8. CONTROLUL ŞI PAZA PĂDURILOR
8.1. Controlul şi inspecţia silvică
În cadrul Planului strategic instituţional 2010-2013, pentru domeniul
“PĂDURI”, obiectivul general îl constituie “Gestionarea durabilă a pădurilor
şi faunei cinegetice în scopul creşterii contribuţiei acestora la ridicarea
calităţii vieţii”. În cadrul acestuia, una din ţintele urmărite este „asigurarea
integrităţii fondului forestier naţional şi diminuarea lemnului de provenienţă
ilicită din circuitul economic, prin promovarea unor mecanisme şi
instrumente eficiente de administrare şi control”.
Direcţia Control în Silvicultură (DCS) este direcţia de specialitate cu
atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură destinată să îndeplinească funcţia de autoritate de stat în
domeniile pădurilor şi ale vânătorii şi să coordoneze îndeplinirea acesteia la
structurile teritoriale de specialitate din subordinea acestei autorităţi
publice.
I.

Pentru aplicarea legislaţiei europene, DCS constituie:

1)
direcţia cu atribuţii de control în silvicultură pentru îndeplinirea
prevederilor H.G. nr. 668/2011, conform art. 1 şi art. 2 din aceasta, prin
care se exercită funcţia de autoritate competentă la nivel central pentru
aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin
operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn („due
diligence”), precum şi pentru comunicarea cu Comisia Europeană.
Normele detaliate referitoare la sistemul due diligence au fost
reglementate prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al
Comisiei din 6 iulie 2012.
Regulamentul (UE) nr. 995/2010 este, conform art. 21 din acesta,
obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre începând cu 3 martie 2013.
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 este, conform
art. 8 din acesta, obligatoriu în toate elementele sale din luna august 2012.

2)
direcţia cu atribuţii de control în silvicultură pentru îndeplinirea
prevederilor H.G. nr. 876/2011, conform prevederilor art. 1 din aceasta,
prin care se exercită funcţia de autoritate competentă la nivel central
pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20
decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT („Forest
Law Enforcement, Governance and Trade” - Planul de acţiune al Uniunii
Europene referitor la aplicarea legislaţiei, la guvernare şi la schimburile
comerciale în domeniul forestier) în cazul importurilor de lemn în
Comunitatea Europeană.
Neaplicarea acestor regulamente europene cu caracter obligatoriu
pentru statele membre UE determină, conform prevederilor art. 17 alin.
(1), art. 226 şi art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE), declanşarea procedurii de infringement de către Comisia
Europeană.
3)
DCS mai constituie şi structura din cadrul autorităţii publice
centrale care va răspunde alături de ITRSV, după 3 martie 2013, de:
• aplicarea Regulamentului delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei
din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru
recunoaşterea şi retragerea recunoaşterii organizaţiilor de
monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010;
• aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.
607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate
referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura
controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute de
acelaşi Regulament (UE) nr. 995/2010;
• comunicarea cu Comisia Europeană, conform prevederilor art. 7
şi art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 şi prevederilor
art. 1. alin (3) din H.G. nr. 876/2011;
• colaborarea cu structurile implicate în activitatea de combatere
a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene prin recoltarea ilegală a lemnului şi prin punerea
ilegală în piaţă a materialelor lemnoase provenite din acestea,
respectiv structura care coordonează structurile teritoriale de
specialitate (ITRSV) în acest sens.

II.

•
•
•

•

Pentru aplicarea legislaţiei naţionale, personalul DCS realizează:
controlul aplicării şi respectării regimului silvic, conform art. 102
din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic;
constatarea faptelor ce constituie infracţiuni silvice, conform
prevederilor art. 117 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic;
controlul, constatarea şi aplicarea sancţiunilor pentru săvârşirea
contravenţiilor silvice, conform prevederilor din Legea nr.
171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor
silvice;
controlul şi constatarea faptelor care încălcă prevederile
Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn
rotund, aprobate prin HG nr. 996/2008, conform art. 5 din
aceasta, fapte sancţionate potrivit Legii nr. 171/2010;

