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SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI 

 

Introducere: 
Prezentul document a fost întocmit ţinând seama de reglementările în vigoare privind activitatea întreprinderilor 
publice, astfel cum sunt acestea reglementate de OUG nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a 
întreprinderilor publice, modificată şi completată ulterior prin HG 722/2016, precum şi Legea 46/2008 - Codul 
Silvic. 
Scopul Scrisorii de Aşteptări este de a: 

- Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung a Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. 
- Defini principiile de lucru şi conduită aşteptate din partea candidaţilor înscrişi pentru poziția de 

Administrator al Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. 
- Facilita înţelegerea standardelor aşteptate din partea acestora de către Consiliul Local Telciu, ca Autoritate 

Publică Tutelară.   
- Trasa performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere privind administrarea şi 

conducerea Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. 
- Consolida încrederea beneficiarilor şi cetăţenilor în ceea ce priveşte capacitatea de a funiza servicii de 

calitate. 
- Ghida Consiliul de Administrație în redactarea Declarațiilor de Intenție. 

 
Capitolul I 
Strategia guvernamentală și locală în domeniul în care acționează Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. 
 
Conform documentului publicat spre consultare de Ministerul Apelor și Pădurilor, Strategia Forestieră Națională 
2018 - 2027, corespunde principiilor dezvoltării durabile și are rolul de a oferi repere și predictibilitate domeniului 
forestier pentru următorii 10 ani. 
Viziunea strategiei de dezvoltare a sectorului forestier: “O Românie în plină dezvoltare în care sectorul silvic 
contribuie la bunăstarea oamenilor într-un mod durabil din perspectivă economică, socială și de mediu”. 
Obiectivul general al acestei strategii îl reprezintă: “Armonizarea funcțiilor pădurii cu cerințele prezente și viitoare 
ale societății românești prin gestionarea durabilă a resurselor forestiere naționale.” 
Strategia Forestieră Națională 2018-2027 grupează 5 obiective strategice: 
 
Obiectiv strategic  1. Eficientizarea cadrului instituțional și de reglementare a activităților din domeniul forestier 
Obiectiv strategic  2. Gestionarea durabilă a fondului forestier naţional 
Obiectiv strategic 3. Creșterea competitivității și a sustenabilității industriilor forestiere, a bioenergiei și 
bioeconomiei în ansamblul ei 
Obiectiv strategic 4. Dezvoltarea unui sistem eficient de conștientizare și comunicare publică 
Obiectiv strategic 5. Dezvoltarea cercetării științifice şi a învăţământului forestier 
 
Impactul Strategiei Forestiere Naționale 2018– 2027 asupra sectorului este de natură socială (ex. crearea de noi 
locuri de muncă în sectorul forestier), instituțională (ex. întarirea capacității manageriale a autorității publice 
centrale care răspunde de silvicultură și a structurilor ei teritoriale), politică (ex. reducerea ingerinței politice prin 
criterii manageriale competitive), legislativă (ex. debirocratizarea normelor ce reglementează sistemul), de mediu 
(adaptarea continuă a pădurilor la schimbările climatice), silviculturală (ex. creșterea suprafeței împadurite), 
fiscală (ex. cresterea valorii adăugate a produselor specifice sectorului, reducerea ponderii pieței negre a lemnului) 
și economică (ex. creșterea gradului de accesibilizare a fondului forestier național). 
 



La nivel local, Strategia Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. se stabileşte având în vedere atât gospodărirea durabilă 
a pădurilor cât și asigurarea profitabilităţii acestora. Principalele obiective strategice se ating prin respectarea 
prevederilor amenajamentelor, a normelor de regim silvic a fondului forestier proprietate publică și privată a 
unităților administrative teritoriale asociate, o mai bună valorificare a lemnului şi reducerea cheltuielilor având ca 
obiectiv obținerea de profit maxim posibil.  
 
 
Capitolul II 
Viziunea generală a Autorității Publice Tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Ocolului Silvic Comunal 
Telciu R. A. 
 
2.1. Consiliul Local al comunei Telciu 
 
Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. a fost înființat în anul 2002 ca și serviciu în cadrul Primăriei Telciu. În anul 2009 a 
fost reorganizat ca și Regie Autonomă de Interes local funcționând în baza autorizației de funcționare nr. 6/2009, 
modificată și completată prinnhotărârea nr 16/2013. 
Consiliul Local Telciu îndeplinește rolul de Autoritate Tutelară pentru Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. conform 
Statutului și Actului Constitutiv al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.. 
 
2.2. Informații generale despre activitatea Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. 
 
Activitatea Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A este definită prin legislaţia specifică, respectiv: 

 Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată 

prin Legea nr. 111/2016 
 HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
 Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi  

comerciale; 
 
Potrivit Legii Codului Silvic, administrarea şi serviciile silvice se asigură prin ocoale silvice autorizate, care sunt de 
două tipuri:  
a) ocoale silvice de stat  
b) ocoale silvice de regim, care sunt înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale, de 
persoanele fizice ori de persoanele juridice care au în proprietate fond forestier ori de asociaţii constituite de către 
acestea. 
 
 
Structura silvică a fost creată prin Hotărârea Consiliului Local Telciu și a dispozițiilor cuprinse în art. 12 si 
următoarele din Codul Silvic și poartă denumirea de REGIE AUTONOMA DE INTERES LOCAL „OCOLUL SILVIC 
COMUNAL TELCIU R.A.” și este, după reorganizare, continuatorul în drepturi a vechiului ocol silvic. 
Sediul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. este în localitatea Telciu, str. Principala, nr.188B, Jud. Bistriţa – Năsăud. 
Ca structura silvică, Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. se constituie pe durată nedeterminată. Ocolul Silvic Comunal 
Telciu R.A. îşi constituie brigăzi, cantoane, districte și formații de lucru în funcţie de suprafaţa deţinută de 17753,5 
ha. 
 



Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. are ca domeniu principal de activitate Silvicultura si alte activitati forestiere avand 
cod de clasificare CAEN 0210. 
Scopul Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. consta în:  
- Administrarea si gestionarea unitara si durabila, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale 
normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publica a Comunei Telciu, in vederea creşterii contribuţiei 
pădurilor la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, la valorificarea superioara a produselor specifice fondului 
forestier, precum si alte produse si servicii specifice. 
- Administrarea si gestionarea sau practicarea de servicii silvice, pe baza principiilor enunţate la aliniatul a), si in 
suprafeţe de fond forestier proprietate privata sau publica aparţinând persoanelor fizice, juridice sau altor unităţi 
administrativ-teritoriale, in condiţiile legii. 
 Obiectul de activitate al ocolului silvic consta in: 
- Administrarea si gestionarea unitara si durabila a fondului forestier proprietate publica a Comunei Telciu, prin 
aplicarea strategiei naţionale si locale in domeniul silviculturii, in conformitate cu amenajamentele silvice si ale 
normelor de regim silvic, exercitând si atribuţii de serviciu public cu specific exclusiv silvic, pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu la valorificarea superioara a produselor specifice fondului forestier, precum si alte produse si 
servicii specifice. 
- Administrarea si gestionarea sau practicarea de servicii silvice in suprafeţe de fond forestier proprietate privata 
sau publica, aparţinând persoanelor fizice, juridice sau altor unităţi administrativ teritoriale. 
- Desfăşurarea de activităţi de turism montan. 
- Amenajarea terenurilor in vederea construirii de pepiniere silvice pentru a produce puieţi forestieri si arbuşti 
ornamentali, precum si terenuri destinate nevoilor de producţie si administraţie silvica. 
- Desfăşurarea activităţii de exploatare, transport, prelucrare a tuturor produselor specifice pădurii. 
- Desfăşurarea activităţii de construire, întreţinere si reparaţii ale drumurilor forestiere. 
- Desfăşurarea activităţii de administrare si gestionare ale ariilor protejate. 
- Administrarea si gestionează conform legii, fondurile de  vânătoare si cele de pescuit. 
- Participarea la licitaţii de produse specifice ale fondului forestier aparţinând altor unităţi, desfăşoară alte 
activităţi economice si comerciale. 
 
 
2.3. Misiunea Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. 
 
Misiunea Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. este de a aplica strategia în domeniul silviculturii pentru pădurile pe 
care le administrează şi acţionează pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier, 
pentru recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier potrivit prevederilor legale în vigoare, în 
condiţii de eficienţă economică.  
 
2.4. Viziunea Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. 
Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. urmărește prin gospodărirea unitară a fondului forestier primit în administrare, 
creşterea contribuţiei pădurilor la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi valorificarea superioară a materialului 
lemnos rezultat şi a altor produse accesorii ale pădurii.  
   
2.5. Obiective strategice ale Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. 
 
Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. are drept scop gospodărirea durabilă și unitară în conformitate cu prevederile 
amenajamentelor silvice  și ale normelor de regim silvic a fondului forestier, a vegetației din afara fondului 
forestier, a fondului cinegetic, în vederea creșterii contribuției pădurilor la îmbunatățirea condițiilor de mediu și 
la asigurarea economiei locale cu lemn, cu alte produse ale pădurii și cu servicii specifice silvice. 
 



Obiectivele strategice:  
 
