
 

 

 

 

   Către, 

    INSTITUȚIA  PREFECTULUI  JUDETULUI GALAȚI 

Starea infractionala si contraventionala in padurile de stat administrate de 

Directia Silvica Galati – informare cu privire la masurile luate pentru reducerea 

presiunilor asupra padurilor 

 

Directia silvica Galati este parte integranta din Regia Nationala a Padurilor-ROMSILVA, 

care functioneaza in baza Hotararii Guvernului nr. 229 din 04.03.2009, publicata in Monitorul 

Oficial nr.162 din 16.03.2009. 

Suprafata totala administrata de Directia Silvica Galati este de 36.814  ha din care 20.742 ha 

padure  proprietate publica a statului si 16.072  ha alti proprietari.  

  Din situatia prezentata mai sus rezulta diversitatea formei de proprietate avute in 

administrare , numarul mare de proprietari, avand in vedere ca suprafetele retrocedate sunt foarte 

mici (majoritar sub 1 ha). Toate aceste aspecte enumerate, ingreuneaza foarte mult munca 

personalului silvic. Adaugand si infractionalitatea ce se manifesta in anumite zone din judet, se poate 

observa climatul dificil in care se desfasoara activitatea de paza fondului forestier a personalului de 

teren.  

 Activitatea Direcției silvice Galați este marcata de particularitatile zonei de silvostepa in care 

ne exercitam obiectul de activitate: zona cu precipitatii deficitare, masa lemnoasa de dimensiuni mici 

care isi gaseste intrebuintarea mai ales in gospodariile particulare pentru foc, lemn de esenta moale 

(salcie si plop), cu valoare mica raportat la costurile de exploatare forestiera , posibilitatea mica in 

raport cu necesitatile administratiei silvice, etc. 
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Structura organizatorica si functionala a Direcția silvică Galați este compusa din urmatoarele 

subunitati: 

-  4 ocoale silvice, 

-  3 pepiniere silvice, 

- 15 districte silvice, 

- 85 cantoane silvice, 

-  8 fonduri de vanatoare si 

-  4 formații de exploatari forestiere. 

Personalul Direcției silvice Galați este cuprins intr-un numar total de posturi  de 183,         din 

care: 159 TESA si 24 muncitori silvici .  

      Din punct de vedere a asigurarii integritatii  fondului forestier,   s-au intocmit 9  infractiuni 

pentru sustrageri ilegale de material lemnos .Volumul taiat si sustras ilegal este de 197,98   m.c. din 

care justificat prin acte de infractiune 113 m.c. si 84  m.c. nejustificati de personalul silvic de teren . 

Pe subunitati situatia se prezinta astfel : 

Ocolul 

Silvic 

Volum total  

     (m.c.) 

din care : 

justificat 

nejustificat 

Total  

din care : 

infractiuni contraventii risc normal  

Galati 55 31 31 0 0 24 

Grivita 49 36 36 0 0 13 

Hanu C 36,98 6,209 6,209 0 0 30,775 

Tecuci 57 40 40 0 0 17 

Total  197,98 113,209 113,209 0 0 84,775 

 

  

Sezonului rece, impune mai multa atentie din partea personalului de teren, intensificarea 

patrularilor, implicarea sefilor de district, solicitarea de sprijin catre organele de politie si jandarmi 

cand sunt depasiti de situatie, mai ales in cazul cantoanelor cu mare dispersie sau a zonelor 



recunoscute cu infractionalitate ridicata. Pentru buna desfasurare a activitatii de paza padurii, in 

gestiunea ocoalelor se afla 78 pistoale cu bile de cauciuc si gaze. 

 Pentru pasunat abuziv au fost  intocmite 20 acte de contraventie, valoarea amenzilor fiind de 

12.400 lei, iar a pagubelor de 973 lei. 

 Pentru finalul trimestrului III  sunt inregistrate un numar de 65 de dosare in instanta, aflate in 

diferite faze de judecata, astfel: 

 - 5 dosare fond funciar avand ca obiect revendicarea a 2.29 ha fond forestier proprietate 

publica a statului. 

 - 32 dosare civile si contencios administrativ. 

 - 6 dosare litigii de munca. 

 - 15 dosare penale, majoritatea avand ca obiect sesizari privind taierea ilegala si furtul de 

arbori. 

 - 7 dosare finalizate.   

