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Control în Silvicultură s-a desfăşurat preponderent în
pădure şi în mod special pentru depistarea tăierilor
ilegale şi sancţionarea vinovaţilor.
La nivel terito rial, inspecţia şi controlul silvic
au fost asigurate de funcţionarii publici din cadrul
următoarelor inspectorate teritoriale de regim silvic
şi de vânătoare din subordinea ministerului:
Nr.

Denumirea

Sediul

Judeţele arondate

1

ITRSV Braşov

Braşov

Braşov,
Covasna,
Mureş, Sibiu

2

ITRSV
Bucureşti

3

ITRSV Cluj- ClujNapoca
Napoca

Crt

4
5

Ploieşti

Argeş, Dâmboviţa, Prahova

Râmnicu
Vâlcea

Dolj, Gorj,
Vâlcea

Suceava

Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ,
Suceava

ITRSV
Timişoara

9

Cluj,

ITRSV
Ploieşti

ITRSV
Suceava

8

Alba, Bistriţa-Năsăud,
Maramureş

Focşani

ITRSV
Râmnicu
Vâlcea

7

Municipiul
Bucureşti,
Călăraşi, Constanţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Ilfov, Teleorman

ITRSV
Focşani

ITRSV Oradea

6

Bucureşti

Harghita,

Oradea

Timişoara

Brăila,
Buzău,
Galaţi,
Tulcea, Vaslui, Vrancea
Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj

Caraş
Timiş

-

Mehedinţi,

Severin,

Olt,

Hunedoara,

Rezultatul acţiunilor coordonate la nivel naţional
de către Direcţia de Control în Silvicultură se
concretizează pe capitole astfel:
a) Administrarea pădurilor:
-

Numărul controalelor de fond sau parţiale: 32.434
controale;

- Numărul contravenţiilor aplicate pentru neasigurarea
pazei pădurilor: 2.530 contravenţii;
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- Valoarea
amenzilor pentru neasigurarea pazei
pădurilor: 701.400 lei.
b) Sustrageri de arbori:
-

Numărul actelor privind infracţiunile săvârşite

pentru tăieri ilegale de arbori: 2.598 infracţiuni;
- Numărul contravenţiilor
15.249 contravenţii;
- Valoarea
amenzilor
15.568.230 lei;
-

pentru

pentru

tăieri

tăieri

de
de

arbori:
arbori:

Volumul total constatat ca tăiat ilegal: 179.475 mc

- Valoarea pagubelor
33.125.843 lei;

rezultate

prin

tăieri

ilegale:

c) Integritatea şi permanenţa pădurilor:
- Numărul actelor privind infracţiunile săvârşite
pentru ocuparea ilegală a suprafeţelor forestiere: 73
infracţiuni;
- Numărul contravenţiilor întocmite pentru
suprafeţelor forestiere: 13 contravenţii;
- Valoarea
amenzilor
pădurilor: 43.000 lei;

pentru

ocuparea

ocuparea

ilegală

a

- Valoarea
pagubelor rezultate prin ocuparea
suprafeţelor forestiere: 304.036 lei;
d) Controlul circulaţiei materialelor lemnoase.
- Numărul
controalelor
lemnos: 95.621 controale;

circulaţiei

- Numărul
contravenţiilor
contravenţii;

materialului

constatate:

-

Valoarea amenzilor aplicate: 8.463.655 lei;

-

Material lemnos confiscat: 20.962 mc;

-

Pomi de Crăciun confiscaţi: 17.523 buc;

11.292

e) Controlul instalaţiilor, depozitelor, etc.
- Numărul
controalelor
efectuate
la
instalaţii,
depozite materialul lemnos: 7.046 controale;
- Numărul
contravenţii;
-

contravenţiilor

constatate:

Valoarea amenzilor aplicate: 2.071.859 lei;
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1.670

- Material lemnos confiscat fizic şi valoric: 15.729
mc;

f) Inspecţii şi controale finalizate prin rapoarte şi
note.
-

Numărul controalelor
41.625 controale;

- Numărul
contravenţii;