• controlul deţinerii, utilizării şi operării sistemului informaţional
integrat de urmărire a materialelor lemnoase - SUMAL, conform
prevederilor art. 5, lit b) din HG nr. 996/2008;
• controlul şi constatarea faptelor care încălcă prevederile
Regulamentului de pază a fondului forestier aprobat prin H.G.
nr. 1076/2009, fapte sancţionate potrivit Legii nr. 171/2010;
• constatarea prin personal împuternicit a contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunile referitoare prevăzute la art. 47-62 din
Legea 107 / 2011 privind comercializarea materialelor forestiere
de reproducere;
• coordonarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de
vânătoare conform prevederilor art. 3 din HG nr. 333/2005.
• promovarea propunerilor de modificare şi completare a
Protocolului cu CN Imprimeria Naţională SA pentru
implementarea condiţiilor de distribuire a documentelor cu
regim special, conform prevederilor art. 7 din HG nr. 996/2008;
• controale în acţiuni cu echipe mixte la care participă alte
autorităţi publice cu atribuţii de autoritate de stat în domeniile
pădurilor şi ale vânătorii, conform protocoalelor şi planurilor de
acţiune încheiate de autoritatea publică centrală care răspunde
de silviculură cu aceste autorităţi. Personalul împuternicit din

cadrul DCS asigură în aceste acţiuni accesul la informaţiile
furnizate de instrumentul informatic de control SUMAL;
• constatarea faptelor şi aplicarea sancţiunilor pentru săvârşirea
contravenţiilor la accesibilizarea fondului forestier naţional,
conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 56 / 2010 privind
accesibilizarea fondului forestier naţional;
• constatarea faptelor ce constituie infracţiuni potrivit art. 42-44
din Legea 407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic,
conform prevederilor art. art. 451 şi art. 49 din aceasta;
• controlul aplicării prevederilor OUG nr. 57 din 20 iunie 2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, conform art. 50,
alin (2) din aceasta;
• constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru
săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) din HG
nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor
prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor
fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice
şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, conform
prevederilor art. 11 din aceasta.
III.

Alte atribuţii principale ale DCS:

• controlează, constată încălcările prevederilor normelor tehnice
şi ale instrucţiunilor referitoare la regenerarea pădurilor, la
împădurirea terenurilor degradate, la îngrijirea şi conducerea
arboretelor, la alegerea şi aplicarea tratamentelor, la evaluarea
volumului de lemn destinat comercializării, la exploatarea
lemnului, la amenajarea pădurilor, la protecţia pădurilor, la
efectuarea controlului anual al regenerărilor, la prevenirea şi
stingerea incendiilor în fondul forestier şi la alte asemenea,
aplică sancţiuni pentru faptele corespunzătoare sancţionate
potrivit Legii nr. 171/2010;
• conform prevederilor ROF al ministerului, asigura accesul şi
distribuirea informaţiilor publice rezultate din funcţionarea
SUMAL, organizează consultări publice pentru dezvoltarea

acestui sistem, furnizează informaţiile publice de natură
statistică rezultate prin funcţionarea SUMAL, asigură relaţiile
publice legate de funcţionarea SUMAL, coordonează suportul
tehnic legat de implementarea SUMAL.
La nivel teritorial, inspecţia şi controlul silvic şi cinegetic din partea
autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, indiferent de
forma de proprietate asupra fondului forestier naţional şi asupra vegetaţiei
forestiere din afara acestuia, au fost asigurate de următoarelor
inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, instituţii cu
personalitate juridică din subordinea departamentului:
Nr.
crt.

Denumirea

Sediul

1

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

Oradea
Ploieşti
Râmnicu
Vâlcea

8

ITRSV Suceava

Suceava

9

ITRSV Timişoara Timişoara

7

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

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

Indicatori

Total

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

215586
27686
37291059
100766,952
3902
167566199,6
915100,589
24589
2710

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).
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:

Structura contravenţiilor constatate de personalul silvic din teritoriu
(ITRSV, RNP, OSP)
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În funcţie de locaţie, faptele care au constituit contravenţii silvice au
fost săvârşite fie direct în pădure în proporţie de 62% (tăieri ilegale sau

fără drept de arbori, păşunat abuziv, incendierea pădurilor şi reducerea
suprafeţei acestora, exploatarea lemnului pentru care au fost încheiate în
total un număr total de 17.218 procese verbale de constatare a
contravenţiilor silvice), fie în afara acesteia în proporţie de 38%
(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 10.120 procese verbale de
constatare a contravenţiilor silvice).
În teritoriu această proporţie a fost următoarea:
Locaţia de constatare a contravenţiilor silvice (personal ITRSV,
RNP, OSP)
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Un număr de 15587 contravenţii, reprezentând 56% 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:

CONTRAVENŢII TĂIERI ILEGALE DIN PĂDURI
Păduri ale persoanelor fizice fără
adminstrare
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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 (139), dar s-au constatat un număr mare de
infracţiuni pentru tăieri ilegale/fără drept de arbori (866 infracţiuni),
respectiv s-a identificat un volum mare al tăierilor ilegale (128.570 mc).
Totodată, în acţiunile de control al circulaţiei materialelor lemnoase şi al
instalaţiilor de debitat / depozitelor şi centrelor de comercializare a lemnului
au fost încheiate un număr de 1780 procese verbale de constatare a
contravenţiilor pentru neprecizarea provenienţei materialului lemnos,
situaţie în care marfa a fost confiscată fizic sau contravaloric.
Pentru proprietarii care nu şi-au asigurat paza pădurilor, structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură au intocmit în anul 2013 un număr de 790 contravenţii.
În ceea ce priveşte infracţiunile silvice, acestea au fost constatate de
personal silvic din cadrul ITRSV, RNP şi OSP astfel:

TOTAL NR. INFRACŢIUNI SILVICE
985

1104

1807

ITRSV

RNP

OSP

În raport cu numărul mic de personal cu atribuţii de control
disponibil, numărul de constatări ale ITRSV (1104) este semnificativ.
Referitor strict la tăieri ilegale sau fără drept de arbori din păduri, în
anul 2013 s-au constatat un număr de 3.754 de infracţiuni pentru astfel de
fapte, ceea ce reprezintă 96 % din numărul total al infracţiunilor silvice
constatate şi corespunde cu următoarea structură de administrare a
pădurilor:

INFRACŢIUNI SILVICE CONSTATATE ÎN PĂDURI
Păduri ale persoanelor fizice fără
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Indicatorii de monitorizare, inspecţie şi control din anul 2013 sunt
următorii:
a) Administrarea pădurilor:
- Numărul controalelor de fond sau parţiale: 43.186 controale;
- Numărul contravenţiilor constatate de structurile teritoriale de
specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură
pentru neasigurarea pazei pădurilor: 790 contravenţii;
- Valoarea amenzilor pentru neasigurarea pazei pădurilor: 855.500 lei.
b) Tăieri ilegale/fără drept şi sustrageri de arbori:
- Numărul actelor privind infracţiunile săvârşite
pentru tăieri ilegale de arbori: 3.754 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:

Total infracţiuni silvice, total infracţiuni pt. tăieri ilegale, din care infracţiuni pt.
tăieri ilegale în proprietăţi forestiere neadministrate constatate de ITRSV
Nr. total infracţiuni constatate
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- Numărul contravenţiilor pentru tăieri ilegale sau fără drept de arbori:
15.587 contravenţii;
- Valoarea amenzilor pentru tăieri ilegale sau fără drept de arbori:
14.153.446 lei;
- Volumul total constatat ca tăiat ilegal sau fără drept: 915.100 mc, din
care 731.227 mc volum identificat în controale proprii ITRSV, 144.830 mc
volum identificat de R.N.P. – Romsilva în păduri pe care le administrează
sau pentru care asigură servicii silvice şi 39.574 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 11%

din suprafaţa fondului forestier naţional, volumul de lemn identificat pe
aceste suprafeţe (128.571 mc) reprezintă 14% din volumul total identificat.
Din volumul total de 915.101 mc identificat ca tăiat ilegal sau fără
drept, 741.658 mc respectiv 81% reprezintă volumul corespunzător
infracţiunilor silvice, 21.831 mc respectiv 2% corespunzător contravenţiilor
silvice, 7693 mc respectiv 1% corespunzător reducerii răspunderii
patrimoniale a persoanelor cu atribuţii de pază conform prevederilor art. 6,
alin (2) din OUG nr. 85/2006 cu modificările ulterioare, 141.428 mc
respectiv 15% volum identificat în inspecţiile de fond din cantoane şi
nejustificat de personalul silvic prin acte de contravenţie sau infracţiune şi
11032 mc respectiv 1% volumul lemnului tăiat şi abandonat de făptaşi:
Distribuţia volumului total de arbori tăiaţi ilegal (%)
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81%

din contravenţii
2%
acordat risc
normal
1%
nejustificat şi imputat
15%
material lemnos
abandonat
1%

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 731.227 mc identificat de inspectoratele
teritoriale ca tăiat ilegal, volumul de 216.304 mc a fost identificat în păduri
cu administrare RNP, 386.352 mc în păduri cu administrare OSP, iar
volumul de 128571 mc în păduri private pentru care proprietarii nu au
asigurat administrarea sau servicii prin ocoale silvice.

