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GARDA   FORESTIERĂ   FOCŞANI 

 

Comunicat de presă 
  
 
 
  
Focşani, 13 Decembrie 2018 

 

             Garda Forestieră Focșani prezintă bilanțul realizărilor pentru luna noiembrie 2018: 

� a înregistrat două solicitări pentru scoateri definitive din fondul forestier național, din care 
o solicitare pentru realizarea obiectivului de investiții “Pod suspendat peste Dunăre în 

zona Brăila”. Realizarea acestui obiectiv de interes național presupune defrișarea 
vegetației forestiere pe suprafața de 4,6 ha, aflată în proprietate publică a statului, din care 
3,5 ha pe raza U.A.T.Vădeni, aflată în administrarea Direcției Silvice Brăila-Ocolul Silvic 
Brăila și 1,1 ha pe raza U.A.T.Smârdan, aflată în administrarea Direcției Silvice Tulcea-
Ocolul Silvic Măcin; 

� au fost eliberate 45 certificate de identitate pentru materialele forestiere de reproducere; 

� a fost preluată în pază o suprafață de 1703 ha, din care:  prin acte de constatare,  o 

suprafață de 1376 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 327 ha prin contracte de prestări 

servicii silvice, din care: 125 ha pe județul Buzău, 854 ha pe județul Galați, 443 ha pe 
județul Vaslui și 281 ha pe județul Vrancea; 

� au fost verificate 26 acte de punere în valoare întocmite de către ocoalele silvice de regim; 

� În cursul lunii noiembrie 2018, cu ocazia lucrărilor de împădurire din “campania de 
toamnă” au fost realizate lucrări de regenerare artificială pe o suprafață de 71 ha, din 
care: 6 ha pe județul Brăila, 20 ha pe județul Buzău, 41 ha pe județul Vaslui și 4 ha pe 
județul Vrancea; 

� au fost verificate și aprobate 56 documentații, privind sprijinirea proprietarilor de fond 
forestier cu suprafețe de până la 30 ha inclusiv, pentru o suprafață de 14768 ha și o valoare 
achitată ocoalelor silvice nominalizate, pentru serviciile de pază prestate de 360268 lei; 
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� au fost verificate și aprobate 3 documentații, privind decontarea cheltuielilor cu paza 
pădurii asigurată de către ocoalele silvice de stat, ca urmare a suspendării serviciilor 
silvice, conform prevederilor Legii nr.374/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru o suprafață de 7210 ha, cu o valoare de 464906 lei; 

� au fost continuate controalele periodice demarate la 3 structuri silvice autorizate; 

� Au fost efectuate 37 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 73 controale cu privire la 

respectarea regimului silvic şi 113  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 5 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 383130 lei;  

� au fost aplicate 47  de sancţiuni contravenţionale cu o valoare a amenzilor de 40000 lei; 

� au fost confiscate materiale lemnoase cu un volum de 228 mc;  

� s-a constatat un volum al arborilor tăiaţi ilegal de 1431 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 


