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         In anul 2016 suprafata de padure administrata de  Regia  Autonoma Ocolul Silvic Valea 

Sieului este de 13996.56 ha.In acest an s-au preluat 100.9 ha de padure in  proprietate a 

comunei Sieu Magherus ,si 60 ha persoane fizice .  

  

I.LA ACTIVITATEA DE FOND FORESTIER se constata  ca s-a exploatat cantitatea 

31362mc, din care 21420 mc la agenti economici, 9279 mc la populatie si 663 mc la scoli, 

gradinite si primarii . 

NR.
CRT. PRIMARIA 

volum vindut in 2016 

obs. total 

din care 
agenti 
economici populatie 

Scoli,gradinite
,sedii primarii 

1 MONOR 1162 537 488 137 
 2 BATOS 296 176 120 

 
  

3 SIEUT 0 0 0 0   

4 SIEU 181 42 111 28   

5 MARISELU 17626 16502 1116 8   

6 TEACA 4635 1974 2576 85   

7 GALATII BISTRITEI 3395 1437 1755 203   

8 LECHINTA 1788 366 1342 80   

9 SIEU MAGHERUS 584 95 439 50   

10 SINTEREAG 1625 291 1262 72 
 11 SIEU ODORHEI 70 

 
70 

 
  

   TOTAL 31362 21420 9279 663   
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La activitatea de punere in valoare, s-au constituit 154 de partizi la UAT-uri, cu un 

volum de 32450mc, iar la persoane fizice un numar de 378partizi cu un volum de 1595 mc ,44 

partizi la composesorate si parohii cu un volum de 2628 mc fiind inventariate un numar de cca 

150 mii arbori . 

 S-au executat lucrari de ajutorare a regenerarilor naturale pe 29.4 ha,  

-lucrari de degajari s-au executat pe 45.1 ha la primarii, 

-lucrari de curatiri pe 21.2 ha la primarii, 8 ha la composesorate ( I.Florean Sieut ) 

-lucrari de rarituri s-au executat pe 309.6 ha la primarii , 40.6 ha la composesorate si 10.3 ha la 

biserici  

- taieri principale s-au executat pe 63.15 in suprafata primariilor,7.5 ha taieri rase si progresive 

la composesorate si parohii. 

 De asemenea, se afla in curs de reamenajare suprafata de padure a comunelor Lechinta 

si Galatii Bistrtei . 

  

La activitatea de cultura padurilor. 

 
Preocuparea pentru regenerarea suprafetelor de pădure de pe care s-a 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 

2016 obiective prioritare în programul de activitate. 

În campania de împăduriri din primăvara anului 2016 a fost parcursă cu lucrări de 

regenerare suprafata de 69,35 ha, fiind realizate regenerări naturale pe 23,30 ha, iar 

împăduriri pe 46,05 ha. 

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

completări curente pe 16,34 ha, lucrări de revizuirea puietilor pe suprafata de 27,00 ha., 

descoplesirea plantatiilor si regenerarilor naturale pe o suprafata de 283,14 ha. precum si 

mobilizari de sol pentru o cantitate de 6,00 mii buc.  

Inaintea efectuarii lucrarilor de impaduriri in anul 2016, 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 34,54 ha.  

În campania de împăduriri din primavara anului 2016 s-au utilizat 271.058 puieti 

forestieri din care 47.560 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 47.560 puieti apti de plantat. 



 

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

II si III ) pe o cantitate de 292,00 ari ( pepinierele Sintereag, Gura Haitii si Fundoaia 

Dipsei ). Deasemenea in toamna anului 2016 s-au efectuat lucrari de recoltare conuri de 

rasinoase ( Pinus cembra ) si de recoltat, uscat, polenizat artifificial, protectia, uscarea 

conurilor si semanat 10 kg.samanta de pin., precum si infiintarea unei pepiniere la 

Budac pe suprafata de 10 ari.   

 

La activitatea de paza a padurilor 
 

In comparatie cu anul 2015 cind pagubele in padurile Ocolului Silvic Valea 

Sieului R.A. au fost de 53.219,65 lei, in anul 2016 s-au constatat pagube de 33.592,98 

lei, an in care s-au efectuat un numar de 43 controale partiale si de fond in cantoanele 

de paza de pe raza ocolului comparativ cu anul 2015 in care s-au efectuat un numar de 

40 controale de fond si partiale. In anul 2016 in urma controalelor de fond si partiale s-a 

constatat un volum total taiat in delict de 164,537 mc. din care a fost justificat de 

personalul silvic un volum de 113,297 mc., pentru 10,296 mc.s-a acordat riscol normal 

al serviciului, raminind nejustificat un volum de 40,944 mc. care a fost imputat 

personalului silvic cu o valoare de 7.422,37 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 87 procese 

verbale de constatare a contraventiilor silvice cu un volum de 113,297 mc.material 

lemnos taiat in delict si o valoare de 21.896,87 lei aplicindu-se totodata amenzi de 

89.050 lei. 

