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GARDA   FORESTIERĂ   FOCŞANI 

 

Comunicat de presă 

  

 

 

  

Focşani, 12 decembrie 2019 
 

             Garda Forestieră Focșani prezintă bilanțul realizărilor, pentru cele 11 luni din anul 

2019: 

 Au fost emise două decizii pentru scoateri definitive din fondul forestier național. De 

asemenea, au fost emise 10 decizii pentru ocupări temporare din fondul forestier 

național; 

 Au fost eliberate 73 certificate de identitate pentru materialele forestiere de 

reproducere;  

 Conform prevederilor art.16, din Legea nr.46/2008-Codul Silvic, au fost verificate 

trimestrial documentațiile întocmite de către ocoalele silvice nominalizate, pentru 

serviciile de pază prestate, privind asigurarea serviciilor silvice pentru suprafețele de 

fond forestier de maximum 30 ha, pentru care s-au încheiat acte de constatare, după 

cum urmează: Trim.I- 32 documentații pentru o suprafață de 15135 ha și o valoare de 

517950 lei, Trim.II- 32 documentații pentru o suprafață de 20212 ha și o valoare de 

652120 lei și Trim.III- 32 documentații pentru o suprafață de 21280 ha și o valoare de 

708891 lei; 

 Conform prevederilor H.G.nr.864/2016, au fost verificate trimestrial documentațiile 

întocmite de către ocoalele silvice nominalizate, privind sprijinirea proprietarilor de 

fond forestier cu suprafețe de până la 30 ha inclusiv, care au încheiat contracte de 

prestări servicii silvice cu o structură silvică autorizată, după cum urmează: Trim.I- 34 

documentații pentru o suprafață de 6742 ha și o valoare de 171538 lei, Trim.II- 34 

documentații pentru o suprafață de 7259 ha și o valoare de 187734 lei și Trim.III- 34 

documentații pentru o suprafață de 7365 ha și o valoare de 194033 lei; 
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 Conform prevederilor Legii nr.374/2006, au fost verificate trimestrial 

documentațiile întocmite de către ocoalele silvice, pentru decontarea cheltuielilor cu 

paza pădurii, ca urmare a suspendării serviciilor publice cu specific silvic, după cum 

urmează: Trim.I- 3 documentații pentru o suprafață de 5989 ha și o valoare de 38380 

lei, Trim.II- 3 documentații pentru o suprafață de 933 ha și o valoare de 17540 lei și 

Trim.III- 5 documentații pentru o suprafață de 7292 ha și o valoare de 42397 lei; 

 Conform prevederilor art.16, alin.(5), din Legea nr.46/2008-Codul Silvic, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin acte de constatare, ocoalele 

silvice nominalizate au preluat în pază o suprafață de 7789,49 ha, 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: 110,72 ha pe 

județul Brăila, 2566,57 ha pe județul Buzău, 2194,87  ha pe județul Galați, 0,5 ha pe 

județul Tulcea, 964,58 ha pe județul Vaslui și 1952,25 ha pe județul Vrancea. 

        Pe de altă parte au fost preluate în pază 1984,65 ha prin contracte de prestări 

servicii silvice, din care: 15,22 ha pe județul Brăila, 305,86 ha pe județul Buzău, 

734,21  ha pe județul Galați, 201,09 ha pe județul Vaslui și 728,27 ha pe județul 

Vrancea; 

 

 Conform prevederilor H.G.nr.447/2017, au fost verificate 79 documentații pentru 

acordarea de compensații în valoare de 14204395 lei, reprezentând valoarea 

produselor lemnoase ce nu pot fi recoltate, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin 

amenajamentele silvice în vigoare, pentru o suprafață de 38527 ha fond forestier; 

 În cadrul Submăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”/Sesiunea 

3/2019, au fost depuse spre avizare 9 proiecte tehnice de împădurire pentru o 

suprafaţă totală de 190,27  ha și o valoare totală a sprijinului de 1.438.159,15 euro. Din 

cele 9 proiecte tehnice depuse, 8 au fost avizate favorabil și unul a fost avizat 

negativ, întrucât în cadrul proiectului au fost introduse alte parcele decât cele din Nota 

de constatare eliberată de Centrul Județean APIA Tulcea; 