în

contravenţiilor

parchete

de

exploatare:

constatate:

2.559

- Numărul
inspecţiilor
şi
controalelor
urmare a
sesizărilor, petiţiilor, memoriilor etc.:1.660 acţiuni;
g) Sancţionarea disciplinară şi administrativă.
-

Sancţiuni aprobate: 446 sancţiuni
desfacerea
contractului
de
autorizaţiei de practică.

din care 36 cu
muncă/retragerea

De asemenea, Direcţia de Control în Silvicultură a
iniţiat „Planul comun de acţiune pentru prevenirea şi
combaterea faptelor ilegale în legătură cu tăierea,
transportul,
prelucrarea
şi
comercializarea
materialelor lemnoase şi al pomilor de Crăciun”, iar în
baza cadrului creat
de acest program, a coordonat
desfăşurarea
unor
acţiuni
comune
împreună
cu
inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de
vânătoare,
direcţiile
silvice,
inspectoratele
de
poliţie
judeţene
şi
unităţi
din
subordinea
Comandamentului trupelor de j andarmi, acţionând pentru
combaterea fenomenului infracţional. S-a acţionat, în
principal, prin controlul circulaţiei materialelor
lemnoase şi al legalităţii funcţionării instalaţiilor
de debitat lemn rotund în cherestea.
În anul 2009, activitatea de inspecţie şi control
a inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de
vânătoare se prezintă sub forma de
grafice în
următoarele domenii:
Controale:
- Număr de controale programate/ITRSV
- Număr de controale ca urmare a sesizărilor/ITRSV
- Volum arbori tăiaţi ilegal/ITRSV
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CONTROALE EFECTUATE ŞI ARBORI TĂIAŢI ILEGAL
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74

RM.VÂLCEA

SUCEAVA

Volum arbori tăiaţi ilegal (100 mc)

TIMIŞOARA

Controale de exploatare:
A. Sancţiuni
- Număr de controale/ITRSV
- Număr de contravenţii constatate/ITRSV
- Valoare amenzi (mii lei)/ITRSV

CONTROALE EXPLOATARE
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PLOIEŞTI

RM.VÂLCEA

Valoare amenzi (mii lei)

SUCEAVA

TIMIŞOARA

Controale circulaţie materiale lemnoase:
- Număr de controale/ITRSV
- Număr de contravenţii constatate/ITRSV
- Volumul confiscat (mc)/ITRSV
- Pomi de Crăciun confiscaţi (buc)/ITRSV

CONTROLUL CIRCULAŢIEI MATERIALULUI LEMNOS
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RM.VÂLCEA

SUCEAVA

Pomi Crăciun confiscaţi (buc)

TIMIŞOARA

Controale la instalaţii de debitat şi depozite
material lemnos:
- Număr de controale/ITRSV
- Număr de contravenţii constatate/ITRSV
- Volumul confiscat (mc)/ITRSV
- Pomi de Crăciun confiscaţi (buc)/ITRSV

de

CONTROLUL INSTALAŢIILOR DE DEBITARE ŞI AL DEPOZITELOR
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RM.VÂLCEA

SUCEAVA

TIMIŞOARA

Pomi Crăciun confiscaţi (buc)

În
pădurile
proprietate
publică
a
statului
administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
s-au produs tăieri ilegale de arbori dispersate, care
însumează un volum de 102.284 mc.
Acest volum provine din: 18.679 mc din infracţiuni,
17.125 mc din contravenţii, 1.736 mc pentru care s-a
acordat riscul normal al se rviciului, 4.793 mc lemn
tăiat şi abandonat şi 59.951 mc material lemnos
depistat cu ocazia inspecţiilor de fond în cantoane şi
nejustificat
de personalul silvic prin
acte de
contravenţie sau infracţiune.

77

Valoarea pagubelor din tăieri ilegale de arbori
însumează 19.491.520 lei, din care: 4.533.093 lei din
infracţiuni, 2.562.952 lei din contravenţii, 238.872
lei acordat risc normal al serviciului, şi 12.156.603
lei sumă imputată personalului silvic.
Pagubele din păşunat ilegal au însumat 321.302 lei,
din care: 207.607 lei din infracţiuni, 85.560 lei din
contravenţii şi 28.135 lei sumă imputată personalului
silvic.

