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Raport de activitate pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021. 
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La Sectorul Agro – silvic bisericesc în perioada de referință au activat 12 persoane. La structurile 

aflate în coordonare (Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești și Ocolul Silvic Silva-Bucovina) lucrează un 

număr de 59 de persoane, personal silvic și administrativ.  

Personalul este repartizat pe sectoarele de activitate în așa fel încât să acopere nevoile și să ducă 

la îndeplinire sarcinile stabilite prin fișa postului.  

Ca regulă generală a sectorului ”nimeni nu rămâne în urmă” drept pentru care atunci când există 

un volum mare de muncă raportat la o perioadă scurtă de timp (specific unui caz excepțional) 

întreg personalul sectorului se concentrează pentru a participa și a rezolva în timp optim și cu 

rezultate cât mai bune activitățile specifice.  

Personalul departamentelor sectorului relaționează pentru a cunoaște din specificitatea activității 

fiecărui departament în parte.  

Pentru a suplini lipsa de personal am fost făcute investiții în automatizarea activităților. O atenție 

deosebită este acordată protecției muncii și a instruirilor realizate în vederea înțelegerii și 

responsabilizării fiecărui angajat pentru a evita producerea unor incidente de muncă nedorite.  
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O activitate importantă este asigurarea managementului documentelor și a fluxului de date pentru 

a permite: 

- Elaborarea, analiza, redactarea și transmiterea corespondenței în timp util; 

- Documentarea și întocmirea rapoartelor solicitate cu privire la activitatea agricolă și 

silvică; 

- Aprovizionarea departamentelor cu materialele necesare bunei funcționări; 

- Elaborarea studiilor și implementarea soluțiilor în vederea eficientizării programelor 

de lucru; 

- Operaționalizarea ”Registrului electronic al terenurilor” – evidența în format electronic 

al terenurilor proprietatea unităților de cult din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și 

Rădăuților; 

- Evidența stocurilor pe zone de activitate și depozite; 

- Evidența lucrărilor agricole; 

- Întocmirea fișelor tehnologice pentru fiecare cultură agricolă; 

- Asigurarea documentării în vederea culturilor agricole experimentale; 

- Realizarea inspecțiilor în teren cu privire la situația terenurilor (Mora, Remezeu, 

Vicovu de Jos, Vama, Panaci, Arbore); 

- Participarea la ședințele de valorificare a masei lemnoase prin delegat; 

- Verificarea în teren a volumelor de lemn ce urmează a fi valorificate; 

- Publicarea pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a anunțurilor privind 

valorificarea masei lemnoase; 

- Realizarea regulamentelor și instrucțiunilor necesare bunei funcționări a activităților 

din Sectorul Agro – silvic.  
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Departamentul agricol are ca principale preocupări realizarea culturilor agricole necesare furajării 

animalelor din ferma. 

Astfel, în sezonul agricol 2020 – 2021 au fost proiectate și cultivate 10 sole. 

Lucrările sunt realizate cu utilajele agricole proprii aflate în dotarea sectorului.  

De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată întreținerii și reparației parcului auto. Accentul 

se pune pe menținerea într-o bună stare de funcționare a întregului parc de utilaje.  
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În sezonul 2020 – 2021 au fost înființată o solă de culturi experimentale. Această solă are drept 

scop testarea modului în care pot fi cultivate în zona Sucevei plante medicinale și aromatice. 

De asemenea, s-a urmărit adaptarea și crearea unor linii tehnologice care să permită cultura 

mecanizată într-un sistem cât mai apropiat de sistemul ecologic.  

Pentru obținerea unor plante de calitate au fost folosite semințe de la producători atestați și cu 

experiență în domeniul producerii și culturii plantelor aromatice și medicinale.  

De asemenea, răsadul a fost obținut în sistem ecologic fără a fi folosiți stimulatori de germinație 

sau de creștere chimici.  
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Realizarea culturilor în câmp(plantarea răsadurilor) a fost realizată în sistem de bilon cu folie de 

mulcire (neagră) și benzi de picurare.  

