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Cdtre,
Institufia Prefectului Judetul Galati

Spre qtiin!6 : ing.Gheorghe Luca

Ca urmare a Ord. 382104.12.2019 cu programarea qedinlei de Colegiu Prefectural
din luna decembrie in zita de 18.12.2019, unde conform art.2lpct.2 avem qi un material
de prezentat, vd comunicdm cd in aceeaqi zi qi ord conducerea Direcfiei Silvice Galali
este convocatd pentru o qedinld la sediul Regiei Nalionale a Pddurilor din Bucureqti.

Pe aceastd cale vd comunicdm cd la qedinla Colegiului Prefectural din acestd lund
va participa din partea unitSlii noastre domnul ing.Gheorghe Luca, care va susline qi

materialul susmenlionat.
Anexim in copie adresa Regiei Nafionale a P6durilor cu cele prezentate anterior.

Va mulqumim de infelegere !

Cu respect,

Director
Direcfia Silvica Galali,

D.S.Gala(i/ director I 3ex. I 06.12.2019

dr. ing. Val entin H ahui e
l/\
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INSTITUTIA PREFECTULUI

JudetulGALAT|

Informare

privind actiunile de prevenire si combatere a taierilor ilegale de arbori

si controlul circulatiei materialului lemnos si a brazilor de Craciun pe drumurile publice

Directia Silvica Galati este o subunitate a Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva care
administreaza fondul forestier proprietate publica a statului.

Scopul principal al Romsilva este gestionarea durabila si unitara a fondul forestier proprietate

publica a statului

Paza fondului forestier de pe raza judetului Galati este asigurata prin cele 4 subunitati din cadrul
Directiei Silvice Galati, cu personalul de teren aferent format din 8l de padurari si l4 sefi de districte.

Suprafata totala administrata de Directia Silvica Galati este de 36.734 ha din care 20.742 ha
padure proprietate publica a statului si 15.992 ha alti proprietari. Din suprafata de 15.992 ha, pentru
8.301 ha asiguram servicii silvice de paza pe baza de contracte si conform H.G 86412016(ajutor de
minimis din partea statului) iar 7.691ha pentru care nu exista asigurata paza si proprietari necunoscuti au
fost preluate in paza de catre Directia Silvica Galati prin acte de constatare intocmite de Garda Forestiera
conform Codului Silvic.

Suprafata de 15.992 ha se compune din :

- 70 ha proprietate privata a unitatilor de cult
- 676 ha proprietate U.A.T
- 12,224 ha proprietate privata a persoanelor fizice
- 2.325 ha vegetatie forestiera in afara fondului forestier(ANlF Galati)
- 697 ha proprietate privata diviza a formelor asociative
In cazul celor 8.301 ha pentru care asiguram servicii de paza,la data actuala exista incheiate un

numar de 1.502 contracte depaza,pe subunitati situatia se prezinta astfel:
Ocolul Silvic Galati -146 pentru o suprafata de 4.677 ha(10%)
Ocolul Silvic Grivita -154 pentru o suprafata de 1.675 ha(10%)
Ocolul Silvic Hanu C -967 pentru o suprafata de 931ha(64%)
Ocolul Silvic Tecuci -235 pentru o suprafata de 1.018 ha(16%)

Total Directie -1 .502 contracte 8.301 ha



Din situatia prezentata mai sus rezulta diversitatea formei de proprietate avute in paza, numarul
mare de proprietari avand in vedere ca suprafetele retrocedate sunt mici(cu exceptia celor retrocedate la
Legea 24712005). Toate aceste aspecte enumerate, ingreuneaza munca personalului de teren in special dar
si la birou (intocmire si evidenta contracte de paza,incasare contravaloare, intocmire deconturi, etc.).

Adaugand si infractionalitatea ce se manifesta in anumite zone din judet, se poate observa climatul
in care se desfasoara activitatea de paza a personalului de teren.

Pana la data actuala s-au intocmit 8 infractiuni si 39 acte de contraventii pentru sustrogeri ileeale
de material lemnos, cuantumul amenzilor fiind de 42.500 lei.

