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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

GARDA FORESTIERĂ RÂMNICU VÂLCEA
Cod de inregistrare fiscala : 16428357

Sediul : Municipiul Rm.Valcea ; Str. Carol I ; Nr. 37 ; Cod postal : 240173 ; Jud.Valcea
Tel. : 0250-820219 ; Fax: 0250-820218 ; E-mail : itrsvrmvl@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE

Perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

Comisariatul de Regim Silvic şi Cinegetic Ramnicu Valcea / Garda Forestiera Rm. Valcea,

cu sediul în Mun. Ramnicu Valcea , din str.Carol I, nr.37, jud. Valcea, functioneaza in baza O.U.G.

nr. 58/2012, O.U.G. nr. 32/2015 , H.G. nr. 38/2015 si H.G. nr. 743/2015 având arondate judetele

Valcea, Olt, Dolj, Gorj şi Mehedinţi .

Structura organizatorica a Garzii Forestiere Rm. Valcea este aprobata conform
Ordinului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr.1468/2015 la nivelul a 75 de
posturi din care 74 functii publice si 1 personal contractual.

Situatia efectiva a personalului din cadrul institutiei noastre la data de 31
octombrie 2015 se prezinta astfel :

39 posturi – ocupate functionari publici
36 posturi – vacante, dupa cum urmeaza:

- 6 functii publice de conducere
- 29 functii publice de executie
- 1 personal contractual

I. Activitatea compartimentului resurse umane in anul 2015 s-a concretizat in
urmatoarele:

1. Pe tot parcursul lunii ianuarie 2015 a avut loc in cadrul C.R.S.C. Rm. Valcea campania de
evaluare a functionarilor publici de executie si de conducere cu exceptia celor numiti
prin Ordin de ministru, fisele de evaluare fiind insusite de tot personalul si regasindu-se
la dosarul profesional al fiecarui functionar public;
2. In urma evaluării nevoilor de formare profesională la nivelul institutiei s-a elaborat
Planul de formare profesională pentru anul 2015 care s-a transmis ordonatorului principal de
credite ;
3. S-au transmis in termenul stabilit de lege toate raportarile privind evidenta functiilor
publice si functionarilor publici catre ANFP pe portalul de management, Statistica,
M.M.A.P.;
4. S-a elaborat Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 şi s-a transmis
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atat la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici in format electronic, cat si la M.M.A.P. in
vederea aprobarii acestuia – conditie esentiala pentru ulterioarele promovari in grad profesional si
promovari in clasa;
5. S-a solicitat la ordonatorul principal de credite suplimentarea fondului de salarii aprobat prin
buget in vederea declansarii ulterioare a procedurilor pentru promovarea functionarilor publici din
aceasta institutie;
6. Au fost depuse la ANI in format PDF cat si pe suport de hartie , declaratiile de avere si
declaratiile de interese pentru toti functionarii publici din cadrul acestei institutii . De asemenea
acest proces s-a finalizat cu afisarea acestora pe site-ul C.R.S.C. Rm. Valcea;
7. Ca urmare a aplicarii prevederilor O.U.G nr. 32/2015 si H.G. nr. 743/2015,
compartimentul resurse umane a procedat la emiterea de decizii pentru reincadrarea
personalului preluat de la CRSC Rm. Valcea la Garda Forestiera Rm. Valcea;
8. Pe parcursul anului 2015 s-au vacantat 2 posturi de executie ca urmare a pensionarii la limita de
varsta si s-a aprobat transferul la cerere pentru un numar de 2 consilieri gradul superior;
9.Lunar, in prima decada se transmite la M.M.A.P. situatia posturilor vacante si a posturilor
ocupate.

