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RAPORT
privind evaluarea performanțelor
Ocolului Silvic Sebeș R.A. în anul 2019
(în conformitate cu prevederile art. 17 din O.U.G. 109/2011)

Ocolul Silvic Sebes R.A.este, conform Regulamentului de Organizare și Functionare, o regie
publică locală de interes silvic ce funcționează sub tutela a șapte unități administrative-teritoriale, și
anume Municipiul Sebeș, Municipiul Alba Iulia, Comuna Berghin, Comuna Roșia de Secas, Comuna
Ohaba, Comuna Bistra și Comuna Șugag.
În ce privește politica de acționariat, și anume obiectivele politicii de acționariat, Ocolul Silvic
Sebeș R.A. are ca scop principal gospodărirea durabilă a fondului forestier în conformitate cu
prevederile amenajamentelor silvice și ale normelor de regim silvic. Fondul forestier primit în
administrare este gospodărit în vederea creșterii contribuției pădurilor la îmbunătațirea condițiilor de
mediu și la asigurarea economiei naționale cu lemn, la aprovizionarea populației cu lemn de foc și de
construcții, cu valorificarea în condiții de eficiență economică a celorlalte produse ale pădurii și
asigurarea cu servicii specifice silvice.
Ocolul Silvic Sebeș R.A. este constituit în vederea administrării fondului forestier și a
pășunilor împădurite ale celor 7 (șapte ) unități administrativ-teritoriale denumite în sensul ROF - ului
părți asociate - ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR după cum urmează:
a)Municipiul Sebeș –
b)Municipiul Alba Iuliac)Comuna Roșia de Secaș –
d)Comuna Berghin –
e)Comuna Ohaba –
f) Comuna Bistra g) Comuna Șugag TOTAL

3806,9 ha;
947,0 ha;
187,0 ha;
244,8 ha;
148,9 ha;
1270,7 ha
1191,28 ha .
7796,58 ha

Ocolul Silvic Sebeș R.A. are ca domeniu principal de activitate silvicultura. Activitatea
principală este conform CAEN : 0210 Silvicultura și alte activități forestiere.
OCOLUL SILVIC SEBEȘ R.A cu sediul în loc. Sebeș str. Mircea cel Mare, nr.109, înregistrată la
Reg. Com sub nr. J01/25/2004, cod de înregistrare fiscală RO 16041457, are ca obiect de activitate
silvicultura și alte activități forestiere, COD CAEN 0210.
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În conformitate cu raportările depuse de către regie, situația referitoare la anul
următoarea:
Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari s-au realizat astfel:
1.
Indicator de performantă Nivel program
Realizat
Indicatori
2019
financiari
Profit brut
minim 142.000 lei
748594
Cheltuieli la 1000 lei venit
maxim 974 lei
851
Rata profitului (Pb/Ch x
minim 2%
17,45
100%)
Viteza de rotație a debitelor maxim 90 zile
61
clienților
Perioada de rambursare a
maxim 90 zile de la
3
datoriilor
scadentă
2.
Culturi in pepiniere și
minim 50 ari
50
Indicatori
solarii
nefinanciari Evaluarea masei lemnoase
minim 19.000 mc
68151
Lucrări de îngrijire a
minim 120 ha
224,42
pădurii – rărituri
Lucrări de îngrijire a
minim 25 ha
46,2
pădurii – curățiri
Total

2019 este

Procent
10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%
10%
10%
100%

Principalii indicatori economico-financiari realizați aferenți exercițiului 2019 se prezintă
astfel:

