
Scrisoare de asteptari - Selectie membrii Consiliului de Administra1ie al

Regiei Publice Locale a Padurilor Piatra Craiului Z6megti

SCRISOARE DE A$TEPTARI
Aceasti scrisoare reprezinti un document cu statut orientativ, care

exprime aEteptarile autoritalii publice tutelare, orasul Zarnesti, in ceea ce

priveqte gospodlrirea durabilS 9i funclionald a fondului forestier.

l. Introducere
Prezentul document a fost intocmit linAnd seama de reglementirile in
vigoare privind activitatea intreprinderilor publice, astfel cum sunt
acestea reglementate de OUG nr. 10912011 privind guvemanli
corporative a intreprinderilor publice, modificatl 9i completatd ultdrior,
precum gi de cele mai bune practici in domeniu.

Acesta reprezintA un document cu statut orientativ, care exprimd
aEteptirile Oragului Zamesti in calitate de autoritate tutelar5 aJ Regiei
Publice Locale Piatra Craiului ZdmeSti.

Scopul Scrisorii de Aqtept6ri este acela de a:

Defini principiile de lucru qi conduiE agteptat[ din partea
candidalilor inscrigi pentru postul vizat: administrator al Regiei Publice
Locale Piatra Craiului Z[meqti

. Facilita injelegerea standardelor agteptate din partea acestora de

cltre Oragul Zamesti .

. Consolida increderea beneficiarilor gi cetSlenilor in ceea ce
priveqte capacitatea de a fumiza servicii de calitate

. Func{ional, Scrisoarea de Aqteptiri are rolul de a ghida Consiliul
de administra{ie in redactarea Planului de management.

2. Aqteptlrile Oragului Zarnesti
2.1. Introducere



Activitatea Regiei Publice Locale a P[durilor Piatra Craiului Zlmesti '
este definitl prin legislalia specificd respectiv:

. Legea nr . 4612098 Codul Silvic, cu modificirile 9i completdrile

ulterioare;
Leg"u ,.. 544l2OOl privind liberul acces la informaliile de interes

public;' L"g.u n.. 15i 1990 privind reorganizarea unitS{ilor economice de

stat ca regii autonome 9i societali comerciale;

Ord-onanla de urgenp m. 109i201 1 privind guvemanl[ corporativ6

a intreprinderiior publice cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

Regia Public6 Locall a P[durilor Piatra Craiului Zimeqti ' a fost

irfiitl"ta 
"" 

operator local de utilitate publicl cu personalitate juridic5 qi

funclioneaz6 pe bazi de gestiune economicl 9i autonomie financiari'-

pentru administrarea fondului forestier, cu urmdtoarele obiecte de

activitate:

. activ itate princiPali

* 0210 - Silviculturd $i alte activitali forestiere'

Regia Public6 Locald a Pddurilor Piatra Craiului Z[meqti este o

struluri silvicd infiin{atl la data de 19 10'2006, avind ca obiect

principal de activitate administrarea pldurilor proprietate publicd a

Oragului ZameSti.
Constituirea Regiei a avut drept principal scop asigurarea uner

administriri mai eficiente, mai transparente 9i intr-o mai strAnsl corelare

cu nevoile concrete ale comunitililor locale, a p[durilor'- 
Suprafata fondului forestier administrat la sfdrgitul anului 2012 este de

13.0i4 ha- compusi din fond forestier propietatea Prim'iriei Oraqului

iemesti - 9449 ha a Primdriei comunei Vulcan - 1649 ha, a Primiriei

Comunei Poiana Mirului - 1787 ha a p[durilor proprietate a douA

parohii orotodoxe din Zdmeqti - 115 ha, precum qi plduri proprielate

privatd a persoanelor fizice 14 ha. .

' Fonduliorestier administrat de R.P.L P' Piatra Craiului R A' este situat



in vecinltatea Masivului Piatra Craiului, masiv pe suprafale c[ruia se

situeazd qi Parcul NaJional Piatra Craiului.
Principalele specii care constituie acest fond sunt:

Molidul - Picea abies deline 4l %o,FaguJ - fagus sylvatica este prezent

in procent de 33%, Bradul - abies alba l3%, Mesteac[nul 2o/o, Pinul
silvestru 2%, Gorunul 2oh, Carpenul lo/o.