Utilizarea foliei de mulcire reprezintă o tehnologie relativ noua, utilizarea acestor folii are avantaje 

numeroase, în paralel cu o investiție minimă. 

Folia de mulcire a fost aleasă în special pentru: 

- Extinderea sezonului – un avantaj datorat creșterii temperaturii la nivelul solului în 

cazul culturilor mulcite, comparativ cu cele înființate în solul liber. 

- Creșterea producției - Folia de mulcire menține umiditatea din sol, apa fiind astfel 

disponibila plantelor atunci când au nevoie si, de asemenea, reduce incidenta bolilor și 

dăunătorilor, cu efect asupra sporului de producție. 

- Reducerea forței de muncă și a costurilor - scăderea costurilor cu forța de munca pentru 

eliminarea buruienilor, eliminarea utilizării erbicidelor pe rândurile cu plante (bilon) 

compensează investiția. 

- Culturi mai sănătoase - multe insecte și boli prezintă forme de rezistență peste iarna 

situate în sol, instalarea foliei de mulcire reduce semnificativ impactul acestora asupra 

culturilor. Până la data prezentei nu au fost realizate cheltuieli cu pesticide. 

- Întregul sistem a presupus realizarea a 4500 ml de bilon și întinderea a 4500 ml de folie 

de mulcire. 

- Sistemul de irigare a fost realizat prin utilizarea irigării prin picurare urmărindu-se 

distribuția apei cât mai aproape de rădăcinile plantelor udate, și cu o cantitate de apă 

bine determinată. 

- Pentru realizarea sistemului de irigare s-au utilizat 9000 ml de bandă de picurare, o 

pompă electrică, elemente de îmbinare etc.   
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Două culturi importante din zona plantelor medicinale – salvia și aromatice - menta. 

Pentru realizarea acestor culturi a fost folosiți ca și material vegetal butași în cazul salviei (860 

buc.) și stoloni în cazul mentei (16.000 buc.).  

Salvia officinalis - Jaleşul este o valoroasă plantă medicinală, cunoscută încă din antichitate de 

greci şi români, care o considerau panaceu universal, datorită proprietăţilor sale terapeutice 

deosebite. Romanii spuneau „de ce să moară omul când în grădină creşte salvia" 

Specie perenă, se cultivă pentru herba (Herba Salviae) şi frunzele sale (Folium Salviae) bogate în 

ulei volatil, al cărui component principal este tujona. Extractele de jaleş au proprietăţi coleretice, 

colagoge, carminative, estrogene, antiseptice, antisudorifice, cicatrizante şi uşor astringente. 

Datorită acestor proprietăţi se folosesc în tratamentul afecţiunilor şi inflamaţiilor dentare, laringite 

şi faringitei, anghinei, bronşitei, gripei, pneumoniei, afecţiunilor căilor biliare şi gastro-intestinale, 

precum şi în disfuncţii ovariene. Frunzele intră în compoziţia ceaiurilor. 

Mentha piperita - Menta - iarbă sfântă în credințele populare - menta - este un dar venind din 

milostenia Domnului nostru Iisus Hristos și a drumețului singuratic și cu inima bună. 

Forma tradițională și cea mai răspândită de utilizare a mentei, care prezintă în același timp o 

eficiență terapeutică maximă, rămâne ceaiul de menta, adică infuzia din frunze uscate de menta. 

Ambele culturi sunt realizate în sistem ecologic fără a fi folosite substanțe chimice pentru 

fertilizare sau combatere boli și dăunători.  
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Via Liteanca – Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin Sectorul Agro – silvic administrează în 

localitatea Cotnari o suprafață de 3,2 ha de viță de vie.  

În anul agricol 2020 – 2021 au fost realizate lucrări de întreținere și combatere a dăunătorilor.  

În primăvara anului 2021 au fost realizate operațiuni de inventariere a golurilor de vie fiind 

identificate și estimate în jur de 1300 butuci de vie distruși, rupți, uscați, dispăruți.  

În primăvara anului 2021 au fost plantați 310 butuci de vie, urmând a fi efectuate lucrări de 

completare a culturii până la refacerea în integralitate a numărului de butuci optim la ha.  

