare - lei 27661 0 0 0 0 26481 1180 

6 
Sancţiuni aplicate - nr. 

TOTAL, din care: 
36 0 0 0 0 34 2 

7 

cu desfacerea 
contractului de muncă 

/retragerea autorizaţiei de 
practică 

6 0 0 0 0 4 2 

8 

cu suspendarea 
contractului de muncă / 
suspendarea autorizaţiei 

de practică 

3 0 0 0 0 3 0 

9 
Penalizări aplicate - 

număr 
94 0 0 0 0 91 3 

1
0 

valoare - lei 27661 0 0 0 0 26481 1180 

 
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) Control cinegetic 

         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 
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În conformitate cu dispoziţiile O.M. nr.293/2002, în raza de activitate a Gărzii Forestiere Focşani 
sunt constituite un număr de 299 fonduri cinegetice, gestionate în prezent de un număr total 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 15 gestionari           
� jud.Galaţi    - 44 fonduri cinegetice cu 3 gestionari 
� jud.Tulcea   - 54 fonduri cinegetice cu 20 gestionari  
� jud.Vaslui    - 49 fonduri cinegetice cu 10 gestionari  
� jud.Vrancea - 44 fonduri cinegetice cu 11 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) 
- 4 Ocoale Silvice (SC OS Siriu SRL, SC OS Bisericesc Iași, OSE Vidra, Obstea Tulnici- Filiala 

OS Tulnici) 
- 46 A.V.P.S. – uri 

 
În cadrul controalelor efectuate în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2015, 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 anului2015; 

- Asigurarea pazei fondurilor cinegetice cu personal calificat și dotat corespunzător, 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 de administrator; 
- Respectarea criteriilor de licenţiere prevăzute de Anexa nr.1 la O.M. nr.216/2008. 
- Modul de achitare a tarifelor de gestionare. 

În ceea ce priveşte numărul de acţiuni privind controlul cinegetic, s-au efectuat următoarele : 
- Au fost întreprinse 9 acţiuni privind controlul activităţii desfăşurate pe fondurile cinegetice; 
- Au fost întreprinse 27 acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului; 
- Au fost întreprinse 84  acţiuni privind verificarea modului de eliberare şi folosire a 

autorizaţiilor de vânătoare; 
- A fost înaintată o sesizare penală (A.V.P.S. Dacia Brăila); 
- Au fost întreprinse un număr de 46 acţiuni privind verificarea modului de respectare de către 

gestionarii de fonduri cinegetice a clauzelor contractuale; 
- Au fost întreprinse un număr de 84 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, un număr de 191 sesizări, privind încălcarea 
legislaţiei în domeniul cinegetic.  

În primăvara anului 2015 au fost efectuate 30 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; 
-   5 acţiuni pe raza judeţului Vaslui; 
-   5 acţiuni pe raza judeţului Vrancea; 
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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 Brăila –2 acţiuni de verificare a pagubelor produse la culturile agricole; 
- jud. Buzău – 8 acţiuni pentru verificarea pagubelor produse la culturile agricole şi 29 acţiuni 

pentru verificarea pagubelor produse animalelor domestice; 
- jud. Galaţi – 3 acţiuni pentru verificarea pagubelor produse la culturile agricole şi 1 verificare 

pentru verificarea pagubelor produse de exemplarele speciei pelican asupra efectivului piscilcol din 
Amenajarea Piscicolă Maţa Rădeanu; 

- jud. Tulcea –2acţiuni pentru verificare pagube produse la culturile agricole; 
- jud. Vaslui – 30 acţiuni pentru verificare pagube produse la culturile agricole; 
- jud. Vrancea – 6 acţiuni pentru verificarea pagubelor produse la culturile agricole şi 3 acţiuni 

pentru verificarea pagubelor produse animalelor domestice. 
Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (5) din H.G. nr.1679/2008, au fost emise 83 

decizii din care: 
- 50 decizii de respingere a solicitărilor de acordare a despăgubirilor din bugetul autorităţii 

publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru pagube produse de exemplarele speciilor de faună 
de interes cinegetic la terenurile agricole. 

- 22 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. 

- 8 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), un număr redus (nesemnificativ – 5 cazuri) fiind produs de exemplare din specia 
Cerb comun (Cervus elaphus). 

Din numărul total de pagube produse asupra animalelor domestice pe raza județelor Buzău și 
Vrancea (32), un număr de 29 pagube au fost produse de exemplare din specia urs brun (Ursus arctos) iar 
3 pagube au fost produse de exemplare din specia lup (Canis lupus). 