Regia Publicd Locali a Pddurilor Piatra Craiului Z5rne$ti are ca

scop, gospod[rirea durabil[ qi unitari a fondului forestier proprietate
publicd 9i privatd a Oragului Zamesti, prin adoptarea Planului de acliune

in domeniul forestier al UE din 2006 qi in conformitate cu prevederile

amenajamentelor silvice qi ale normelor privind regimul silvic, precum

;i, cregterea contribuJiei pidurilor la imbundt[lirea condiliilor de mediu
qi la asigurarea economiei locale qi nalionale cu lemn, cu alte produse

ale pddurii qi cu servicii silvice de calitate.

Regia Publici Locald a Pidurilor Piatra Craiului Zdmeqti iEi
exercitl atribuliile pentru apdrarea gi conservarea durabild a fondului
forestier proprietate publicd gi privati a Oraqului Zamesti, pentru

recoltarea qi valorificarea prin acte gi fapte de comer! a produselor

lemnoase Ei nelemnoase specifice fondului forestier, potrivit
prevederilor legale qi respectdnd hot[rarile Consiliului Local Zamesti qi

in viitor ale Consiliului de Administralie.

Activitatea deslEEurati de Regia Publicd Locall a Pddurilor Piatra

Craiului Zdmeqti , este integrate Strategiei Forestiere Nalional[ 2018 -

2027 . are ca viziune de dezvoltare a sectorului forestier "O RomAnie in
plinl dezvoltare in care sectorul silvic contribuie la bunistarea
oamenilor intr-un mod durabiI din perspectivi economicS, sociall qi de

mediu". Obiectivul general al acestei strategii este "Armonizarea
funcliilor pidurii cu cerinlele prezente qi viitoare ale societ[lii rom6neqti
prin gestionarea durabild a resurselor forestiere nalionale." Un element

important al Strategiei Forestiere Na{ionale 2018 - 2027 esle corelarea

activit[tii sectorului forestier cu politicile din alte domenii conexe
precum mediu, agriculturd Ei dezvoltare rurali, energie, educalie, turism.



Politica de dezvoltare locali iine cont de profilul spalial al

polului de creqtere , de diversitatea urban-rural, precum gi de ceilalli

factori care pot influenla procesul de dezvoltare asa cum s6nt prevazute

in Strategia de dezvoltare teritoriald "Romdnia policentrici 2035"

Aqezarea geograficl a polului de cregtere, relaliile existente sau

potenliale cu alte zone de dezvoltare au fost 9i ele luate in"calcul.

2.2. Sistemul de valori al regiei
in linie cu principiile enun{ate, in viziunea Consiliului Local al Oraqului

Zamesti, activitatea Regiei Publice Locale a Pddurilor Piatra Craiului
Zdrnegti , trebuie sI he definiti prin:

* Pro.fesionalism {i performantd - utilizarea cAt mai eficienti a
resurselor in deplinI transparenld 9i cu responsabilitate, menlinerea

standardelor cAt mai ridicate, inclusiv prin investilii in dezvoltarea

tehnologici qi asumarea rolului determinant in ceea ce priveQte proteciia

mediului.
*Transparenta si oredictibilitate in raport cu Consiliul Local Zamesti ,

cu celelalte institulii ale statului, dar gi fald de ceteleni, bazate pe dialog
gi comunicare.
Pentru eficienti zarea activitdlil Consiliul Local Zamesti doreqte

realizarea unei structuri deconducere/coordonare/supraveghere
flexibile, transparente, capabile s[ asigure comunicarea intre

structurile de conducere executive si neexecutive.

* Eticd si integritate - elemente cheie pentru fumizarea unor servicii
publice de calitate qi pentru a putea indeplini obiectivele Consiliului
Local Zamesti,Consiliul de administralie, va avea rolul de crestere a

capacitl1ii admistrative a conducerii executive, consolidarea unei

structuri de gestiune a documentelor qi asigurarea unui flux ehcient

al informajiilor si documentelor intre conducerea excutive, auditor,

Consiliu de Administralie qi Consiliul Local Zamesti.