1.1. Gestionarea durabilă a pădurilor şi valorificarea potenţialului ecologic al zonei, prin practicarea silviculturii 
bazate pe legile naturii, nu a celei de tip agricol 
a. promovarea regenerării naturale; 
b. refacerea arboretelor deteriorate;  
c. protejarea diversității biologice a pădurilor din raza Ocolului silvic; 
d. evitarea culturilor forestiere pure; 
e. aplicarea de tratamente silvotehnice intensive și adecvate; 
f. promovarea unor tehnologii ecologice de exploatare a masei lemnoase din pădurile administrate;  
g. extinderea suprafeţei acoperite cu pădure prin plantarea golurilor, terenurilor neproductive; 
1.2. Asigurarea integrităţii fondului forestier şi creşterea suprafeței acestuia 
a. prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din pădurile administrate; 
b. respectarea reglementărilor referitoare la scoaterile de terenuri din fondul forestier; 
c. mărirea suprafeţei pădurilor prin achiziții de noi terenuri: enclave, poieni, terenuri degradate din liziere 
d. promovarea de servicii de consultanţă pentru proprietarii de păduri; 
1.3.Acordarea unei atenţii sporite pădurilor cu rol de protecţie deosebit şi cuantificarea efectelor economice ale 
funcţiilor exercitate de către acestea 
a. monitorizarea permanentă a pădurilor de grupa I a (cu rol de protecţie) şi  efectuarea lucrărilor de conservare: 
b. obţinerea sumelor compensatoare pentru funcţiile de protecţie a pădurii: 
c. creșterea valorii pădurii cu rol de agrement prin promovarea silvoturismului, favorizată și de Legea Picnicului; 
1.4. Valorificarea eficientă a resurselor pădurilor administrate 
a. includerea anuală în programul Ocolului Silvic a volumului de lemn care se va exploata, prevăzut în 
amenajamentul silvic; 
b. valorificarea anuală a volumului de masă lemnoasă prevazuta de amenajamentele silvice; 
c. elaborarea unui studiu de piaţă referitor la valorificarea mai profitabilă a lemnului de mici dimensiuni; 
d. dezvotarea unui sistem de prezentare la nivel regional a tuturor produselor forestiere supuse comercializării; 
1.5. Asigurarea perfecţionării pregătirii profesionale a angajaţilor Ocolului Silvic în consens cu standardele 
europene de ramură 
a. elaborarea anuală a unui program de formare profesională; 
1.6. Fundamentarea şi adoptarea unor bugete anuale de venituri şi cheltuieli realiste şi motivate, care să asigure 
funcţionarea Ocolului Silvic ca centru de profit 
a. adoptarea în timp util de către Consiliul de Administrație a proiectelor de BVC şi promovarea acestora spre 
aprobarea legală; 
b. realizarea la nivelurile programate a indicatorilor economico-financiari; 
1.7. Creşterea productivităţii muncii la nivelul Ocolului Silvic 
a. identificarea modalităţilor de creştere a productivității muncii prin valorificarea lemnului exploatat de către 
Ocolul silvic; 
b. creşterea gradului de mecanizare a lucrărilor silvice; 
c. calificarea superioară a muncitorilor silvicultori; 
1.8. Adoptarea unor măsuri ferme, conforme cu legislaţia în vigoare pentru reducerea facturilor neîncasate 
a. eliminarea de la licitaţiile de achiziţie de lemn a clienţilor rău platnici; 
b. realizarea unei strategi pentru evitarea acumulării de facturi neincasate; 
1.9. Măsuri tehnice: 
a.  Respectarea amenajamentelor şi aplicarea tratamentelor 
- se va institui ca regulă strictă respectarea prevederilor amenajamentelor, mai ales în ce priveşte planul decenal 
de tăiere; 
- se va pune accent pe execuţia tuturor lucrărilor din planurile de amenajare, cu riscul diminuării profitului; 



- majorarea veniturilor nu se poate face pe seama depăşirii posibilităţii iar diminuarea cheltuielilor nu se va realiza 
pe baza neexecutării lucrărilor; 
b. Cultura pădurilor şi tăierile de îngrijire 
- în acţiunile de regenerare a pădurilor se va porni de la experienţa acumulată în privinţa ajutorare a regenerării 
naturale, prin lucrări pentru declanşarea şi intreţinerea acesteia; 
- execuţia împăduririlor şi întreţinerea culturilor tinere se va face respectând instrucţiunile şi normativele în 
vigoare privitoare la provenienţa materialului săditor, compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare; 
- chiar dacă execuţia degajărilor şi curăţirilor presupune cheltuieli care afectează profitul unităţii aceste lucrări se 
vor programa şi executa la nivelul impus de amenajamente şi cerut de starea arboretelor având ca ţel realizarea 
structurii optime a acestora sub raportul compoziţiei, consistenţei şi calităţii; 
c. Exploatarea şi vânzarea masei lemnoase 
- O primă măsură legată de exploatarea lemnului este organizarea acesteia pentru obţinerea maximului de valori 
prin vânzarea materialului lemnos fasonat. În acest sens Ocolul va avea în atenţie: 
- să urmărească corespondenţa dintre prevederile din apv şi rezultatul exploatării în scopul evitării declasării 
lemnului de lucru în lemn de foc; 
- să aleagă pentru exploatare în regie proprie partizile cu cele mai uşoare condiţii de exploatare pentru reducerea 
cheltuielilor; 
- să rezerve proprietarilor asociaţi şi populaţiei din teritoriu partizile cu procent mare al lemnului de foc; 
- să vândă pe picior prin licitaţie partizile cu mare căutare din partea agenţilor economici; 
- să practice pe scară mai mare exploatarea de masă lemnoasă in regie proprie sau prin prestări de servicii în 
paralel cu o mai atentă sortare şi formarea loturilor de buşteni; 
- să adapteze oferta de buşteni cererii de pe piaţă, inclusiv prin formarea loturilor pe specii, categorii de diametre 
şi calitate; 
- să pună accent pe publicitatea legată de oferta produselor rezultate din exploatarea pădurilor. 
d. Alte activităţi cu caracter tehnic şi de personal 
- gestionarea durabilă a pădurilor presupune asigurarea stării de sănătate a acestora şi asigurarea integrităţii 
fondului forestier inclusiv prin acţiuni de paza pădurilor care presupun măsuri preventive şi de combaterea 
faptelor ilegale; 
- efectivul de muncitori direct productiv se va menţine, reduce sau mări în funcţie de volumul lucrărilor; 
 
Capitolul III 
Încadrarea Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. în una dintre categoriile de scopuri ale întreprinderii publice, 
respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public 
 
Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. se încadrează în categoria unităților care acționează cu scop comercial și 
urmăresc să creeze valoare economică. Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. operează pe o piață de monopol 
reglementat de stat. În același timp,  Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. este o structură de utilitate publică, cu 
specific silvic. 
 
 
Capitolul IV 
Așteptările Autorității Publice Tutelare în ceea ce privește politica de dividende/vărsăminte din profitul net al 
Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A 
 
Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și 
societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și 
completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt: 
a) rezerve legale; 



b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți; 
c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv, 
aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit; 
d) alte repartizări prevăzute de lege; 
e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit; 
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul 
societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie 
de finanțare. 
 
Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. va realiza vărsăminte de minim 50 % la bugetul local. 
 