După 3 ani de zile au fost efectuate lucrări de săpare (desfundare) a solului. Redesfundarea a 

terenului dintre rândurile de viţă se aplică periodic, la adâncimea de 50-60 cm adâncime. Este o 

lucrăre importantă care are rolul de a revitaliza cultura.  

De asemenea, se realizează regulat lucrările de întreținere, combatere a dăunătorilor și a bolilor 

specifice.  

De asemenea, au fost realizate: lucrări de tăiere şi conducerea coardelor, plivitul, ciupitul, legatul 

lăstarilor, copilitul (unde a fost cazul), cârnitul. 

În primăvara acestui an au fost finalizate și lucrările de reparații și înlocuire a spalierilor rupți, 

îndoiți, doborâți sau lipsă. Totodată au fost realizate lucrări de refacere/completare a sistemului de 

prindere și întindere cu sârmă.  

Un pas important în realizarea lucrărilor de îngrijire a culturii de vie a fost organizarea unui atelier 

mecanic care permite lucrări minime de întreținere a uneltelor și a utilajelor folosite. De asemenea, 

cu sprijinul SC Cotnari SA s-a reușit dotarea cu o pompă performantă de stropit.  
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Depozitul de băuturi are rolul de a prelucra/depozita și aproviziona parohiile cu vin liturgic. În 

depozitul de vinuri sunt depozitate pentru păstrare/îmbuteliere vinuri provenite din prelucrarea 

strugurilor obținuți la Via Liteanca din Cotnari.  

În perioada de referință au fost realizate investiții necesare pentru a crește și ușura activitatea 

desfășurată la acest departament.  

În acest sens au fost achiziționate 18 vase din inox pentru depozitarea vinului, o instalație de 

umplere, o instalație de dopuire, o instalație de etichetare și o instalație de capișonare.  

Crearea etichetelor pentru produsele îmbuteliate în depozitul de vinuri a fost o provocare deoarece 

eticheta este un element de obținere a informațiilor despre produs, publicitate, protecție împotriva 

falsificării și o carte de vizită a produsului și a celui care pune acel produs în circulație.  

Având în vedere că produsul este unul din categoria produselor bisericești eticheta trebuie să se 

înscrie în linia de sobrietate specifică produselor bisericești.  

De asemenea, un proces similar a fost și pentru crearea imaginii folosite pentru capișon care pe 

lângă rolul estetic conferit sticlei, asigura protecția dopului și a gâtului sticlei  din punct de vedere 

igienic. 
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Ferma de animale 

În perioada de referință au fost realizate o serie de investiții menite a organiza o fermă care să 

permită creșterea păsărilor și a porcilor.  

Rolul acestei ferme este în primul rând de a folosi produsele obținute în Ferma vegetală în liniile 

de creștere și îngrășare a păsărilor și porcilor.  

Astfel, au fost realizate învestiții într-un micro-fnc care să permită producerea furajelor conform 

rețetelor propuse în literatura de specialitate pentru furajarea optimă a efectivului de porci și păsări 

aflat în fermă.  

La data prezentului raport în fermă sunt: 200 exemplare pui de carne, 200 exemplare curcan, 200 

exemplare găini de ouă, 80 exemplare păsări rase mixte și 42 capete porc.  

Pentru furajarea efectivului de păsări și porci lunar se pregătește o cantitate cca. 7500 kg.  

Produsele de natură animală obținute sunt puse la dispoziție unităților sociale din cadrul 

Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.  
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Depozitul de cereale și furaje 

La nivelul Sectorului a fost organizat un depozit de cereale și furaje. Scopul depozitului este de a 

stoca în cele mai bune condiții producțiile de cereale obținute din cultivarea terenurilor agricole 

pe care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților le administrează prin Sectorul Agro-silvic.  

La data raportului în stoc depozitat în spațiile special amenajate sunt 78.250 kg produse agricole.  

Produsele agricole sunt utilizate în special în producerea furajelor necesare hrănirii efectivelor de 

păsări și porci din ferma sectorului.  

