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Raportul anual al Consiliului de administratie al RPLOS Padurile Fagarasului RA 
 

 

 Informatii despre componenta si activitatea Consiliului de administratie 

 Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Fagarasului RA este condusa de Consiliul de 

administratie care a delegat competentele executive catre sef de ocol. 

 Consiliul de administratie a RPLOS Padurile Fagarasului RA numit de cele 10 unitati 

administrativ teritoriale, respectiv Recea, Lisa, Voila, Cincu, Simbata de Sus, Beclean, Soars, 

Mindra, Hirseni, Fagaras a functionat in urmatoarea componenta : 

- domnul Ovidiu Ionescu – presedinte 

- doamna Bobirca Nicoleta – reprezentant al Ministerului Finantelor 

- doamna Malene Silvia - membru 

- Domnul Roman Iancu Iacob  - membru 

- domnul Broscotean Scirneciu Alexandru – membru 

 Activitatea consiliului de adminsitratie s-a desfasurat in conformitate cu urmatoarele 

prevederi : 

- Legea 15/1990 – privind reorganizarea unitatilor economice ca regii autonome si societati 

comerciale, Legea 31/1990. 

- Ordonanta de Urgenta nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Regulamentul de Organizare si Functionare al RPLOS Padurile Fagarasului RA in forma 

actualizata; 

- OUG nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic 

 In cursul anului 2018 Consiliul de Administratie s-a intrunit de 16 ori in cadrul sedintelor 

ordinare. 

 Prezenta administratorilor la sedinte a fost de 100% 

 La sedintele Consiliului de administratie a participat in calitate de invitat din partea regiei 

ing. Stanciu Catalin – sef ocol si Dobrea Tatiana – contabil sef. 

 Fixarea datelor sedintelor s-a efectuat dupa consultarea si stabilirea de comun acord cu 

fiecare administrator in parte, iar mapa continand ordinea de zi propusa si materialele aferente au 

fost puse la dispozitia membrilor consiliului si a celor 10 unitati administrativ teritoriale, cu cinci 

zile inainte de data fixata pentru sedinta. 

 In anul 2018 Consiliul de administratie a emis un numar de 16  hotarari, din care cele mai 

importante decizii se refera la : 

- “Aprobarea realizarilor si repartizarea profitului net aferent anului 2017 “ 

- “Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018” 

-  “Aprobarea actului constitutiv al regiei “ 

 Toate hotararile au fost adoptate cu respectarea legislatiei in vigoare a “Regulamentului de 

organizare si functionare al RPLOS Padurile Fagarasului RA” si au fost duse la indeplinire de 

salariatii regiei. 

 Consiliul a dezbatut punctual si a concretizat prin hotararile emise si alte probleme din sfera 

managementului regiei. 

http://www.padurilefagarasului.ro/
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  Mentionam si faptul ca in cadrul sedintelor, consiliul de administratie a discutat si 

analizat principalii indicatori economico-financiari, obiectivele si indicatorii de performanta 

realizati in semestrul I, cumulat cu semestrul II, astfel ca la finele anului 2018, se poate observa 

indeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta ale directorului si membrilor consiliului de 

administratie, astfel : 

Nr. 

crt. 

Indicatorul UM Program Realizat la 2018 

1 Cifra de afaceri, total din care:  14040000 14994533 

 Masa lemnoasa total, din care  mc 68101 55654 

  lei 13200000 11876888 

 - Masa lemnoasa pe picior agenti 

economici 

mc  22016 

  lei  4466321 

 - Masa lemnoasa  fasonata agenti 

economici 

mc  10187 

  lei  4660268 

 - Masa lemnoasa nevoi locale mc  23451 

  lei  2750299 

 Alte venituri, din care lei 840000 3117645 

 Prestari servicii lei  439496 

2 Profit brut lei  3792706 

3 Punere in valoare Mii mc 98,8 70,3 

4 Taieri de ingrijire:  104,2 35,4 

 degajari ha 84,0 14,9 

 curatiri ha 20,2 20,5 

 Rarituri ha   

5 Impaduriri    

 integrale ha 45,5 44 

 completari ha 14,8 14,8 

6 Ajutorarea regenerarilor naturale ha 541,0 361,2 

7 Lucrari de intretinere a 

plantatiilor 

 302,0 138,8 

 Mobilizarea solului in plantatii Mb/ha   

 descoplesiri ha 302,0 138,8 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 

