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MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 
GARDA FORESTIERĂ FOCŞANI 

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

 
 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

 
al Gărzii Forestiere Focşani pentru anul 2017 

 
 
 

  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. 

  
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 2017, activitatea Gărzii Forestiere Focșani s-a concretizat în următoarele 

activități:  
 

I. DIRECȚIA DE CONTROL AL REGIMULUI SILVIC ȘI CINEGETIC 
 
Compartiment control al aplicării regimului silvic și al trasabilității materialelor lemnoase 
          

  Suprafaţa fondului forestier naţional din raza Gărzii Forestiere Focșani este de  578749 ha la 
care se adaugă  suprafața cu vegetaţie din afara fondului forestier.  

  La data actuală, repartizarea fondului forestier pe categorii de proprietari, aşa cum sunt definite 
în Legea 46/2008 – Codul silvic, republicată, se prezintă astfel: 

a) 324412 ha fond forestier proprietate publică a statului; 
b)     6753 ha fond forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; 
c) 247584 ha fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. 

 
  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. 

  În ceea ce priveşte administrarea pădurilor din raza Gărzii Forestiere Focșani, la această dată un 
procent de 7,3%, adică 42421 ha pădure, în principal proprietate privată a  persoanelor fizice, nu au paza 
asigurată cu o structură silvică autorizată. 
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  Deoarece reconstituirea dreptului de proprietate asupra pădurilor, realizat în baza legilor 
fondului funciar, s-a făcut fără a fi reglementată şi obligativitatea administrării acestora, s-a ajuns în 
situaţia ca pentru suprafața de 42421 ha de pădure să nu fie asigurată paza, fiind în permanenţă supusă 
sustragerilor de material lemnos. 

  Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului de pază a fondului forestier , aprobat prin H.G. 
1076/2009, problema administrării pădurilor private aparţinând persoanelor fizice a devenit primordială 
în activitatea instituţiei noastre.  

  Procedura de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond în pădurile 
private a fost reglementată prin H.G. nr. 861/2009, act normativ în baza căruia în această perioadă au fost 
predate în paza ocoalelor silvice suprafețele de pădure proprietate privată. Totodată prin intrarea în 
vigoare a Legii nr.175/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic, au fost 
modificate prevederile art.16, prin care gărzile forestiere au stabilit ocoalele silvice nominalizate. 
Ocoalele silvice nominalizate urmează să asigure, cu fonduri de la bugetul de stat, serviciile silvice 
pentru suprafețele de fond forestier de maximum 30 ha pentru care nu există administrare sau pentru care 
nu sunt asigurate serviciile silvice, iar proprietarul nu se poate identifica sau pentru care proprietarul a 
decedat şi nu s-a realizat dezbaterea succesorală. 

  Respectarea regimului silvic este obligatoriu 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.  

        Tăierile ilegale de arbori aduc atingere intereselor generale ale societăţii deoarece, prin funcţiile 
economice şi de protecţie pe care le îndeplinesc, pădurile și vegetația forestieră din afara fondului 
forestier naţional constituie, indiferent de forma de proprietate, o avuţie de interes naţional de care 
beneficiază întreaga societate, în acest scop fiind necesară asigurarea gestionării durabile a pădurilor şi a 
vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, prin stabilirea de măsuri concrete de administrare, 
îngrijire, exploatare raţională şi regenerare. 

        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 841 

de controale. În urma acestor controale au fost aplicate 472 de amenzi contravenționale. Valoarea totală a 
amenzilor este de 2490000 lei. De asemenea au fost constatate 57 de infracțiuni ca urmare a tăierilor 
ilegale de arbori, cu o valoare totală a prejudiciilor de 883500 lei. Volumul total al arborilor tăiați ilegal a 
fost de 3123 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 11131 mc material 
lemons și 109 Pomi de Crăciun. Au fost verificate 176 de sesizări primite pentru soluționare. 

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

tabelului de mai jos: 
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Compartiment instrumente informatice, baze de date, statistici și raportări 
 
Au fost emise 1714 acorduri de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, după cum 

urmează: Judeţul Brăila-87 acorduri; Judeţul Buzău-408 acorduri; Judeţul Galaţi-176 acorduri; Judeţul 
Tulcea-157 acorduri; Judeţul Vaslui-202 acorduri şi Judeţul Vrancea-684 acorduri. 

 Au fost efectuate 118 de controale, privind modul de adoptare şi implementare a sistemului “due 
diligence”, denumit DDS, prevăzut de Regulamentul Uniunii Europene nr.995/2010, ocazie cu care au 
fost aplicate 8 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 18000 lei, pentru neimplementarea sistemului. 

 
 

Nr 
crt 

Specificări TOTAL 
G.F. 

Focșani 

Jud. 
Brăila 

Jud. 
Buzău 

Jud. 
Galați 

Jud. 
Tulcea 

Jud. 
Vaslui 

Jud. 
Vrancea 

Jud. 
Ialom. 