Valoarea pagubelor calculate de membrii comisiilor de constatare totalizează 45984,55 lei din 
care 41549,35 lei pentru județul Buzău și 4435,2 lei pentru județul Vrancea. 

Pentru încălcarea prevederilor Legii vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, au fost aplicate un număr de 20 sancţiuni contravenţionale, în 
valoare de 19.500 ron. 

 

c) Implementare cinegetică 
 

În domeniul managementului activităţii de vânătoare au fost întreprinse următoarele acţiuni : 
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. şi  I.P.J. fiind puse la 

dispoziţie datele tehnice solicitate. 
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 susţinute la sediul M.M.S.C., propunerile cotelor de recoltă pentru sezonul de vânătoare 
2015 / 2016. 
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Au fost verificate un umăr de 12 solicitări privind reaşezarea și suplimentarea cotelor de recoltă 
pe fondurile de vânătoare. 

În cursul anului 2015, urmare a solicitării MMAP s-au încheiat 4 contracte de gestionare pentru 
fonduri cinegetice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul cinegetic, iar 
repartizarea acestora pe judeţe se prezintă astfel : judeţul Tulcea (3 contracte), judeţul Vrancea (1 
contract). 

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.218/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei 
cinegetice, am procedat la predarea, respectiv primirea fondurilor cinegetice şi la transferul cotelor de 
recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2015/2016, conform anexelor la Ordinul ministrului 
mediului, apelor şi pădurilor nr.818/2015, între vechiul gestionar şi noul gestionar, întocmindu-se în acest 
sens, procesele verbale de predare-primire. 

În cursul lunii aprilie 2015 au fost calculate tarifele datorate de gestionari bugetului de stat pentru 
tranşa a II-a din sezonul de vânătoare 2014-2015, conform prevederilor înscrise în contractele de 
gestionare. 

În cursul lunii iulie 2015 au fost întocmite un număr de 13 notificări pentru încasarea sumelor 
restante şi a penalităţilor calculate la acestea. 

În perioada octombrie- noiembrie 2015 au fost calculate tarifele datorate de gestionari bugetului 
de stat, pentru tranşa a I-a din sezonul de vânătoare 2015-2016, atât pentru cota de 16% cât și pentru cota 
de 81%, conform prevederilor înscrise în contractele de gestionare și a adresei M.M.A.P. 
nr.28247/DP/04.11.2015. 

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. 

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. 

 
III. Activitatea compartimentului de IMPLEMENTARE, PROGRAMARE, 
SINTEZE ŞI STATISTICĂ în anul 2015 s-a concretizat în : 
 

1. Situatia verificarii actelor de punere in valoare. 
 

 
In anul 2015, au fost verificate si aprobate un număr de 610  acte de punere in valoare  din care 

21 anulate de către personalul silvic în teren.  Situația  pe județe se prezinta astfel: 
o Braila – 26  
o Buzau – 268 din care anulate 12; 
o Galati – 45; 
o Tulcea – 8; 
o Vaslui – 29; 
o Vrancea – 234 din care  9 anulate. 

 
S-au aplicat un  numar de 15 sanctiuni contraventionale cu o valoare de 45000  de lei, in 

conformitate cu art. 14, lit. c) din Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice.   
 

2. Avizarea  documentaţiilor privind modificarea  prevederilor  amenajamentelor silvice in 
conformite cu prevederile  (O.M.3814/2012). 

 
Au fost verificate şi avizate favorabil 4 documentaţii privind modificarea prevederilor 

amenajamentului silvic astfel: 
� U.P. VI Milcovel pentru fondul forestier proprietate publica a statului administrat  de 

Ocolul Silvic Focsani din cadrul Regiei Nationale a Padurilor -  Directia Silvica Vrancea, 



 15

unitatile amenajistice 90B (suprafata 31,6 ha, volum 2893 mc) si unitatatea amenajistica 
91A (suprafata 25,6 ha, volum 2506 mc). 
 

 
� U.P.  IV Floresti pentru fondul forestier proprietate publica a statului administrat  de 

Ocolul Silvic Vaslui din cadrul Regiei Nationale a Padurilor -  Directia Silvica Vaslui, 
unitatea amenajistica 11P (suprafata 2.35 ha, volum 185 mc).  
     

� U.P.  VI Babovici pentru fondul forestier proprietate privata administrat  de Ocolul Silvic 
Obstea Tulnici, unitatea amenajistica 49 (suprafata 3,5 ha, volum 608 mc).  