De asemenea, o cantitate importantă este oferită Sectorului social filantropic pentru a fi donată 

schiturilor/mănăstirilor sau așezămintelor care au nevoie de produse agricole.  

Până la data prezentului raport au fost livrată cu titlu gratuit cantitatea de 12.868 kg de cereale și 

48 de baloți de paie.  

În cadrul depozitului se depun eforturi pentru a se asigura condiții optime de păstrare a cerealelor 

în spații adecvate. 
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Activitatea de pază a pădurilor a urmărit în principal următoarele aspecte: 

- Controlul circulatiei materialului lemnos pe drumurile forestiere si a instalatiilor de    

debitat material lemnos pe fiecare district/brigada, canton silvic, verificarea provenientei 

materialului lemnos transportat; 

- Verificarea respectarii graficului privind C.C.M.L. pe lunile ianuarie - iunie, sesizari la 

112, aspecte deosebite privind paza fondului forestier pentru fiecare canton, district/brigada; 

- Actiuni de prevenire a taierilor ilegale de arbori si a braconajului; 
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- Verificarea modului cum se face exploatarea masei lemnoase, cum se folosesc 

tehnologiile de recoltare, de colectare, lucrari in platforma primara si de transport a  

- lemnului din padure care sa nu produca degradarea solului, a drumurilor forestiere si a 

malurilor apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil, precum si a arborilor 

nedestinati exploatarii, colectarea materialului lemnos din padure sa se faca numai pe caile de 

acces si instalatiile pasagere in conformitate cu instructiunile prevazute de lege; 

- Actiuni specifice de prevenire a incendiilor; 

La Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești:  

În perioada 1.01.2021 – 15.06.2021 s-au efectuat 17 controale de fond și parțiale, din care 

2 de către delegați ai Gărzii Forestiere Suceava și 15 de către personalul tehnic din cadrul Ocolului, 

constatâdu-se o pagubă în gestiunea titularilor de cantoane de 49,606 mc, valoarea acestora fiind 

recuperata integral  pe baza de „Accept de plata”. 

Au fost încheiat două contravenții de către salariații Ocolului la exploatarea masei 

lemnoase in valoare de 4000 lei. Urmare a controlului parțial executat de către delegații Gărzii 

Forestiere în cantonul silvic Arinis, s-a efectuat un control al exploatării la Partida 

442/2100023300160 produse principale codru – progresiva însămânțare adjudecata pe picior de 

către SC Foret Jucan SRL.  

Urmare a verificărilor efectuate în teren s-a constatat tăierea fără drept a unui număr de 2 

arbori, în volum de 4.449 mc cu o valoare de 3.214,7 lei.  

Pentru cei 2 arbori tăiați fără drept Garda Forestiera Suceava a propus retragerea 

Certificatului de atestare/reatestare emis de către Comisia de atestare a operatorilor economici 

pentru activitatea de exploatare forestiera, pentru SC Foret Jucan SRL. 

La ocolul silvic Silva Bucovina 

Personalul de silvic a efectuat în jur de 130 actiuni pe raza districtelor din judetul Suceava 

si 8  actiuni pe raza cantonului Ionaseni-Bt privind C.C.M.L., actiuni de prevenire a taierilor ilegale 

de arbori si a braconajului, S.U.-P.S.I., controlul exploatarii.   

               Pe suprafața cantoanelor silvie nr. 5 Arsuri și 6 Secrieș s-au efectuat controale parțiale 

de către delegații Gărzii Forestiere Suceava. 

- In CS 5 s-a constatat un arbore fag tăiat ilegal cu diametrul de 42 cm, volum 1,2 mc, 

valoarea imputată 307 lei. 

- În CS 6 s-a constatat un arbore specia paltin de munte tăiat ilegal cu diametrul de 29 cm, 

volum 0,617 mc, valoarea 166 lei. 

- S-a confiscat cu PV nr. 0007469 cantitatea de 75,9 mc lemn foc rășinoase, 3,0 lemn lucru 

rășinoase, 3,69 mc lemn foc fag, material lemnos găsit abandonat. 

- S-a confiscat cu PV nr.0007468 cantitatea de 120,24 mc lemn foc rășinoase, 8,20 mc lemn 

foc brad, material lemnos găsit abandonat. 