II.Controlul silvic şi cinegetic

a) Control regim silvic

Nr.
crt. S P E C I F I C Ă R I Cumulat

2015 Observaţii

1 Nr.controale regim silvic şi mat. lemnoase 812

2 Nr. verificări pentru avize şi aprobări 638

3 Nr. sesizări penale 18

4 Valoare prejudicii din infracţiuni
456 930

lei

5 Nr. contravenţii constatate 485

6 Valoarea amenzilor contravenţionale
1 937 900

lei

7

Material lemnos confiscat fizic - Total, mc 486

lemn de lucru - mc 298

cherestea - mc 3

lemn de foc - mc 185

pomi de Crăciun - buc - 154
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Material lemnos care nu se regăseşte confiscat contravaloric - TOTAL
mc 2 349

lemn de lucru - mc 513

cherestea - mc 244

lemn de foc - mc 1 592

9 Volum tăiat ilegal - mc 1 239

10 Nr. retrageri de autorizaţii de funcţionare a structurilor silvice de
administrare -

11 Nr. suspendari autorizaţii de practică -

12 Nr.retrageri autorizaţii de practică pers. silv. -

13 Nr. sesizări verificate 167

b) Controlul cinegetic

Nr.
crt. S P E C I F I C Ă R I Cumulat

2015

1 Nr. controale de fond efectuate 91

2 Nr. acţiuni de combatere a braconajului 23

3 Nr. cazuri de braconaj constatate 27

4 Evaluări trofee şi verificări privind corectitudinea efectuării acestora 253

5 Nr. verificări la birou privind respectarea autorizaţiilor de vânătoare 27

6
Nr. controale acţiuni de vânătoare ( autorizaţiile existente,armament,
muniţie, rase cîini) 40

7 Nr. sesizări penale 1

8 Valoarea prejudiciilor din infracţiuni 14600

9 Nr.contravenţii constatate 16

10 Valoarea amenzilor contravenţionale 4000

11 Nr.controale privind respectarea clauzelor contractuale 50

12 Nr. controale privind îndeplinirea criteriilor de licenţiere 36
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13 Nr.verificări privind reaşezarea cotelor de recoltă pe fondurile de vânătoare 121

14 Nr. propuneri retragere licenţe de gestionare 0

15 Nr. sesizări verificate 159

c ) Emiterea acordurilor de distribuire si utilizare a formularelor cu regim special
si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Craciun,

- au fost eliberate un numar de 1709 acorduri de distribuire si utilizare a documentelor cu
regim special, operatorilor economici care exploatează, comercializează sau debitează
materiale lemnoase ;
- au fost retrase un numar de 18 acorduri de distribuire si utilizare a documentelor cu regim
special, operatorilor economici care exploatează, comercializează sau debitează materiale
lemnoase
- au fost preluate exporturile de date cu raportările lunare de la operatorii
economici şi realizarea importului de date pe serverul SUMAL;
- au fost efectuate alte operaţiuni, privind gestionarea programului SUMAL
(ştergerea şi corectarea avizelor suprapuse şi dublate, transmiterea de mesaje prin poşta
electronică privind recepţionarea raportărilor lunare de la operatorii economici).

d) Activitati de implementare a sistemului “due diligence” (DDS), prevazut de
Regulamentul U.E. nr. 995/2010 in baza Metodologiei de exercitare a atributiilor de control
aprobata prin O.M. nr. 819/2015, precum si de indeplinire a obligatiilor de construire a
bazelor de date necesare si de programare a controalelor privind detinerea si implementarea
sistemului “due diligence (DDS) / centralizare si raportare a rezultatelor controalelor
efectuate la operatori, comercianti si organizatii de monitorizare” :
- instruirea personalului Garzii Forestiere Rm. Valcea referitoare la modul de aplicare si
implementare DDS;
- elaborarea planului de control DDS;
- efectuarea unui numar de 60 controale la operatori (ocoale silvice)

III. Activitatea compartimentului de implementare, programare, sinteze şi
statistică

Principalele realizări înregistrate în cursul anului 2015 se referă la:

1. Scoateri definitive si ocupari temporare din fondul forestier naţional
Au fost verificate in teren si la birou, si s-au emis urmatoarele aprobari:

- de scoateri definitive – 19 documentatii
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- de scoateri temporare - 72 documentatii

2. Situatia avizarii lucrărilor de amenajare a pădurilor

Personalul silvic din cadrul biroului a participat la un număr de 20 şedinte de conferinţa a
- I- a de amenajare, la un număr de 12 şedinţe de conferinţa a –II- a de amenajare şi 10 recepţii
de teren privind amenajarea pădurilor.

3. Situatia verificarii actelor de punere in valoare

Au fost verificate si aprobate un număr de 382 acte de punere în valoare.

