
  

LISTA CUPRINZÂND  DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 

CONFORM  LEGII NR. 544/2001 
 

 

1.  DIRECŢIA DE CONTROL AL REGIMULUI SILVIC ŞI CINEGETIC 

Serviciul control al aplicarii regimului silvic si al trasabilitatii materialelor 

lemnoase 
 

 

- rapoarte sintetice privind activitatea serviciului de control silvic, 

- evidenţa taierilor ilegale, 

- procese-verbale de control de fond, în pădurile proprietate publică, 

- procese-verbale de  control al exploatării masei lemnoase, în pădurile proprietate 

publică. 
 

 

Compartimentul instrumente informatice, baze de date, statistici si raportari 
 

- formulare tipizate: 

* cerere tip; 

* împuternicire ridicare ACORD; 

* Declarație; 

-lista unitățior specializate pentru comercializarea imprimatelor cu regim special. 
 
 

 

Compartimentul controlul activitatii de vanatoare 
 

- evidența fondurilor de vânătoare; 

- evidenta contractelor de administrare a fondurilor de vânătoare pe gestionari. 
 
 

 

2.  DIRECŢIA DE IMPLEMENTARE ŞI AVIZARE 
 

Serviciul   Implementare   şi   avizare   pentru   activitatea  de   silvicultură   şi 

vânătoare 
 

-Decizii şi avize pentru scoaterea definitivă sau ocupare temporară a unor terenuri 

din fondul forestier naţional; 

-Avize pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier 

naţional; 

-Avize pentru funcţionarea structurilor silvice; 

-Evidenţa  fondului  forestier  şi  a  terenurilor    cu  vegetaţie  forestieră  din  afara 

fondului forestier; 

-Situaţia structurilor silvice de administrare;



  

-Evidenţa terenurilor neregenerate; 

-Situaţia terenurilor  scoase din fondul forestier şi a terenurilor  pentru care s-a 

aprobat schimbarea categoriei de folosinţă; 

-Situaţia   producătorilor   autorizaţi   pentru   producere   materiale   forestiere   de 

reproducere. 
 

 
 

Birou  Programe  de  finanţare  pentru  creşterea  suprafeţelor  de  pădure  şi 

programe finanţate de Uniunea Europeană 
 

-Ghiduri de finanțare:   prima împădurire a terenurilor agricole finanțate de la 

bugetul statului și FEADR (măsura 221) 
 

-Manuale de proceduri FEADR (măsura 221) 
 

-Ghidurile de finanțare a împăduririi terenurilor agricole degradate din fondul de 

mediu (O.M. 1090/2009, 989/2010, 1726/2011). 

-Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe 

împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi 

îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de 

suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 
 

3.  SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL ŞI ADMINISTRATIV 

Compartiment Buget-Finanţe, Contabilitate 

- bugetul instituţiei; 
 

- bilanţul contabil; 
 

- execuţia bugetară; 
 

- situaţia lunară a drepturilor salariale 
 

- programul anual al achiziţiilor publice 
 

- contractele de achiziţii publice atribuite (+5000 euro). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

Compartiment Investiţii, Achiziţii, Patrimoniu şi Administrativ 
 

-Utilizarea sistemului electronic de achizitii publice-SEAP; 
 

-Achizitii  directe  in  functie  de  pragurile  valorice  impuse  de  prevederile  Legii 

98/2016; 

- Proceduri simplificate ; 
 

- Deschiderea ofertelor; 
 

- Evaluarea ofertelor; 
 

- Raportul procedurii; 
 

- Desemnarea ofertantului cistigator; 
 

- Contracte de servicii; 
 

- Contracte de furnizare; 
 

- Anunturi de atribuire in cazul procedurilor; 
 

- Planuri anuale de achizitii publice. 
 

Compartiment Resurse Umane 
 

-  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Gărzii Forestiere Timisoara; 
 

-  Regulamentul de Ordine Internă al Gărzii Forestiere Timisoara; 
 

- Organigrama Gărzii Forestiere Timisoara; 
 

- Declaraţii de interese ale angajaţilor inspectoratului; 
 

- Declaraţii de avere ale angajaţilor inspectoratului; 
 

- Anunţurile privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de angajare; 
 

- Planul de ocupare a funcţiilor publice. 
 
 

Compartiment Registratură/Arhivă, Comunicare şi relaţii cu mass-media 
 

-Raportul de evaluare al implementării Legii nr. 544/2001; 
 

-Raportul de activitate al instituţiei. 
 

Compartiment juridic 
 

- statistica infracţiunilor; 

- statistica contravenţiilor contestate. 


