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GARDA   FORESTIERĂ   FOCŞANI 

 

Comunicat de presă 
  
 
 
  
Focşani, 15 Octombrie 2018 

 

             Garda Forestieră Focșani prezintă bilanțul realizărilor pentru primele nouă  luni ale 
anului 2018: 

� au fost emise 42 decizii pentru ocupări temporare  din fondul forestier naţional și 2 decizii 
pentru scoateri definitive din fondul forestier național; 

� au fost eliberate 44 certificate de identitate pentru materialele forestiere de reproducere; 

� au fost eliberate 22 avize structurilor silvice, referitor la suprafața de fond forestier 
administrată/pentru care asigură serviciile silvice,conform prevederilor O.M.nr.904/2010; 

� a fost preluată în pază o suprafață de 14070 ha, din care:  prin acte de constatare,  o 
suprafață de 10308 ha de fond forestier, în vederea asigurării serviciilor silvice pentru 
suprafețele de maximum 30 ha, pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice,  iar 
proprietarii nu se pot identifica sau pentru care proprietarul a decedat şi nu s-a realizat 
dezbaterea succesorală, conform prevederilor art.16, din Legea nr.46/2008-Codul Silvic, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și 3762 ha prin contracte de prestări 
servicii silvice; 

� au fost verificate și aprobate documentații, privind sprijinirea proprietarilor de fond 
forestier cu suprafețe de până la 30 ha inclusiv, pentru o suprafață de 5537 ha și o valoare 
achitată ocoalelor silvice nominalizate, pentru serviciile de pază prestate de 375241 lei;   

� au fost verificate 65 solicitări pentru acordarea de compensații în valoare de 12257586 lei, 
reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu le recoltează, pentru o 
suprafață de 35183 ha fond forestier, conform prevederilor H.G.nr.447/2017; Din totalul 
documentațiilor înaintate, până acum au fost efectuate plăți în valoare de 8051742 lei; 

� au fost efectuate 101 controale, privind modul de adoptare şi implementare a sistemului 
“due diligence”, denumit DDS, prevăzut de Regulamentul Uniunii Europene nr.995/2010; 
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� Au fost efectuate 411 controale pe linie cinegetică, constând în controale de  fond pe 
fondurile cinegetice, acţiuni de combatere şi prevenire a braconajului, verificări la birou 
privind respectarea regimului autorizaţiilor de vânătoare, controale privind respectarea 
clauzelor contractuale de gestionare, controale privind îndeplinirea criteriilor de licenţiere 
şi verificare sesizări; 

� Pentru anul 2018 Garda Forestieră Focșani are un program total de împăduriri de 1245,41 
ha; În campania din primăvara anului 2018  Garda Forestieră Focșani a avut un program 
total de împăduriri de  557,84  ha, din care pe județe: Brăila 137,3 ha, Buzău 49,87 ha, 
Galați 51,94 ha, Tulcea 67 ha, Vaslui 121,33 ha și Vrancea 130,4 ha; Diferența urmează să 
fie realizată în campania de împăduriri din toamna anului 2018;  

� Ministerul Apelor și Pădurilor împreună cu instituțiile din subordine, din coordonare și 
sub autoritate, au organizat în cursul anului 2018, proiectul “Pădurea Centenar”, acțiune 
inclusă în Programul Național pentru Aniversarea Centenarului. Unul dintre evenimentele 
acestui proiect a fost constituit din plantarea la nivelul fiecărei localități, pe raza căreia au 
fost ridicate monumente în cinstea militarilor căzuți în Primul Război Mondial, a unui 
număr minim de 30 puieți forestieri;  

 

            Totodată, delegaţii Gărzii Forestiere Focşani au efectuat  493 controale cu privire la 
respectarea regimului silvic şi 1020  verificări pentru eliberarea de avize şi aprobări; Menționăm 
că o parte dintre controalele privind respectarea regimului silvic au fost efectuate în colaborare 
cu organele de poliție și jandarmerie; Cu această ocazie au fost obţinute următoarele rezultate: 

� au fost înaintate 33 denunţuri penale parchetelor de pe lângă instanţele competente din 
punct de vedere material şi teritorial,  cu o valoare a prejudiciilor aduse  fondului forestier 
naţional de 82640 lei;  

� au fost aplicate 252  de sancţiuni contravenţionale cu o valoare a amenzilor de 727500 lei; 

� au fost confiscate materiale lemnoase cu un volum de 1991 mc;  

� s-a constatat un volum al arborilor tăiaţi ilegal de 372 mc. 

 

 

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: 
Nume persoane de contact:Ionică CHERCIU,  Inspector Şef  

                                                                Cristea TOMA, consilier, purtător de cuvânt, tel.0748112479 
Tel: 0237/232231 Fax: 0237/230504 Email: gardaforestierafocsani gmail.com 