 

� U.P. II Soveja pentru fondul forestier proprietate publica a statului administrat  de Ocolul 
Silvic Soveja din cadrul Regiei Nationale a Padurilor -  Directia Silvica Vrancea, 
unitatatea amenajistica 43B (suprafata 12,79 ha, volum 1130 mc) si unitatatea 
amenajistica 46B (suprafata 1,0 ha, volum 93 mc).      

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

M.M.A.P. 
 
Conform O.M. nr. 904/2010 şi a Legii nr.46/2008 cu modificările şi completările ulterioare,  în 

anul 2016 au fost verificate şi avizate un număr de 22 documentaţii în vederea autorizării de către 
MMAP astfel: 

 
BRAILA 

1. OS Braila – aviz suplimentar, suprafata 9321 ha . 
2. OS Ianca – aviz suplimentar, suprafata 6288 ha . 

 
BUZAU 

1. OS Cislau – aviz suplimentar, suprafata 14368 ha; 
2. OS Vintila Voda – aviz suplimentar, suprafata 10798 ha; 
3. OS Buzau – aviz suplimentar, suprafata 4223 ha; 

 
GALATI 

1. OS Galati – aviz suplimentar,  suprafata 7029 ha; 
2. OS Grivita – aviz suplimentar,  suprafata 5310 ha; 
3. OS Tecuci – aviz suplimentar,   suprafata 4246 ha; 

 
VASLUI 

1. OS Husi – aviz suplimentar, suprafata 9637 ha; 
 

VRANCEA 
1. OS Dumitresti – aviz suplimentar, suprafata – 10389 ha; 
2. OS Focsani – aviz suplimentar, suprafata – 22259 ha; 
3. OS Panciu – aviz suplimentar, suprafata  - 10784 ha; 
4. OS Soveja – aviz suplimentar, suprafata  - 7709 ha; 
5. OS Vidra – aviz suplimentar, suprafata – 9103 ha; 
6. O.S. Privat Chiojdeni – aviz suplimentar, suprafata 6092 ha; 
7. O.S. Naruja – aviz suplimentar, suprafata 14429 ha; 

 
TULCEA 

1. OS Stejaru – aviz suplimentar, suprafata – 8786 ha; 
2. OS Tulcea – aviz suplimentar, suprafata – 13275 ha; 
3. OS Ciucurova – aviz suplimentar, suprafata – 16443 ha; 
4. OS Rusca – aviz suplimentar, suprafata  - 10091 ha; 
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5. OS Macin – aviz suplimentar, suprafata  - 13616 ha; 
 

Deasemenea au fost avizate in vederea autorizarii de catre M.M.A.P. 2 structuri silvice nou 
infiintate: 

� Ocolul Silvic Iri SRL – aviz nr. 104/25.05.2015 pentru gestionarea suprafeţei de 
18777,40 ha constituit de către S.C. Greengold Value Forests S.R.L. 

� Ocolul Silvic Gugesti  – aviz nr. 105/03.07.2015 pentru gestionarea suprafeţei de 
5194,66 ha constituit de către Asociația Proprietarilor de Păduri Mera. 

4. Amenajarea padurilor. 
 

Personalul silvic a participat la un număr de 11 şedinte de conferinţa a -I- a de amenajare, la un 
număr de 11 şedinţe de conferinţa a –II- a de amenajare şi  16 recepţii de teren privind amenajarea 
pădurilor. 

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

 
Au fost verificate si avizate 18 documentaţii cuprinzand decontarea contravalorii serviciilor 

silvice de pază şi protecţie a pădurilor asigurate de ocoalele silvice, care au asigurat paza 180 de zile de la 
punerea în posesie. 
 

6. Verificarea  documentaţiilor întocmite conform H.G. nr. 861/2009.  
 

Au fost verificate si avizate un numar de 51 de documentatii conform prevederilor H.G. 
861/2009. 

 
Deasemenea in cadrul Gărzii Forestiere Focșani s-au mai desfasurat urmatoarele activitati: 
 

� S-au verificat un  numar de 12 documentatii in conformiate cu prevederile Legii 
374/2006; 

� Au fost analizate un numar de 611 contracte de servicii silvice in conformitate cu 
prevederile Legii46/2008. 

� S-au intocmit documentatii de reactualizare a devizelor generale pentru un numar de 31 
obiective de investitii, impadurire terenuri degradate cu finantare de la bugetul de stat. 

� S-au efectuat receptii de lucrari privind impadurirea terenurilor degradate pentru o 
suprafata de 3256 ha. 