crt 

Critetii de 

performanta 

Obiective de performanta UM Prevederi Realizat 

2018 

Grad de 

indeplinire 

1 Cifra de afaceri Cresterea cifrei de afaceri prin 

marirea veniturilor realizate din 

vanzarea materialului lemnos 

lei 14040000 13282730 95% 

2 Profit brut Cresterea profitului brut prin 

reducerea cheltuielilor 

lei 1579933 3792706 240% 

3 Rata profitului 

net 

Cresterea ratei profitului net 

calculata ca raport intre profitul 

net si cifra de afaceri x 100 

% 10 24 240% 

4 Cheltuieli la 

1000 lei 

Reducerea cheltuielilor totale la 

1000 lei calculate ca raport intre 

cheltuielile totale si veniturile 

totale x 1000 

lei 887 787 89% 

 Productivitatea 

muncii 

Cresterea productivitatii muncii 

calculata ca raport intre cifra de 

afaceri si numarul mediu de 

angajati 

Lei/an

gajat 

286531 282611  

99% 

 

 

 

 

CRITERII DE PERFORMANTA 

ale Consiliului de administratie al RPL OS Padurile Fagarasului RA pe anul 2018 

 

1. Cifra de afaceri  13282730 lei 

2. Profit brut     3792706 lei 

 

 Rata profitului net = Profit net : cifra de afaceri x 100(%) = 

   3792706 : 13282730 x 100 = 28,56 

 

 Cheltuieli la 1000 lei = Cheltuiei totale : vernituri totale x 1000 = 

           11802132 : 14994533 x 1000 = 787,10 

 

 Productivitatea muncii = cifra de afaceri : numar mediu de angajati 

        13282730 lei : 47 angajati =  282611 lei 

 

II Situatia si evolutia cifrei de afaceri pe parcursul anului 2018 a fost urmatoarea : 

ianuarie =       83.038 lei 

februarie =    339.338 lei 

martie  =  1.291.896 lei 

aprilie  =   927.854 lei 

mai  = 1.120.952 lei 

iunie  = 1.158.525 lei 

iulie  = 1.108.642 lei 

august  =    598.903 lei 

septembrie = 1.219.492 lei 

octombrie = 1.516.617 lei 

noiembrie = 1.282.236 lei 

decembrie = 2.635.236 lei   

 

 



I. Fond forestier 

  

 Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Fagarasului RA administreaza o suprafata totala 

de 21.202 ha fond forestier. 

 Din suprafata de 21.202 ha  7.646 ha sunt paduri de rasinoase, 13.395 ha paduri de foioase si 

161 ha alte terenuri. 

  

 In functie de proprietate fondul forestier administrat de regie se imparte in : 

13.456 ha apartin proprietatii publice a unitatilor administrativ teritoriale; 

     701 ha reprezinta fond forestier proprietate privata a unitatilor administrativ teritoriale; 

  6.882 ha fond forestier al composesoratelor; 

     141 ha fond forestier al unitatilor de cult ; 

       22 ha persoane fizice. 

  

 Din volumul total de masa lemnoasa destinat recoltarii pe anul 2018 in cantitate de 68.101 

mc , au fost valorificati 55.654 mc cu o valoare de  11.876.888 lei, 

- 22.016 mc au fost valorificati ca masa lemnoasa pe picior cu o valoare de 4.466.321 lei rezultand 

un pret mediu de 202,87 lei/ mc; 

-  33.638 mc au fost valorificati ca masa lemnoasa la drum auto cu o valoare de 7.410.567 lei 

rezultand un pret mediu de 220,31 lei/mc 

 

Total volum 

masa lemnoasa 

pe picior 

esalonat ag.ec. 

(mc) 

Din care pe luni 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

22016  -186 1944 1639 1906 1764 1714 2053 3928 2672 1581 3001 

  

 Din acest volum esalonat un numar de 13 contracte nu au fost facturate din diverse motive. 

Volumul nefacturat este de 5814 mc cu o valoare de 1.066.106 lei, astfel : 

- reziliat C. 130, p.4422 proprietar Comuna Simbata de Sus, agent SC Tudforest 2009 SRL cu un 

volum de 618 mc si o valoare de 116.802 lei; 

- Acte de punere in valoare anulate de Garda Forestiera Brasov, recalculate si recontractate: 

 - C. 45, p. 4300, proprietar Comuna Hirseni, cu un volum de 453 mc si o valoare de 47.565 

lei 

 - C. 46, p. 3991, proprietar Comuna Soars cu un volum de 985 mc si o valoare de 261.025 

lei 

 - C. 56, p. 4358, proprietar Composesoratul Breaza cu un volum de 106 cm si o valoare de 