4. Avizarea documentaţiilor care urmăreau aprobarea derogarilor de la
prevederile amenajamentelor silvice

Au fost verificate şi avizate 20 documentaţii prin care se solicita aprobarea derogarii
de la prevederile amenajamentului silvic, ca urmare a producerii doborâturilor şi rupturilor de
vânt, a atacului de ipide.

IV.Alte activităţi desfăşurate:

1.Verificarea documentaţiilor şi eliberarea autorizaţiilor pentru confecţionarea dispozitivelor
speciale de marcat .

S-au verificat un număr de 65 dosare înaintate de operatori economici care
exploatează masa lemnoasa, eliberându-se un număr de 65 autorizaţii pentru confecţionat
dispozitive dreptunghiulare de marcat material lemnos .

2. Regenerarea padurilor
Receptia lucrarilor executate in cadrul perimetrelor de ameliorare:

Situatia lucrarilor de reconstructie ecologica a terenurilor degradate, aprobate in cadrul
Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole
degradate, derulat de Administratia Fondului pentru Mediu

Nr.

Crt.

Judetul Denumire proiect Suprafata
P.A.

Beneficiar

1. Olt Perimetrul de Ameliorare
Gura Padinii, com Gura

Padinii-Olt

80.52 ha Consiliul local Gura Padinii,
jud.Olt
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2. Olt Perimetrul de Ameliorare
Urzica II Olt

101.3 ha Asociatia Proprietarilor
Privati Urzica Olt

3. Olt Perimetrul de Ameliorare
Coteana Olt

110.77 ha Consiliul local Coteana,
jud.Olt

4. Mehedinti Perimetrul de Ameliorare
Darvari MH

76.9 ha Consiliul local Darvari,
jud.Mehedinti

5. Dolj P.A. Camp,
com.Ostroveni –DJ

107.93 Asociatia Ostrosilva,

Jud. Dolj

6. Dolj P.A. Daneti III,
com.Daneti-DJ

143.92 Asociatia Daneti,

Jud. Dolj

7. Dolj P.A. Marsani 4, jud.Dolj 150,03 Asociatia de proprietari
Marsani

8. Dolj P.A. Celaru, jud.Dolj 150,39 Asociatia de proprietari
Celaru

9. Dolj P.A. Dabuleni 150.00 Primaria Dabuleni

TOTAL JUD. DOLJ – 5 proiecte 702.27 ha

TOTAL JUD. OLT- 3 proiecte 292.59 ha

TOTAL JUD. MEHEDINTI -1 proiect 76.9 ha

TOTAL GENERAL GARDA FORESTIERA RM.
VALCEA

1774.03 ha

Situatia investitiilor privind reconstructia ecologica a terenurilor degradate, aprobate
in cadrul Programului de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor
agricole degradate, derulat de Administratia Fondului pentru Mediu prin Consiliile Judetene,
in calitate de coordonator la nivel de judet

Nr.

Crt.

Jud. Denumire proiect Suprafata
P.A.

Beneficiar Stadiul lucrarilor



7

1 Olt Perimetrul de Ameliorare
Corabia, jud.Olt

50.9 ha Primaria
Corabia

S-au impadurit 20.0 ha in
2012

2 Olt Perimetrul de Ameliorare
Visina Noua, jud.Olt

52.4 ha Primaria
Visina Noua

Impadurit

2011

3

Olt Perimetrul de Ameliorare
Orlea-Olt

71.25 ha Primaria Orlea,
jud.Olt

Impadurit

2011

4 Olt Perimetrul de Ameliorare
Obirsia, Olt

18.5 ha Primaria
Obirsia –Olt

Impadurit

2010

5 Olt Perimetrul de Ameliorare
Visina - Olt

30.0 ha Primaria
Visina Olt

Impadurit

2010

6 Valcea Perimetrul de Ameliorare
Stoenesti Valcea

38.56 ha Primaria
Stoenesti,
jud.Olt

Impadurit

2011

Reusita definitiva in 2015

7 Dolj Perimetrul de Ameliorare
Mischii - Dolj

114.0 ha Primaria
Mischii, jud.

