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PREZENTAREA Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Sieului R.A. 

 

       In data de 21 octombrie 2008, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 4 a 

Adunarii generale a Asociatiei proprietarilor de padure Valea Sieului, de comun acord 

am hotarat infiintarea Regiei Autonome Ocolul silvic Valea Sieului R.A. care sa 

functioneze ca regie publica autonoma cu scop lucrativ de gospodarire a fondului 

forestier, a terenurilor cu vegetatie forestiera, a fondului cinegetic si piscicol apartinand 

membrilor asociati si a altor proprietari pe baza de contract. 

       Regia Autonoma Ocolul silvic Valea Sieului R.A. are ca scop gospodarirea 

durabila a fondului forestier, a fondurilor cinegetice si piscicole, a vegetatiei 

forestiere din afara fondului forestier, definite conform Codului silvic – Legea nr. 

46/2008, proprietatea asociatilor, precum si a adoptarii si aplicarii celor mai potrivite 

masuri pentru gestionarea eficienta, economica si ecologica a patrimoniului forestier. 

     Sunt membrii asociatii ai acesti regii autonome: 

- Somesan Toma               primar    comuna Mariselu 

- Iuga-Napeu Olimpiu      primar    comuna Sieu 

- Cotoc Marian                  primar    comuna Sieut 

- Cira Ioan                          primar    comuna Monor 

- Cotoi Dumitru                primar   comuna Batos 

- Mititean Sorin                primar   comuna Sieu Magherus 

- Bob Ioan                          primar   comuna Sintereag 

- Sfintean Sorin                 primar   comuna Sieu Odorhei 

- Muntean Damian Iustian primar  comuna Teaca 

- Florian Romeo                primar   comuna Lechinta 

- Gaurean Vasile               primar    Galatii Bistritei 
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Entitatea are, in principal, urmatoarele obiecte de activitate: 

- Silvicultura si alte activitati forestiere – cod CAEN 0210; 

- Exploatarea forestiera – cod CAEN 0220; 

- Colectarea produselor nelemnoase din flora spontana – cod CAEN 0230; 

- Activitati de servicii anexe silviculturii – cod CAEN 0240; 

- Comert cu ridicata al materialului lemons si al materialelor de contructii si 

echipamentelor sanitare – cod CAEN 4673; 

- Activitati de intretinere peisagistica – cod CAEN 8130; 

     Ocolul Silvic Valea Sieului R.A. s-a infiintat ca operator local cu personalitate 

juridica si de utilitate publica si functioneaza pe baza de gestiune economica si 

autonomie financiara, pentru administrarea fondului forestier. 

      Principalul obiect de activitate al regiei este administrarea padurilor si pasunilor 

alpine proprietatea publica a comunelor mai sus nominalizate, in suprafata totala , la 

data infiintarii de 4.600,9 ha, iar la 31.12. 2013 – 10.978, 9 ha. 

 

 VIZIUNEA, DECLARATIA DE MISIUNE SI OBIECTIVELE STRATEGICE 

 

      VIZIUNEA 

 

    Regia autonoma Ocolul silvic Valea Sieului RA are ca scop gospodarirea unitara si 

a fondului forestier proprietatea membrilor Asociatiei proprietarilor de padure Valea 

Sieului in vederea cresterii contributiei padurilor la imbunatatirea conditiilor de mediu 

si la valorificarea superioara a materialului lemnos rezultat, precum si alte produse si 

servicii specific. 

   De asemenea , Regia autonoma Ocolul Silvic Valea Sieului R.A. are ca scop 

gospodarirea pasunilor impadurite si a pasunilor alpine aflate in proprietatea membrilor 

Asociatiei proprietarilor de padure Valea Sieului situate in raza de activitate a ocolului 

(Dealurile Bistritei si Valea Sieului), in conformitate cu normele de gospodarire a 

pajistilor elaborate de autoritatea publica. 