13.780 lei; 

 - C. 125, p. 4444, proprietar Comuna Soars cu un volum de 1042 mc si o valoare de 225.072 

lei 

 - C. 133, p. 4464, proprietar Composesoratul Mailat Caplea cu un volum de 190 mc si o 

valoare de 28.500 lei  

- Acte de punere in valoare casate : C. 40, p. 4161, proprietar Composesoratul Piciorul Batran cu un 

volum de 69 mc si o valoare de 5.520 lei 

- Acte de punere in valoarea care au necesitat derogari : 

 - C. 16, p. 4267, proprietar Composesoratul Serban cu un volum de 100 mc si o valoare de 

11.060 lei; 

 - C. 58, p. 4387, proprietar Composesoratul Breaza, cu un volum de 69 mc si o valoare de 

10.350 lei 



 - C. 112, p. 4370, proprietar Composesoratul Serban cu un volum de 179 mc si o valoare de 

21.480 lei 

 - C. 114, p. 4416, proprietar Composesoratul Serban cu un volum de 200 mc si o valoare de 

20.000 lei; 

 - C. 122, p. 4437, proprietar Composesoratul Pleasa Paler cu un volum de 547 mc si o 

valoare de 109.400 lei. 

 

- Acte de punere in valoare in litigiu : 

 C. 41, p. 4090 si 4145, proprietar Comuna Hirseni cu un volum de 1164 mc, si o valoare de 

195.552 lei – litigiu Comuna Politica Margineni. 

 In anul 2018 au fost alocate ca drepturi in natura  5.370 mc din care 1.659 pentru UAT-uri si 

3.711 mc pentru composesorate. 

  La data de 31 decembrie 2018 masa lemnoasa pentru cota anului 2019 a fost pusa in 

valoare in proportie de 72% 

 Activitatea compartimentului fond forestier s-a caracterizat printr-un efort sustinut in ceea ce 

priveste aplicarea tratamentelor silvice a arboretelor ajunse la varsta exploatabilitatii tehnice, in 

ceea ce priveste recoltarea masei lemnoase afectata de doboraturi si rupturi de vant a fenomenului 

de uscare pentru asigurarea  starii de sanatate a padurii. 

 In luna decembrie a anului 2018 s-a finalizat actiunea de control al regenerarilor etapa I si 

etapa a II-a, concretizata prin procese verbale inaintate catre Garda Forestiera Brasov si aprobate de 

catre aceasta. 

 

 

II. PAZA FONDULUI FORESTIER 

 Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Fagarasului RA a avut in administrare si paza 

suprafata de 21.201,69  ha, din care: 

 

- 14.157,20 ha apartinand proprietatii publice a 10 UAT-uri si anume : 

• - Primaria Recea  – 1.561,10 ha 

• - Primaria Lisa  –    805,20 ha 

• - Primaria Voila  –      21,50 ha 

• - Primaria Cincu – 3.199,20 ha 

• - Primaria Simbata – 1.229,76 ha 

• - Primaria Beclean  – 1.194,30 ha 

• - Primaria Soars  – 3.193,40 ha 

• - Primaria Hirseni  – 1.869,40 ha 

• - Primaria Fagaras  –    257,00 ha 

• - Primaria Mindra –    826,30 ha 

 

-   6.881,97 ha apartinand celor 22 de composesorate . 1 comuna politica  si o societate 

comerciala 

• Composesoratul Familia Bacila – 140,50 ha 

• Composesoratul Familia Silea – 75,80 ha 

• Composesoratul Pleasa Paler – 542,00 ha 

• Composesoratul Serban – 334,50 ha 

• Composesoratul Fostii Coloni Breaza – 384,10 ha 

• Composesoratul Fostii graniceri Pojorta – 215,60 ha 

• Composesoratul Zanoaga – 256,50 ha 

• Composesoratul Greavu Gropana – 260,00 ha 

• Composesoratul Piciorul Batran Banciu – 429,00 ha 

• Composesoratul Piscul Alb Vaida Recea – 573,48 ha 



• Composesoratul Pleasa Berivoi Mici – 497,85 ha 

• Composesoratul Gropile Pietrele Popii Pietricea – 416,30 ha 

• Composesoratul Hirtop Baba – 615,10 ha 

• Composesoratul Giunca si Sotii – 109,79 ha 

• Composesoratul Mailat Caplea – 255,30 ha 

• Composesoratul Ileni – 705,48 ha 

• Composesoratul Fostii Coloni si Boieri Ucea – 598,30 ha 

• Composesoratul Boierii Nobili Piriul Danciului – 102,27 ha 

• Composesoratul Savastreni – 56,90 ha 

• Composesoratul Fostii coloni Corbi – 15,00 ha 

• Composesoratul Fostii Randasi din Voievodeni – 19,50 ha 

• Comuna Politica Voivodenii Mici – 75,10 ha 

• Composesoratul Margini Braniste – 17,50 ha 

• SC Viromet Victoria SA – 186,10 ha 

 