1 Nr.controale 
regim silvic și 
mat.lemnoase 841 30 103 56 44 79 520 9 

2 Nr.verificări 
pentru avize și 

aprobări 1714 87 408 176 157 202 684 0 
3 Nr.sesizări 

penale 57 0 5 2 5 2 43 0 
4 Valoarea 

prejudiciilor din 
infracțiuni-lei- 883500 0 81228 440146 66344 2189 293593 0 

5 Nr.contravenții 
constatate 472 10 45 37 16 48 307 9 

6 Valoarea 
amenzilor 

contravenționale
-lei- 2490000 116000 182000 220000 53500 346000 1493500 79000 

7 Mater.lem. 
confiscat fizic-
Total(mc)-d.c. 928 0 127 2 5 228 358 208 

7.1    -lemn de lucru 532 0 21 0 0 171 132 208 
7.2 -cherestea 153 0 58 0 5 35 55 0 
7.3     -lemn de foc 243 0 48 2 0 22 171 0 
7.4 Pomi de 

Crăciun-buc- 109 0 0 0 0 0 109 0 
8 Mater.lem. 

confiscat 
valoric-

Total(mc)d.c. 10203 0 290 0 30 157 2197 7529 
8.1    -lemn de lucru 8038 0 31 0 0 23 455 7529 
8.2 -cherestea 843 0 242 0 2 36 563 0 
8.3     -lemn de foc 1322 0 17 0 28 98 1179 0 
9 Volumul 

arborilor tăiați 
ilegal 3123 0 268 1270 137 12 1436 0 

10 Nr.sesizări 
verificate 176 3 39 13 7 14 100 0 
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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.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 11 gestionari 
� jud.Buzău    - 58 fonduri cinegetice cu 15 gestionari           
� jud.Galaţi    - 44 fonduri cinegetice cu 3 gestionari 
� jud.Tulcea   - 54 fonduri cinegetice cu 21 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, Baza ExperimentalăVidra, Obştea 

Tulnici- Filiala OS Tulnici) 
- 54 A.V.P.S. – uri 

 
În cadrul controalelor efectuate în perioada 01 ianuarie – 05 ianuarie 2018, 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 2017; 
- 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 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.1115/2015. 
- Modul de achitare a tarifelor de gestionare. 

În ceea ce priveşte numărul de acţiuni privind controlul cinegetic, s-au efectuat următoarele : 
- Au fost întreprinse 15 acţiuni privind controlul activităţii desfăşurate pe fondurile cinegetice; 
- Au fost întreprinse 32 acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului; 
- Au fost întreprinse 48 acţiuni privind verificarea modului de eliberare şi folosire a 

autorizaţiilor de vânătoare; 
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- Au fost întreprinse un număr de 67 acţiuni privind verificarea modului de respectare de către 
gestionarii de fonduri cinegetice a clauzelor contractuale; 

- Au fost întreprinse un număr de 158 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 214 sesizări, privind încălcarea 
legislaţiei în domeniul cinegetic.  

În primăvara anului 2017 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; 
 
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 – 41 acţiuni pentru verificarea pagubelor produse la culturile agricole şi 53 acţiuni 
pentru verificarea pagubelor produse animalelor domestice; 

- jud. Tulcea – 25 acţiuni pentru verificarea pagubelor produse la culturile agricole; 
- jud. Vaslui – 21 acţiuni pentru verificarea pagubelor produse la culturile agricole; 
- jud. Vrancea – 6 acţiuni pentru verificarea pagubelor produse la culturile 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 140 

decizii din care: 
- 76 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. 

- 52 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. 

- 4 decizii de acordare a despăgubirilor din bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de 
protecţia mediului, pentru pagubele produse de exemplarele speciei mistreţ la terenurile agricole din 
cuprinsul A.R.B.D.D. ( zone în care vânătoarea este interzisă). 
 

Pagubele produse la terenurile agricole au fost produse cu preponderență de exemplarele speciei 
mistreț (Sus scrofa). 

Din numărul total de pagube produse asupra animalelor domestice pe raza județelor Buzău și 
Vrancea (60), un număr de 54 pagube au fost produse de exemplare din specia urs brun (Ursus arctos) şi 
6 pagube au fost produse de exemplare din specia lup (Canis lupus). 



 6

Valoarea pagubelor calculate de membrii comisiilor de constatare totalizează 83248,05 lei din 
care 70688,05 lei pentru județul Buzău și 12560 lei pentru județul Vrancea. 

Pentru încălcarea prevederilor Legii vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, a fost aplicatăo singură sancţiune contravenţională  în valoare de 
250 ron. 

 
II. DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE ȘI AVIZARE 

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

 
                  In conformitate cu prevederile  Ordinului   nr. 1507/2016 din 25 iulie 2016 

privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare 
pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe 
terenuri din afara fondului forestier naţional Garda Forestiera Focsani a fost notificata pentru un 
numar de 1223 acte de punere in valoare de produse accidentale astfel: 
 

o Brăila – 14;  
o Buzău – 375; 
o Galaţi – 67; 
o Tulcea – 55; 
o Vaslui – 264; 
o Vrancea – 448. 

 
Din totalul notificarilor au fost verificate si emise un numar 217 avize in vederea autorizarii 

spre exploatare. 
 

          In conformitate cu prevederile Ordinului  Nr. 884/2016 din 12 mai 2016 au fost emise un numar 
de 38 decizii de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete 
afectate de factori biotici şi/sau abiotici. 
 
          In conformitate cu prevederile Ordinului  Nr. 1339/2017 din 12 mai 2016 au fost emise un numar 
de 6 decizii de aprobare a depăşirii posibilităţii prevazuta de amenajamentul silvic. 
 

In conformite cu prevederile  (O.M.3814/2012) au fost verificate şi avizate favorabil un număr de 
16 documentaţii privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice astfel: 
 

- 14 documentații privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice, cauzate de factori 
biotici și abiotici dăunători; 

- 7 documentații privind aprobarea schimbării categoriei de folosință a terenurilor forestiere. 
 

2. Situaţia avizării structurilor silvice de administrare în vederea autorizării de către  
M.A.P. 

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

anul 2017 au fost verificate şi avizate un număr de 24 documentaţii în vederea autorizării de către 
M.A.P. astfel: 

BRĂILA 
1. OS Brăila – aviz suplimentar, suprafaţa 9321 ha . 
2. OS Ianca – aviz suplimentar, suprafaţa 6288 ha . 