 

    DECLARATIA DE MISIUNE 

 

   Gospodarirea fondului forestier , a fondurilor cinegetice si piscicole, a vegetatiei 

forestiere din afara fondului forestier definite conform Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, 

proprietatea publica a comunelor asociate , precum si administrarea pe baza de contract 

de administrare a terenurilor cu vegetatie forestiera apartinand altor prorietari care nu 

sunt membrii ai asociatiei; 



 

    Suprafata de 10.978,9 ha apartinand comunelor din care 3.771,2 ha in judetul 

Suceava pe teritoriul administrativ al comunelor Saru Dornei 2335,6 ha si Poiana 

Stampei 1435,8 ha. 

     In afara acestor suprafete, regia mai are contract de prestari servicii ( paza) pentru o 

suprafata totala de 2.857,7 ha, apartinand unor asociatii private, composesorate, parohii 

si persoane fizice. 

     Regia administreaza si  drumuri  forestiere : in lungime de 6,9 km si 2,7 km situate 

in suprafata proprietate  a UATC Lechinta, 2,6 km situat in suprafata proprietate  a 

UATC Galatii Bistritei,2,5 km situat in suprafata proprietate  a UATC Sintereag, 1,4 km 

situat in suprafata proprietate  a UATC Sieu-Magherus. 

      Aplicarea strategiei nationale si locale in domeniul silviculturii pentru padurile pe 

care le detine Asociatia proprietarilor de padure Valea Sieului, sau pe care le primeste 

in administrare pe baza de contract si actioneaza pentru apararea, conservarea si 

dezvoltarea durabila a fondului forestier si pentru gospodarirea fondurilor de vanatoare 

si pescuit (dobandite conform Legii) , pentru recoltarea si valorificarea produselor 

specific fondului forestier potrivit prevederilor legale in vigoare, in conditii de eficienta 

economica, exercitand atributii de serviciu public cu specific silvic. 

 

OBIECTIVE STRATEGICE 

 

Regia Autonoma Ocolul Silvic Valea Sieului isi propune urmatoarele obiective 

strategice: 

 

1. Gestionarea durabila a padurilor Comunelor: Mariselu, Sieu, Sieut, Monor, Sieu 
Magherus, Sintereag, Sieu Odorhei, Teaca, Lechinta, Batos, Galatii Bistritei, 
astfel incat sa isi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de 
regenerare, vitalitatea, sanatatea si in asa fel incat sa asigure, in prezent si in 
viitor, capacitatea de a exercita functiile multiple ecologice, economice si 
sociale permanente la nivel local, fara a crea prejudicii altor ecosisteme. 

2. Adoptarea si aplicarea masurilor necesare pentru pastrarea si dezvoltarea 
fondului forestier, a fondurilor cinegetice si piscicole, a vegetatiei forestiere din 
afara fondului forestier. 

3. Atragerea de fonduri si investitii pentru marirea fondului forestier, impadurirea 
terenurilor degradate, refacerea unor suprafete de padure cu consistenta 
redusa , refacerea infrastructurii drumurilor forestiere , imbunatatirea 
fondurilor cinegetice si piscicole. 

4. Valorificarea superioara a tuturor resurselor padurilor din administrare in 
conformitate cu prevederile amenajamentului silvic.  

 



 

 

 

 

DAREA DE SEAMA PRIVIND ACTIVITATEA OCOLULUI 

SILVIC VALEA SIEULUI RA PE ANUL 2015  

 
 

 I.LA ACTIVITATEA DE FOND FORESTIER se constata  ca s-au valorificat 

26012mc, din care 16555 mc la agenti economici, 8972 mc la populatie si nevoi primarii 

+scoli si 485 mc gratuitati, dupa cum urmeaza : 

 

NR.
CRT. PRIMARIA 

volum vindut in 2015 

obs. total 

din care 
agenti 
economici populatie gratuitati 

1 MONOR 1075 496 475 104 B.O.GLEDIN 

2 BATOS 10 
 

10 
 

  

3 SIEUT 165 
 

165 
 

  

4 SIEU 339 21 318 
 

  

5 MARISELU 13115 11889 1144 82  Incendii,inmormantari 

7 TEACA 4492 2103 2375 14 pompieri 

8 GALATII BISTRITEI 2678 1098 1580 
 

  

9 LECHINTA 2532 822 1425 285   

10 SIEU MAGHERUS 572 65 507 
 

  

11 SINTEREAG 967 61 906 
  13 SIEU ODORHEI 67 

 
67 

 
  

    26012 16555 8972 487   

 

La activitatea de punere in valoare, s-au constituit un numar de 676 partizi, cu un volum 

de 45426 mc, din care 41767 mc la UAT ( primarii ),759 mc la parohii, 1480 mc la 

composesorate,iar la persoane fizice un volum de 1420 mc fiind inventariate un numar de cca 

425 mii arbori . 