 
Capitolul V 
Așteptări privind politica de investiții aplicabilă Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A 
 
Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă ca planul de investiții propus de conducerea Ocolului Silvic Comunal 
Telciu R.A. să se bazeze pe studii de fezabilitate solide, întemeiate, care demonstrează eficiența investițiilor. Astfel, 
planurile de investiții trebuie să aibă o valoare netă prezentă pozitivă, în condițiile unor asumpții rezonabile cu 
privire la beneficiile viitoare și la costul viitor cu capitalul.      
Ca așteptări principale menționăm următoarele:   
1. Gestionare eficientă:  - gestionarea durabilă a pădurilor astfel încât acestea să își amelioreze biodiversitatea, 
productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea, în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, 
capacitatea de a exercita permanent funcţiile multiple ecologice, economice si sociale, la nivel local,  fără a crea 
prejudicii altor ecosisteme; - adoptarea şi aplicarea măsurilor necesare pentru păstrarea şi dezvoltarea fondului 
forestier;   
2. Modernizare și extindere:  - atragerea de fonduri şi investiţii pentru mărirea fondului forestier; - împădurirea 
terenurilor degradate, refacerea unor suprafeţe de pădure cu consistenţă redusă, refacerea infrastructurii 
drumurilor forestiere; - valorificarea superioară a tuturor resurselor pădurilor din administrare, în conformitate 
cu prevederile amenajamentului silvic şi legislaţiei în vigoare; - îmbunătăţirea serviciilor din punct de vedere al 
calităţii prin dezvoltarea tehnologiilor existente şi introducerea de tehnologii noi;   
3. Competenţă profesională: - creşterea eficienţei generale a Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A prin corectă 
dimensionare, informare şi motivare a personalului; - instruirea permanentă a personalului pentru creşterea 
gradului de profesionalism; - crearea unui mediu favorabil învăţării şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta 
capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne de lucru, prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training.  
 
Politica de investiții a Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A vizează următoarele: 

- Constructia de drumuri forestiere noi pentru accesibilizarea fondului forestier 
- Utilaje de intretinere a drumurilor forestiere 
- Continuare reabilitarea si intretinerea drumurilor existente 
- Masini si utilaje pentru exploatari forestiere 

 
  
 
 
 
 
 



Capitolul VI.  
Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale 
Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A 
 
6.1. Deziderate 
 
Relațiile de colaborare dintre Autoritatea Publică Tutelară și organele de administrare şi conducere ale Ocolului 
Silvic Comunal Telciu R.A., trebuie să respecte un climat favorabil îndeplinirii cu succes a obiectivelor convenite și 
asumate de cele două părți. Referitor la procesul de comunicare dintre autoritatea publică tutelară și persoanele 
ce sunt responsabile de gestionarea Ocolului Silvic, acesta trebuie să prezinte un caracter direct, transparent, și 
cu un nivel de claritate ridicat. În privința circuitului informațional, pentru o colaborare cât mai bună, este necesar 
ca informațiile să circule în ambele sensuri, fără intermitențe, și să ajungă la destinatar în timp util, 
nedistorsionate. 
În acord cu cele de mai sus, părţile implicate în procesul de comunicare, vor avea în vedere respectarea 
următoarelor principii: 
1. Transparenţă şi comunicare – acest deziderat va fi îndeplinit prin respectarea de către Ocolul Silvic Comunal 
Telciu R.A. a tuturor obligaţiilor privind raportarea şi asigurarea transparenţei deciziilor organelor de administrare 
şi conducere ale Regiei. În acest sens, Consiliul de Administrație al Regiei se va îngriji de elaborarea rapoartelor 
anuale privind activitatea întreprinderii publice şi transmiterea acestora în termenul prevăzut de lege autorităţii 
publice tutelare, a raportului anual cu privire la remuneraţiile acordate administratorilor şi directorului – Șef Ocol 
Silvic  în cursul anului financiar, întocmirea de raportări periodice prin intermediul cărora să se poată monitoriza 
gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, deciziile adoptate, evoluţia situaţiei 
financiare etc. 
În vederea respectării obligaţiilor privind transparenţa, Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A., prin grija preşedintelului 
Consiliului de Administrație, va publica pe pagina proprie de internet următoarele documente şi informaţii: 
a) hotărârile Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., în termen de 48 de ore de la data 
adunării; 
b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 ore de la aprobare, urmând a fi păstrate pe pagina de internet pe 
o perioadă de cel puţin 3 ani; 
c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului şi sunt păstrate pe pagina 
de internet pe o perioadă de cel puţin 3 ani; 
d) raportul de audit statutar anual, care este păstrat pe pagina de internet pe o perioadă de cel puţin 3 ani; 
e) lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație şi ale directorilor, precum 
şi nivelul remuneraţiei acestora; 
f) rapoartele Consiliului de Administrație, fiind păstrate pe pagina de internet pe o perioadă de cel puţin 3 ani; 
g) raportul anual cu privire la renumeraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul 
anului financiar; 
h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. 
2. Management participativ - pornind de la acest principiu se va avea în vedere ca deciziile de importanţă majoră 
adoptate de către organele de administrare şi conducere să fie în concordanţă cu hotărârile Consiliului de 
Administrație, instituindu-se în acest fel la nivelul regiei o manieră de lucru modernă bazată pe o strânsă 
colaborare între părţile implicate. 
3. Implicare activă - conform acestui principiu, Consiliul de Administrație va fi consultată cu privire la schemele de 
compensare practicate în cazul disponibilizărilor colective sau în cazul altor situaţii prevăzute de lege. 
4. Performanţă şi responsabilitate - preocuparea permanentă a organelor de administrare şi conducere va fi 
orientată pe implementarea planului de administrare şi îndeplinirea obiectivelor stabilite. 
 