 
          BUZĂU 

1. OS Cislău – aviz suplimentar, suprafaţa 14368 ha; 
2. OS Vintilă Vodă – aviz suplimentar, suprafaţa 10798 ha; 
3. OS Buzău – aviz suplimentar, suprafaţa 4223 ha; 
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4. OS Penteleu – aviz suplimentar, suprafaţa 16324 ha 
 

GALATI 
1. OS Galaţi – aviz suplimentar,  suprafaţa 7029 ha; 
2. OS Griviţa – aviz suplimentar,  suprafaţa 531 ha; 
3. OS Tecuci – aviz suplimentar,   suprafaţa 4246 ha; 

 
VASLUI 

1. OS Huşi – aviz suplimentar, suprafaţa 9637 ha; 
 
VRANCEA 

1. OS Dumitreşti – aviz suplimentar, suprafaţa – 10389 ha; 
2. OS Focşani – aviz suplimentar, suprafaţa – 22259 ha; 
3. OS Panciu – aviz suplimentar, suprafaţa  - 10784 ha; 
4. OS Soveja – aviz suplimentar, suprafaţa  - 7709 ha; 
5. B.E. Vidra – aviz suplimentar, suprafaţa – 9103 ha; 
6. O.S. Privat Chiojdeni – aviz suplimentar, suprafaţa 6092 ha; 
7. O.S. Năruja – aviz suplimentar, suprafaţa 14429 ha; 
8. O.S IRI SRL – aviz suplimentar, suprafaţa 21650 ha; 
9. O.S. Gugeşti – aviz suplimentar, suprafaţa 7426 ha; 

 
TULCEA 

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

 
 

3. 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 un număr de 17 ședințe de avizare a temei de proiectare „conferința I de amenajare” ; 
-   Au fost verificate la teren, un număr de 17 lucrări de teren privind amenajarea pădurilor, în 

urma cărora sau întocmit procese verbale de recepție finală a acestor lucrări de teren; 
-   Pentru un număr de 18 ședințe de preavizare a soluțiilor tehnice „conferința II de amenajare” ; 

 
4. Asigurarea serviciilor silvice conform Legii nr. 46/2008, art. 16. 

In anul 2017 au fost emise deciziile de nominalizare a  ocoalelor silvice  în conformitate cu art. 
16 alin. (4) din Legea nr.46/2008 – Codul silvic , cu modificările și completările ulterioare, să asigure 
pe bază de contract serviciile silvice, pentru suprafețele de fond forestier de pe teritoriul UAT-urilor. Au 
fost notifícate si UAT –urile din raza de competenta a Garzii Forestiere Focsani. Deasemenea la nivelul 
Garzii Forestiere Focsani s-a indentificat o suprafata de 4300 ha, prelundu-se in paza o suprafata de 1010 
ha.  
 

 
5. Verificarea  documentaţiilor întocmite conform Ordinului nr. 861/2009.  

Au fost verificate şi avizate un număr de 26 de documentaţii conform prevederilor H.G. 
861/2009. 
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6. Protecţia  pădurilor. 

 
Astfel, în vederea supravegherii stării de sănătate a pădurilor şi stabilirea lucrărilor necesare 

pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor, în cursul anului 2017, 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 2017, au fost  500 curse feromonale Atratyp 
şi 652 arbori cursă.  

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 2017 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 56592 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. 

 
 

7. H.G. nr.447 / 2017 - acordarea de  compensaţii 
  
 La nivelul Gărzii Forestiere Focșani au fost depuse un numar de 35 solicitări pentru  acordarea de 

 compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează. 
Din totalul solicitărilor înaintate către instituția noastra un numar de 3 solicitari se află sub sancţiunea 

dreptului de a solicita ajutor de stat pentru anul în curs, acestea fiind depuse în afara termenului stabilit 
de  H.G. nr. 447/2017, după cum urmeaza: 

� două solicitări cu încalcarea Art. 6 Alin. (4), având  o valoare totală de 85925 lei; 
� solicitare cu încalcarea Art. 8 Alin. (2), având valoare totală de 123670 lei; 
Deasemeni din totalul solicitărilor înaintate, un nr. de 2 solicitări  nu îndeplinesc condițiile de 

eligibilitate, deoarece suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru cei doi solicitanți a 
intervenit anterior intrării în vigoare a H.G. nr.447/2017, conform adresei  M.A.P. nr. 205467/ IȘ 
/24.10.2017. 

 
 

      Din totalul documentațiilor inaintate către instituția noastră, valoarea celor care au indeplinit 
condițiile de eligibilitate este de 3436485,27 lei , din această valoare  a fost  virată către proprietari suma 
de  3136523,95 lei, diferența de 299961,32 lei este in curs de verificare la MAP. 
 

 
 

8. Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” 

 În perioada februarie-martie 2017, în cadrul sesiunii 1/2017 au fost prezentate spre avizare un 
număr de 9 proiecte tehnice de împădurire pentru o suprafaţă totală de 149,56 ha, după cum urmează: 
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Din cele 9 proiecte tehnice depuse, 8 au fost avizate favorabil și unul a fost avizat negativ 
întrucât nu respecta prevederile OM nr.636/2002 privind aprobarea Îndrumărilor tehnice silvice pentru 
înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetaţiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie. 

În perioada octombrie-noiembrie 2017, în cadrul sesiunii 2/2017, au fost prezentate spre avizare 
un număr de 5 proiecte tehnice de împădurire pentru o suprafaţă totală de 43,52 ha, dupa cum urmeaza: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toate proiectele tehnice au primit aviz favorabil. 
 