3. Viziune. Declara{ia de misiune. Obiective strategice.



3.1. Viziunea""' 
n"-ni" p.Ufi.1 Locall a Pidurilor Piatra Craiului Z6me$i urmdreqte

.rir;:;l;;;;;'-lita'a a fondul"i forestier primit in administrare'

Hff#Ilffi;ri"ipaa*1"'1" *Lun[tdlirla condi{iilor de mediu qi

valorificarea sup".iota u 
'nut"tiulului 

lemnos rezultat qi a altor produse

accesorii ale Pldurii.

3.2. Declara{ia de misiune

Resia Publica Locald a Pddurilor Piatra Craiului Zdmeqti aplic[

.,,"I!?i",,1 ffi;;i;lil,rtu'ii p"ni,, paa"rile proprietate publicl qi

:l'l;,il aili;i'/"*t"i' pe care le administreazl 5i aclioneazi pentru

[*;,;;il;;; fi de'uoltu'"a durabild a fondu]ui forestier' pentru

recoltarea qi uuto.iti"ut"u ptoiriJ"iot t-p""int" fo"aului forestier potrivit

p."r"i..ffJ. f"g"fe in vigoare' in condilii de eficienld economtca'

3.3. Obiective strategice

Tinand cont de conditiile stationale si de vegetatie' de prevederile

,r;;;;.;;i.i"' silvice in vigoare' de legislatia in a11e.11u' de

conditiile sociale si ..ono*'"I' obiectivele pe termen lung pentru

;rd.piil;il;*ii ntgrci"r'urit" ioturtu Padurilor Piatra Craiului

Zlrne$ti, sunt:

. - Asigurarea permanentei padurii' respectiv a polifunctionalitatii

acesteia, prin aplicarea tratamentelor bazate pe regenerare naturala in

. 
*" ,,it#il.:illg"""'utii 

integrale a suprafetelor parcurse cu taieri de
' 

,"*"r;;;;;' ;;ig,'uitu a"ntir'tii oorime a arboretelor' promovarea cu

nrecadereareg.enerarilornaturaleSiaspeciilorautohlonevaloroase.
. u'""i:;;;;!"',""t *L"tt'" corespunzatoare functiilor social -' 

..orornii" *ibuite si conditiilor stationale prin aplicarea

;;;;;;;* u t"tutitot dt ingrijire si conducere a arboretelor;

. 
*''"i;i-g,];ea 

starii favorabil" i"-tons"tuate a habitatelor si a

speciilor de importanta comunitara din cadrul suprafetelor suprapuse cu

siturile Natura 2000'



Asigurarea integritatii fondului forestier aflat in administrare prin

paza permanenta in vederea evitarii sustragerilor de material lemnos,

distrugerilor de arbori si puieti, in vederea evitarii aparitiei de incendii, a

pasunatului abuziv in fondul forestier.
Completarea bazei actuale de productie a puietilor forestieri

necesari pentru plantatiile executate in cadrul ocoluluirptecum si

modemizarea acesteia prin adoptarea unor sisteme de irigare eficiente.

Asigurarea unei stari fitosanitare corespunzatoare a padurilor,

plantatiilor si culturilor silvice prin extragerea produselor de igiena si

accidentale , prin masuri de identificare si prognoza a insectelor si a

agentilor fitopatogeni, precum si prin combaterea prompta a acestora pe

cat posibil pe cale biologica sau integrata.
Asigurarea aprovizionarii populatiei locale cu material lemnos

pentru constructii si pentru incalzirea locuintelor
Preluarea in gestiune a drumurilor forestiere care strabat suprafata

de fond forestier aflat in administrare in vederea refacerii si modemizarii

acestora pentru asigurarea conditiilor optime de transport a materialelor

lemnoase si de acces in caz de interventii.
Asigurarea trasabilitatii lemnului prin adoptarea unui sistem

-due-diligence 
eficient in vederea armonizarii cu legislatia UE

Completarea bazei materiale in vederea realizarii lucrarilor de

ingrijire si conducere a arboretelor, de combatere a daunatorilor padurii,

do stingere a incendiilor, s.a.

Constientizarea permanenta a populatiei asupra necesitatii

protejarii padurii si asupra beneficiilor habitatelor forestiere.

Adaptarea continua la noile metode si tehnologii de lucru in

domeniul silviculturii precum si utilizarea unor sisteme informationale
modeme.