Nr.crt
1
2
3
4
5

INDICATORI
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
PROFIT BRUT
IMPOZIT PE PROFIT
PROFIT NET

VALOARE – LEI
5.039.041
4.290.447
748.594
121.174
627.420

Propunerea de repartizarea a profitului contabil aferent anului 2019 s-a făcut conform
prevederilor:
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăți naționale, companiile naționale și
societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- OMFP nr. 128/2005 privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici;
- OMFP nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac
obiectul repartizării profitului conform OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăți
naționale, companiile nationale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea 769/2001, cu modificările și
completările ulterioare, astfel:
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a) 62.742 lei participarea salariaților la profit, reprezentând 10% din profitul
(constituit pe seama provizioanelor);

net

b) 622.396 lei vărsăminte la bugetul local;
c) 2.069 lei sursa proprie de finanțare a investițiilor;
d) 2.955 lei recuperare pierdere an 2018, Primăria Alba Iulia.
- participarea salariaților la profit, în sumă de 62.742 lei, s-a determinat avându-se în vedere
limita de 10% din profitul net. Pentru participarea salariaților la profit s-a constituit, la 31.12.2019, un
provizion pentru riscuri și cheltuieli;
- suma de 622.396 lei vărsăminte la bugetele locale s-a determinat prin diminuarea profitului
net cu suma de 2.069 lei, sursa proprie de finanțare utilizată în anul 2019 și suma de 2.955 lei
recuperare pierdere an 2018 Primăria Alba Iulia.
- suma de 2.069 lei reprezintă sursa de finanțare din profitul net a investițiilor efectuate în anul
2019 (imobilizări necorporale – programe informatice).
Fondul de conservare și regenerare neutilizat la finele anului 2019 în suma de 435.250,27 lei,
a fost înregistrat ca și venit în anul 2019, venit care s-a luat în calcul la determinarea rezultatului fiscal
al exercițiului.
Obligațiile față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, precum și fondurile cu destinație
specială, au fost corect stabilite și achitate.
Toate operațiunile economico-financiare ce privesc activitatea exercițiului financiar 2019 au
fost contabilizate în mod corespunzător, cu respectarea principiilor contabilității, a regulilor și a
metodelor contabile prevăzute în reglementările în vigoare.
Au fost respectate normele de întocmire a bilanțului, posturile înscrise în bilanț corespunzând
cu datele înregistrate în contabilitate.
Întocmirea bilanțului contabil s-a efectuat pe baza balanței de verificare, la 31.12.2019, a
conturilor sintetice cu respectarea Normelor Metodologice privitoare la întocmirea acestuia și a
anexelor sale.
Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli. Sursele
pentru activitatea curentă au fost utilizate potrivit reglementărilor legale, fără a exista deturnări de
fonduri.
Contul de profit și pierdere reflectă întocmai situația economico-financiară a unității.
Regia nu a înregistrat plăți restante în anul 2019.
Statul nu are participare la această întreprindere publică și nu există dividende repartizate
statului.
În ce privește selecția administratorilor, aceasta s-a realizat în conformitate cu prevederile
OUG 109/2011. Aceștia și-au îndeplinit criteriile de performanță atribuite prin contractele de mandat.
În conformitate cu contractul de asociere, reprezentarea celor 7 unități administrativ-teritoriale
în consiliul de administrație al Ocolului Silvic Sebes R.A. se face de un consiliu de administrație
format din 7 membri.
Autoritatea tutelară definită conform legii, Ordonanței nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă este Municipiul Sebeș.
Nu s-au înregistrat restanțe la suprafețe de împădurit, s-au executat toate lucrările de
întreținere a plantațiilor și s-a exploatat toată masa lemnoasă planificată a se recolta, s-a realizat
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programul de punere în valoare a masei lemnoase, s-a realizat programul tăierilor de îngrijire în
arborete tinere, toate acestea s-au executat cu încadrarea în prevederile amenajamentelor silvice.
În ce privește evoluția performanței economice a întreprinderii publice, Ocolul Silvic Sebeș
R.A. nu a înregistrat arierate.
Consiliul de Administrație, Directorul și Șeful de ocol și-a îndeplinit, în același grad,
indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat.
Ocolul Silvic Sebes R.A. aplică strategia națională în vederea silviculturii, acționând pentru
apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier pe care îl administrează, pentru
recoltarea și valorificarea, prin acte și fapte de comerț, a produselor specifice acestuia, potrivit
prevederilor legale, în condiții de eficiență economică, exercitând și atribuții de serviciu public cu
specific silvic.
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