9. Submăsura 15.1 „Plăti pentru angajamente de silvomediu” 

 În perioada mai-iunie 2017 au fost prezentate spre avizare un număr de 2 dosare tehnice în 
vederea accesării schemei de ajutor de stat aferente măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice 
și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăti pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 
2014-2020. În urma verificării acestora în baza OM 108/2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului 
pentru accesarea schemei de ajutor de stat  şi a Manualului de proceduri aferent activităţilor delegate de 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale către Gărzile Forestiere din cadrul Ministerul Apelor şi 
Pădurilor, pentru implementarea Schemei de ajutor de stat aferente măsurii 15 „Servicii de silvomediu, 
servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăti pentru angajamente de silvomediu” 
facem următoarele precizări: 
 - Judeţul Vaslui a fost depus spre avizare un dosar tehnic pentru suprafața de fond forestier de 
231 ha aparținând doamnei Simona Dorina Lupu. Acesta a fost respins întrucat s-au identificat mai multe 
aspecte neconforme. 
 - Judeţul Brăila a fost depus spre avizare un dosar tehnic pentru suprafața de fond forestier de 
906,9 ha aparținând domnului Dogărescu Vasile. S-a solicitat aviz pentru accesarea Pachetului I-

Judeţul 

Proiecte depuse la Garda Forestieră 
Focsani 

Proiecte avizate la Garda  Forestieră 
Focsani 

Număr 
Suprafaţă 

(ha) 

Valoare 
sprijin 
(euro) 

Număr 
Suprafaţă 

(ha) 

Valoare 
sprijin 
(euro) 

Vrancea 2 40,00 607443,6 2 40,00 607443,6 

Galaţi 4 100,27 1480001,19 4 100,27 1480001,19 

Vaslui - - - - - - 

Brăila - - - - - - 

Tulcea 1 1,52 22166 1 1,52 22166 

Buzău 2 7,69 88090 1 7,09 62591,80 

Total 9 149,48 2197700,79 8 148,88 2172202,59 

Judeţul 

Proiecte depuse la Garda  Forestieră 
Focsani 

Proiecte avizate la Garda  Forestieră 
Focsani 

Număr 
Suprafaţă 

(ha) 

Valoare 
sprijin 
(euro) 

Număr 
Suprafaţă 

(ha) 

Valoare 
sprijin 
(euro) 

Vrancea 1 14,21 138892,80 1 14,21 138892,80 

Galaţi 3 27,74 336352,36 3 27,74 336352,36 

Vaslui 1 1,57 13074,34 1 1,57 13074,34 

Total 5 43,52 465618,87 5 43,52 465618,87 
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Asigurarea de zone de liniște (181,7 ha) și pentru Pachetul 2-Utilizarea atelajelor la colectarea 
lemnului din rărituri (143 ha). Dosarul a fost avizat favorabil. 

 

10.  Împădurirea  terenurilor degradate inapte agriculturii  

 În anul 2017 in raza de activitate a Garzii Forestiere Focşani au fost programate a fi executate in 
total lucrari de împăduriri pe o suprafata efectiva de 719 ha , lucrări prevazute a fi desfăşurate într-un 
număr de 45 perimetre de ameliorare. Din aceasta suprafata : 

- o suprafaţă  de 268.8  ha, aferenta unui număr de 26 de perimetre de ameliorare, a fost 
programata a fi realizata prin Garda Forestiera Focşani cu finantare de la fondul de ameliorare a 
fondului funciar si de la bugetul de stat ; 
- o suprafaţă totala de 109.5 ha, aferenta unui număr de 19 perimetre de ameliorare a fost 
programata a fi realizata  prin consiliile judeţene si primarii cu finantare de la fondul de mediu si 
din surse proprii; 
-o suprafata de 340.7 ha a fost programata a fi realizata de catre ocoalele de regim din raza Garzii 
Forestiere Focsani cu finantare de la fondul de conservare. 
In  anul 2017 in raza  Garzii Forestiere Focşani s-au realizat un total de 719.13  ha împăduriri 
,lucrări ce s-au  desfăşurat  într-un număr de 35 perimetre de ameliorare. Din  care : 
- o suprafaţă de 248.77 ha, aferenta unui număr de 26 perimetre de ameliorare  lucrările de 
împădurire (refaceri) /completarea regenerării artificiale au fost realizate –prin Garda Forestieră  
Focşani cu finantare de la fondul de ameliorare a fondului funciar si de la bugetul de stat ; 
- o suprafaţă de 194.52 ha , aferentă unui număr de 9 perimetre de ameliorare  lucrările de 
împădurire au fost  realizate  prin consiliile judeţene şi primării cu finantare de la fondul de mediu 
si din surse proprii; 
- o suprafaţă de 275.84 ha au fost realizate de către ocoalele silvice de regim din raza Gărzii 
Forestiere Focşani prin lucrări de reîmpăduriri/completarea regenerării naturale/ regenerări 
naturale executate in fondul forestier proprietate privata a cărui servicii silvice le asigură cu 
finantare de la fondul de conservare. 
 
 

                 Complementar lucrărilor de înfiinţare a plantaţiilor, in anul 2017 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 42 de perimetre de ameliorare pe o suprafaţă totala de 1364.6 ha. Din acestea: 

- într-un număr de 26 de perimetre de ameliorare pe o suprafaţă totală de 1001.10 ha lucrările de 
întreţineri au fost realizate prin Garda Forestieră Focşani in calitate de autoritate contractanta 
dupa cum urmeaza: 

 
 

Perimetru de Ameliorare Suprafaţa 
 Sendreni 48.8 
 Ciocile 16.16 
Coasta Pechii 92,93 
Şuţeşti 29,75 
Berteşti 38,99 
 Surdila Greci 28,94 
 Vadeni 6,39 
Ulmu T14P82 2,57 
Ulmu T24P64 1,67 
Ulmu T120P1129 8,69 
Ulmu T4P16 37,40 
Gemenele 9.48 
Luciu 
LUCIU 

9.33 
Ciocani 39.94 
Stănileşti 113.04 
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Rosiesti 23.25 
Dodesti 71.30 
Grivita 35.03 
Gherghesti 71.22 
Bastina Gavan 40.12 
Pruna 20.96 
Observator 47.00 
Lunca Prut 56.09 
Budu Cantemir 26.11 
Jorăşti 37.67 
Vinderei 88.27 
TOTAL G.F. FOCŞANI 1001.10 

 
 

- 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 in calitate de autoritate contractanta. 