Dolj

Impadurit 2010

Sistate lucrarile datorita
litigiilor legate de

executarea lucrarilor

8 Mehedi
nti

Perimetrul de Ameliorare
Cocoru - Mehedinti

73.0 ha Primaria
Gogosu, jud.
Mehedinti

Impadurit

2010

TOTAL JUD. Valcea – 1 proiect 38.56 ha

TOTAL JUD. OLT- 5 proiecte 223.05 ha

TOTAL JUD. DOLJ- 1 proiect 114.0 HA
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TOTAL JUD. MEHEDINTI- 1 proiect 73.0 HA

TOTAL GENERAL GARDA
FORESTIERA RM. VALCEA

448.61 ha, din care s-au impadurit 417.71 ha

Situatia perimetrelor de ameliorare finantate de la bugetul de stat:

Nr.
Crt.

Judetul Denumire proiect Suprafata
ha

Beneficiar Stadiul
lucrarilor

1. Olt Perdele forestiere de protectie din zona
de campie a judetului Olt – comuna
Urzica

62.81 Asociatia
Proprietarilor
Privati
Urzica Olt

RD in 2015

2. Olt Reconstructie ecologica forestiera pe
terenuri degradate, constituite in
perimetrul de ameliorare Vadastrita,
comuna Vadastrita, judetul Olt

51.2 Asociatia
Proprietarilor
Privati
Urzica Olt

Conf.grafic

3. Olt Reconstructie ecologica forestiera pe
terenuri degradate, constituite in
perimetrul de ameliorare Stefan cel
Mare, com.Stefan cel Mare jud Olt

195.32 Asociatia
Proprietarilor
Privati
Urzica Olt

Conf.grafic
Calamitate
in 2015 pe
62% din
supr

TOTAL 309.33

V.COMPARTIMENTUL JURIDIC

 S-au formulat apărări conform Codurilor de procedură civilă si penala în 83 dosare din
care :
- Civile 75
- Penale 8
- Solutionate 38
- Nesolutionate pana in prezent 45

 S-au formulat 18 denunţuri care au fost înaintate organelor de urmărire penale
competente din care 8 denunţuri referitoare la infracţiuni de tăiere ilegală şi furt de arbori, si 6
denunţuri referitoare la infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, 2 pe reducere suprafata
fond forestier si 1 fals in acte sub semnatura privata.

 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 niciun caz de decădere din anumite drepturi;

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

 Au fost analizate, din punct de vedere juridic, documentaţiile de scoatere din fond
forestier;
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 Au fost analizate, în vederea vizării, contractele în care instituţia este parte contractantă
sau în care a incheiat contracte sau acte adiţionale în urma împuternicirii acordate de
autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
 S-a urmărit respectarea procedurilor cu privire la achiziţiile publice;
 S-au analizat, în vederea vizării, deciziile interne ale instituţiei;
 S-a acordat din oficiu sau la cerere consiliere personalului de specialitate;
 S-au întocmit note informative interne pentru informarea si corecta aplicare a

legislaţiei;
 S-a comunicat intregului personal legislaţia de specialitate şi s-au acordat consultaţii

privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale;
S-au acordat consultaţii în ce priveşte eficientizarea comunicarii intre institutie si terţe persoane;
A fost avizata o documentatie privind infiintarea si functionarea unui ocol silvic privat pe raza
judetului Mehedinti;

 A fost rezolvată întreaga corespondenţă repartizată acestui compartiment.

VI.COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

Compartimentul de achizitii publice impreuna cu celelalte compartimente din cadrul institutiei a
derulat un numar de 17 proceduri, respectiv 17 cumparari directe in vederea incheierii urmatoarelor
contracte:

- 6 contracte de furnizare;
- 11 contracte de prestari servicii;

Activitatea a constat in intocmirea documentiilor, organizarea procedurilor de achizitie publica si
incheierea contractelor de achizitie publica in conformitate cu OUG nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, si HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

VII. ACTIVITATEAECONOMICO-FINANCIARA

Garda Forestiera Ramnicu Valcea reprezintă la nivel teritorial, autoritatea publică centrală

care coordonează, supraveghează şi efectuează prin inspectiile silvice şi de vanatoare din

compunere, activitatile de implementare si control al regimului silvic si de vanatoare din judetele

arondate.Organizarea şi conducerea activităţii financiare se execută în conformitate cu normele

stabilite prin Legea contabilităţii nr.82/1991-republicata si a Legii nr. 500/2002 finantelor publice

cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Date de identificare ale institutiei:

 codul fiscal :16428357

 adresa: str.Carol I, nr 37, Ramnicu Valcea,judetul Valcea
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 conturi deschise la Trezoreria Ramnicu Valcea :