 



6.2.  Organele de conducere ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. 
 
Organele de conducere ale Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. sunt reprezentate de Consiliul de Administrație și 
Șeful de Ocol. 
Consiliul de administraţie, care este format dintr-un număr de cinci membri. 
Seful de ocol, care este numit sau revocat de proprietar, respectiv de Consiliul Local Telciu, cu avizul autorităţii 
publice centrale  care răspunde de silvicultură, in condiţiile art.14 alin. 3 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic. 
 
Consiliul de administraţie este organul de conducere, care este numit de către Consiliul Local Telciu. 
El este legal constituit când este prezenta majoritatea simpla a numărului de membri, iar hotărârile se iau cu 
majoritate simpla de voturi a membrilor prezenţi. 
 
Competenta consiliului de administraţie  cuprinde: 
-stabileste  strategia  si obiectivele generale ale Ocolului Silvic 
- Negociază Contractul Colectiv de Munca si salariul sefului de ocol si  le  propune spre aprobarea Consiliului local; 
Propune spre aprobarea Consiliului local organigrama, statul de funcţii si politica de personal a ocolului silvic; 
Analizeaza si propune spre aprobare Consiliului Local  Telciu bilantul contabil si incheierea exercitiului bugetar 
anual al Ocolului Silvic. 
- Analizează si aproba, in corelare cu obiectivele strategiei naţionale si locale in domeniul silviculturii, programele 
de activitate economica, de cercetare, dezvoltare si retehnologizare pe termen scurt , mediu si lung , pentru care 
finanţarea este asigurata din surse proprii ale ocolului silvic; 
- Propune asocierea, in condiţiile legii, cu alte structuri silvice si societăţi comerciale sau cu terţe persoane fizice 
si juridice din tara sau din străinătate, pentru realizarea unor activităţi de interes comun, corespunzătoare 
obiectului sau de activitate; 
- Examinează si propune spre aprobarea Consiliului local proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al ocolul silvic, 
precum si  bilanţul contabil si contul de profit si pierderi ale ocolului silvic. 
- Propune spre aprobarea Consiliului local  mişcările suprafeţelor de fond forestier (intrări, ieşiri, schimbarea 
destinaţiei) potrivit legii. 
- Propune spre aprobare nivelul creditelor necesare, fundamentează si solicita subvenţii pentru investiţii, pentru 
acţiuni de combatere a unor atacuri masive de dăunători, etc.; 
- Soluţionează contestaţiile salariaţilor din structura ocolului silvic, împotriva masurilor disciplinare si 
administrative aplicate potrivit competentelor prevăzute de lege; 
- Stabileşte masuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza fondului forestier, precum si a 
bunurilor ocolului silvic , acţionând in acest scop potrivit prevederilor legale; 
- Aproba orice alte masuri privind activitatea ocolului silvic, potrivit legii; 
- Propune spre aprobarea Consiliului Local  lista de investiţii necesare la nivelul ocolului. 
- Propune  spre aprobarea Consiliului Local  construcţiile de drumuri si alte construcţii forestiere. 
- Aproba casarea si scoaterea din uz a obiectelor de inventar, etc.; 
- Propune  spre aprobarea Consiliului Local  casarea si scoaterea din uz a mijloacelor fixe ; 
- Aproba riscul normal al serviciului pentru angajaţii ocolului silvic la propunerea sefului de  ocol; 
- Propune  spre aprobarea Consiliului Local  , in condiţiile prevăzute de lege, concesionarea sau închirierea unor 
bunuri din patrimoniul propriu; 
- Împuterniceşte seful de ocol si contabilul de a administra contul curent al ocolului, având prima si a doua 
semnătura. 
- Stabileşte si aproba preturile produselor specifice fondului forestier  pe care ocolul îl are in administrare si 
gestionare, precum si a tarifelor prestărilor silvice pentru terţi, altele decât masa lemnoasa. 
 
 