 
 
11.    Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii  

     În prezent, în conformitate cu prevederile Legii 289/2002 republicată, cu modificările si 
completarile ulterioare, institutia noastra a avizat un număr de 6 (şase)  studii de fezabilitate si un numar 
de 6 (sase) 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 ,  
suprafata fondului forestier din raza G.F. Focşani urmează a creşte cu cca 167  ha. 
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12.  În anul 2017 s-au emis doua decizii  de ocupari  temporare pentru o suprafata de 0.7310 
ha si trei decizii  de scoateri definitive din fondul forestier national pentru  o suprafata de 0.0319 
ha, la care s-a oferit in compensare o suprafata de 0.7490 ha. 

13. În conformitate cu Legea 107/2011, privind comercializarea materialelor forestiere de 
reproducere a O.M. 1028/2010 privind aprobarea delimitării şi descrierii regiunilor de provenienţa 
pentru material de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile sursa 
identificată şi selecţionat pentru speciile de interes forestier din România, publicat în M.O. 617/2010,, ,  
O.M. 1645/2013, pentru aprobarea Catalogului Naţional al materialelor de bază şi al modelului filei 
Catalogului Naţional al materialelor de bază, publicat în M.O. 539/2013 şi a O.M. 930/2012, personalul 
împuternicit din cadrul Gărzii Forestiere Focşani  a emis în anul 2017  un  număr de 180 de certificate 
de identitate pentru producatori de material forestier de reproducere.  

  
14. In conformitate cu prevederile OM 2525/2016 și OM 3397/2012 au fost verificate doua studii 

de fundamentare pentru includerea în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România 
a pădurii Argintărie, proprietate privată aparținând S.C. CASCADE EMPIRE SRL și administrată de 
Ocolul Silvic Carcade Empire SRL si a pădurii Colții Balei, proprietate publică a statului administrată de 
Ocolul Silvic Cislău. 

 
15. In conformitate cu prevederile H.G. 715/2017  privind parteneriatele incheiate intre unitatile 

administrative teritoriale si ocoalele silvice au fost raportate ca fiind incheiate un numar de 78  
parteneriate cu un volum necesar  de 218756 mc, disponibil 24916 mc si cu un volum de lemn livrat in 
cadrul parteneriatelor de 15037 mc.  

 
16. In conformitate cu prevederile H.G. 864/2016  privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis 

pentru asigurare  serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si 
fizice care desfasoara activitati economice,  daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala 
cu 30 ha“  au fost verificate un numar de 760 documentatii aferente suprafetei 2091ha cu o valoare de 
103449 lei. 

17. În cursul anului 2017, pe raza de activitate a Gărzii Forestiere Focșani s-au produs 16 incendii 
de pădure și vegetație din afara fondului forestier, fiind afectată o suprafață de 102 ha. 

 
18. Activitatea de implementare cinegetica 

 
În domeniul managementului activităţii de vânătoare au fost intreprinse 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.A.P., propunerile cotelor de recoltă pentru sezonul de 
vânătoare 2017 - 2018. 

      Au fost verificate un umăr de 7 solicitări privind reaşezarea și suplimentarea cotelor de recoltă 
pe fondurile de vânătoare. 

      În cursul anului 2017, urmare a solicitărilor MAP 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 (2 contracte atribuite prin licitaţie 
publică), judeţul Brăila (2 contracte atribuite prin licitaţie publică). 

      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 4 
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fonduri cinegetice şi la transferul cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2017- 2018, 
conform anexelor la O.M. nr.316/2017 și O.M. nr.428/2017, între vechiul gestionar şi noul gestionar, 
întocmindu-se în acest sens, procesele verbale de predare-primire. 

      În cursul lunii aprilie 2017 au fost calculate tarifele datorate de gestionari bugetului de stat 
pentru tranşa a II-a din sezonul de vânătoare 2016-2017, conform prevederilor înscrise în contractele de 
gestionare. 

      În cursul lunii iulie 2017 au fost întocmite notificări pentru încasarea sumelor restante şi a 
penalităţilor calculate la acestea. 

      În perioada octombrie- decembrie 2017 au fost calculate tarifele datorate de gestionari 
bugetului de stat, pentru tranşa a I-a din sezonul de vânătoare 2017-2018, atât pentru cota de 16% cât și 
pentru cota de 81%, 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. 

      Au fost verificate un număr de 4 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. 

 
 

Deasemenea în cadrul Direcţiei de Implementare şi Avizare s-au mai desfaşurat 
următoarele activităţi: 

� S-au verificat un  număr de 29 documentaţii în conformiate cu prevederile Legii 374/2006; 
� Au fost analizate un număr de 551 contracte de servicii silvice în conformitate cu 

prevederile Legii46/2008. 
� S-au efectuat recepţii de lucrări privind împădurirea terenurilor degradate pentru o 

suprafaţă de 3269 ha. 
� S-a  participat la un număr de 8  sedinţe în calitate de membri în Comisia de Analiză 

Tehnică în conformitate cu prevederile H.G. 1076/2004. 
� Au fost verificate şi avizate un număr de 8 documentaţii privind lucrările de îngrijire în 

conformitate cu prevederile Legii46/2008 – Codul Silvic. 
� Au fost verificate şi avizate un număr de 10 documentaţii privind lucrările de regenerare 

în conformitate cu prevederile Legii46/2008 – Codul Silvic. 
� Au fost intocmite documentatiile de actualizare a sumelor aferente devizelor generale 

ale obiectivelor de investitii pentru un numar de 26  perimetre de ameliorare prin impaduriri.   
 