 S-au executat lucrari ingrijire in arboreta tinere : 

-lucrari de ajutorare a regenerarilor naturale pe 42.75 ha,  

-lucrari de degajari s-au executat pe 17.4 ha, 

-lucrari de curatiri pe 36.64 ha la primarii,si 3.0 ha la Composesoratul de padure COMPAD 

Posmus,  

-lucrari de rarituri s-au executat pe 346 ha la primarii , 14 ha la composesorate si 8.5 ha la 

biserici , din cauza ca nu toti proprietarii au amenajamente silvice in vigoare . 

- taieri principale s-au executat astfel : 

 -taieri rase UAT 19.8 ha , 



 

-taieri progresive definitive UAT 4.0 ha, 

-taieri succesive definitive UAT pe 4.0 ha, 

-taieri intermediare UAT pe 60.9 ha, 

-taieri de crang UAT pe 1.7 ha, 

-taieri de conservare UAT pe 67.1 ha . 

De asemenea, s-au parcurs in cadrul UATcu taieri de igiena si accidentale suprafata de 1966 

 ha . 

Pentru suprafetele cu contract de paza, s-au executat taieri rase pe 4.0 ha, taieri 

intermediare pe 9 ha, precum si taieri de igiena si accidentale  1 si 2 pe o suprafata de 1050 ha. 

Preturile medii de vanzare la agenti economici pe picior este de 222 lei/mc rasinoase 

,iar in faze la rasinoase 360lei/mc, fag 268 lei/mc, gorun 693 lei/mc . 

  

            La activitatea de cultura padurilor. 

 
Preocuparea pentru regenerarea suprafetelor de pădure de pe care sa recoltat masa 

lemnoasă urmare aplicării tăierilor de produse principale, pentru împădurirea terenurilor fără 

vegetatie forestieră, care nu au avut alte folosinte, atribuite prin amenajamentele silvice  

transmise în administrarea Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Sieului au constituit în anul 

2012 obiective prioritare în programul de activitate. 

În campania de împăduriri din primăvara anului 2015 a fost parcursă cu lucrări de 

regenerare suprafata de 46,52 ha, fiind realizate regenerări naturale pe 13,60 ha, iar 

împăduriri pe 32,92 ha. 

Pentru consolidarea plantatiilor înfiintate în anii precedenti, au fost realizate lucrări de 

completări curente pe 14,49 ha, lucrări de revizuirea puietilor pe suprafata de 103,44 ha., 

descoplesirea plantatiilor si regenerarilor naturale pe o suprafata de 247,70 ha. precum si 

mobilizari de sol pentru o cantitate de 22,00 mii buc.  

Inaintea efectuarii lucrarilor de impaduriri in anul 2015, Regia autonoma a mai executat 

si  transport puieti de la locul de cumparare la santierele de impaduriri si curatarea 

parchetelor in vederea impaduririlor pentru o suprafata de 21,75 ha.  

În campania de împăduriri din primavara anului 2015 s-au utilizat 235.058 puieti 

forestieri din care 129.410 puieti produsi in pepinierele proprii. 

 

  

 

            Pepiniere cantonale : 
 

In aceasta primavara inainte de inceperea lucrarilor de impaduriri integrale si 

completari, in pepinierele cantonale infiintate in anii anteriori s-au efectuat lucrari de 

scos puieti forestieri si repartizarea lor catre santierele de impaduriri pe proprietari in 

cantitate de 129.410 puieti apti de plantat. 

In pepinierele infiintate in anii anteriori s-au executat lucrari de plivit prasit ( prasila I, 

II, III si IV ) pe o cantitate de 53,00 ari ( pepinierele Sintereag, Gura Haitii si Fundoaia 



 

Dipsei ). Deasemenea in toamna anului 2015 s-au efectuat lucrari de infiintare de culturi 

noi din gorun pe o suprafata de 118 ari ( recoltat ghinda, arat, discuit grapat, semanat ), 

precum si infiintarea unei pepiniere la Blajeni pe suprafata de 29 ari.   