 În cadrul Submăsurii 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”/Sesiunea 

2/2019, au fost depuse spre avizare 14 dosare tehnice din care 10 au fost avizate 

favorabil pentru o suprafață eligibilă de 12403,08 ha cu o valoare totală a sprijinului 

de 2204296,35 euro, celelalte 4 fiind respinse din diverse cauze (litigii de suprafață, 

neelaborarea documentației conform Ghidului solicitantului, etc.); 

 Au fost verificate şi avizate 12 documentaţii, conform prevederilor H.G. nr.861/2009, 

pentru tarifele practicate de către ocoalele silvice cu ocazia asigurării serviciile silvice, 

pentru suprafețele de fond forestier mai mari de 30 ha; 
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 În vederea înscrierii/modificării în Registrul național al administratorilor de păduri și 

ocoale silvice, au fost emise 19 avize pentru ocolele silvice de stat și 9 avize pentru 

ocoalele silvice de regim; 

 În vederea includerii amenajamentelor silvice în programul SUMAL, au fost introduse 

164 date GIS pentru suprafețele de fond forestier proprietate publică a statului; 

 Conform procedurii de elaborare a amenajamentelor silvice, în conformitate cu 

instrucțiunile în vigoare, delegații gărzii au participat la 9 ședințe de avizare a temei de 

proiectare „conferința I-a de amenajare”, 17 ședințe de preavizare a soluțiilor tehnice 

„conferința a II-a de amenajare” și au verificat la teren 18 lucrări de amenajare a 

pădurilor, în urma cărora s-au întocmit procese-verbale de recepție finală; 

 Au fost realizate lucrări de regenerare a pădurilor (regenerare artificială și 

regenerare naturală) pe o suprafață de 1370,9 ha, din care: 308,86 ha împăduriri 

integrale, 276,07 ha completarea regenerării artificiale, 56,75 ha refaceri din 

calamități, 3,22 ha împăduriri conform prevederilor art.30, alin.(1), din Legea 

nr.46/2008-Codul Silvic și 726 ha regenerări naturale; aceste suprafețe cuprind 

lucrările de regenerare a pădurilor realizate de către direcțiile silvice prin ocoalele 

silvice de stat și de către ocoalele silvice de regim. 

                   Lucrările de regenerare au fost efectuate cu fonduri de la fondul de ameliorare a 

fondului funciar cu destinație silvică, de la fondul de mediu și de la fondul de 

conservare și regenerare a pădurilor constituit de către ocoalele silvice de stat și de 

regim.  

                   Pe județe situația realizărilor se prezintă astfel:  

 Brăila 240,51 ha, din care: 44,6 ha împăduriri integrale, 32,91 ha completarea 

regenerării artificiale și 163 ha regenerări naturale; 

 Buzău 34,42 ha, din care: 23 ha împăduriri integrale, 7,2 ha completarea 

regenerării artificiale, 1 ha refaceri din calamități și 3,22 ha împăduriri conform 

prevederilor art.30, alin.(1), din Legea nr.46/2008-Codul Silvic; 

 Galați 227,26 ha, din care: 75 ha împăduriri integrale, 52,26 ha completarea 

regenerării artificiale și 100 ha regenerări naturale; 

 Tulcea 236 ha, din care: 88 ha împăduriri integrale, 120 ha completarea 

regenerării artificiale, 15 ha refaceri din calamități și 13 ha regenerări naturale; 

  Vaslui 510,05 ha, din care: 65 ha împăduriri integrale, 54,3 ha completarea 

regenerării artificiale, 40,75 ha refaceri din calamități și 350 ha regenerări naturale; 

  Vrancea 122,66 ha, din care: 13,26 ha împăduriri integrale, 9,4 ha completarea 

regenerării artificiale și 100 ha regenerări naturale.  

                   Lucrările de reconstrucție ecologică au fost efectuate în cadrul perimetrelor de 

ameliorare a terenurilor inapte pentru agricultură, folosindu-se fonduri de la fondul de 

ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică. 