 
III.  SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL ȘI ADMINISTRATIV 

 
                       Prevederile bugetare aprobate  pentru cheltuielile exercitiului financiar privind anul 2017 
sunt de 8.338.000 lei si se compun din :   
  .  Cheltuieli de personal                      3.427.000 lei 
  .  Cheltuieli materiale                               858.000 lei 
                        .  Transferuri (sprijinirea pror.de paduri)               3.524.000 lei                                    
                      .  Despagubiri civile                                                  112.000 lei 
                      .  Cheltuieli de capital                                               417.000 lei 
 
       Creditele bugetare repartizate (deschise)  la 31 decembrie 2017  pentru cheltuielile sunt de  
8.230.041 lei si se compun din: 
  . Cheltuieli de personal                                               3.332.300 lei 
  . Cheltuieli materiale                                                      853.000 lei 
                      . Transferuri(sprijinirea prop.de paduri)                      3.523.691 lei 
                      . Alte cheltuieli (depagubiri civile)                                111.787 lei 
                        . Cheltuieli de capital                                                      409.263 lei                    
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              Creditele bugetare consumate, respectiv platile nete de casa pana la 31decembrie 2017 sunt de 
8.015.169 lei si se compun din :  
    . Cheltuieli de personal                  3.303.276  lei  
   . Cheltuieli materiale                                 745.154  lei 
                         . Transferuri                                                                  3.445.689  lei 
              . Alte cheltuieli (depagubiri civile)                                 111.787  lei 
                         .  Cheltuieli de capital (Cb.1,2-dotari independente)      409.263 lei ( sau achizitionat 6 
autoturisme si calculatoare,laptop+licenta,aparatura pentru masuratori de specialitate. 
   Tot in exercitiul financiar 2017 s-au acizitionat uniforme si echipamente in valoare de 134.918,05 lei 
pentru cei 37 personal silvic. 
 
              Cheltuielile efective privind activitatea curenta desfăşurata sunt de 9.888.570 lei si se compun 
din :  
  -  Cheltuieli de personal                  2.874.604  lei  
  -  Cheltuieli materiale                                 298.277  lei 
                        -  Transferuri                                                                  3.445.689  lei 
                        -  Alte cheltuieli(despagubiri civile)                                 111.787  lei 
                        - Cheltuieli de capital                                                     2.379.726  lei 
 
              Cheltuielile totale ; includ : a)-amortizarea mijloacelor fixe inregistrata, 01.01- 31.12.2017  in 
suma de  162.137  lei . 
 

ANALIZA FINANCIAR-CONTABILA A CONTURILOR DIN BILANT 
 

1.Mijloace fixe – cont 213 ,214 
Soldul mijloacelor fixe este de 875.928 lei, aferent mijloacelor fixe existente la 31.12.2017, se 

compune din :  
 
 

      - grupa 2                           0 lei 
                                    - grupa 3                                           1.114.118 lei  
                                    - grupa 4                                              402.203 lei 

  Total                                   1.516.321 lei 
  Uzura aferenta perioadei de utilizare de la punerea in funcţiune, a mijloacelor fixe conform HG 

2139/2004, pana la 30.12.2017 este in valoare de 640.393 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 31.12.2017 este de  875.928 
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 20.590.834 lei . 

 
2.Obiecte de inventar – cont 303  
 

Soldul contului la 31.12.2017  este de 325.708  lei. 

Mijloace băneşti si alte valori 
Alte valori - cont 532, prezintă sold debitor in valoare de 35.550  lei  reprezinta 

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

                 In acest cont s-au incasat  tarifele de vanatoare pentru transa II-2016-2017, transa I-a 2017-
2018 in suma de 1.552.345 lei. Soldul contului ‚,411”Clienti incerti sau in litigiu este de 1.780.857 lei 
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pentru care s-au calculat cotele de 16% si 81%  impozit pentru  gestionarii  fondurilor de vanatoare 
domeniul public al statului si penalitati contractuale de intarziere. 
                                       

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

salariului din luna decembrie 2017 se deconteaza in luna ianuarie 2018. 
 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  
 
              Contul 117 prezinta sold creditor in suma de  21.119.978 lei 
                   

Decontari, creditori si alte surse 
  Contul  462 – creditori diverşi, are sold creditor in valoare de 302.278 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 prezinta sold creditor in suma de  zero  lei la 31.12.2017, iar contul 404 
furnizori pentru investitii are un sold creditor in valoare  de  158.807 lei  au fost achitate in data de 
03.01.2018 pentru lucrari receptionate in P.A. 

 S-au decontat lucrari de executie in P.A contractate in anul 2017 in valoare  de 2.166.277 lei. 
                 Activitatea financiar-contabila s-a desfăşurat conform Legii 82/1991 republicată cu 
modificarile si completarile ulterioare , Legea 500/2002 , Ordinul Nr.2021/2013 si Ordinul Nr.3315/2017 
referitor la inchiderea exercitiului bugetar 2017. Nu s-au efectuat cheltuieli nelegale,neoportune sau 
neeficiente respectand  bugetul de cheltuieli aprobat  de ordonatorul principal de credite. 
          