Pe subunitati situatia se prezinta astfel :

Ocolul Silvic Infractiuni Contraventii
- Ocolul Silvic Galati - 5 -21
- Ocolul Silvic Grivita - 3 - 17
-OcolulSilvicHanuC -0 - 1

- Ocolul Silvic Tecuci - 0 - 0

Facem mentiunea ca in padurile private au fost dresate cele 8 infractiuni si 29 de acte de
contraventie cu o valoare de 16.500 lei.

Volumul sustras ilegal este de 576 mc din care justificat prin acte de infractiune 374 mc(65o/o),

102 mc prin acte de contraventie(18%) si 100(17%) mc nejustificati de personalul silvic de teren.
Pe subunitati situatia se prezinta astfel :

-mc-

Ocolul
Silvic

Volum total

din care :

iustificat
nejustificat

Total
din care

infractiuni contraventii risc normal

Galati 137 8l 29 52 0 56

Grivita 58 49 24 25 0 9

Hanu C 8 0 0 0 0 8

Tecuci 373 346 321 25 0 27

Total 576 476 374 102 0 100

-mc-

Ocolul
Silvic

Volum
total

din care :

Proprietate
publica a

statului

Alti
proprietari,

total

din care :

U.A.T

Proprietate
privata a

unitatilor de

cult

Proprietate
privata
diviza a
formelor
asociative

Proprietate
privata

persoane
frzice

Vegetatie
forestiera
in afara
fondului
forestier

Galati r37 34 103 5 0 1 85 12

Grivita 58 l5 43 0 0 0 l3 30

Hanu 8 2 6 0 0 0 6 0

Tecuci 3t5 58 315 0 0 0 315 0

Total 576 109 467 5 0 1 419 42

Valoareamaterialului lemnos sustras ilegal este de241.196 lei din care 182.937lei din infractiuni,
30.962lei din contraventii si 27.297 lei nejustificat si imputat personalului de teren.

Pana la aceasta data, au fost efectuate un numar de 218 de actiuni la controlul circulatiei
materialului lemnos, din care cu politia 114. Rezultatul actiunilor s-a materializat in intocmirea a 8

infractiuni si 42 de contraventii din care cu politia 3. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 54.500 lei din
care cu politia 12.000 lei.

Pe natura de proprietati, situatia se prezinta astfel :



S-a confiscat un volum de 57 mc material lemnos din care cu politia 57 mc.
Pe subuni situatia se nta astfel

Nr.

crt.
Ocolul
silMc

Actiuni
total

d.c cu
politia

Total
infract.

d.c cu
politia

Total
contr.

d.c cu
politia

Amenzi
total

d.c cu
politia

Material
Lconf.(mc)

d.c cu
politia

1. Galati 20 14 5 0 21 0 4000 0 0 c
2. GriMta oo 36 3 0 17 0 38000 0 0 c
3. Hanu C 56 52 0 0 4 3 12504 12000 2
4. Tecuci 76 12 0 0 0 0 0 0 55 EE

TOTAL 218 114 8 0 42 3 54500 12000 57 57

Incepand cu data de 29 noiembrie, s-au intensificat actiunile de control al circulatiei
materialului lemnos si a pomilor de Craciun Un numar de 101 de angajati din care 2l din cadrul I.J.P
Galati si 80 silvicultori au efectuat 45 de actiuni din care l8 pe drumurile publice si27 in fondul forestier
predispus taierilor ilegale. S-a dispus confiscarea unui mc de lemn de foc in valoare de 208,17 pentru
lipsa acte de provenienta pe raza Ocolului silvic Hanu Conachi si s-a intocmit un act de contraventie in
valoare de 3.000 lei. O atentie deosebita o acordam in zona Buciumeni unde avem probleme deosebite cu
cetateni de etnie rroma din localitatea Argea, judetul Vrancea.

Paza fondului forestier se executa in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 107612009 pentru
aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier.