La controlul circulatiei materialului lemnos pe drumurile publice am efectuat un 

numar de 115 zile/om control. In cursul anului 2016 s-a mai incheiat un numar numar 

de 9 procese verbale la pasunat ilegal prin fondul forestier  aplicindu-se amenzi in 

cuantum de 7.700 RON precum si o contraventie de detinere ilegala material lemnos 

aplicandu-se o amenda de 3000 lei. 

In anul 2016 s-a confiscat un volum de 28,537 mc.valorificat prin licitatii 

publice. 

 

Protectia padurilor: 

 

Activitatea de protectia pădurilor, desfăsurată în anul 2016, 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 2017. 

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 2016, s-a executat: 

-  imbaierea radacinilor puietilor pentru o cantitate de 289,170 mii puieti,  

- s-au amplasat un numar de 9,770 miibuc. scoarte toxice pentru Hylobius,  

- un numar de 0,98 miibuc. baterii cursa pentru Hylastes  

- un numar de 189 curse cu aripi tip Cluj pentru combaterea ipidaelor  

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

- s-au protejat un numar 20.00 miipuieti contra vatamarilor produde de vanat 

- s-a executa stropirea culturilor de molid contra daunatorului Hylobius a. pe o 

suprafata de 33,40 ha. 

 

Situatia financiar contabila la 31.12.2016 

      
Ocolul Silvic Valea Sieului , in anul 2016 , a inregistrat  venituri din valorificarea 

materialului lemons la agenti economici si la populatie  in suma de 5.978.910 lei,  

astfel:  
      -5.305.415 lei, din vanzarea  masei  lemnoase  la  agentii  economici  , 

      -673.495 lei   din vanzarea lemnului de foc  la populatie si pentru  nevoile locale 

ale primariilor. 

 Astfel, la agentii  economici  s-a vandut un volum  de 21420 mc de  lemn in faze si pe 

picior iar la  populatie  si pentru nevoile locale ale primariilor s-a vandut   cantitatea  

de 9942 mc lemn de foc. (din care 663 mc pentru nevoile locale ale primariilor -sedii 

primarie ,scoli si gradinite).  

Alte venituri realizate in acest an : 

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

proprietati ); 

 -16.000lei reprezinta venituri din vanzarea puietilor si semintelor forestiere. 

 - 46.252 lei, reprezinta valoarea puietilor plantati din pepinierele cantonale proprii 

precum si a samantei  (Zambru); 

-53.358 lei reprezinta pretul de cost al puietilor din  pepinierele cantonale . 

 - 733.434 lei  reprezinta venituri din fondul de regenerare utilizat; 

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

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

Totalul  veniturilor  inregistrate in anul 2016, este de 7185248 lei. 



 

      

Cheltuielile  de  administrare a  fondului  forestier cuprind: 

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

1.899.074 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 837.643 lei; 

 - cheltuieli de exploatare a masei lemnoase, ,in suma de 160538 lei; 

- cheltuieli cu protectia padurii ,in suma de 42148 lei; 

-cheltuieli cu servicii de amenajare, in suma de 38830 lei. 

-cheltuieli de punere in valoare in suma de 58478 lei. 

- cheltuieli cu  intretinerea pepinierelor cantonale ,in suma de  24845 lei; 

- cheltuieli cu materiale si lucrari de reparatii curente la drumuri ,in suma de 114580 lei; 

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

suma de 217660 lei 

- ch.cu taxa de mediu,  in suma de 105260 lei; 

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

de  624394 lei. 

-ch.de constituire a  fondului de drumuri  cf. Legii 56/2010, in suma de  25240 lei; 

-cheltuieli cu impozit pe teren(inclusiv majorari aferente) ,in suma de 87434 lei; 

-cheltuieli cu impozitul pe veniturile din exploatari forestiere, in suma de 12.690 lei; 

-cheltuieli cu alte impozite si taxe,onorarii si alte taxe judiciare, in suma de 12.584 lei; 

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

transport auto si tractor, in suma de 175462 lei 

 -cheltuieli cu inchirierea sediului administrativ al asociatiei in suma de 45140 lei; 

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

spatiu, cheltuieli postale  si cu telefonia ,ch.cu imprimate si furnituri de birou ,servicii 

de protectia muncii, servicii publicitare ) in suma de 82146 lei. 

-cheltuieli  cu impozitul pe profit ,in suma de 388955 lei ; 

Totalul cheltuierilor efectuate in anul 2016 este de 4.953.102 lei. 

 

*  In cursul anului 2016 s-au efectuat plati nete  catre bugetul local al comunelor, 

in suma de 1.265.128 lei. (472255 lei din profitul anului 2015) 

La 31.12.2016  contul de executie al activitatii desfasurate , pe fiecare asociat , se 

prezinta astfel :    

 

  

 

                 SEF OCOL,                                                CONTABIL SEF, 

               Ing.Cira Silviu                                               ec.Emrich Liliana 