  Legislatia ultimilor doua decenii,politicile europene, strategia Regiei Nationale a Padurilor- 

Romsilva si nevoia de eficientizare a activitatilor desfasurate de  ocoalele silvice si de eliminare a 

activitatilor cu pierderi financiare au determinat aparitia firmelor de capacitate mica si medie atestate 

pentru activitati de exploatare a lemnului  concomitent cu inchiderea capacitatilor existente la nivelul 

fiecarui ocol silvic pentru exploatarea masei lemnoase in regie. Majoritatea problemelor in primul 

rand de eficienta economica si de respectare a legislatiei adiacente de securitate si sananate in 

munca,de protectie a mediului au fost transferate acestor firme astfel incit in prezent multe dintre ele 

au falimentat sau sunt la limita functionarii putind crea probleme sau blocaje in recoltarea masei 

lemnoase cuprinsa in borderoul unui an de productie.  

Majoritatea masei lemnoase este destinata mediului rural fiind utilizata ca lemn constructii 

rurale sau lemn pentru incalzirea locuintei.In aceasta categorie se valorifica relativ corespunzator 

majoritatea speciilor de diverse tari si in mod special salcamul.   

 O problema deosebita o constituie valorificarea sortimentelor de diverse moi, in special a 

lemnului marunt ( a carui piata a cazut complet) si chiar si a sortimentelor de bustean si furnir tehnic 

a caror preturi de valorificare au scazut constant in ultimii doi ani. 

Sortimentele valoroase care sunt in cantitati mici nu se pot acumula din cauza dispersiei 

foarte mari din teritoriu, cheltuielile de transport aferente scoaterii materialului lemnos si constituirii 

unor loturi pentru licitatii fiind ineficiente. 



Pentru beneficiarii de material lemnos, in afara celui valorificat catre populatie, o problema o 

constituie incarcarea in mijlocul de transport, atat din cauza dispersiei materialului lemnos , a 

inaccesibilitatii unor mijloace de transport mai mari in zona de lunca si a lemnului de dimensiuni mai 

mari care nu poate fi incarcat decat cu mijloace mecanizate. 

Masa lemnoasa si sortimentele obtinute se valorifica in prezent prin 2 moduri: licitatie pe picior 

si vanzare ulterioara de catre ocoalele silvice a sortimentelor obtinute in urma prestarilor de servicii 

exploatare efectuate de firme atestate. Rezultatele nesatisfacataoare ale licitatiilor de masa lemnoasa 

coroborat cu aparitia programului SUMAL 2.0 si scaderea interesului populatiei pentru lemnul de 

foc, au dus la acumularea unor stocuri de masa lemnoasa de aprox. 7000 m.c. greu vandabile, punand 

presiune in acelasi timp pe formatiile de exploatare din cadrul Directie Silvice Galati. 

Se manifestă cu întârziere efectele secetei din anul 2020 , la inceputul lunii mai 2021 fiind 

semnalate peste 1.000 ha afectate de fenomenul de uscare. Ca urmare a ploilor inregistrate in partea a 

doua a acestei primaveri, cca.50% din suprafata afectata si-a revenit partial, acest aspect conducand 

la reesalonarea lucrarilor de exploatare a masei lemnoase in unele zone si prioritizarea suprafetelor in 

functie de urgentele de regenerare. Fenomenul se manifestă în general la salcâmete şi în două 

cantoane silvice din zona Luncii Siretului. În cursul trimestrului III 2021, personalul silvic a efectuat 

lucrări de inventariere a masei lemnoase în zonele afectate iar in prezent, concomitent cu verificarea 

lucrarilor de catre reprezentantii Garzii Forestiere Focsani se lucreaza la întocmirea documentaţiilor 

şi obţinerea aprobărilor prevăzute de legislaţia silvică în vigoare pentru recoltarea masei lemnoase  şi 

declanşarea lucrărilor de regenerare. 

În scopul realizării programului de regenerare în domeniul silviculturii , în care obiectivul 

principal îl reprezintă creşterea suprafeţei fondului forestier naţional până la 30% din suprafaţa ţării, 

noi acţionam în prezent în următoarele direcţii:  

- extinderea suprafeţelor din pepinierele silvice existente destinate să producă puieţi ornamentali;  

- producerea de puieţi ornamentali atât în câmp cât şi cu rădăcini protejate în recipienţi din lemn sau 

material plastic;  

- asigurarea continuităţii producţiei de puieţi, în scopul valorificării acestora, cu vârste şi înălţimi 

diferite;  

- documentarea şi specializarea personalului silvic cu atribuţii în activitatea de producere a puieţilor 

ornamentali (schimburi de experienţă la unităţile silvice cu tradiţie în acest domeniu).  

     Director 

Directia silvica Galati, 
 

dr.ing. Hahuie Valentin  
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