-        89,25 ha apartinand bisericilor : 

• Biserica Lisa – 11,52 ha 

• Biserica Apuseana Simbata de Sus – 1,70 ha 

• Biserica Rasariteana Simbata de Sus – 1,70 ha 

• Biserica Ortodoxa Vistea de Sus – 6,68 ha 

• Biserica Greco-Catolica Berivoi – 10,40 ha 

• Biserica Ortodoxa Vaida Recea – 12,40 ha 

• Biserica Ortodoxa Breaza – 11,00 ha 

• Biserica Ortodoxa Cincu – 24,77 ha 

• Biserica Ortodoxa Pojorta – 9,08 ha 

 

-      51,32 ha apartinand scolilor : 

• Scoala Generala Breaza – 3,10 ha 

• Scoala Generala Lisa – 3,50 ha 

• Scoala Generala Simbata de Sus – 12,90 ha 

• Scoala Generala Vistea – 9,92 ha 

• Scoala Generala Recea – 21,90 ha 

 

-      21,95 ha apartinand unui numar de 22 persoane fizice 

 

 In conformitate cu organigrama regiei si cu arondarea suprafetelor gestionarea si paza 

padurilor s-a realizat prin intermediul celor 5 districte si 27 de padurari gestionari. 

 Pe linie de paza a padurilor s-au realizat, in conformitate cu rapoartele de patrulare si 

condicile de serviciu un numar de 2.890 zile/om controale la circulatia materialului lemnos cu care 

ocazie s-au intocmit un numar de 57 procese verbale de contraventii si s-au aplicat amenzi incasate 

de catre I.P.J. si I.J.J. Brasov; s-au confiscat 111 mc material lemnos cu o valoare de  18.267 lei, 

care s-au valorificat prin licitatii si s-au facut venit la proprietarii pagubiti sau la bugetele locale. 

 Personalul tehnic a realizat pe parcursul anului 2018 un numar de 43 inspectii de fond in 

cantoane. Au fost depistati arbori taiati ilegal in volum total de 84 mc cu o valoare imputabila de 

35.339 lei. Valoarea a fost imputata personalului silvic vinovat. 

 In urma controalelor in fondul forestier s-au constatat taieri ilegale de arbori si s-au incheiat 

14 procese verbale din care : 

-  11 infractiuni cu un cuantum al valorii de 12.500 lei pentru un volum de 124,34 mc 

-   4 contraventii cu un volum de 10,38 mc pentru suprafete in afara fondului forestier 



 Au fost intocmite 4 plangeri penale din care cate una pentru Postul de politie Lisa, Recea si 

Cincu si una catre Parchetul de pe langa Judecatoria Fagaras. Pentru cantitatea de 73,12 mc  cu o 

valoare de 31.729 lei. Valoarea pagubelor produse fondului forestier prin actele de contraventii si 

infractiuni s-a recuperat de la cei vinovati. 

III. CULTURA SI REFACEREA 

 La stabilirea suprafetelor programate a se regenera in anul 2018 s-a avut in vedere 

asigurarea integritatii padurii prin regenerarea tuturor suprafetelor de padure de pe care s-a 

exploatat masa lemnoasa urmare a aplicarii taierilor de regenerare. S-a acordat o atentie deosebita 

stabilirii compozitiilor de regenerare, s-au avut in vedere de asemenea schimbarile factorilor 

climatici si edafici. In perioada  ianuarie 2018 – decembrie 2018 s-au executat lucrari de regenerare 

si intretinere a plantatiilor astfel : 

 

Lucrarea 

Program  

ha 

Program 

valoare 

Realizat  

ha 

Realizat  

valoare 

% 

cantitativ 

Impaduriri integrale si completari 58,60 ha 664.681 58,60 ha 446.656 100% 

Ajutorarea regenerarilor naturale 302 ha 647.934 139 ha 232.775 46% 

Intretinere plantatii si regenerari 

naturale 

752,10 ha 1.007.046 361 ha 518.552 52% 

 La capitolul impaduriri integrale si completari a fost parcursa toata suprafata. 

