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                                       ROMÂNIA 

             MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE                                                

 INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE                                 

                                        
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI GALAŢI 

                   SERVICIUL DE ORDINE PUBLICĂ                   
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
    

  

  

             

ANALIZĂ 

 
privind activităţile desfășurate de către structura de ordine publică din cadrul 

I.P.J. Galaţi,  pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori din păduri, a 

faptelor ilegale asociate  circulaţiei, depozitării, prelucrării primare și comercializării 

materialului lemnos în primele 10 luni ale anului 2021 

 

 

1.CADRUL GENERAL 

 

         Fondul forestier naţional este constituit din totalitatea pădurilor, terenurilor destinate 

împăduririi, celor care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică, 

iazurile, albiile pâraielor, precum și terenurile neproductive, incluse în amenajamentele 

silvice, în condiţiile legii, indiferent de natura dreptului de proprietate.  

 Silvicultura este ramura economiei forestiere care include îngrijirea, protecţia, 

cultivarea pădurilor, precum și asigurarea industriei forestiere cu materie primă. 

Cauzele principale care contribuie la tăierile ilegale și ale faptelor ilicite asociate se 

regăsesc, în principal, în tendinţa de obţinere imediată de venituri din tăierea, exploatarea 

și valorificarea ilegală a lemnului, nivelul scăzut al veniturilor locuitorilor, în special din 

zonele identificate cu tăieri ilegale, precum și inexistenţa unor alternative sociale.  

 

Pentru contracarearea activităţilor ilegale în domeniul silvic, la nivelul I.P.J. 

Galaţi, în baza Planului comun de acțiune pentru prevenirea şi combaterea faptelor 

ilegale din domeniul forestier „S C U T U L   P Ă D U R I I” nr. 724566 din 19.10.2018, 

continuă activităţile de prevenire și combatere specifice, fiind stabilite  următoarele 

direcţii de acţiune: 

 
 Verificarea legalității activităților desfășurate de către agenții economici autorizați 

în cadrul parchetelor de exploatare forestieră și monitorizarea permanentă a expedierii 

materialelor lemnoase care au ca provenință actele de punere în valoare unde sunt derulate 

astfel de activități; 
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 Identificarea traseelor pe care se transportă materialele lemnoase (drumuri 

publice/forestiere, căi ferate) și derularea controalelor circulației materialelor lemnoase, 

periodic, în funcție de informațiile obținute;  

 Identificarea și verificarea legalității funcționării instalațiilor de prelucrare a 

materialelor lemnoase, a depozitelor, piețelor, târgurilor, oboarelor, precum și a altor spații 

destinate depozitării temporare sau definitive, a materialelor lemnoase sau a lemnului şi 

produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase și dispunerea 

măsurilor legale ce se impun; 

 Verificarea provenienței materialului lemnos și a trasabilității acestuia, până la 

beneficiarul final, prin intermediul Sistemului Informațional Integrat de Urmărire a 

Materialelor Lemnoase (SUMAL 2) ; 

 Verificarea respectării legislației aferente importurilor/ exporturilor și achizițiilor/ 

livrărilor comunitare de materiale lemnoase şi/sau lemn ori produse din lemn care nu fac parte 

din categoria materialelor lemnoase; 

 Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la protecția mediului, pe 

linia gestionării deșeurilor rezultate în urma procesării materialelor lemnoase. 

 

Prin punerea în aplicare a acestor direcţii de acţiune se are în vedere, în special, 

prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din păduri. 

  

   

2. DINAMICA  INFRACŢIUNILOR  SESIZATE și PETIȚIILOR: 

 

Statistica infracţiunilor sesizate care fac obiectul lucrărilor penale înregistrate în 

primele 10 luni ale anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, se prezintă 

după cum urmează: 

 
 2020                            2021     +/-      % 

INFRACŢIUNI 

SILVICE 
TOTAL 

 

Urban 

 

Rural 

 

 

TOTAL 

 

Urban 

 
Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 116 0 116 121 3 118 +5 +4,31% 

 

 

 

 

  Datele statistice din tabel arată că în perioada de referinţă, infracţiunile sesizate, de 

acest gen, sunt comise aproape exclusiv în mediul rural, iar valorile în anul 2021 

înregistrează o ușoară creștere de + 4,31 % a  fenomenului, faţă de aceeași perioadă a 

anului 2020.   