Obiectivele pe termen scurt pentru Regia Publici LocalS a

Pddurilor Piatra Craiului ZdmeEti . le reprezinta consolidarea

structurilor de conducere si control, executive si neexecutive,

definirea unor instrumente administrative capabile si asigure eficienla

funclionirii sale si cresterea capacitdlii operationale.



4. Aqteptirile Consiliului Local Zarnesti privind dezvoltarea
Regiei Publice Locale a Pddurilor piatra Craiului Zdmegti

4,1. Gestionare eficienti
+.Gestionarea durabild a pddurilor astfel inc6t acestea se i$i amelioreze
biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regener4re, vitalitatea,
slnitatea, in aga fel incdt sd asigure, in prezent gi in viitor, capacitatea de
a exercita permanent funcjiile multiple ecologice, economice si sociale,
la nivel local, frr5.a creea prejudicii altor ecosisteme.

* Adoptarea qi aplicarea mdsurilor necesare pentru p5strarea $i
dezvoltarea fondului forestier.

4.2. Modernizare qi extindere

* Atragerea de fonduri gi investilii pentru mdrirea fondului forestier.
Impddurirea terenurilor degradate, refacerea unor suprafele de pldure cu
consisten{6 redusd, refacerea infrastructurii drumurilor foiestiere.
* Valorificarea superioari a tuturor resurselor pldurilor din administrare,
in conformitate cu prevederile amenajamentului silvic Ai legislatiei in
vlgoare.

r imbundtdlirea serviciilor din punct de vedere al calitilii prin
de4voltarea tehnologiilor existente 9i introducerea de teirnologii noi.

4.3. Competenfa profesionali

* Creqterea eficienlei generale a Regiei publice Locale a pidurilor
Piatra Craiului Zdrnegti prin corecti dimensionare, informare gi
motivare a personalului .

* In-struirea permanente a personalului pentru creqterea gradului de
profesionalism.

* Crearea unui mediu favorabil inv[tdrii qi sprijinirea angajalitor in a_gi
dezvolta capacitatea de a folosi tehnici qi proceduri mod-eme de lucru,
prin oferirea de oportunitdti materiale 9i de training.



Se doreqte de la membrii Consiliului de Administratie, experienli Ei

capacitate de documentare care si aducd Regia Public5 Locali a

Pidurilor Piatra Craiului Zlmegti . la un nivel al dotdrilor qi

resurselor (umane.gi togistice) capabile sd rispundi nevoilor
determinate de piald gi legislalia in domeniu.

4.4, Politica de investifii aplicabili Regiei Publice Ltchle a

Pldurilor Piatra Craiului Zirneqti

*in cadrul Regiei Ppblice Locale a Pddurilor Piatra Craiului Zdmeqti ,

finan{area gi realizarea investiliilor se face cu respectarea prevederilor

legale in vigoare prin inilierea, fundamentarea, promovarea qi aprobarea

investiliilor, linAnd cont de principiul promovdrii rentabilitalii $i

eficienlei economice, de necesitatea achiziliei qi realizdrii de investilii

specifice domeniului silvic; men{inerea qi dezvoltarea investiliilor
incepute sau aflate in derulare; respectarea tegislaliei in vigoare pri-vind

achiziliile publice.

*Politica de investilii aplicabilI Regiei Publice Locale Piatra Craiului

Zimegti, este una de continuare a politicii investiJionale curente, in
scopul atingerii obiectivelor strategice pe termen scurt, mediu 9i lung'

*Investiliile efectuate pAn[ in prezent qi cele ce urmeazd a fr real\zale,

respectiv cele cu specific silvic, precum qi cele necesare bunei

ddsfasurari a activiteli , au avut gi vor avea ca sursa de finaniare o parte

din veniturile oblinute in anul curent, precum 9i o palte din profitul

aferent anului precedent.

4.5. Politica de virsiminte din profitul net al Regiei Publice

Locale Piatra Craiului Zlrneqti

*Aqteptirile Consiliului Local Zamesti , pe un orizont de timp cel pu{in

egal cu perioada mandatului Consitiului de Administralie sunt acelea de

a menline un grad de profitabilitate at Regiei Publice Locale Piatra

Craiului Zdmegti, printr-un plan de administrare corelat cu politica de

dezvoltare a acesteia 9i evolu{ia pie{ei din sectorul forestier.