 Diferenta de valoare se datoreaza numarului de puieti care au fost prevazuti a fi plantati dar, 

la executarea lucrarii, s-a constatat ca nu era necesar. 

 

IV. PROTECTIA PADURILOR 

 

          Pentru menţinerea unei stări fitosanitare bune a pădurii în anul 2018 s-au realizat o serie de 

acţiuni privind depistarea, supravegherea şi combaterea următorilor dăunători forestieri: 

• TORTRIX VIRIDANA  – s-au amplasat 90 panouri cu nade feromonale Atravir; 

    intensitatea atacului a fost slabă, defolierile fiind sub 10% 

• GEOMETRIDE SP.(COTARI) – s-au amplasat 100 inele cu clei, intensitatea atacului a  

      fost foarte slabă, defolierile fiind sub 5% 

• HYLOBIUS ABIETIS  – s-a realizat combaterea chimică a gândacilor cu scoarțe  

    toxice de molid pe suprafaţa de  9 ha, imediat după    

              plantarea puieţilor. S-au folosit 300 scoarțe/ha.                            

Atacul a fost de intensitate medie.   

• LYMANTRIA MONACHA  – s-au amplasat 56 panouri cu nade feromonale Atralymon, 

    infestarea a fost slabă 

• IPIDE     – suprafaţa infestată a fost de 36,8 ha; pentru depistare şi  

    combatere s-au amplasat 614 curse feromonale tip aripi şi 44 

arbori cursă clasici; intensitatea atacului a fost medie în majoritatea suprafeţelor 

            Valoarea totală a lucrărilor de protecţia pădurii executate a fost de 34.406,40 lei, din care 

manopera 4.947,70 lei . 

 

V. DRUMURI FORESTIERE 

 Pentru anul 2018 au fost efectuate reparatii la drumurile forestiere dupa cum urmeaza 

 1 Primaria Lisa  reparatii in valoare de    11.455,20 lei 

 2 Primaria Recea reparatii in valoare de    16.715,88 lei 

 3 Primaria Harseni reparatii in valoare de    21.668,16 lei 

 4 Primaria Cincu reparatii in valoare de    10.469,24 lei 

 5 Primaria Soars reparatii in valoare de    45.736,92 lei 

 6 Primaria Sambata reparatii in valoare de             0,00 lei 

 7 Primaria Beclean reparatii in valoare de       7.349,92 lei 



 8 Composesorat  FCB Ucea reparatii in valoare de    12.473,28 lei 

 9 Composesorat  Serban  reparatii in valoare de         372,00 lei 

10 Composesorat  Greavu reparatii in valoare de             620,00 lei 

   TOTAL     12.686,60 lei 
 Valoarea cheltuielilor pentru aprovizionarea cu material necesar reparațiilor a fost de 

37.413,44 lei 

 Valoarea a rezultat în urma cheltuielilor făcute cu utilajele și materialele folosite pentru 

reparații drumuri forestiere. 

 Din analiza contabila a activitatii de drumuri a rezultat cheltuiala totala de 195.693 lei. 

Veniturile totale din facturarea masei lemnoase către agenții economici au fost  237.275 un profit de 

41.582 lei 

 A fost consumata o cantitate de 10.164 litri carburanti cu o valoare de 52.336 lei. 

   

VI. SECURITATEA IN MUNCA 

 Activitatea de Securitate si Sanatate in Munca si prevenirea si stingerea incendiilor este 

efectuata de ing. HASU LIVIU IOAN angajat al RPLOS Padurile Fagarasului RA . 

 Instructajele angajatilor, la locul de munca si periodice lunare sunt efectuate de aceeasi 

persoana conform instructiunilor proprii elaborate de RPLOS Padurile Fagarasului RA. 

 In cursul anului 2018 nu s-au inregistrat accidente de munca sau alte evenimente pe linie de 

SSM si PSI. 

 Regia are contract pentru analize medicale cu SC CAMELNIC SRL. Valoare analizelor 

medicale efectuate în anul 2018 a fost de 2.540 lei 

 

VI. ACHIZITII 
 Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Fagarasului RA a derulat in perioada 

01.01.2018 – 31.12.2018 proceduri pentru urmatoarele servicii si anume : 

- servicii silvice : procedura cerere si oferta; 

- servicii de exploatare forestiera – procedura cerere si oferta 

- substante pentru protectia padurilor 

- puieti forestieri 

- servicii pentru lucrari silvice si exploatare. 