In gestiunea ocoalelor, pentru buna desfasurare a activitatii de paza, se afla 78 pistoale cu bile de
cauciuc si gaze. Din 95 de angajati cu atributii de paza(personal de teren), sunt dotati cu pistoale cu bile si
gaze 69.Avand in vedere noile modificari legislative, am demarat procedurile de dotare a personalului
silvic de teren si cu arrne letale acolo unde situatia o impune precum si cu statii emisie/receptie pentru o
mai buna coordonare a activitatii de paza in zonele fara semnal la telefoane.

Pentru o mai buna implicare si colaborare in apararea integritatii fondului forestier a tuturor
institutiilor cu atributiuni in acest sens, s-a intocmit PLANUL COMUN DE ACTIUNE privind
prevenirea si combaterea faptelor ilegale din domeniul forestier << SCUTUL PADURII > la nivelul
iudetului GALATI. Acest plan deriva dintr-un plan interministerial, adaptat la conditiile specifice
fiecarui judet.Prevenirea si combaterea degradarii ori distrugerii lbndului forestier national, reprezinta
obiectiv de interes national potrivit Programului de guvernare 2018-2020. In baza planului comun sus
mentionat, la nivelul judetului Galati s-a constituit un grup de lucru care analizeaza lunar actiunile
intreprinse precum si modul de actiune pentru viitor.Mentionam faptul ca exista o buna colaborare intre
institutii si se raspunde cu promptitudine atunci cand se solicita spijin.In cadrul acestui program, Directia
Silvica participa, la solicitare, caparte tehnica, neavand atributii de control decat in fondul forestier pe
care-l administreaza.

O atentie deosebita se acorda perioadei de iarna, care se suprapune cu sarbatorile specifice.Odata
cu sosirea sezonului rece creste nevoia de lemn de foc pentru incalzirea locuintelor, cu precadere in
zonele rurale.Se impune in aceasta perioada atentie maxima din partea personalului silvic si solicitarea de
sprijin din partea Inspectoratului de Politie al Judetului Galati si Inspectoratului de Jandarmi Galati,
atunci cand situatiile o impun.

In fiecare an, in lunile noiembrie si decembrie se intensifica fenomenul de taiere, transport si
comercializare ilegala de materiale lemnose, in special prin sustragerea exemplarelor tinere din arboretele
de rasinoase pentru a fi valorificate sub forma pomilor de Craciun.

Pentru identificarea, diminuarea si sanctionarea ilegalitatilor indreptate impotriva fondului
forestier, si in acest an Directia Silvica Galati a luat masuri suplimentare impreuna cu lucratorii din cadrul
Inspectoratelor judetene de politie.

Au fost intensificate actiunile de control in conformitate cu prevederile Planului comun de
octiune,,SCUTaL PADURII'.

Prin implementarea Radarului padurii, s-a constatat reducerea semnificatica a presiunii asupra
padurii. In ceea ce priveste circulatia materialelor lemnoase pe drumurile publice, s-a diminuat mult
valorificarea pe judetul Galati de material lemnos fara provenienta legala provenit din judetele invecinate.
Un merit deosebit il are in aceasta actiune Inspectoratul de Politie al Judetului Galati



Numai respectarea cu strictete de catre ministerele semnatare a planurilor comune de actiune
poate duce la diminuarea substantiala a presiunilor exercitate asupra fondului forestier national.

Consideram ca, pentru garantarea succesului in contracararea actiunilor ilegale in domeniul silvic,
este necesara studierea fenomenului structurat, pe urmatoarele etape:

- etapa punerii in valoare a matertialului lemnos
- etapa exploatarii masei lemnoase
- etapa transportului materialului lemnos
- etapa prelucrarii primare a materialului lemnos
- etapa comercializarii/exportului materialului lemnos

Acest lucru presupune implicarea tuturor institutiilor si asumarea raspunderii pentru atributiile cu
care au fost investite de lege.

Consideram necesar sa facem mentiunea ca Directia Silvica Galati administreaza fondul forestier
proprietate publica a statului din judetul Galati in suprafata de 20.742 ha si asigura servicii silvice
contracost pentru o suprafata de 15.992 ha padure proprietate privata a persoanelor fizice si
juridice.Pentru urmarirea respectarii regimului silvic, atat in padurile proprietate publica a statului cat si
private, obligatiile sunt ale Garzii forestiere Focsani.
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