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GARDA   FORESTIERĂ   FOCŞANI 

 

Comunicat de presă 
  
 
 
  
Focşani, 12 Noiembrie 2018 

 

             Garda Forestieră Focșani prezintă bilanțul realizărilor pentru luna octombrie 2018: 

� a fost emisă o decizie pentru ocupare temporară din fondul forestier naţional, iar în lucru 
se află o solicitare pentru o scoatere definitivă din fondul forestier național; 

� au fost eliberate 36 certificate de identitate pentru materialele forestiere de reproducere; 

� a fost preluată în pază o suprafață de 2733 ha, din care:  prin acte de constatare,  o 

suprafață de 2621 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 112 ha prin contracte de prestări 

servicii silvice; 

� au fost efectuate verificări și eliberate 2 avize de derogare a unor prevederi din 
amenajamentele silvice;  

� au fost verificate 28 acte de punere în valoare întocmite de către ocoalele silvice de regim; 

� În calitatea sa de ordonator terțiar de credite, Garda Forestieră Focșani a continuat 
verificarea controlului anual al regenerărilor pentru suprafața de 912 ha plantații din cadrul 
perimetrelor de ameliorare, finanțate de la fondul de ameliorare a fondului funciar și de la 
bugetul de stat; au fost verificate prin sondaj piețele de probă de pe o suprafață de 251 ha 
plantații și monitorizată suprafața de pe 436 ha; în urma controlului anual al regenerărilor 
s-a stabilit următoarele: 

-  pe o suprafață de 66 ha plantații a fost realizată starea de masiv; 

- o suprafață de 97 ha plantații a fost afectată de calamități, pierderea efectivă fiind de 
17 ha, care urmează să fie refăcută(refaceri din calamități); 
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-  pe o suprafață de 72 ha plantații au fost înregistrate pierderi imputabile operatorilor    
economici, care au executat lucrările de împădurire.    

� au fost efectuate 3 controale, privind modul de adoptare şi implementare a sistemului “due 
diligence”, denumit DDS, prevăzut de Regulamentul Uniunii Europene nr.995/2010; 

� au fost continuate controalele periodice demarate la 5 structuri silvice autorizate; 

� Au fost efectuate 48 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; 

            Totodată, delegaţii Gărzii Forestiere Focşani au efectuat  90 controale cu privire la 
respectarea regimului silvic şi 133  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 6 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 35002 lei;  

� au fost aplicate 31  de sancţiuni contravenţionale cu o valoare a amenzilor de 85000 lei; 

� au fost confiscate materiale lemnoase cu un volum de 120 mc;  

� s-a constatat un volum al arborilor tăiaţi ilegal de 58 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 