 In urma aplicarii procedurilor s-au incheiat un numar de 91 contracte si anume : 

- 90 contracte pentru exploatare forestiere cu o valoare totala de 2.418.937 lei, pentru un volum de  

42.138  mc, din care : 

 - 6.561 mc cu o valoare de  554.936 lei pentru suprafetele proprietate a composesoratelor; 

 - 34432 mc cu o valoare de  1.865.946 lei pentru suprafetele proprietate a uat-urilor. 

 Pana la 31 decembrie 2018 a fost exploatata cantitatea de 32.297 mc cu o valoare totala de 

2.005.119 lei. La aceasta valoare se adauga : lucrari drumuri executate de terti 144.794 lei, spart 

lemn si scos apropiat 74.500 lei 

- 1 contracte pentru lucrari silvice in valoare de 1.988.259 lei, cuprinzand urmatoarele lucrari: 

- pepiniere valoare contractata = 106.258 lei; valoarea decontata 71.228 lei 

- impaduriri si completari valoare contractata = 369.888 lei; valoare decontata 298.624 lei 

- lucrari intretinere in regenerari, valoare contractata = 1.351.266 lei; valoare decontata 751.327 lei 

- lucrari protectie, valoare contractata =  20.088 lei, valoare decontata 4.948 lei 

- degajari si curatiri, valoare contractata =  140.759 lei; valoare decontata 45.409 lei 

- 1 contract pentru servicii juridice 22.800 lei 

- 1 contract pentru servicii paza sediu in valoare de 5.997 lei 

- 1 contract intretinere case de marcat in valoare de 5.381 lei 

- 1 contract medicina muncii in valoare de  2,540 lei 

- 1 contract intretinere IT in valoare de 5.302 lei 

 

V. Financiar – contabil 



1. La data de 31.12.2018 situatia imobilizarilor se prezinta astfel : 

- Soldul, la 01.01.2018, pentru imobilizari necorporale, conturile 205, 208  reprezentand licente si 

programe  este de 27.902 lei. In anul 2018 s-a achizitionat un program pentru implementarea 

controlului intern managerial si licente antivirus in valoare de 3.626 lei. 

 In timpul anului au fost calculate amortizari in valoare de 6.035 lei. Valoarea amortizarilor 

pentru investitii necorporale la data de 31.12.2018 este de  27.708 lei. Valoarea ramasa este de 194 

lei. 

- amenajare terenuri (drum tractor Primaria Lisa ) contul 2121, in valoare de 394.382 lei, amortizare 

totala in valoare de 61.378 lei, din care in anul 2018 = 16.495 lei; valoarea ramasa este de 333.004 

lei. 

- Echipamente tehnologice – cupa IFRON, atomizor, extindere sitem alarma cu o valoare de 

inventar 9.177 lei. La data de 31.12.2018 amortizarea totala era de 7.789 lei, ramanad de amortizat 

doar sitemul de alarma in valoare de 1.461 lei; 

- Autoturisme si autoutilitare , valoarea de inventar la inceputul anului 2018 era de 272.834 lei din 

care : 

• 1 dacia duster , 59112 lei, amortizata integral 

• 2 dacia logan, 73.574 lei, amortizate integral 

• 1 dacia logan, 26.248 lei, amortizata integral 

• 1 suzuki, 13.900 lei, amortizata integral 

• 1 Toyota Hilux in valoarea de 100.000 lei, amortizare 31.915 lei, valoarea ramasa 68.085 lei 

• aparatura de birou, calculatoare, multifunctionala, valoare de 25.901 lei amortizare 3.354 lei, 

valoarea ramasa 16.072 lei. 

 

IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE 

 

Situatia stocurilor la 31.12.2018 a fost urmatoarea : 

 

Denumire Suma in lei 

Materiale consumabile  9.206 

Obiecte de inventar  10.903 

Puieti in pepiniere si stocuri material lemnos  340.246 

  

 Situatia inventarierii la 31.12.2018 
 Regia Publica Locala Ocolul Silvic Padurile Fagarasului RA a efectuat inventarierea anuala 

a patrimoniului public al entitatii, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii 82/1991 

republicata si a Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 

efectuarea inventarierii patrimoniului. 

 Pentru efectuarea inventarierii s-au emis deciziile  nr. 16/29,10,2018 la inventarierea masei 

lemnoase si 17/29,10,2018 la inventarierea patrimoniului. In ambele deczii s-au stabilit comisia 

centrala si subcomisiile de inventariere, termenele de incepere si de finalizare a actiunii precum si 

termenul de depunere a procesului verbal la sediul regiei. 

