RAPORT
PRIVIND

STAREA PĂDURILOR

ROMÂNIEI
ÎN ANUL 2011

1

Nr.
crt.
1

Denumirea

Sediul

ITRSV Braşov

Braşov

2

ITRSV Bucureşti

Bucureşti

3

ITRSV ClujNapoca

Cluj-Napoca

4

ITRSV Focşani

Focşani

5
6

ITRSV Oradea
ITRSV Ploieşti
ITRSV Râmnicu
Vâlcea
ITRSV Suceava
ITRSV Timişoara

Oradea
Ploieşti
Râmnicu
Vâlcea
Suceava
Timişoara

7
8
9

Judeţele arondate
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu
Municipiul Bucureşti, Călăraşi,
Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov,
Teleorman
Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş
Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, Vaslui,
Vrancea
Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj
Argeş, Dâmboviţa, Prahova
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea
Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava
Caraş - Severin, Hunedoara, Timiş

În ceea ce priveşte suprafeţele de fond forestier naţional şi de vegetaţie
forestieră din afara acestuia pentru care deţinătorii de pădure au asigurat
administrarea/servicii silvice prin structuri cu specific silvic (ocoale silvice de stat
din structura Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi ocoale silvice private),
inspecţia şi controlul silvic au fost exercitate, conform prevederilor legale, de către
personalul silvic cu atribuţii de control din aceste structuri silvice de administrare /
asigurare servicii silvice.
Sintetic, realizările activităţilor de inspecţie şi control ale personalului silvic
din teritoriu se prezintă astfel:
Inspecţia şi controlul silvic

Indicatori
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

număr de controale
număr contravenţii constatate
valoarea amenzilor aplicate (mii lei)
material lemnos confiscat (mc)
număr infracţiuni constatate
valoarea prejudiciilor din infracţiuni (mii lei)
volumul materialului lemnos tăiat ilegal (mc)
pomi de Crăciun confiscaţi (bucăţi)
număr reclamaţii verificate

Total
247135
30974
23215,2
60190
3551
32662
266220
21488
2042
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În teritoriu, contravenţiile silvice au fost constatate de agenţi constatatori din
cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare (ITRSV), al Regiei
Naţionale a Pădurilor – Romsilva (RNP) şi al ocoalelor silvice private (OSP). La
acestea se adaugă constatările directe ale personalului silvic cu atribuţii de control din
cadrul autorităţii publice centrale (370 contravenţii silvice constatate).
Structura contravenţiilor constatate de personalul silvic cu atribuţii de control
din teritoriu din cadrul ITRSV, RNP şi OSP, în funcţie de natura faptelor, este
reprezentată grafic astfel:

În funcţie de locaţie, faptele care au constituit contravenţii silvice au fost
săvârşite fie direct în pădure în proporţie de 55% (tăieri ilegale sau fără drept de
arbori, păşunat abuziv, incendierea pădurilor şi reducerea suprafeţei acestora,
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exploatarea lemnului pentru care au fost încheiate în total un număr total de 17.060
procese verbale de constatare a contravenţiilor silvice), fie în afara acesteia în
proporţie de 45% (neasigurarea administrării şi nerespectarea prevederilor legale la
achiziţia, transportul, prelucrarea şi comercializarea materialelor lemnoase, pentru
care au fost încheiate în total un număr total de 13.914 procese verbale de constatare
a contravenţiilor silvice).
n teritoriu această proporţie a fost următoarea:

Un număr de 14.277 contravenţii, reprezentând 46% din numărul total de
procese verbale de constatare a contravenţiilor silvice se referă strict la tăieri ilegale
sau fără drept de arbori din păduri cu următoarea structură de administrare:
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Deoarece procesele verbale de constatare a contravenţiilor pot fi încheiate
numai pentru fapte cu autori cunoscuţi, în afara personalului cu atribuţii de control şi
personalul silvic cu atribuţii de pază este abilitat de lege să dreseze aceste acte
administrative. Ca urmare, în cazul pădurilor deţinute de persoanele fizice şi juridice
inclusiv unităţi administrativ – teritoriale pentru care nu au fost asigurate
administrarea sau serviciile silvice, au fost încheiate un număr nesemnificativ de
procese verbale de constatare a contravenţiilor (202), dar s-au constatat un număr
mare de infracţiuni pentru tăieri ilegale/fără drept de arbori (647 infracţiuni),
respectiv s-a identificat un volum mare al tăierilor ilegale (98.243 mc).
Pentru proprietarii care nu şi-au asigurat paza pădurilor, structurile teritoriale
de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au întocmit
în anul 2011 un număr de 959 contravenţii.
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În ceea ce priveşte infracţiunile silvice, acestea au fost constatate de personal
silvic din cadrul ITRSV, RNP şi OSP astfel:

