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GARDA   FORESTIERĂ   FOCŞANI 

 

Comunicat de presă 
  

 

 

  

Focşani, 04 Aprilie 2019 
 

             Garda Forestieră Focșani prezintă bilanțul realizărilor pentru trimestrul I 2019: 

 A fost emisă o decizie pentru o scoatere definitivă din fondul forestier național, 

amplasată pe raza județului Tulcea, pentru suprafața de 0,7 ha, fiind oferită în 

compensare o suprafață de 2,1 ha teren, în vederea împăduririi; 

 Au fost eliberate 20 certificate de identitate pentru materialele forestiere de 

reproducere; pentru deficiențele constatate un producător de material forestier de 

reproducere a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 500 lei; 

 Conform prevederilor art.16, din Legea nr.46/2008-Codul Silvic, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, a fost preluată în pază o suprafață de 1611 

ha fond forestier, din care:   

- 1393 ha fond forestier, prin acte de constatare, 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, din care: 

749 ha pe județul Buzău, 320 ha pe județul Vaslui și 324 ha pe județul 

Vrancea; 

-  218 ha fond forestier, prin contracte de prestări servicii silvice, din care: 4 

ha pe județul Brăila, 18 ha pe județul Buzău, 123 ha pe județul Galați, 71 ha 

pe județul Vaslui și 2 ha pe județul Vrancea;  

 Au fost verificate 33 documentații pentru acordarea de compensații în valoare de 

9332143 lei, reprezentând valoarea produselor lemnoase ce nu pot fi recoltate, datorită 
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funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentele silvice în vigoare, pentru o 

suprafață de 22300 ha fond forestier, conform prevederilor H.G.nr.447/2017; 

 Pentru primăvara anului 2019, la nivelul Gărzii Forestiere Focșani este prevăzut un 

program total al lucrărilor de regenerare a pădurilor (regenerare artificială și 
regenerare naturală) de 1192,82 ha, din care pe județe: Brăila 238,56 ha, Buzău 

145,26 ha, Galați 292,26 ha, Tulcea 76 ha, Vaslui 156,43 ha și Vrancea 284,31 ha; 

Până la data de 31.03.2019, au fost înregistrate realizări totale de 1321,88 ha, din 

care pe județe: Brăila 217,46 ha, Buzău 31,20 ha, Galați 227,26 ha, Tulcea 236 ha, 

Vaslui 487,30 ha și Vrancea 122,66 ha;  

 La nivelul Gărzii Forestiere Focșani, a fost constituit un grup de lucru, care în primă 

etapă acționează pentru introducerea amenajamentelor silvice, atât cu descrieri ale 

arboretelor și a lucrărilor propuse a se efectua, cât și suportul grafic (hărți GIS), în 

Sistemul  integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) și în sistemul 

informatic Radarul Pădurilor, administrat de către Ministerul Apelor și Pădurilor, cu 

scopul de a dezvolta sistemul informatic și de comunicații SUMAL. Acestă dezvoltare 

se efectuează cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și va crea o 

bază de date GIS (limite de județ, limite UAT-uri, limite ale ariilor naturale protejate, 

catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din România, limitele fondurilor de 

vânătoare, limite la nivel de ocol silvic, ale suprafețelor de fond forestier național 

aflate în administrare/servicii silvice, pe categorii de deținători, etc.);  

 Au fost efectuate 133 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, verificări privind reașezarea cotelor de recoltă şi verificare 

sesizări. Pe raza județului Buzău, în localitățile Odăile, Beceni, Bozioru, Pănătău, 

Colți, Bisoca și Mânzălești au fost înregistrate 13 sesizări cu privire la pagube produse 

de urs la animalele domestice, și anume: suine 6 exemplare, ovine 10 exemplare și 

familii de albine 32 familii; valoarea pagubelor se ridică la 23648 lei. De asemenea, pe 

raza județului Vaslui, în localitatea Băcești a fost înregistrată o sesizare cu privire la 

pagube produse de mistreți pe 2 ha de fâneață; 

 Au fost efectuate 47 controale, privind modul de adoptare şi implementare a sistemului 

“due diligence”, denumit DDS, prevăzut de Regulamentul Uniunii Europene 

nr.995/2010; pentru 7 operatori economici s-a constatat nerespectarea obligaţiei de a 

utiliza acest sistem;  agenții constatatori au acordat un termen de maximum 45 de zile 

de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 995/2010; 

 Au fost emise 296 acorduri de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, 

după cum urmează: Judeţul Brăila-11 acorduri; Judeţul Buzău-74 acorduri; Judeţul 
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Galaţi-36 acorduri; Judeţul Tulcea-16 acorduri; Judeţul Vaslui-34 acorduri şi Judeţul 

Vrancea-125 acorduri; 

            Totodată, delegaţii Gărzii Forestiere Focşani au efectuat 206 controale cu privire la 

respectarea regimului silvic şi 296 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 s-au obţinut următoarele rezultate: 

 au fost înaintate 7 denunţuri penale parchetelor de pe lângă instanțele de judecată 

competente,  cu o valoare a prejudiciului adus fondului forestier naţional de 36198 lei;  

 au fost aplicate 116  sancţiuni contravenţionale cu o valoare a amenzilor de 263000 lei; 

 au fost confiscate materiale lemnoase cu un volum de 579 mc;  

 s-a constatat un volum al arborilor tăiaţi ilegal de 181 mc; 

 au fost verificate în vederea soluționării 25 sesizări. 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

  