* in procesul de repartizare a profitului, in cadrul Regiei Publice Locale

Piatia Craiului Z5rneqti, obiectivul principal il constitu^ie armonizarea

intereselor sale cu cele ale Consiliului Local Zamesti. In acest sens,

prezinti insemn[tate.stabilirea unui raport ralional, echilibrat, intre

partea din profit ce rdmAne la dispozilia Regiei Publice Locale Piatra

Craiului Zimegti pentru autofinanlare 9i cea care este rep"rezentat5 de

vdrsdmintele la bugetul local.

*Problematica repartizdrii profitului trebuie corelatd cu unele

componente structurale ale potiticii financiare ale Regiei Publice Locale

Piatra Craiului Zdmegli, cum ar fi: potitica de autofinanlare (interesul

acesteia de a asigura resursele necesare realiz[rii unor investilii pe

termen scurt sau lung, in condilii de rentabilitate qi eficienld economici

care sd conducd la o dezvoltare continui a activitdtii sale) qi politica de

virsiminte.

*Prohtul net oblinut de Regiei Pubtice Locale Piatra Craiului Z6meqti,

urmeazd a fi repartizat pe destinalii potrivit legisla{iei in vigoare:

- constituirea de rezerve legale;

- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenJi;

constituirea surselor proprii de finanlare a investi{iilor;

- co'nstituirea fondului de participare a salarialilor la profit in propo4ie

de pdni la l0% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu

de taza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul

financiar de referinta;

- versaminte la bugetul local (minim 50%).

4.6. Organele de conducere

Pentru realizarea acestor misiuni 9i obiective strategice. organele de

conducere ale Regiei Publice Locale Piatra Craiului Zdme$ti sunt

reprezentate de Consiliul de Administralie 9i directorul general al

regiei.

/



Consiliul de Administralie al Regiei Publice Locale Piatra Craiului

Zdfiell\. este numit,in condiliile prev[zute de legislalia in vigoare, prin

hotirdie a Consiliului Local 9i este compus din 5 membri: Directorul

general face parte din Consiliul de administralie, dar nu are calitatea de

pregedinte al acestuia.

Se doreqte imbunAtelirea structurii administrative qi a fluxului

decizional, plecdnd de 1a experinla in domeniu a membrilor selectali

pentru Consiliul de Administralie.

Consiliul de Administralie are urmitoarele atributii:

a) numegte gi revocd directorul qi stabileqte remuneralia acestuia;

b) analizeazd gi aprobi planul de administrare elaborat in colaborare

cu diiectorul general, in acord cu scrisoarea de aqteptiri 9i cu declaraJiile

de intenlie;
c) negociazi indicatorii de performanla financiari 9i ne financiari cu

Consiliul Local Zamesti ;

d) asiguri integritatea 9i funclionalitatea sistemelor de raportare

contabild qi financiari precum gi realizarea planificirii financiare;

e) verificd funclionarea sistemului de control intem sau managerial;

g) intocme$te raportul semestrial privind activitatea Regiei Publice

Loiale Piatra Craiului Zdmegti, pe care il prezinti Consiliului Local

Zamesti ;

h) monitorizeazi qi gestioneazi potenlialele conflicte de interese de

la nivelul organelor de administrare 9i conducere ;

i) supervizeazi sistemul de transparenti qi de comunicare;
j) monitorizeazi eficacitatea practicilor de guvemanlA corporativ[

ale Regiei Publice Locale Piatra Craiului Zdmeqti

k) iaporteazd lunar Consiliului Local Zamesti modul de indeplinire o

indicatorilor de performanld financiari qi ne financiari, anex[ a

contractului de mandat, precum 9i alte date qi informalii de interes la

solicitarea acestuia

/



5 .Etica, integritatea $i guvernanta corporativi

Conform art.15 alin(4) din OUG l09l20ll privind guvemanla
corporative a intreprinderilor publice, aprobati prin Legea l1l/2016, in
cadrul regiei exista un Cod de etic[ care exprimi angajamentele gi

responsabilit6lile de naturd eticl cu privire la conducerea afacerilor qi a
activitdlilor. Membrii consiliului de administralie qi directorul general al
RPLP Piatra Craiului R.A. respectd criteriile de integritate stabilite la

nivelul regiei .