� Am participat la un  numar de 9 comisii privind pierderi provocate de fenomene 
meteorologice periculoase in conformitate cu prevederile O.M. 766/2007. 

� S-au verificat si centralizat un numar de 17 de proiecte de combatere a bolilor si 
daunatorilor. 

� Am  participat la un numar de 20 de sedinte in calitate de membri in Comisia de Analiza 
Tehnica in conformitate cu prevederile H.G. 1076/2004. 

� Au fost verificate si avizate un numar de 13 documentatii privind lucrarile de ingrijire in 
conformitate cu prevederile Legii46/2008 – Codul Silvic. 

� Au fost verificate si avizate un numar de 13 documentatii privind lucrarile de regenerare 
in conformitate cu prevederile Legii46/2008 – Codul Silvic. 

 
 
 

           7.     In cursul anului 2015 au fost analizate, verificate si aprobate 3 documentatii de scoateri 
definitive, au fost verificate si emise un numar de 18 decizii de ocupari temporare. Toate aceste 
documentatii indeplineau conditiile prevazute de Legea 46/2008- Codul silvic si O.M. 924/2011.  
           8.     In conformitate cu Legea 107/2011, privind comercializarea materialelor forestiere de 
reproducere, a O.M. 1028/2010 privind aprobarea delimitarii si descrierii regiunilor de provenienta 



 17

pentru material de baza din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile sursa 

identificata si selectionat pentru speciile de interes forestier din Romania, publicat in M.O. 617/2010,  a  
O.M. 1645/2013 pentru aprobarea Catalogului National al materialelor de baza si al modelului filei 
Catalogului national al materialelor de baza, publicat in M.O. 539/2013 si a O.M. 930/2012, personalul 
imputernicit din cadrul CRSC Focsani si Garda Forestiera Focsani  a emis in anul 2015  un  numar de 
112 de certificate de identitate pentru producatori de material forestier de reproducere.  

S-au aplicat un  numar de 10 sanctiuni contraventionale cu o valoare de 4900 de lei. 
 

9.     In anul 2015 au fost efectuate un numar de doua controale tematice in conformitate cu 
prevederile Legii 46/2008 – Codul silvic astfel: 

� Ocolul Silvic Obstea Tulnici  - pentru deficientele constatate s-au aplicat un numar de 10 
sanctiuni contraventionale cu o valoare de 60000 lei. 

� Ocolul Silvic Naruja  - pentru deficientele constatate s-au aplicat o  sanctiune 
contraventionale cu o valoare de 5000 lei. 

 
10. Conform  prevederilor  O.M. 3814/2012 in scopul realizarii obiectivului Retea de Drumuri 

Auto Forestiere Musa, comuna Gura Teghii, judetul Buzau s-a verificat si  avizat favorabil schimbarea 
categoriei de folosinta silvica de la terenuri cu padure la terenuri care folosesc nevoilor administratiei 
forestiere – drumuri forestiere, pentru terenurile forestiere in suprafata totala de 34,9628 ha, terenuri 
aflate in proprietatea privata a S.C. Cascade Empire S.R.L. 

11. Au fost verificate si emise  4 avize de biomasă provenită din silvicultură şi din industriile 
conexe pentru  S.C. EGGER ROMÂNIA SRL si S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL. 

12.  In conformitate cu prevederile Legii289/2002 au fost verificate 6 contracte de servicii de 
intocmire studii de fezabilitate perdele forestiere de protectie pentru obiectivele incluse in Programul 
National de realizare a perdelelor forestiere pentru protectia drumurilor nationale astfel: 

� Judetul Buzau – 78,22 ha; 
� Judetul Vrancea – 26.85 ha; 
� Judetul Braila – 60.97 ha. 

 
13. Protecția pădurilor 
      Prin măsurile specifice de protecţie se urmăreşte să se menţină în permanenţă o stare fitosanitară 

corespunzătoare a pădurilor şi să se sporească rezistenţa arborilor la acţiunea dăunătorilor şi bolilor. 
Activitatea  de  „ protecţia pădurilor” are ca scop prevenirea atacurilor produse de boli şi 

dăunători precum şi combaterea acestora, încadrându-se în ansamblul măsurilor de gospodărire raţională 
şi gestionare durabilă a pădurilor, indiferent de forma de proprietate.  
 Activitatea de protecţie a pădurilor   include patru componente de bază şi anume: 

- depistarea şi semnalarea apariţiei dăunătorilor; 
- întocmirea statisticii dăunătorilor existenţi; 
-întocmirea prognozei atacurilor probabile cauzate de dăunătorii specifici şi stabilirea metodelor 

de combatere necesare pe baza proiectului de programare a lucrărilor; 
- efectuarea lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor. 