Seful de ocol asigura conducerea operativa curenta si executiva a Ocolului silvic Comunal Telciu R.A. si are 
următoarele atribuţii: 
       - va asigura conducerea operativa si executiva a ocolului silvic si va reprezenta ocolul in raport cu instituţiile 
de stat, unităţile administrativ-teritoriale, persoane fizice si juridice romane si străine, instanţe judecătoreşti de 
orice grad . Seful de ocol va fi obligatoriu inginer silvic cu studii superioare de lunga durata, este numit in condiţiile 
legii de Consiliul local Telciu, cu avizul autorităţii publice centrale  care răspunde de silvicultură, in condiţiile art.14 
alin. 4 din Legea nr. 46/2008 privind codul silvic. 
Seful de ocol se angajează pe perioada nedeterminata, cu vechime in domeniul silviculturi de minim 8 ani ca 
inginer silvic cu studii superioare. 
 Seful de ocol are următoarele atribuţii si limite de competenta: 
- Angajează ocolul silvic, prin semnătură,in relaţie cu terţii, in limita prevederilor prezentului Statut. 
- Încheie contracte de munca, in baza unui concurs sau examen organizat de ocol, modifica, suspenda si, după caz,  
desface contractul individual de munca, aplica sancţiuni disciplinare si materiale personalului din cadrul ocolului. 
- Negociază contractele individuale de munca cu salariaţii din ocol, ţinând seama de posibilităţile economico-
financiare ale ocolului , fondul de salarii pe structura de personal, de calităţile profesionale si de aportul acestora  
la realizările obţinute de ocol. 
- Urmăreşte, răspunde si implementează prevederile organigramei si a statul de funcţii, aprobate de Consiliul 
Local. 
- Asigura conducerea activităţii curente a ocolului silvic, derularea corespunzătoare si realizarea cantitativa si 
calitativa a programelor aprobate, precum si crearea  tuturor  condiţiilor  pentru realizarea producţiei la un nivel 
tehnic corespunzător , in condiţii de eficienta economica  a tuturor  activităţilor  pe care le desfăşoară si de 
protecţie a muncii. 
- Reprezintă si susţine interesele ocolului in fata organelor jurisdicţionale, a organelor de urmărire penala , 
administraţiei locale , a politiei si a notariatelor, având toate competentele juridice prevăzute  de legislaţia in 
vigoare. 
- Stabileşte si aproba, prin fisa postului, sarcinile si atribuţiile de serviciu ce revin salariaţilor din cadrul ocolului si 
urmăreşte modul de ducere la îndeplinire  a atribuţiilor prevăzute in fisa postului pentru fiecare angajat. 
- Ia masuri, potrivit legii, pentru stabilirea si aplicarea răspunderii disciplinare si materiale, civile, penale sau 
contravenţionale, după caz, in sarcina salariaţilor ocolului silvic, in cazul neîndeplinirii de către aceştia  a sarcinilor 
si atribuţiilor de serviciu ce le revin. 
- Verifica si aproba amplasarea si punerea in valoare a masei lemnoase ce urmează a se exploata anual din fondul 
forestier administrat, prevăzută si stabilita prin amenajamentele silvice . 
- Aproba eşalonarea masei lemnoase ce urmează  a se exploata anual, pentru agenţii economici si populaţie, in 
limitele prevăzute de amenajamente. 
- Urmăreşte executarea  prin salariaţii ocolului silvic, a lucrărilor de punere in valoare a masei lemnoase, si modul 
in care s-au respectat prevederile amenajamentelor referitoare la aplicarea regimelor  si tratamentelor, aproba 
actele de punere in valoare potrivit competentelor legale.  
- Urmăreşte modul in care se respecta regulamentul de vânzare a masei lemnoase, normele de exploatare a masei 
lemnoase de către agenţii economici, soluţionarea litigiilor intervenite in legătură cu exploatarea lemnului, 
stabilirea corecta a cuantumului fizic si valoric al prejudiciilor produse in parchete si încasarea contravalorii 
acestora de la persoanele vinovate. 
- Aproba, cu respectarea reglementarilor legale, prelungirea termenelor  de exploatare pentru  parchetele 
afectate de calamitaţi. 
- Urmăreşte executarea controlului anual al regenerărilor, potrivit reglementarilor legale in vigoare in acest 
domeniu. 
- Urmăreşte executarea lucrărilor  de întreţinere si completări a regenerărilor  cu respectarea normelor de calitate 
, precum si de refacerea culturilor calamitate , prevăzute in controlul anual al regenerărilor. 



- Încheie contracte de proiectare cu unităţile  de specialitate pentru  asigurarea documentaţiilor tehnico-
economice necesare executării lucrărilor de investiţii aprobate. 
- Încheie minute si contracte cu persoane juridice care au câştigat licitaţiile pe raza Ocolului Silvic Comunal Telciu. 
- Organizează si urmăreşte efectuarea recepţiilor tehnice la obiectivele de investiţii din fonduri proprii si face 
propuneri Consiliului de Administraţie  pentru constituirea comisiei de recepţie a obiectivelor. 
Pentru obiectivele de investiţii finanţate din fondurile bugetului local bugetului de stat sau alte fonduri, face 
propuneri Consiliului Local, Primăriei pentru constituirea comisiei de recepţie. 
- Urmăreşte realizarea, in termenele stabilite, a programelor de investiţii aprobate de Consiliul de Local finantate 
din surse proprii de la bugetul de stat sau alte surse de finanţare. 
- Urmăreşte starea fitosanitara corespunzătoare in pădurile administrate de ocolul silvic, organizând acţiunile 
necesare pentru depistarea,  prevenirea si combaterea bolilor si dăunătorilor. 
- Ia masuri tehnico-organizatorice pentru prevenirea si stingerea incendiilor in păduri, urmărind recuperarea 
pagubelor de la cei vinovaţi. 
- Coordonează si urmăreşte acţiunile  privind controlul provenienţei  materialului lemnos si a celorlalte produse 
specifice fondului forestier , legalitatea circulaţiei acestora  si urmăreşte sancţionarea abaterilor constatate , in 
conformitate cu reglementările legale. 
- Ia masurile necesare pentru gospodărirea rezervaţiilor naturale si a altor arii protejate in condiţiile legii. 
- Urmăreşte executarea tăierilor de îngrijire in pădurile tinere, la nivelul prevederilor din amenajamentele silvice, 
cu respectarea normelor tehnice in vigoare. 
- Urmăreşte organizarea vânătorilor cu persoane de naţionalitate română sau străină in condiţiile reglementarilor 
legale in vigoare, asigurând realizarea planului de recolta stabilit. 
- Ia masuri de aprovizionare tehnico-materiala, prin încheierea  contractelor cu agenţi economici din tara sau 
lansări de comenzi pentru procurarea materiilor prime, materialelor, combustibililor si a celorlalte bunuri 
materiale, precum si a utilajelor tehnologice necesare bunei desfăşurări a activităţii. 
- Propune, organizarea si valorifica prin licitaţia a mijloacelor fixe, obiecte de inventar, etc. aprobate la casare de 
Consiliul de Administraţie sau Consiliul local, după caz. 
- Încheie contracte economice cu agenţii economici, pentru valorificarea la intern si la export a produselor din 
sectorul silvic in condiţii de eficienta economică. 
- Propune spre aprobare Consiliului Local incheirea de contracte de credite aprobate pentru activitatea de 
producţie si de investiţii, răspunzând de rambursarea acestora in termen. 
- Stabileşte si ia masuri pentru respectarea disciplinelor tehnologice pentru paza fondului forestier precum si a 
bunurilor unităţii si supune spre aprobare Consiliului de Administraţie documentele încheiate pentru prejudiciile 
produse, in condiţiile prevăzute de lege. 
- Urmăreşte si răspunde de respectarea de către personalul angajat a confidenţialităţii afacerilor încheiate, 
precum si a secretului preturilor prevăzute in contracte. 
- Răspunde de dotarea in condiţii corespunzătoare a personalului silvic cu echipament de serviciu , de protecţia 
muncii si de lucru, pe plan local, in condiţiile legii, si in conformitate cu Contractul Colectiv de Munca încheiat la 
nivel de ocol, in limitele bugetului aprobat. 
- Asigura procurarea si utilizarea corespunzătoare a formularelor tipizate din sistemul informaţional, inclusiv a 
condicilor de serviciu si a anexelor la condici. 
- Urmăreşte încadrarea in normele de consum la materiale, energie, combustibili, etc., si ia masurile legale in cazul 
depăşirii acestora. 
- Urmăreşte valorificarea superioara, inclusiv calitativa a masei lemnoase, in limitele posibilităţii pădurii. 
- Urmăreşte desfacerea producţiei proprii in condiţii profitabile  pe teritoriul tarii,in forme diverse (en-gros, en-
detail). 
- Aproba baza melifera in pădurile administrate pentru deţinătorii familiilor de albine. 