 

 

 

 La activitatea de paza a padurilor  
 

In comparatie cu anul 2014 cind pagubele in padurile Ocolului Silvic Valea 

Sieului R.A. au fost de 44.110,67 lei, in anul 2015 s-au constatat pagube de 53.219,65 

lei, an in care s-au efectuat un numar de 40 controale partiale si de fond in cantoanele 

de paza de pe raza ocolului comparativ cu anul 2014 in care s-au efectuat un numar de 

47 controale de fond si partiale. In anul 2015 in urma controalelor de fond si partiale s-a 

constatat un volum total taiat in delict de 204,089 mc. din care a fost justificat de 

personalul silvic un volum de 153,964 mc. raminind nejustificat un volum de 50,125 

mc. care a fost imputat personalului silvic cu o valoare de 7.513,79 lei. 

In sensul diminuarii starii contraventionale si infractionale am efectuat un numar 

de 254 zile/om control la actiunile de paza, incheindu-se astfel un numar de 3  procese 

verbale de constatare a infractiunilor silvice cu un volum de 32,372 mc.material lemnos 

taiat in delict si o valoare de 20.749,59 lei si 94 procese verbale de constatare a 

contraventiilor silvice cu un volum de 121,592 mc.material lemnos taiat in delict si o 

valoare de 24.956,27 lei aplicindu-se totodata amenzi de 80.950 lei. 

La controlul circulatiei materialului lemnos pe drumurile publice am efectuat un 

numar de 315 zile/om control, incheindu-se un numar de 7 proces verbal de 

contraventie silvice la transport material lemnos, 1 proces verbal de constatare a 

contraventie silvice la comercializare material lemnos si un numar de 16 procese 

verbale la pasunat ilegal prin fondul forestier  aplicindu-se amenzi in cuantum de 

25.100 RON, confiscindu-se totodata un volum de 45,531 mc.valorificat prin licitatii 

publice. 

 

 

 

 Protectia padurilor: 

 

Activitatea de protectia pădurilor, desfăsurată în anul 2015, a avut drept scop 

aplicarea măsurilor si lucrărilor de protectie adecvate, pentru asigurarea în permanentă, 

a unei stări fito-sanitare corespunzătoare pădurilor administrate. 

În toate pădurile , în perioada iunie-octombrie a anului precedent, s-au efectuat 

lucrări de depistare, cercetare statională si prognoză a insectelor defoliatoare specifice, 

conform instructiunilor în vigoare. Pe baza acestor lucrări si a rezultatelor obtinut, OS 



 

Valea Sieului a elaborat documentatia tehnica, constituita din statistica dăunătorilor, 

prognoza si proiectul programului lucrărilor de protectie a pădurilor pentru anul 2016. 

Măsurile fitosanitare au vizat, în principal, zonele în care arboretele au fost 

afectate de doborâturi si rupturi de vânt si de zăpadă. Totodată, s-a stabilit modul si 

perioada de amplasare a arborilor cursă si a curselor feromonale si, de asemenea, s-a 

stabilit efectuarea, cu prioritate, a exploatării si evacuării arborilor atacati pe picior. 

La activitatea de protectia padurilor, in cursul anului 2015, s-a executat imbaierea 

radacinilor puietilor pentru o cantitate de 100,988 mii puieti, s-au amplasat un numar de 

12,910 miibuc. scoarte toxice pentru Hylobius, un numar de 1,810 miibuc. baterii cursa 

pentru Hylastes un numar de 157 curse cu aripi tip Cluj pentru combaterea ipidaelor si 

s-au amplasat 46 buc. panouri cu clei pentru Lymantria m..  

 

Situatia financiar contabila la 31.12.2015 

              
Ocolul Silvic Valea Sieului , in anul 2015 , a inregistrat  din valorificarea 

materialului lemons la agenti economici si la populatie   venituri in suma de 

4.750.513 lei astfel:  
      -4.227.143 lei, provin din  masa  lemnoasa vanduta la  agenti economici  , 

      -523.370 lei  provin din masa lemnoasa vanduta la populatie. 