Materialul lemnos confiscat a fost donat grădinițelor și școlilor de pe raza UAT Moldovița. 

Sunt în curs de finalizare actele controalelor de fond care s-au executat în cele nouă cantoane 

silvice de pe raza ocolului silvic. Până în prezent nu s-au raportat probleme deosebite. 

Activitatea de protecție a pădurilor  

Ocolul silvic Bisericesc Ilișești 

 În perioada 1.01.2021 – 15.06.2021 s-au efectuat următoarele lucrări prevăzute pentru 

anul în curs : 

- În luna martie au fost îmbăiați puieții folosiți la campania de împăduriri cu insecticid 

Decis Expert 100EC. 
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- In luna martie s-au amplasat in teren 60 de curse tip Cluj amorsate cu feromoni atra-dup 

pentru combaterea dăunătorului Ips duplicatus, si 87 curse tip Cluj amorsate cu feromoni atratyp 

pentru combaterea dăunătorului Ips Typographus. 

- In data de 26.04.2021 a fost încheiat un contract de prestări servicii SC Amora Mas-Mat 

SRL pentru realizarea a 400 ml de șanț de minim sanitar, si montat 6 bariere forestiere. Până la 

data de 15.06.2021 șanțul a fost realizat integral. 

- In data de 14.06.2021 a fost lansata o comanda către Universitatea Babes-Bolyai pentru 

un număr de 140 de nade Atra-lymon cu panouri pentru tinerea sub observație a dăunătorului 

Lymantria Monacha. Panourile urmează a fi amplasate in teren la data de 1.07.2021. 

Ocolul silvic Silva Bucovina 

Au fost realizare lucrări de tratare a puieților de rășinoase cu Faster. Au fost tratați un număr de  

50 mii bucăți. 

Au fost amplasate scoarțe toxice  pe o suprafață de 17 ha. 

S-au montat 300 bucăți curse tip aripă 

S-au comandat nadele feromonale Atralymon. 
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O atenție deosebită a fost acordată organizării de acțiuni cu tinerii. Astfel au fost realizate 6 acțiuni 

care au vizat domeniile de activitate specifice Sectorului agro – silvic. 

Acțiunile au vizat în special prezentarea specificului activităților de silvicultură precum și a celor 

agricole. 

Marcarea ”Lunii pădurii”  - au fost organizate 5 evenimente în care au fost plantați puieți 

forestieri atât în fond forestier administrat de ocoalele silvice din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și 

Rădăuților cât și la parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei care au solicitat acest lucru. 

La o parte din aceste acțiuni au participat voluntari ai Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni 

(ATOS), împreună cu coordonatorul asociației, pr. Justinian-Remus Cojocar, în colaborare 

cu Sectorul Misiune, Departamentul Activități Tineret, Tabere, Proiecte Școli și Parohii, din cadrul 

Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. 

De asemenea, a existat o colaborare foarte bună în realizarea unor astfel de acțiuni cu 

protopopiatele din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în special Fălticeni și 

Câmpulung Moldovenesc. 

Ziua mediului – a fost marcate printr- o acțiune de voluntariat la care au participat tineri din cadrul 

Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni – ATOS. 

Dacă cu alte ocazii au avut posibilitatea să vadă ce înseamnă un ecosistem mare, cum ar fi cel al 

pădurii, de această dată au avut posibilitatea să înțeleagă relațiile interspecifice care se formează 

într-un ecosistem la o scară mai mica, cum ar fi cel al unei culturi de plante aromatice sau de plante 

leguminoase. În cadrul acțiunii a fost prezentat în scop demonstrativ un stup de bondari și modul 

în care aceste insecte sunt folosite pentru polenizarea plantelor atât în solarii, cât și în câmp deschis. 

Folosirea bondarilor în schemele de cultură ecologică reprezintă o întoarcere la modul firesc, 

natural de polenizare și cultivare a plantelor.  

 

Suceava,  

Cu deosebită considerație, 

dr. ing. ec. Ciprian Dumitru Muscă  