 Astfel, în vederea supravegherii stării de sănătate a pădurilor şi stabilirea lucrărilor necesare 
pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor, în cursul anului 2015, Garda Forestieră Focşani a 
solicitat şi verificat documentaţiile tehnice de protecţie  întocmite de ocoalele silvice de regim care 
asigură servicii silvice în suprafeţele de pădure aflate în raza  de activitate a Gărzii Forestiere Focşani. 

În general, în arboretele de răşinoase neafectate de factori vătămători de natură biotică sau 
abiotică (doborâturi în masă), dăunătorii de scoarţă ( ipidae)  sunt prezenţi, însă populaţiile acestora se 
află fie în stare latentă, fie în mici focare ţinute sub control prin complexul de măsuri specifice aplicat pe 
parcursul anului. Mijloacele tehnice utilizate,în cursul anului 2015, au fost  499 curse feromonale Atratyp 
şi 976 arbori cursă.  
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În pădurile de foioase principalii dăunători sunt insectele defoliatoare Tortrix viridana, Orchestes 
fagi, Opherophtera brumata şi alte câteva specii de Geometridae. Suprafaţa pădurilor de foioase în care se 
depistează insecte defoliatoare variază de la an la an, în anul 2015 fiind de 11022 ha. Pe baza 
determinărilor cantitative şi calitative ale gradaţiilor dăunătorilor s-au prognozat defolieri cu intensitate 
slabă care nu au impus introducerea pădurilor respective în zona de combatere. 
 În vederea stabilirii nivelului real al populaţiilor defoliatorului Lymantria monacha, în toate 
pădurile de răşinoase şi de amestec cu fag pe suprafaţa de 28729 ha au fost instalate  518 curse 
feromonale Atralymon. Deoarece dăunătorul nu a intrat în gradaţie suprafeţele de pădure nu au fost 
incluse in zone de combatere. 

14. Achiziții publice 
              In anul 2015 au fost finalizate procedurile de atribuire pentru un numar de 7 obiective de 
investitii incluse in lista de buget, privind lucrari de reconstructie ecologica prin  impadurire a 
terenurilor degradate.   
              Conform programului anual al achizitiilor publice modalitatea de atribuire stabilita de 
autoritatea contractanta a fost de ,,Licitatie deschisa'', organizata exclusiv prin mijloace electronice-
SEAP. 
             In vederea respectarii principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica  
au fost publicate in SEAP si JOUE documentatiile de atribuire si anunturile de participare  pentru cele 
sase obiective de investitii. 
            Obiectivele au o suprafata totala de 338,39 ha, din care 300,69ha  sunt situate pe raza Jud. 
Vaslui, restul de 37.7ha, avand amplasamentul situat pe raza Jud. Galati, astfel: 

 
          Dupa incheierea contractelor de achizitie publica s-au publicat  in SEAP anunturile de atribuire. 
Totodata, in conformitate cu H.G.219/2012,  autoritatea contractantă a transmis Autorităţii Naţionale 

Nr. 
Crt 

Obiectul contractului  Cod CPV 

Valoarea 
estimata 

estimata a 
prezentei 
proceduri                    

(LEI FARA 
TVA) 

Valoare contract       
(lei fara tva) 

1 Reconstructie ecologica PA Bastina 
Gavani-Loc Bogdanesti Jud Vaslui 

77231600-4-
Servicii de 
impadurire 

1466356 1462854,28 

2 Reconstructie ecologica PA Pruna, 
Com. Bogdanesti , Jud Vaslui;  

77231600-4-
Servicii de 
impadurire 

730013 627098,47 

3 Reconstructie ecologica PA Jorasti , 
Jud Galati  

77231600-4-
Servicii de 
impadurire 

1205715 883816,26 

4 
Reconstructie ecologica PA Budu 
Cantemir, Com Stanilesti, Jud 
Vaslui 

77231600-4-
Servicii de 
impadurire 

864444 551589,76 

5 Reconstructie ecologica PA Lunca 
Prut , Com. Vetrisoaia, Jud Vaslui 

77231600-4-
Servicii de 
impadurire 

1018972 611383,48 

6 
Reconstructie ecologica PA 
Observator,Com Vetrisoaia, Jud 
Vaslui 

77231600-4-
Servicii de 
impadurire 

1495179 970617,27 

7 
Reconstructie ecologica PA 
Vinderei,Com Vinderei, Jud Vaslui 

77231600-4-
Servicii de 
impadurire 

2744196 2710381,59 

TOTAL GF FOCSANI RECONSTRUCTIE 
ECOLOGICA- 

9524875 7817741,11 
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pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin mijloace electronice, notificarile cu 
privire la contractele de achiziţie publică încheiate. 