În pădurile private aparţinând persoanelor juridice
şi fizice, administrate prin ocoalele silvice sau/şi în
cele care au asigurate servicii silvice efectuate de
către ocoalele silvice, s-a identificat un volum tăiat
ilegal însumând 33.352 mc. A cest volum pro vine din:
4197 mc din infracţiuni, 2.363 mc din contravenţii şi
23.030
mc m aterial
lemnos depistat
cu
ocazia
inspecţiilor de fond în cantoane şi nejustificat de
personalul silvic prin acte de contravenţie sau
infracţiune şi 3.762 mc material lemnos tăiat şi
abandonat.

În
pădurile
private
fără
administraţie
sau
servicii silvice s -a identificat un volum tăiat ilegal
de 34.478 mc. Acest volum provine din: 23.484
mc din
infracţiuni, 4.741 mc din contravenţii, 5.953 mc
material lemnos depistat cu ocazia inspecţiilor de fond
în proprietăţi şi nejustificat de proprietari şi 300 mc
material lemnos tăiat şi abandonat.

8.2. Paza pădurilor
Activitatea efectivă de pază a pădurilor, la
nivel de ca nton silvic, s-a controlat prin inspecţii
de fond şi parţiale. Astfel, în pădurile proprietate
publică a statului s-au efectuat 15882 inspecţii de
fond şi 4616 inspecţii parţiale, cu ocazia cărora s-a
imputat suma totală de 8.621.634 lei.

În fondul forestier de stat, valoarea totală a
pagubelor produse prin tăieri ilegale de arbori şi
păşunat abuziv este de 13147576 lei revenind, în
medie, o pagubă la hectar de
3,86
lei/ha lei (valoarea minimă – 0,37 lei la Direcţia
Silvică Covasna şi maximă – 55,60 lei la Direcţia
Silvică Ilfov).
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În cursul anului 2009, a continuat acţiunea de
preluare în pază şi asigurarea pazei pădurilor
aparţinând persoanelor fizice, în baza prevederilor
OUG nr. 139/2005 şi Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic),
astfel încât, până la finele anului, s-au încheiat
144.326 contracte, pentru o suprafaţă de 1.133.239
ha, din care prin 136.985 contracte, pentru o
suprafaţă de 415.559 ha, cu persoane fizice şi prin
7341 contracte, pentru o suprafaţă de 717.680 ha, cu
persoane juridice.

Întrucât suprafeţele preluate în pază de la
persoanele fizice sunt relativ mici, acestea au fost
incluse, în general, în cantoanele existente, iar
tăierile ilegale nu s-au evidenţiat separat.
Acţiunea de contractare pentru servicii silvice
şi
administrarea
pădurilor
se
derulează
în
continuare.
8.3. Activitatea de prevenire şi stingere a
incendiilor
La nivelul structurilor de administrare silvice,
s-a efectuat, cu inspectoratele pentru situaţii de
urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti,
revizuirea şi actualizarea planurilor de autoapărare
împotriva incendiilor, a planurilor de alarmare şi
mobilizare a forţelor de intervenţie şi a mijloacelor
necesare în caz de incendii. În vederea limitării
extinderii incendiilor în fondul forestier şi în
terenurile
limitrofe
fondului
forestier,
s-au
executat linii izolatoare pe 2085,2 hectare.

În anul 2009, s-au înregistrat 144 de incendii şi
începuturi de incendii (Direcţiile Silvice: Tulcea –
12 incendii, Mehedinţi - 10 incendii, Cluj – 10
incendii etc.), care au afectat o suprafaţă de 750,1
ha, din care cu arborete tinere 194,0 ha, producând o
pagubă de 127.447 lei.
De asemenea, s-au înregistrat 46 incendii
în
pădurile proprietate privată a persoanelor fizice şi
juridice, administrate pe bază de contract.
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