 Astfel, la agentii  economici  s-a vandut un volum  de 16.554 mc de  lemn in faze si pe 

picior iar la  populatie  s-a vandut   cantitatea  de 8971 mc lemn de foc din care 864 mc 

pentru nevoile locale ale primariilor ( sedii primarie ,scoli si gradinite).  

Alte venituri realizate in acest an : 

 -  170.096 lei , venituri din paza  si  prestari servicii (exploatari si marcari in 

proprietati ) 

 -   58.473 lei, reprezinta valoarea puietilor din pepinierele cantonale proprii;  

 - 597.243 lei  reprezinta venituri din fondul de regenerare utilizat; 

 - 224.247  lei reprezinta  alte venituri realizate(imputatii ,despagubiri si penalitati,, 

taxe de peiaj, taxe licitatii ,dobanzi bancare si alte venituri) 

Totalul  veniturilor  realizate in anul 2015, este de  5.720.572 lei. 

      

Cheltuielile  de  administrare a  fondului  forestier cuprind: 

-cheltuieli cu personalul de paza si administrativ  inclusiv  cotele aferente , in suma de  

1.579.082 lei; 
  -cheltuieli cu materiale de plantat, lucrari de impaduriri si lucrari de intretinere 

plantatii(zilieri,lucrari de descoplesiri,lucrari de curatare teren, cheltuieli cu lucrari de 

curatiri, degajari si ARN) in suma de 601.164 lei; 

 - cheltuieli de exploatare a masei lemnoase, ,in suma de 189.834 lei; 

- cheltuieli cu protectia padurii ,in suma de 4.920 lei; 



 

-cheltuieli cu servicii de amenajare, in suma de 20.987 lei. 

-cheltuieli de punere in valoare in suma de 89.707 lei. 

- cheltuieli cu  intretinerea pepinierelor cantonale ,in suma de  29.552 lei; 

- cheltuieli cu materiale  si lucrari de reparatii curente la drumuri ,in suma de 81.409 lei; 

- cheltuieli cu mijloace fixe achizitionate si receptionate precum si obiecte de inventar in 

suma de 46.585 lei 

- ch.cu taxa de mediu,  in suma de 83.428 lei; 

    -cheltuieli de constituire a fondului de  regenerare cf.Legii46/2008 Codul Silvic ,in suma  

de  637.288 lei. 

-ch.de constituire a  fondului de drumuri  cf. Legii 56/2010, in suma de  24.643 lei; 

-cheltuieli cu impozit pe teren(inclusiv majorari aferente) ,in suma de 78.260 lei; 

-cheltuieli cu impozitul pe veniturile din exploatari forestiere, in suma de 12.206 lei; 

-cheltuieli cu alte impozite si taxe,onorarii si alte taxe judiciare, in suma de 12.138 lei; 

-cheltuieli de intretinere si reparatii , combustibili ,piese de schimb la mijloacele  de 

transport auto si tractor, in suma de 174.696 lei 

 -cheltuieli cu inchirierea sediului administrative al asociatiei in suma de 42.685 lei; 

   -cheltuieli cu alte prestari servicii terti (servicii financiare de audit extern ,servicii de 

protectia muncii, servicii publicitare),in suma de 54.954 lei. 

-alte cheltuieli de exploatare ( echipament,, deplasari, cheltuieli postale , ch.intretinere 

spatiu, cheltuieli postale  si cu telefonia ,ch.cu imprimate si furnituri de birou  ) in suma 

de 153.764 lei. 

-cheltuieli  cu impozitul pe profit ,in suma de 289.666 lei ; 

_______________________________________________________________ 

Totalul cheltuierilor efectuate in anul 2015 este de 4.206.968 lei. 

 

*  In cursul anului 2015 s-au efectuat plati nete  catre bugetul local al comunelor, 

in suma de 1.241.343 lei;  
 

 

 

 

            SEF OCOL,                                                CONTABIL SEF, 

          Ing.Cira Silviu                                               ec.Emrich Liliana 
 