         La începutul anului 2021, la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi se 

aflau în lucru un număr de 383 dosare penale pe această linie, dintre care un număr de 211 

în evidenţa dosarelor cu AN . 
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 În perioada analizată s-au înregistrat un număr de 127 dosare penale în domeniul 

silvic, dintre care 62 din oficiu, 61 sesizate prin plângere și 4  acte încheiate de alte organe 

de constatare. 

 În perioada de referinţă au fost soluţionate un număr de 138 dosare penale, după 

cum urmează :  

-  din cele aflate în evidenţa dosarelor cu AN – 37 

 

- cu R.T.U.P. – 2 

- renunţare la urmărirea penală – 21 

          - clasare – 115 

 

          În urma studierii infracţiunilor de tăiere ilegală și furt de material lemnos se poate 

concluziona că autorii comit  faptele cauzând prejudicii sub valoarea stabilită prin lege 

pentru reținerea infracțiunii (pentru faptele înregistrate anterior modificării Codului 

Silvic), pentru un mare număr de cauze penale propunându-se unităţii de parchet, de 

regulă, soluţia de CLASARE. 

Din cercetările acestor genuri de fapte rezultă faptul că majoritatea infracţiunilor au 

fost comise pe raza localităţilor rurale, atât pe timp de zi cât și noaptea, prin tăierea fără 

drept a arborilor și furtul acestora, autorii profitând de cadrul legal permisiv . 

           

  PETIŢII  ÎN DOMENIUL SILVIC  

 

 În perioada de referință  nu au fost formulate și înaintate petiții la regimul silvic. 

 

3.  SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE APLICATE DE 

STRUCTURILE DE ORDINE PUBLICĂ 

 

- sancţiuni contravenţionale aplicate: 63 ( Legea 171/2010) 

 - valoare sancţiuni: 54.500 lei 

 

 

4. MATERIAL LEMNOS CONFISCAT / RIDICAT ÎN VEDEREA 

CONFISCĂRII  SAU RIDICAT ÎN VEDEREA STABILIRII PROVENIENŢEI 

 

TOTAL (m.c.) din care: 64,11 

           - Lemn rotund (m.c.) 1,27 

                                      - faptic (m.c.) 1,27 

                                      - valoric (m.c.) 0 

           - Cherestea (m.c.) 30,05 

                                      - faptic (m.c.) 5,55 

                                      - valoric (m.c.) 24,50 

           - Lemn de foc (m.c.) 33,09 
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                                      - faptic (m.c.) 16,34 

                                      - valoric (m.c.) 16,75 

Valoare material lemnos confiscat (mii lei) - TOTAL 24,13 

                                      - faptic (mii lei) 5,73 

                                      - valoric (mii lei) 18,40 

          

      5.   BUNURI ȘI VALORI CONFISCATE SAU RIDICATE ÎN VEDEREA 

CONFISCĂRII / SAU RIDICATE ÎN VEDEREA STABILIRII PROVENIENŢEI 

  

Ferăstraie mecanice (buc.) -4  

  Topoare/ Securi (buc.) - 5  

 

           

          6. APELURI S.N.U.A.U. 112 - PRIN CARE SUNT SESIZATE 

TRANSPORTURI ILEGALE DE MATERIALE LEMNOASE 

 

  În perioada de referință nu au fost înregistrate apeluri 112 . 

 

 

 
 

                   ȘEF SERVICIU O.P., 

                   Comisar șef de poliţie  

                         ÎNTOCMIT, 

                     CAPOTĂ SORIN                                  Comisar  de poliţie 

 

 CĂULEA LUCIAN CĂTĂLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