              De asemenea institutia noastra  a incheiat un numar de 6( sase) contracte  de servicii de intocmire 
studii de fezabilitate perdele forestiere de protectie, pentru obiective incluse in Programul National de 
realizare a perdelelor forestiere pentru protectia drumurilor nationale dupa cum urmeaza : 

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, conform OUG nr.38/2014-
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, conform OUG nr.38/2014-30.567 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, conform OUG 
nr.38/2014-26.85 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, conform OUG nr.38/2014-
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, 
conform OUG nr.38/2014-32.259 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), judeţul Brăila, conform 
OUG nr.38/2014-28.725 ha. 

          Tot in anul 2015 s-au achizitionat 3(trei) autoturisme noi prin Programul Rabla avand o valoare de 
132879,39 lei fara tva si  echipament informatic in valoare totala de 72580lei fara tva. 
                           
 
IV. Activitatea compartimentului JURIDIC în anul 2015 s-a concretizat în :  
 

� S-au formulat apărări conform Codului de procedură civilă în 143 de dosare aflate pe rolul 
instanţelor de judecată, din care 78 de dosare având ca obiect plângeri contravenţionale, 52 dosare 
având ca obiect litigii de competenţa instanţelor de contencios administrativ, 8 dosare de 
competenţa instanţelor civile şi 5 dosare de competenţa instanţelor comerciale. În cazuri 
justificate s-au exercitat căile de atac legale; 

� S-au formulat 43 de denuţuri care au fost înaintate organelor de urmărire penale competente din 
care 38 de denunţuri referitoare la infracţiuni de tăiere ilegală şi furt de arbori, 1 denunţ referitor 
la infracţiuni de serviciu şi 4 denunţuri privind reducerea suprafeţei fondului forestier fără 
respectarea dispoziţiilor legale. În cazuri justificate s-au formulat plângeri împotriva rezoluţiilor 
de neîncepere a urmăririi penale şi a ordonanţelor de scoatere de sub urmărire penală, fiind emise 
şi 11 adrese în dosare penale; 

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

� Au fost analizate, în vederea vizării, toate 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, toate 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. 

 
 
V. Activitatea compartimentului AUDIT în anul 2015 s-a concretizat în :  
 

 
                               Structura de audit public intern din cadrul Gărzii Forestiere Focşani este organizat sub 
formă de compartiment, prevăzut cu un post de auditor intern, funcţie publică de execuţie, aflat în 
subordinea directă a inspectorului şef, asigurându-se astfel independenţa funcţională necesară unei 
evaluări obiective şi formulării unor recomandări adecvate. Obiectivul general al structurii de audit l-a 
constituit auditarea sistemelor de control din cadrul instituţiei în scopul de a evalua eficacitatea şi 
performanţa structurilor funcţionale în implementarea politicilor, programelor şi acţiunilor în vederea 
îmbunătăţirii continue a acestora.  
                 Activitatea de audit public intern, la nivelul entităţii, s-a desfăşurat în anul 2015, în baza 
prevederilor Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, a Normelor generale privind exercitarea 
activităţii de audit public intern, aprobate prin H. G. nr. 1086/2013 a Normelor metodologice privind 
activitatea de audit intern specifice Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi entităţilor publice din 
subordinea/sub autoritatea şi în coordonare, a prevederilor Cartei auditului intern, ale Codului privind 
conduita etică a auditorului intern şi a Planului de audit public intern pe anul 2015. 
              Planul de audit public intern pentru anul 2015, aprobat de conducerea instituţiei a cuprins cinci 
domenii auditabile, din care patru au fost auditate, iar una neexercitându-se la propunerea ordonatorului 
principal de credite, compartimentul audit intern a efectuat şi o misiune ad-hoc la propunerea 
conducătorului entităţii. 
                 Misiunile de audit intern exercitate în anul 2015, au fost de regularitate. Misiunile de audit au 
avut ca tematică atât regularitatea activităţilor (verificarea conformităţii operaţiunilor), cât şi evaluarea 
sistemului de control intern (procesele de conducere, de gestionare a riscurilor şi de control intern). 
                Fundamentarea misiunilor încluse în planul de audit intern pentru 2015 a presupus parcurgerea 
următoarelor etape: 