 
 
                         Compartiment juridic 
 

� S-au formulat apărări conform Codului de procedură civilă în 154 de dosare aflate pe rolul 
instanţelor de judecată, din care 112 de dosare având ca obiect plângeri contravenţionale, 35 
dosare având ca obiect litigii de competenţa instanţelor de contencios administrativ și 7 dosare de 
competenţa instanţelor civile. În cazuri justificate s-au exercitat căile de atac legale; 

� S-au formulat 22 de denuţuri care au fost înaintate organelor de urmărire penale competente din 
care 14 denunţuri referitoare la infracţiuni de tăiere ilegală şi furt de arbori, 1 denunţ referitor la 
infracţiuni referitoare la respectarea regimului cinegetic, 3 denunţuri privind reducerea suprafeţei 
fondului forestier fără respectarea dispoziţiilor legale şi 2 denunţuri privind infracţiuni incriminate 
de Codul penal. 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 3 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;   

� 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; 
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� 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. 

 
 

         Compartiment investiții, achiziții 
 

                       În anul 2017 s-au desfășurat proceduri de achiziție publică finalizate cu încheierea unui numar 
de  șase  contracte de servicii, ce au ca obiect întocmirea proiectelor tehnice pentru obiectivele incluse 
în Programul National de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția drumurilor naționale, dupa 
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, 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. 

         Valoarea totală a serviciilor de întocmire a proiectelor tehnice pentru perdele forestiere de 
protecție este de 40324,49 lei tva inclus. 

         De asemenea, având in vedere bugetul aprobat, au fost achiziționate prin utilizarea mijloacelor 
electronice SEAP, două autoturisme noi marca Dacia Duster la prețul de 149894,24 lei tva inclus și 
patru autoturisme marca Dacia Logan, la valoarea de 194292,35 lei tva inclus. Procedura  s-a  
desfasurat pe loturi, potrivit Legii 98/2016 privind achizițiile publice, iar ca urmare a accesării 
programului Rabla 2017, au fost obținute șase prime de casare prin AFM București. 
În vederea echipării personalului cu uniforme de serviciu, s-au desfasurat proceduri de cumparare a 
echipamentelor necesare, fiind achiziționate scurte personal silvic, pantofi teren, cizme cauciuc, 
pălării, camăși, curele, șosete și costume primăvară toamnă, in limita bugetului aprobat.   
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         Tot în cursul acestui an s-au achizitionat accesând catalogul electronic disponibil în SEAP 
instrumente utilizate la măsurarea elementelor dendrometrice la arbori si bușteni: clupa electronică 
MD II 800 MM la valoarea de 7999,18 lei cu tva, VERTEX IV-instrument electronic măsurare 
înalțimi la valoarea de 7999,18 lei cu tva și VERTEX L 5 CUSTOM PILE –instrument pentru 
măsurat stive bușteni la valoarea de 8673,91 lei cu tva. 
Pentru o bună dotare a instituției au fost achiziționate în limita bugetului alocat urmatoarele 
echipamente informatice: multifuncționale- 9 buc, laptopuri-9 buc, desktopuri-4 buc.  

        
 
 
 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 primul semestru al anului 2017 la nivelul compartimentului  resurse umane, comunicare, 
relaţii cu mass- media, compartiment ca parte componentă a  Serviciului financiar- contabil, juridic  si 
administrativ din structura Gărzii Forestiere Focşani, s-au desfăşurat următoarele activităţi :  
 

1. Garda Forestieră Focşani şi-a început activitatea în anul 2017 cu următoarea structură de personal:  
        

Numar de posturi            Organigrama  

 OMMAP nr. 1928/05.10.2016  

Vacante  Ocupate  

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE  65 32 33  

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE COND. 7 2 5  

din care 1 f.publica de cond suspendata  1  

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXEC. 58 30 28  

Nr. Total Functii contractuale   0 0 0  

NR. TOTAL POSTURI GF FOCSANI 65 32 33  

 
2. Garda Forestieră Focşani, în baza avizului ANFP nr. 58949/2016 a organizat concurs de recrutare 

în data de 17 ianuarie 2017 – proba scrisă,  în vederea ocupării a 21  funcţii publice de executie 
vacante ( de specialitate silvică şi juridică) . Au fost declaraţi admişi la concurs 8 persoane, cărora 
li s-au emis actele administrative de numire în funcţia publică pentru care au concurat începând cu 
15 februarie 2017; 

3. Garda Forestieră Focşani a organizat  concurs de promovare în funcţia publică de conducere de 
şef de birou al biroului Garda Forestieră Judeţeană Buzău, termen planificat de ANFP pentru 
susţinerea probei scrise - 07 februarie 2017.  Cu 20 februarie 2017  funcţia publică de conducere 
de şef  birou a fost ocupată; 

4. Pe tot parcursul lunii ianuarie 2017 a avut loc  procesul de evaluare a funcţionarilor publici de 
execuţie şi de conducere,  rapoartele de evaluare fiind însuşite de tot personalul şi regăsindu-se la 
dosarul profesional al fiecărui funcţionar public;  

5. În urma evaluării nevoilor de formare profesională la nivelul instituţiei s-a elaborat Planul de 
formare profesională pentru anul 2017, plan care a stat la baza desemnării funcţionarilor publici 
care vor participa la programele de formare ; 

6. Planul anual de perfecţionare va fi îndeplinit în limita fondurilor disponibile în bugetul instituţiei. 
Precizăm faptul că  s-a alocat  în acest scop suma de 40 mii lei, sumă aprobată de ordonatorul 
principal de credite prin bugetul de cheltuieli nr.1053/AP/13/14.03.2017; 