 La data de 30,11,2018  s-a emis decizia nr. 18 prin care se stabileste prelungirea termenului 

punerii de acord a inventarului faptic cu cel scriptic. Prelungirea termenului s-a facut deoarece in 

perioada 18,01 – 25,01,2019  regia a fost supusa controlului curtii de conturi prin Camera de 

Conturi Brasov. 

 Rezultatele inventarierii pe perioada verificata au fost cuprinse in procesele verbale de 

inventariere din data de 31.01.2019 pentru masa lemnoasa si 567/28,02,2019 pentru patrimoniu 

inregistrate in contabilitate in exercitiul lunii februarie 2019. 

 La inventarierea masei lemnoase au fost inventariate un numar de 61 de partizi cu stocuri la 

drum auto. Volumul de masa lemnoasa inventariata a fost de 8.544 mc. 



 Din situatia comparativa a stocului faptic cu stocul scriptic s-a constatat o diferenta de 

395,90 mc. Contravaloarea de 44.690,20 lei aferenta masei lemnoase a fost calculata la valoarea de 

inlocuire, s-au intocmit angajamente de plata. Parte din valoare a fost recuperata din garantiile 

gestionare, parte din valoare urmeaza a fi recuperata prin retinere din salarii. 

  

 Din analiza inventarierii patrimoniului s-au constatat urmatoarele : 

1.   La valorile materiale si banesti existente in casieria regiei si in banci corespund din punct de 

vedere scriptic si faptic. 

• Soldul casei la data de 31.12.2018 corespunde cu monetarul, valoare 42.796,79 lei 

• Soldul conturilor curente in banci la 31.12.2018 insumau 968.139,24 lei din care 959.506,10 

lei in Raiffeisen Bank si 8.633,14 lei in Trezoreria Brasov. 

• Nu este deschis depozit aferent fondului de regenerare care ar trebui sa fie in valoare de 

606.337,81 lei 

• Sold depozit accesibilizare 669.680 lei in depozit Raiffeisen Bank fata de constituit 

694.661,28. Contul a fost alimentat pana la suma de 700.000 lei la data de 06,03,2019. 

• Soldul depozitului pentru garantii gestionare,  in valoare de 211.770,87 lei, a fost actualizat 

cu dobanda la zi a fiecarei persoane in parte functie de extrasul de cont. 

• numarul avizelor  de insotire a masei lemnoase, primare si secundare, numarul facturilor si 

chitantierelor, bilete la ordin, corespund cu stocul scriptic si sunt evidentiate in registrul de evidenta 

a imprimatelor cu regim special; 

• numarul tichetelor valorice pentru carburanti corespunde cu valoarea inregistrata in 

contabilitate. 

 

Situatia creantelor 

 La data de 31.12.2018 volumul creantelor inregistrate de societate au fost de 5.083.819 lei 

din care: 

-  4.064.497 lei clienti 

-     225.121 lei clienti incerti 

-      114.074 lei despagubiri 

-        2.767 lei sume de recuperat de la Casa nationala de Sanatate 

-      23.204 lei TVA de rambursat 

-    466.658 lei debitori diversi din care sume de recuperat de la UAT-urile care au prezentat pierdere 

in exercitiul financiar al anului 2017 suma de 382.354,77 lei 

-    187.498 lei valoarea amenajamentelor trecute si a obiectelor de inventar inregistrate ca cheltuieli 

in avans 

 

 

Situatia datoriilor societatii 

 La data de 31.12.2018 regia a inregistrat datorii in suma de  3.706.866 lei . 

 Datoriile pe termen scurt prezinta urmatoarele sume : 

-    1.144.147 lei furnizori (redevente, prestatii, materiale)  

-        81.188 lei salarii aferente lunii curente 

-      147.975 lei contributiile salariale ale asiguratilor, curente 

-          9.270 lei contributia unitatii aferenta salariilor de virat, curente 

-      211.643 lei garantii gestionare 

-      296.162 lei impozit pe profit, curent 

-         27.704 lei impozit salar, curent 

-        10.124 lei impozit aferent exploatarii resurselor naturale, curent 

-      270.003 lei garantii buna executie si garantie prejudicii, creditori diversi 

-      606.338 lei fond regenerare 

-      694.338 lei fond accesibilizare 

-      103.987 lei venituri in avans – Composesoratul Pietrele Popii Pietricea 



-      103.987 lei fond mediu, curent 

 

Situatia financiar contabila 

 In perioada analizata s-a urmarit incadrarea in prevederile BVC aprobat pentru anul 2018, 

indeplinirea obligatiilor catre bugetele de stat si cel local, cresterea profitului, cresterea cifrei de 

afaceri  si a productivitatii muncii precum si diminuarea cheltuielilor. 