  

 Ca urmare a notificărilor primite din partea ocoalelor silvice, au fost verificate 193  

acte de punere în valoare; 
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 Au avizate 8 documentații cu privire la modificarea prevederilor amenajamentelor 

silvice în vigoare; 

 Au fost efectuate 249 controale pe linie cinegetică, constând în controale privind 

realizarea cotelor de recoltă la mistreț, ca urmare a evoluției pestei porcine africane, 

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(inclusiv sesizarea pagubelor produse de vânat). 

                   Pe raza județului Buzău, în localitățile Odăile, Beceni, Bozioru, Pănătău, Colți, 

Bisoca, Mânzălești, Cernătești, Pătârlagele, Cozieni, Pardoși, Pârscov, Murgești, 

Racovițeni, Valea Salciei și Grebănu au fost înregistrate 106 sesizări cu privire la 

pagube produse de mistreț, urs și lup la culturile agricole și animalele domestice, după 

cum urmează: 

 76 sesizări cu privire la pagube produse de urs și lup la animalele domestice, 

și anume: suine 29 exemplare, ovine 65 exemplare, caprine 8 exemplare, bovine 24 

exemplare, cabaline 3 exemplare și 115 familii de albine; valoarea pagubelor se ridică 

la 182897 lei; 

 30 sesizări cu privire la pagube produse de mistreț la culturile agricole, și 

anume: 497 ha, cu o valoare de 91299 lei. 

                   Pe raza județului Vrancea, în localitățile Vizantea-Livezi, Reghiu, Vintileasca, 

Corbița, Valea Sării, Spulber, Nereju, Năruja și Nistorești au fost înregistrate 53 

sesizări cu privire la pagube produse de mistreț, urs și lup la culturile agricole și 

animalele domestice, după cum urmează: 

 36 sesizări cu privire la pagube produse de urs și lup la animalele domestice, 

și anume: cabaline 4 exemplare, bovine 1 exemplar, ovine 72 exemplare, caprine 25 

exemplare și 219 familii de albine; valoarea pagubelor se ridică la 95022 lei; 

 17 sesizări cu privire la pagube produse de mistreț la culturile agricole, și 

anume: 45 ha, cu o valoare de 869,08 lei. 

                   Pe raza județului Vaslui, în localitățile Băcești, Băcani, Zorleni, Huși, Fălciu, 

Hoceni, Pădureni, Vulturești, Dimitrie Cantemir, Bogdana, Duda- Epureni și Murgeni, 

au fost înregistrate 17 sesizări cu privire la pagube produse de mistreț la culturile 

agricole, și anume: 467 ha, cu o valoare de 90237 lei; 

 

 Au fost efectuate 301 controale, privind modul de adoptare şi implementare a 

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

Europene nr.995/2010, ocazie cu care au fost aplicate 20 sancţiuni contravenţionale în 

cuantum de 30000 lei; 

 Au fost emise 1282 acorduri de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special, 

după cum urmează: Judeţul Brăila-66 acorduri; Judeţul Buzău-338 acorduri; Judeţul 
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Galaţi-147 acorduri; Judeţul Tulcea-110 acorduri; Judeţul Vaslui-137 acorduri şi 

Judeţul Vrancea-484 acorduri; 

            Totodată, delegaţii Gărzii Forestiere Focşani au efectuat 657 controale cu privire la 

respectarea regimului silvic şi 1282 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 35 denunţuri penale parchetelor de pe lângă instanțele de judecată 

competente,  cu o valoare a prejudiciului adus fondului forestier naţional de 352019 

lei; 

 au fost înaintate 22 denunţuri penale parchetelor de pe lângă instanțele de judecată 

competente, pentru reducerea cu 63,51 ha a suprafeței fondului forestier, cu 

nerespectarea dispozițiilor legale, după cum urmează: Județul Buzău- 16 denunțuri 

pentru o suprafață de 9,59 ha și Județul Galați- 6 denunțuri pentru o suprafață de 53,92 

ha;  

 au fost aplicate 269  sancţiuni contravenţionale cu o valoare a amenzilor de 690000 lei; 

 au fost confiscate materiale lemnoase cu un volum de 2620 mc;  

 s-a constatat un volum al arborilor tăiaţi ilegal de 883 mc; 

 au fost verificate în vederea soluționării 99 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: gardaforestiera.focsani gmail.com 
 

 

 

  