Regia Publici Locald a Pidurilor Piatra Craiului R.A dore$te

si menJind gi sd dezvolte o relalie bazatl pe incredere cu toate petile
interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau institulii
a clror contribulie este solicitatd pentru a realiza misiunea regiei noastre

sau au un interes in urmirirea realizdrii acestei misiuni. in activitatea
Consiliului de Administralie se va urmari implementarea principiilor de

guvemanla corporativl .

6. Aqteptiri ale autoritatii publice tutelare privind cheituielile de

capital , reduceri de cheltuieli qi alte aspect ale afacerii

- Autoritatea publicd tutelar6 a$teapt[ de la Regia Publicd Local[ a

P[durilor Piatra Craiului R.A ca pe parcursul mandatului membrilor
Consiliului de Administra(ie sa se obJin[ imbundtSliri in ceea ce

priveqte:

- indeplinirea indicatorilor financiari qi nefinanciari stabiliti de cdtre

autoritatea publice tutelar5

- cre$terea competitivitilii gi profitabilitalii regiei,

- monitorizarea proceselor de transparenle qi comunicare, dezvoltarea
unui sistem de monitorizare a performanlelor regiei,

./
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- atragerea de alte venituri financiare

-atingerea indicatorilor de performan!1 anuali qi creqterea

rentabilitdtii,

- managementul optim a1 cheltuielilor'

- imbundtllirea politicii de investilii a regiei'

- executarea eficienti a lucrdrilor silvice anuale'

7. Dispozi{ii finale .,:-.r..: r^ ,r,r-ini,
Procesul competitiv de selec[ie a Cons.iliului de Administralle' nu

trebuie s6 lase 1oc lipsei o" p..il.i"*ft, prin urmare, o serie de criterii

.i.,i..,,,,, ut,:,:i,":::"::iiJ*i'*l;ii:;:i:l'" t*"'tt'
Local al Oraqului Zamestl' act

7,1. Condi(ii generale qi specifice:

7.1.1. - generale: 
-^-x.-.re r Inir "

a) cetltenia romanA, ceta[enle a altor state membre'ale Uniunii

Eurooene sau statelor apa4rnAnd Spaliului Economic European qt

domiciliul in Romdnial

ii .rr"^qi".., irmbii romane (scris Ei vorbit)l

" 

j nupu"lLt'-a"plrT 1:^:::l'il',Lre tuncliei pe care candideazi:

li :'ff '::,'fl:i?::ffi?1ffi:i[;;;;;;; 
"' i-a ince'1at contrac'iur

i;dI;;;i;;;'nca pentru motive disciplinare in ultimrr 5 anr:

I nu a desfrqurat activitate i" p"ftit p"iitit[' astfel cum este definita

prin lege; 
'-^^-^bile. ootrivit legii' ori care au fost

g) sa nu ne p"":u":.'l:il.:,';[#J;i;;;.6 
din oUG r0e/20rrr

condamnate Pentru tntracllu

h) si nu facd pa(e din rnui 
"''uft 

ie: consitii de administralie ale unor

;gii;;i";;t sau societali comerciale '

7.1.2. -sPecifice:

a) studii superioare(cu diplomd de licen!6);

/
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b) experienla in administrarea/managementul unor regii autonome sau

societdji, inclusiv societlli comerciale din sectorul privat.

7.2. Criterii de evaluare a candidatilor:
Interviu si selectia finala

I.Alinierea Declaratiei de intentie la Scrisoarea de astept[ri gi viziunea

candidatului privind dezvoltarea societAlii;

II. Cunogtinte privind guvemanla corporative si cunoqtinle aferente

legisla{iei din domeniul de activitate al Regiei Publice Locale Piatra

Craiului Zimeqti;
IIL Abili6li manageriale evaluate prin urmitoarele competentre:

Capacitatea de a lua decizii qi de a evalua impactul acestora;

Orientare c[tre rezultate.
Capacitate de rezolvare a problemelor.
Capacitate de analiza gi sintezi.
Abiliteli de comunicare.