Reprezentarea grafică a ponderii volumului de arbori tăiaţi ilegal sau
fără drept în funcţie de natura constatărilor ITRSV este următoarea:

Distribuţia volumului total de arbori tăiaţi ilegal în funcţie de
constatări ITRSV (%)

din infracţiuni
97%

din contravenţii
3%

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
(707.739 mc din totalul de 731.227 mc, respectiv 85 %).
• 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
144.830 mc. Acest volum provine din: 22.390 mc respectiv 15% din
infracţiuni, 16.636 mc respectiv 11% din contravenţii, 2.285 mc respectiv
2 % corespunzător reducerii răspunderii patrimoniale a persoanelor cu
atribuţii de pază conform prevederilor art. 6, alin (2) din OUG nr. 85/2006
cu modificările ulterioare, 98.960 mc respectiv 68 volum identificat în
inspecţiile de fond din cantoane şi nejustificat de personalul silvic prin acte

de contravenţie sau infracţiune şi 5351 mc respectiv 4% volumul lemnului
tăiat şi abandonat.
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:
Distribuţia volumului de arbori tăiaţi ilegal constatat de ocoalele silvice de
stat (%)

nejustificat şi imputat
68%
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2%
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11%
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15%

material lemnos
abandonat
4%

• 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 39.574 mc. Acest volum provine din: 11.529 mc
respectiv 29% din infracţiuni, 4.878 mc respectiv 12% din contravenţii,
5.342 mc respectiv 13% corespunzător reducerii răspunderii patrimoniale a
persoanelor cu atribuţii de pază conform prevederilor art. 6, alin (2) din
OUG nr. 85/2006 cu modificările ulterioare, 19.935 mc respectiv 32%
volum identificat în inspecţiile de fond din cantoane şi nejustificat de
personalul silvic prin acte de contravenţie sau infracţiune şi 5.109 mc
respectiv 13% volumul lemnului tăiat şi abandonat.

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:
Distribuţia volumului de arbori tăiaţi ilegal constatat de ocoalele
silvice private (%)
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- Valoarea pagubelor rezultate prin tăieri ilegale: 213.125.903 lei, din
care: 167.044.588 lei din infracţiuni, 3.509.553 lei din contravenţii,
2.120.278 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 40.188.433 lei sumă
imputată personalului silvic titular de canton;
c) Păşunatul abuziv
- Numărul actelor privind infracţiunile pentru păşunat abuziv: 52;
- Numărul contravenţiilor pentru păşunat abuziv: 1.610;
- Valoarea amenzilor pentru păşunat abuziv: 618.951 lei;
- Valoarea pagubelor rezultate prin păşunat abuziv: 268.829 lei, din care:
93.869 lei din infracţiuni, 139.911 lei din contravenţii şi 35.139 lei sumă
imputată personalului silvic;
d) Incendierea pădurilor
- Numărul contravenţiilor pentru incendierea pădurilor: 9;

- Valoarea amenzilor pentru incendierea pădurilor: 18.000 lei;
- Valoarea pagubelor rezultate prin incendierea pădurilor: 311.193 lei.
e) Integritatea şi permanenţa pădurilor:
- Numărul actelor privind infracţiunile săvârşite pentru ocuparea ilegală a
suprafeţelor forestiere: 47 infracţiuni;
- Numărul contravenţiilor întocmite pentru ocuparea terenurilor
forestiere: 11 contravenţii;
- Valoarea amenzilor pentru ocuparea ilegală a terenurilor forestiere:
107.900 lei;
- Valoarea pagubelor rezultate prin ocuparea terenurilor forestiere:
440.242 lei;
f) Controlul circulaţiei materialelor lemnoase.
- Numărul controalelor circulaţiei materialului lemnos: 96.142 controale;
- Numărul contravenţiilor constatate: 6.440 contravenţii;
- Valoarea amenzilor aplicate: 10.824.240 lei;
- Material lemnos confiscat: 28977 mc, din care 11311 mc lemn de
lucru, 2754 mc cherestea şi 14911 lemn foc;
- Pomi de Crăciun confiscaţi: 23.017 buc.;
g) Controlul instalaţiilor, depozitelor, etc.
- Numărul controalelor efectuate la instalaţii, depozite, centre de
comercializare a materialului lemnos, etc.: 5.292 controale;
- Numărul contravenţiilor constatate: 1780 contravenţii;
- Valoarea amenzilor aplicate: 8.921.560 lei;
- Material lemnos confiscat fizic şi contravaloric: 4.935 mc, din care 2.327
mc lemn de lucru, 1.694 mc cherestea şi 913 lemn foc;
Confiscările de material lemnos făcute de personalul silvic în
activitatea de control a circulaţiei materialului lemnos şi în controalele
efectuate la instalaţii, depozite, centre de comercializare a materialului
lemnos, etc., corespunzător arondării judeţelor la inspectoratele teritoriale
de regim silvic şi de vânătoare, au următoarea distribuţie:

MATERIAL LEMNOS CONFISCAT DE PERSONALUL SILVIC
DIN TERITORIU (ITRSV, RNP, OSP)
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h) Controlul exploatării lemnului
- Numărul controalelor în parchete de exploatare: 68.256 controale;
- Numărul contravenţiilor constatate: 1.110 contravenţii;
- Valoarea amenzilor aplicate: 1.551.106 lei.
i) Inspecţii şi controale finalizate prin rapoarte şi note.
- Numărul inspecţiilor şi controalelor tematice programate: 28.852
acţiuni;
- Numărul inspecţiilor şi controalelor urmare a sesizărilor, petiţiilor,
memoriilor etc.: 2.710 acţiuni;
j) Sancţionarea disciplinară şi administrativă a personalului din
structurile silvice de administrare
- Sancţiuni aprobate: 336 sancţiuni din care 49 sancţiuni cu desfacerea
contractului de muncă/retragerea autorizaţiei de practică şi 36 sancţiuni
cu suspendarea contractului de muncă/suspendarea autorizaţiei de
practică.

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 216.304 mc.
Valoarea pagubelor din tăieri ilegale de arbori însumează
213.125.903 lei, din care: 167.044.588 lei din infracţiuni, 3.509.553 lei din
contravenţii, 2.120.278 lei acordat risc normal al serviciului, şi 40.188.433
lei sumă imputată personalului silvic.
Pagubele din păşunat ilegal au însumat 268.829 lei. din care: 93.869
lei din infracţiuni,139.911 lei din contravenţii şi 35.139 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 386352 mc.
În pădurile private fără administraţie sau servicii silvice s-a identificat
un volum tăiat ilegal de 128571 mc. Acest volum provine din:123336 mc
din infracţiuni, 233 mc din contravenţii şi 4852 mc material lemnos depistat
cu ocazia inspecţiilor de fond în cantoane şi nejustificat de proprietari prin
acte de contravenţie sau infracţiune şi 142 mc material lemnos tăiat şi
abandonat.
k) Paza pădurilor
- Activitatea efectivă de pază a pădurilor, la nivel de canton silvic sau, în
cazul suprafeţelor de pădure neadministrate, la nivel de proprietate
forestieră, s-a controlat prin inspecţii de fond şi parţiale, pe total fiind
efectuate un număr de 48492 inspecţii.
Controalele efectuate au următoarea distribuţie teritorială
corespunzătoare grupurilor de judeţe arondate la inspectoratele teritoriale:

Inspecţii în păduri (de fond, parţiale, integritatea pădurilor, păşunat, PSI)
- număr total
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Pagubele totale nejustificate produse prin tăieri ilegale de arbori şi
păşunat abuziv sunt de 40.223.573 lei, revenind, în medie, o pagubă la
hectar de 7 lei/ha. Pagubele au următoarea distribuţie teritorială
corespunzătoare grupurilor de judeţe arondate la inspectoratele teritoriale.
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9. PROGRAME, PROIECTE, REPREZENTARE INTERNAŢIONALĂ
2013
S-a asigurat desfăşurarea activităţilor specifice legate de statutul
României de membru al Uniunii Europene, dintre care, mai relevante sunt
cele privind realizarea documentelor necesare şi a negocierilor
reprezentând poziţiile României pentru Comitetul Permanent pentru
Silvicultură, Comitetul pentru materiale de reproducere - ambele ale
Comisiei Europene şi pentru Grupul de lucru păduri al Consiliului European.
Asigurarea
raportărilor
naţionale
în
cadrul
unor
organizaţii/convenţii/programe internaţionale
• raportarea în cadrul ICP – Forests, LTER Europe privind monitorizarea
pe termen lung a stării ecosistemelor forestier;
• raportarea emisiilor de carbon, conţinute în solurile forestiere
vonform cerinţelor Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite asupra
Schimbărilor Climatice.
• Participarea ICAS în consorţii internaţionale şi naţionale la elaborarea
unor propuneri de proiecte în Programul Cadru 7 (FP7) al UE şi

Programul LIFE+ al Comisiei Europene (4) şi respectiv, Programul
Parteneriate al UEFISCDI (6).
• Semnarea unui Memorandum de colaborare intre Institutul de
Cercetări şi Amenajări Silvice din România şi Institutul de Cercetări şi
Amenajări Silvice din Republica Moldova