În raport cu numărul mic de personal cu atribuţii de control disponibil,
numărul de constatări ale ITRSV (804) este semnificativ. La acestea se adaugă 68
sesizări penale în domeniul pădurilor, preponderent pentru furturi şi tăieri ilegale de
arbori, formulate de către Direcţia de Control în Silvicultură.
Referitor strict la tăieri ilegale sau fără drept de arbori din păduri, în anul 2011
s-au constatat un număr de 3.321 de infracţiuni pentru astfel de fapte, ceea ce
reprezintă 94 % din numărul total al infracţiunilor silvice constatate şi corespunde cu
următoarea structură de administrare a pădurilor:
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Indicatorii de monitorizare, inspecţie şi control din anul 2011 sunt următorii:
a) Administrarea pădurilor:
- Numărul controalelor de fond sau parţiale: 52.124 controale;
- Numărul contravenţiilor constatate de structurile teritoriale de specialitate ale
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru neasigurarea pazei
pădurilor: 959 contravenţii;
-

Valoarea amenzilor pentru neasigurarea pazei pădurilor: 788.600 lei.

b) Tăieri ilegale/fără drept şi sustrageri de arbori:
- Numărul actelor privind infracţiunile săvârşite
pentru tăieri ilegale de arbori: 3.551 infracţiuni;
Constatările personalului silvic privind infracţiunile referitoare strict la tăierile
ilegale/fără drept de arbori şi furturi de arbori, din care infracţiuni pentru tăieri
ilegale/fără drept şi furturi de arbori constatate exclusiv de către inspectoratele
teritoriale de regim silvic şi de vânătoare pe proprietăţile forestiere fără administrare
/ asigurare servicii silvice, au avut următoarea distribuţie teritorială corespunzătoare
acestor inspectorate:
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- Numărul contravenţiilor pentru tăieri ilegale sau fără drept de arbori: 14.277
contravenţii;
-

Valoarea amenzilor pentru tăieri ilegale sau fără drept de arbori: 14.002.498 lei;

- Volumul total constatat ca tăiat ilegal sau fără drept: 266.220 mc, din care
123.831 mc volum identificat în controale proprii ITRSV, 96.398 mc volum
identificat de R.N.P. – Romsilva în păduri pe care le administrează sau pentru care
asigură servicii silvice şi 45.991 mc identificat de ocoalele silvice private în păduri pe
care le administrează sau pentru care asigură servicii silvice.
Dacă suprafeţele de pădure pentru care deţinătorii nu au încheiat contracte de
administrare sau de asigurare servicii silvice reprezintă 7% din suprafaţa fondului
forestier naţional, volumul de lemn identificat pe aceste suprafeţe a (98.244 mc)
reprezintă 37% din volumul total identificat.
Din volumul total de 266.220 mc identificat ca tăiat ilegal sau fără drept,
138.443 mc respectiv 52% reprezintă volumul corespunzător infracţiunilor silvice,
19.858 mc respectiv 7,5% corespunzător contravenţiilor silvice, 4.221 mc respectiv
1,6% corespunzător reducerii răspunderii patrimoniale a persoanelor cu atribuţii de
pază conform prevederilor art. 6, alin (2) din OUG nr. 85/2006 cu modificările
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ulterioare, 94.295 mc respectiv 35,4% volum identificat în inspecţiile de fond din
cantoane şi nejustificat de personalul silvic prin acte de contravenţie sau infracţiune
şi 9.403 mc respectiv 3,5% volumul lemnului tăiat şi abandonat de făptaşi:

Pe categorii de structuri silvice din care fac parte agenţii constatatori această
distribuţie este următoarea:
• Constatări proprii ale inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de
vânătoare:
Din volumul total de 123.831 mc identificat de inspectoratele teritoriale ca
tăiat ilegal, volumul de 5.402 mc a fost identificat în păduri cu administrare RNP,
20.185 mc în păduri cu administrare OSP, iar volumul de 98.244 mc în păduri private
pentru care proprietarii nu au asigurat administrarea sau servicii prin ocoale silvice.
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Reprezentarea grafică a ponderii volumului de arbori tăiaţi ilegal sau fără drept
în funcţie de natura constatărilor ITRSV este următoarea:

Această distribuţie este determinată de ponderea foarte mare a volumului de
tăieri ilegale/fără drept sau furturi de arbori identificat în proprietăţile forestiere ale
persoanelor fizice şi juridice care nu şi-au asigurat administrarea sau serviciile
silvice prin ocoale silvice autorizate (98.244 mc din totalul de 123.831 mc, respectiv
79 %).
• Constatări ale unităţilor din structura Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva:
În pădurile proprietate publică de stat administrate de ocoalele de stat şi în cele
administrate pe bază de contract de administrare sau de asigurare servicii silvice de
către subunităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, s-a identificat un volum
tăiat ilegal sau fără drept însumând 96.398 mc. Acest volum provine din: 26.869 mc
respectiv 27,9% din infracţiuni, 16.015 mc respectiv 16,6% din contravenţii, 1.226
mc respectiv 1,3 % corespunzător reducerii răspunderii patrimoniale a persoanelor cu
atribuţii de pază conform prevederilor art. 6, alin (2) din OUG nr. 85/2006 cu
modificările ulterioare, 48.610 mc respectiv 50,4% volum identificat în inspecţiile de
fond din cantoane şi nejustificat de personalul silvic prin acte de contravenţie sau
infracţiune şi 3.678 mc respectiv 3,8% volumul lemnului tăiat şi abandonat.
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Reprezentarea grafică a ponderii volumului de arbori tăiaţi ilegal sau fără drept
în funcţie de natura constatărilor personalului cu atribuţii de pază şi control din
structura RNP este următoarea:

• Constatări ale ocoalelor silvice private:
În pădurile aparţinând persoanelor juridice şi fizice, administrate prin ocoalele
silvice private sau/şi în cele care au asigurate servicii silvice efectuate de către aceste
ocoale silvice, s-a identificat un volum tăiat ilegal sau fără drept însumând 45.991
mc. Acest volum provine din: 12.230 mc respectiv 26,6% din infracţiuni, 3.358 mc
respectiv 7,3% din contravenţii, 2.984 mc respectiv 6,5% corespunzător reducerii
răspunderii patrimoniale a persoanelor cu atribuţii de pază conform prevederilor art.
6, alin (2) din OUG nr. 85/2006 cu modificările ulterioare, 21.850 mc respectiv
47,5% volum identificat în inspecţiile de fond din cantoane şi nejustificat de
personalul silvic prin acte de contravenţie sau infracţiune şi 5.569 mc respectiv
12,1% volumul lemnului tăiat şi abandonat.
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Reprezentarea grafică a ponderii volumului de arbori tăiaţi ilegal sau fără drept
în funcţie de natura constatărilor personalului cu atribuţii de pază şi control din
ocoalele silvice private este următoarea:

- Valoarea pagubelor rezultate prin tăieri ilegale: 51.101.667 lei, din care:
30.822.832 lei din infracţiuni, 2.994.738 lei din contravenţii, 960.734 lei
corespunzător reducerii răspunderii patrimoniale a persoanelor cu atribuţii de pază
conform prevederilor art. 6, alin (2) din OUG nr. 85/2006 cu modificările ulterioare,
şi 16.323.363 lei sumă imputată personalului silvic titular de canton;
c) Păşunatul abuziv
- Numărul actelor privind infracţiunile pentru păşunat abuziv: 27;
- Numărul contravenţiilor pentru păşunat abuziv: 536;
- Valoarea amenzilor pentru păşunat abuziv: 361.674 lei;
- Valoarea pagubelor rezultate prin păşunat abuziv: 221.403lei, din care: 155.574 lei
din infracţiuni, 54.927 lei din contravenţii şi 10.902 lei sumă imputată personalului
silvic;
d) Incendierea pădurilor
- Numărul contravenţiilor pentru incendierea pădurilor: 15;
- Valoarea amenzilor pentru incendierea pădurilor: 11.900 lei;
- Valoarea pagubelor rezultate prin incendierea pădurilor: 128.441 lei.
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