- Analizează si aproba prestaţiile de servicii de specialitate, la cerere si contra cost, către populaţie, privind 
exploatarea materialului lemnos  pentru nevoile locale, transport si lucrări cu utilajele din dotare, inclusiv debitări 
de material lemnos la instalaţii proprii. 
- Organizează exercitarea  controlului financiar preventiv si controlului gestionar de fond asupra gospodăririi 
mijloacelor materiale si băneşti , precum si inventarierea acestora, in  condiţiile prevăzute  de lege. 
- Asigura  îndeplinirea prevederilor contractului colectiv de munca, in limitele bugetului aprobat. 
- Organizează conducerea contabilităţii conform legii, in care sens serviciul contabilitate va asigura următoarele: 
- întocmirea documentelor justificative pentru fiecare operaţiune care afectează  patrimoniul ocolului silvic; 
- întocmirea documentelor care atesta toate obligaţiile către bugetul de stat si bugetele speciale, evidenţierea lor 
in contabilitate si achitarea integrala si la termenele stabilite prin acte normative; 
- organizarea si tinerea la zi a contabilităţii; 
- organizarea si efectuarea  inventarierii patrimoniului conform legii, precum si  valorificarea  rezultatelor acestuia;  
- organizarea contabilităţii de gestiune adaptata la specificul ocolului silvic; 
- întocmirea raporturilor semestriale si anuale pe baza balanţelor de verificare; 
- întocmirea documentaţiei privind încheierea exerciţiului bugetar anual si a bilanţului contabil ; 
- controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate; 
- arhivarea si păstrarea documentelor justificative, a registrelor si bilanţurilor contabile cu privire  la situaţia 
patrimoniului si rezultatelor obţinute  conform prevederilor  legale; 
- urmăreşte valorificarea stocului de marfa produs, a derulării întocmai a contractelor încheiate de ocol, a încasării 
integrale si la timp a contravalorii mărfurilor livrate la intern si extern conform contractelor încheiate, a 
contravalorii prestaţiilor executate pentru diverşi terţi. 
- Aproba stabilirea pe baza de negociere, a tarifelor de plata la lucrările de executat, conform  indicatoarelor 
tarifare de calificare a normelor de munca in vigoare , a grilei de salarizare si a prevederilor contractului colectiv 
de munca, propune Consiliului de Administraţie aprobarea normelor de munca locale. 
- Răspunde de asigurarea condiţiilor de munca, pentru prevenirea si  evitarea accidentelor, bolilor profesionale si 
a oricărui eveniment legat de munca, in conformitate cu obligaţiile prevăzute de legile in vigoare. 
- Răspunde de aplicarea masurilor privind creşterea prestigiului si crearea unei imagini pozitive  a ocolului silvic, 
prin mass-media si in relaţiile cu terţii. 
- Organizează, împreuna cu organele de politie, instruirea personalului de teren  cu privire la folosirea si păstrarea 
in siguranţa a armamentului si muniţiei din dotare. 
- Gestionează ciocanele silvice de marcat potrivit reglementarilor stabilite de Autoritatea publica centrala care 
răspunde de silvicultura. 
- Se ocupa de dotarea tehnica si materiala a ocolului fiind împuternicit in acest sens de Consiliul de Administraţie. 
- este ordonatorul de credite in condiţiile prevăzute de lege.                                                                       
–in exercitarea atribuţiilor sale emite ordine si decizii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolul VII 
Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de întreprinderea publică 
 
Așteptările Autorității Publice Tutelare privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de Ocolul 
Silvic Comunal Telciu R.A. este de a se respecta toate normele și normativele tehnice aprobate pentru silvicultură 
precum și a normelor tehnice 1-8 aprobate prin ordin de ministru. În plus, toate lucrările silvice vor urmări 
standardele și normativele în vigoare și legislația silvică. 
 