7. S-a solicitat tuturor salariaţilor instituţiei programarea concediilor de odihnă pentru anul 2017; 
Concediile de odihnă, se acordă salariaţilor în funcţie de programarea concediilor de odihnă 
pentru anul 2017 şi cu respectarea prevederilor legale pentru acordarea celorlalte tipuri de 
concedii; 
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8. 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 declaratiile de 
interese pentru toti functionarii publici din cadrul acestei institutii- proces finalizat în luna mai 
2017 prin afişarea acestora pe site-ul Garzii Forestiere Focşani;  

9. Au fost emise, pe parcursul semestrului I 2017 , un număr de 122  decizii  cu privire la activităţile 
specifice Gărzii Forestiere Focşani şi deasemenea  s-a asigurat comunicarea actelor administrative 
cu caracter individual către persoanele interesate şi aducerea la cunoştinţă publică a celor cu 
caracter interinstituţional;  

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

11.  Situaţia posturilor ocupate şi vacante la 30 iunie 2017 s-a prezentat  astel :  
 

Numar posturi                                                                  

Organigrama  

Vacante  Ocupate  

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 65 22 43 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 7 0 7 

din care :   f.publică de conducere  suspendată   1 

                   f. publice de conducere ocup.temp   3 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 58 22 36 

din care: -    funcţii de execuţie  suspendate   0 0 2 

                   -   funcţiI de executie  detaşate    2 

                  -   functii de executie  

tempor.vacante 

  2 

                     -  posturi nefinanţate   3  

NR. TOTAL POSTURI  Garda Forestieră  

FOCŞANI 

65 22 43 

 
12. S-au transmis în termenul stabilit de lege toate raportările privind evidenţa funcţiilor publice şi 

funcţionarilor publici, etică către ANFP , Statistică etc.; 
13. 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, rectificarea, păstrarea şi evidenţa 
dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă pentru  funcţionarii  
publici din cadrul instituţiei noastr;  

14. S-a asigurat transparentizarea tuturor informaţiilor de interes public cu privire la structura de 
personal, veniturile salariale lunare, regulamente, SNA 2016-2020 , etc.; 

15. În al doilea semestru al anului 2017, începând cu 1 iulie 2017 s-au emis deciziile  nominale cu 
reîncadrarea personalului în conformitate cu prevederile art.36 din Legea – cadru nr.153/2017  
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

16. Au fost emise, pe parcursul semestrului al  II – lea  2017 , un număr de 364  decizii  cu privire la 
activităţile specifice Gărzii Forestiere Focşani şi deasemenea  s-a asigurat comunicarea actelor 
administrative cu caracter individual către persoanele interesate şi aducerea la cunoştinţă publică 
a celor cu caracter interinstituţional;  

17.  In vederea recrutării şi ocupării posturilor vacante de specialitate silvică şi economică ,  au fost 
declansate trei proceduri de concurs , obţinîndu-se avize favorabile de organizarea a acestora din 
partea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru 22 august 2017, 20 septembrie 2017 şi 4 
octobrie 2017. În urma acestor concursuri au fost ocupate trei posturi de executie iar prin transfer 
în interes de serviciu s-a mai ocupat un post începînd cu 1 decembrie 2017;  

18.  La 31 decembrie 2017 structura de personal a Gărzii Forestiere Focşani se prezintă astfel :  
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GARDA FORESTIERA FOCSANI      Organigra

ma  

Posturi  Posturi   

CUI  16435869        Vacante   Ocupate  

Numar total Functii publice     65 20 45  

Numar total Functii publice de conducere     7 1 6  

 : din care ( 1) O  functie publica de cond. Suspendata    1  

                        (2) functie de conducere temporar ocupate    2  

Numar total functii publice de executie     58 19 39  

 :  (1) din care  functii publice de exect. Suspendate   0 2  

                   (2) functii publice de execut temp. vacante si detasate  2  

 POSTURI NEFINANŢATE       3   

TOTAL POSTURI GARDA FORESTIERA FOCSANI    65 20 45  

Anexa nr.5 H.G. nr.284/2016 = Anexa nr.1la H.G nr.743/2015    17+3   

 
                                 IV. Compartiment audit public intern 
 
                 Structura de audit public intern din cadrul Gărzii Forestiere Focşani este organizat sub formă 
de compartiment, prevăzut cu două posturi de auditor intern, din care unul ocupat, funcţii publice de 
execuţie, aflate 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 2017, 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 ordonatorului principal de credite  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 2017. 
                 Planul de audit public intern pentru anul 2017, aprobat de conducerea instituţiei a cuprins cinci 
domenii auditabile, domenii care au fost auditate. 
                 Misiunile de audit intern exercitate în anul 2017, 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 2017 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 2017 s-au dat asigurări managementului 
asupra funcţionalităţilor sistemului de control intern implementat la nivelul entităţii publice. 
              Planul de audit pentru 2017 a cuprins următoarele misiuni:  

• Auditul cheltuielilor cu deplasările; 
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• Situaţiile trimestriale şi anuale de raportare, imagine fidelă a rezultatelor financiare şi 
patrimoniale a instituţiei; 

• Auditul privind sistemele de conducere şi control; 

• Auditul resurselor umane; 

• Auditul privind organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare.              
                 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 2017 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.  
                 Conducerea entităţii auditate a întocmit planul de acţiune, unde au fost consemnate activităţile 
necesare implementării recomandărilor, atribuirea responsabilităţilor, rezultatele aşteptate şi termenele de 
realizare. 
                 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. 
                 În anul 2017 au fost asigurate condiţiile necesare perfecţionării profesionale a auditorului 
intern. Perfecţionarea continuă s-a realizat prin participarea la cursuri de perfecţionare cu tematică de 
audit intern şi control intern/managerial. 
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