• stabilirea structurilor auditabile din cadrul entităţii, precum şi a activităţilor auditabile; 

• analiza riscurilor posibile pentru fiecare activitate auditabilă, având în vedere următoarele 
elemente: complexitatea activităţii, sistemul de control intern, resursele umane, iregularităţi/erori 
identificate anterior, complexitatea cadrului normativ, schimbări în cadrul sistemului; 

• luarea în calcul a criteriilor semnal desprinse din misiunile de audit desfăşurate în anii anteriori; 

• ierarhizarea activităţilor în funcţie de punctajul total din matricea riscurilor; 

• stabilirea planului pe un an a activităţilor şi structurilor auditabile şi a fondului de timp estimat; 

• periodicitatea realizării misiunilor de audit cel puţin odată la 3 ani; 

• analiza şi aprobarea documentelor de planificare de către conducătorul entităţii 

• propunerile ordonatorului de credite.  
              Prin exercitarea celor cinci misiuni de audit în anul 2015 s-au dat asigurări managementului 
asupra funcţionalităţilor sistemului de control intern implementat la nivelul entităţii publice. 
              Planul de audit pentru 2015 a cuprins următoarele misiuni:  
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• Auditul privind sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

• Auditul sistemului de luare a deciziilor; 

• Auditul privind amenzile aplicate, evidenţierea, urmărirea şi încasarea acestora; 

• Auditul privind sistemele informatice; 

• Definirea clară a mandatelor instituţiilor administraţiei publice de la nivel central (inclusiv a 
instituţiilor subordonate şi deconcentrate); 

• Auditul cheltuielilor cu deplasările – misiune de audit ad-hoc. 
             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 perioada anul 2015 au 
fost analizate şi avizate favorabil de către Inspectorul şef al Gărzii Forestiere Focşani, existând în acest 
sens, o apreciere pozitivă a managementului cu privire la rolul auditului intern desfăşurat la nivelulul 
entităţii. Nu au fost cazuri în care auditorului intern să i se fi interzis sau limitat accesul la documente. 
              Prin tehnicile utilizate (analiză şi verificare) precum şi prin instrumente de audit folosite, 
compartimentul de audit intern a urmărit în special detectarea eventualelor erori, iregularităţi, prejudicii 
produse ca urmare a neaplicării legilor în vigoare, reglementărilor şi procedurilor, respectiv a pagubelor 
produse a căror apariţie a fost posibilă 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 a sistemelor de control ataşate 
activităţilor sale, în vederea eliminării/diminuării riscurilor potenţiale care pot afecta realizarea 
obiectivelor entităţii. 
                

VI. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎN ANUL 2015 
  

        Prevederile bugetare aprobate  pentru cheltuielile pe anul 2015 sunt de 6.750.000  lei si se compun 
din :   
  .  Cheltuieli de personal                     2.510.000 lei 
  .  Cheltuieli materiale                              561.000 lei 
                        .  Transferuri (sprijinirea pror.de paduri)                 945.000 lei                                    
                        .  Despagubiri civile                                              1.235.000 lei 
                        .  Cheltuieli de capital                                           1.499.000 lei 
 
        Creditele bugetare repartizate (deschise)  la 31 decembrie 2015 pentru cheltuielile sunt de 
6.609.867 lei si se compun din: 
  . Cheltuieli de personal                                           2.507.170 lei 
  . Cheltuieli materiale                                                  559.902 lei 
                        . Transferuri(sprijinirea prop.de paduri)                     809.844 lei 
                      . Alte cheltuieli (depagubiri civile)                            1.235.000 lei 
                      . Cheltuieli de capital                                                 1.497.950  lei        
                                     
                     Creditele bugetare consumate, respectiv platile nete de casa pana la 31 decembrie  2015 sunt 
de 6.464.800  lei si se compun din :  
    . Cheltuieli de personal       2.505.812 lei  
   . Cheltuieli materiale                      496.725  lei 
                         . Transferuri                                                          809.844  lei 
              . Alte cheltuieli (depagubiri civile)                   1.154.469 lei 
                         .  Cheltuieli de capital                                       1.497.950  lei 
 
                   Cheltuielile efective privind activitatea curenta desfăşurata sunt de 8.106.788 lei si se compun 
din :  
  -  Cheltuieli de personal         4.902.692 lei  
  -  Cheltuieli materiale                        475.897 lei 
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                        -  Transferuri                                                            809.844 lei 
                        -  Alte cheltuieli(despagubiri civile)                        959.702 lei 
                        - Cheltuieli de capital                                            3.204.096 lei 
 
  Cheltuielile totale ; includ : a)-amortizarea mijloacelor fixe inregistrata, 01.01- 31.12.2015 in suma de 
39546 lei . 
 