 La data de 31.12.2018 RPLOS Padurile Fagarasului RA a realizat in urma activitatii depuse 

in aceasta perioada un profit brut in valoare de 3.787.322 lei , depasind cu  2.207.389 lei profitul 

brut preliminat. 

  

 Sinteza activitatii pentru perioada analizata se prezinta astfel 

 

Specificari Plan (lei) Realizat (lei) % 

Venituri din exploatare 14.040.000 13.632.747 97 

Venituri financiare 0 5.384  

Venituri totale 14.040.000 13.638.131 97 

Cheltuieli exploatare 12.460.067 9.845.425 79 

Cheltuieli financiare   0 

Cheltuieli totale 12.460.067 9.845.425 79 

Profit brut 1.579.933 3.792.706 240 

 

Veniturile din exploatare se compun din : 

Masa lemnoasa valorificata catre agenti economici 32,2 mii mc cu o valoare de  9.126.589 lei 

Masa lemnoasa vanduta la populatie             23,5 mii mc cu o valoare de  2.750.299 lei 

Venituri din prestari servicii            439.496 lei 

Venituri din despagubiri            205.400 lei   

Venituri din utilizarea fondului de conservare        966.346 lei 

Venituri din dobanzi                5.384 lei 

Venituri din productie in curs             67.370 lei 

Alte venituri din exploatare              77.247 lei 

Venituri din recuperare creante            -2.692 lei 

Total venituri anul 2018                  13.638.131 lei 

Profitul brut realizat este de 3.792.706 lei 

Impozitul pe profit este    de    600.306 lei 

 

 Fata de BVC preliminat, veniturile realizate au avut o evolutie descendenta realizandu-se in 

procent de  97 %, cheltuielile au scazut cu  21% 

 Profitul net al regiei se prezinta astfel 

- Total venituri  14.994.533 lei 

- Total cheltuieli   11.201.826 lei 

- Profit brut    3.792.707 lei 

- Impozit profit       600.306 lei 

- Profit net     3.192.401 lei 

 In conformitate cu Legea 56/2010 s-a constituit un fond de accesibilizare calculat ca 0,5% 

din valoarea masei lemnoase vandute si incasate in conditiile legii, provenita din produse principale 

si accidentale I in cuantum de 40.643 lei. Acest fond poate fi utilizat de catre regie numai pentru 

investitii majore determinate de modernizarea drumurilor forestiere, pentru corectarea torentilor si 

pentru construirea de noi cai de acces in fondul forestier. 



 Conform Legii 167/14.iulie 2010 regia a calculat, declarat si virat la Administratia fondului 

pentru mediu 2% din valoarea lemnului de lucru valorificat in cuantum de 162.511 lei. 

 In conformitate cu Legea 46/2008 – Codul silvic s-a calculat fond de regenerare si 

conservare in procent de 15% din cantitatea de masa lemnoasa pusa in valoare aferenta taierilor 

principale si accidentale I cu o valoare1.093.670 lei. Din acest fond s-a fost utilizat pentru lucrarile 

de impaduriri, lucrari de completari, intretinere,  plantatii, ajutorarea regenerarii naturale, degajari 

suma de 1.049.790 lei si a fost restituit la cererea proprietarilor suma de 123.366 lei 

 Lucrarile pentru producerea puietilor forestieri au fost in valoare de 86.824 lei la un numar 

de 119 mii puieti. 

 

Investitii 

  In anul 2018 nu au fost achizitionate mijloace fixe. 

 

 

 Alte precizari 

 S-au respectat sarcinile prevazute la articolul 10 din Legea Contabilitatii 82/1991, 

republicata privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii. 

 Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in 

documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 

31.12.2018. 

 Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala 

a elementelor patrimoniale. 

 S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in 

vigoare. 

 

V. COMPARTIMENTUL JURIDIC 

 Si in anul 2018 regia a contractat serviciile juridice cu CABINETUL AVOCAT ROMAN 

ADRIAN HORATIU. 

  

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie al RPL OS Padurile Fagarasului RA 

Prof.dr.inginer Ovidiu Ionescu 

 

 