Capitolul VII 
Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative 
 
Așteptările Autorității Publice Tutelare în domeniul eticii, integrității si guvernanței corporative au drept 
fundament următoarele principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al 
administratorilor: 
1. Principiul responsabilității - organele de administrare și conducere ale societății trebuie să se asigure ca prin 
modul în care își îndeplinesc atribuțiile sau își desfășoară orice altă activitate profesională colaterală respectă 
interesul societății, interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor; 
2. Principiul profesionalismului - Administratorii Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. își exercită mandatul cu 
prudența și diligența unui bun administrator. Pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei asumate, administratorii 
sunt responsabili pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor publice pe care le monitorizează, urmărindu-se 
continuu dezvoltarea calității serviciilor. Organele de administrare și conducere au următoarele obligații : 
- să-și îndeplinească atribuțiile cu maxim de eficiență și eficacitate conform competențelor deținute și ținând cont 
de cerințele legale de reglementare în vigoare; 
- să fie responsabile din punct de vedere profesional pentru modul în care își desfășoară activitatea asigurându-
se că respectă principiile de legalitate, eficiență și eficacitate în îndeplinirea lor; 
- să fie informate și să cunoască legislația în domeniul responsabilităților și atribuțiilor pe care le au, să se 
informeze și să solicite informații despre cele mai bune practici în domeniul în care își exercită atribuțiile; 
3. Principiul integrității – organele de administrare și conducere au următoarele obligații: 
- adoptă un comportament bazat pe respect, imparțialitate, obiectivitate, onestitate, egalitate de șanse și 
nediscriminare; 
- se asigură că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o altă situație de 
incompatibilitate; 
- sesizează Autoritatea Publică Tutelară cu privire la orice abatere de la procedurile, normele, politicile interne ale 
societății, de care iau cunoștință; 
- se asigură că prin prezența lor într-un anumit context politic, prin opiniile publice pe care le exprimă și prin 
activitatea desfășurată nu se află într-o situație de conflict de interese, real sau aparent, cu obligațiile legale, 
morale și profesionale pe care le au în calitate de membri ai Consiliului de Administrație; 
4. Principiul transparenței - principiu conform căruia activitățile desfășurate de membrii Consiliului de 
Administrație trebuie să fie transparente și accesibile cetățeanului, garantând accesul neîngrădit la informațiile de 
interes public, conducând astfel la îmbunătățirea capacitații de a furniza servicii de calitate. 
 
Normele generale de conduită profesională a administratorilor: 
 
1. Prioritatea intereselor societății – membrii Consiliului de Administrație din Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. 
au îndatorirea de a considera interesele regiei mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor 
funcției; 
2. lmparțialitatea și nediscriminarea- în deciziile care influențează relațiile cu părțile interesate (Autoritatea 
Publică Tutelară, instituțiile statului, parteneri de afaceri, alte persoane fizice sau juridice ce interacționează cu 



Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A., Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Comunal Telciu 
R.A. evită orice formă de discriminare bazată pe vârsta, sex, cultura, religie, rasă, naționalitate, opinii politice sau 
confesiune și au o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de alta natură;   
3. Libertatea de  gândire si de exprimare: Administratorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu 
respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri; 
4. Loialitatea - membrii Consiliului de Administrație au obligația de a apăra în mod loial prestigiul Ocolului Silvic 
Comunal Telciu R.A., precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 
intereselor Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. acesteia; 
5. Onestitate – membrii Consiliului de Administrație ai Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. și colaboratorii trebuie 
sa respecte legislația în vigoare, codul etic, procedurile și regulamentele interne; 
6. Folosirea imaginii Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.- membrilor Consiliului de Administrație le este interzis sa 
utilizeze numele sau imaginea Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. în acțiuni neconforme cu domeniul lor de 
activitate și cu atribuțiile funcției; 
7. Conduita adecvată în cazul unui potențial conflict de interese - pe parcursul desfășurării oricărei activități 
trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese; aceasta 
include, fără a se limita la, situații în care administratorii urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a 
propus Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea 
oportunităților de afaceri; 
8. Confidențialitatea și secretul de serviciu - este interzis membrilor Consiliului de Administrație să folosească 
informații confidențiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităților profesionale ale acestora în 
interesul regiei, precum și implicarea în situații în care părțile interesate acționează în contrast cu îndatoririle de 
loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.; 
9. Integritate morală – administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj 
ori beneficiu moral sau material; 
10. Utilizarea resurselor - administratorii sunt obligați să asigure ocrotirea patrimoniului, să evite producerea 
oricărui prejudiciu și să folosească timpul de lucru și bunurile care aparțin Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. numai 
pentru îndeplinirea responsabilităților corespunzătoare funcției deținute. 
În vederea asigurării unui sistem de guvernanță adecvată Administratorii vor trebui să asigure îndeplinirea 
permanentă cerințelor guvernanței corporative: structură organizatorică transparentă şi adecvată, alocarea 
adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor, administrarea corespunzătoare a 
riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor şi strategiilor, precum şi a mecanismelor de control 
intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare şi de transmitere a informaţiilor, aplicarea unor proceduri 
operaţionale solide care să împiedice divulgarea informaţiilor confidenţiale. 
Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. va asigura implementarea și conformarea cu toate 
cerințele legale în domeniul Guvernanței Corporative: Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare. 