ANALIZA FINANCIAR-CONTABILA A CONTURILOR DIN BILANT 
 

1.Mijloace fixe – cont 213  
Soldul mijloacelor fixe este de 1.250.376 lei, aferent mijloacelor fixe existente la 31 

decembrie 2015, se compune din :  
   - grupa 2                       0 lei 
                                    - grupa 3                                           952.293 lei  
                                    - grupa 4                                           298.083 lei 

  Total                                1.250.376 lei 
Uzura aferenta perioadei de utilizare de la punerea in funcţiune, a mijloacelor fixe conform 

HG 2139/2004, pana la 31.12.2015 este in valoare de 870705  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 31.12.2015 este de  
379.671 lei. 

 

2.Obiecte de inventar – cont 303  
 
Soldul contului la 30.12.2015  este de  98093  lei. 

Mijloace băneşti si alte valori 
Alte valori - cont 532, prezintă sold debitor in valoare de 20 034  lei compus din:  bonuri 

valorice carburanţi 16961 lei si timbre postale 3073 lei. 
      
   Disponibil pentru sume colectate pentru bugetul de stat(cont 529) 

                   In acest cont s-au incasat  tarifele de vanatoare pentru transa a II-a sezonul de vanatoare 

2014-2015 si transa I 2015-2016 in suma de 977.580  lei. Soldul contului ‚,411”Clienti incerti sau in 

litigiu este de 240973 lei la 31.12.2015, pentru care s-au calculat 81%impozit pentru gestionarii 

fondurilor de vanatoare domeniul public al statului si penalitati contractuale de intarziere. 
                

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului 
Cont 102  nu prezintă sold creditor (pistol carpati)  sa probat  amortizarea lui. 

                                    

Finanţarea de la buget, decontări 
Finanţarea cheltuielilor de personal s-a făcut conform statelor de personal aprobate, plata 

salariului din luna decembrie 2015 se deconteaza in luna ianuarie 2016. 
   Finanţarea cheltuielilor materiale a acoperit strict obligaţiile contractuale, instituţia 
căutând cele mai potrivite soluţii pentru încadrarea in alocatiile alocate si repartizate.  
                                                           
      
   Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse  
Raport explicativ privind activitatea financiar contabila la 31.12.2015 garda forestiera focsani.doc 
                   Contul 117 prezinta sold creditor in suma de  16.872.441 lei 
                   Contul 151,,Provizioane pentru litigii”s-a constituit conf.Ordinului MFP Nr.24/2012 in suma 
de 843876 lei pentru drepturi salariale castigate in instante judecatoresti si decontate in baza 
O.U.G.71/2009,iar in anul 2015 sa decontat obligatiile in totalitate.  
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Decontari, creditori si alte surse 
Contul  462 – creditori diverşi, are sold creditor in valoare de 379.521 lei reprezentand  garantie 

de paticipare la licitatie si buna executie pentru perimetrele de ameliorare aflate in executare de lucrarii 
de reconstructie ecologica pe T.D. 
          Contul   401-furnizori- nu prezintă sold creditor la 31 decembrie 2015, iar contul 404  funizori 
pentru investitii are un sold creditor de 36169 lei neachitata pentru lucrari de investitii  receptionate in 
curs in PA contractate cu executanti. Lucrarile de  investitii  receptionate s-a decontat in 2015 astfel: 
     -bugetul de stat =1262680 lei 
     -fond ameliorare =3808542 lei 
                  Activitatea financiar-contabila s-a desfăşurat conform Legii 82/1991 republicată cu 
modificarile si completarile ulterioare , Legea 500/2002 , Ordinul Nr.4075/18.12.2015 si Ordinul 
Nr.32/12.01.2016 referitor la intocmirea si depunerea  situatiilor financiare anuale si trimestriale ale 
institutiilor publice. Nu s-au efectuat cheltuieli nelegale,neoportune sau neeficiente respectand  bugetul 
de cheltuieli aprobat  de ordonatorul principal de credite. 
 
 
 
 
 
                                                        

INSPECTOR ŞEF, 
 

Ionică CHERCIU 
 
 
 
 

 
 