CONT IBAN DENUMIRE

RO08TREZ23A830400100101X - Salarii de baza

RO06TREZ23A830400100113X -Indemnizatii de delegare

RO07TREZ23A830400100301X - Contributii de asigurari sociale de stat

RO23TREZ23A830400100302X - Contributii de asigurari de somaj

RO39TREZ23A830400100303X - Contributii de asigurari sociale de

sanatate

RO55TREZ23A830400100304X - Contributii de asigurari pentru accidente

de munca si boli profesionale

RO87TREZ23A830400100306X - Contributii pentru concedii si

indemnizatii

RO90TREZ23A830400200101X - Furnituri de birou

RO09TREZ23A830400200102X - Materiale pentru curatenie

RO25TREZ23A830400200103X - Încalzit, Iluminat si forta motrica

RO41TREZ23A830400200104X- Apa, canal si salubritate

RO57TREZ23A830400200105X - Carburanti si lubrifianti

RO73TREZ23A830400200106X - Piese de schimb
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RO89TREZ23A830400200107X - Transport

RO08TREZ23A830400200108X - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

RO24TREZ23A830400200109X - Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

RO69TREZ23A830400200130X - Alte bunuri si servicii pentru întretinere

si functionare

RO25TREZ23A830400200200X - Reparatii curente

RO88TREZ23A830400200501X - Uniforme si echipament

RO67TREZ23A830400200530X - Alte obiecte de inventar

RO39TREZ23A830400200601X- Deplasari interne, detasari, transferari

RO69TREZ23A830400201100X - Carti, publicatii si materiale

documentare

RO68TREZ23A830400201300X - Pregatire profesionala

RO19TREZ23A830400201400X - Protectia muncii

RO62TREZ23A830400202500X - Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

RO75TREZ23A830400203004X - Chirii

RO06TREZ23A830400203030X - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
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RO62TREZ23A830400710101X - CAPITAL-INVESTITIIDocumentul

oficial de prezentare a situatiei patrimoniului si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, la data

de 30.09.2015 il reprezinta situatiile financiare.

2. Bilant la 30.09.2015

Redam mai jos principalele posturi bilantiere la data de 30.09.2015

Nr.crt Denumire indicatori Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

A B 1 2

1 TOTAL ACTIVE NECURENTE 22.168.012 21.127.613

2 TOTAL ACTIVE CURENTE 325.172 -1106.015

I TOTAL ACTIVE 22.493.184 20.021.598

3 TOTAL DATORII NECURENTE 2.689.567 484.237

4 TOTAL DATORII CURENTE 2.814.183 513.734

II ACTIVE NETE 19.679.001 19.507.864

III TOTAL CAPITALURI PROPRII 19.679.001 19.507.864

3. Utilizarea creditelor bugetare alocate la data de 31.10.2015 se prezinta astfel:

Credite bugetare deschise in anul 2015 din
bugetul de stat sunt:

Platile efectuate din fondurile alocate de la
bugetul de stat sunt:

1.594.207 lei din care: 1.566.482,27 lei din care:

- cheltuieli de personal : 1.176.927 lei - cheltuieli de personal 1.174.927 lei
- cheltuieli materiale : 417.280 lei - cheltuieli materiale :391.555,27lei
- cheltuieli capital :0 lei - cheltuieli capital :0 lEI
- despagubiri civile:0 lei - despagubiri civile:0 lei

- sume recuperate ani precedenti:-1676 lei - sume recuperate ani precedenti:-1676 lei

Alimentari din fondul de ameliorare:290502
lei

Plati efectuate din alimentarile din fondul de
ameliorare pentru cheltuieli de capital290.499lei
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INSPECTOR SEF,

ING. POENARU GHEORGHE

DIRECTOR,

Ing. Dinuca Gheorghe

Sef Serviciu,

Ec. Deaconu Felicia

Consilier juridic,

Jr. Bulacu Constantin


