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INFORMARE 
privind rezultatul campaniei de împăduriri şi reconstrucţie ecologică din 

primavăra anului 2018 şi  îndeplinirea măsurilor stabilite pentru prevenirea 

evenimentelor deosebite în fondul forestier administrat de Direcţia Silvică Buzău 

 
 Fondul forestier administrat de Direcţia Silvică Buzău se intinde altitudinal între 150 m si 

1400 m şi cuprinde toate cele trei forme de relief principale. Zona subcarpatică este constituită din 

formaţiuni păduroase  de raşinoase ,raşinoase în amestec cu foioasele  sau foioase pure, care  în 

timpul perioadelor lungi cu temperaturi excesiv de ridicate  sunt expuse la producerea de incendii 

,mai ales în zonele frecventate de turişti  şi în mod special în zona de munte  din aria de răspândire a 

raşinoaselor şi în perioada cu temperaturi excesiv de ridicate.. 

Actual prin cele  7 ocoale din subordine Direcţia Silvică Buzău  administrează  suprafaţa 

totală de  66842 ha  pădure de stat ,17098 ha păduri particulare la care se prestează servicii de pază  

şi 6408 ha în pază ,fond forestier la care serviciu silvic este suspendat conform Lg. nr.374/2006,în 

total sunt 90348 ha la care se efectuează paza contra incendiilor şi tăierilor ilegale. 

Privitor la campania de impaduriri din primvara 2018 va informam urmatoarele : 

- Impaduriri integrale : program primavara 2018 – 31 ha 

                                   Realizat primavara 2018  -  32 ha ; 

- Completari : program primavara 2018 –  8 ha ; 

                      Realizat primavara 2018 –  8 ha ; 

- Regenerari naturale :program primavara 2018 – 10 ha 

                                  Realizat primavara 2018 – 10 ha. 

          In campania de impaduriri primavara 2018 s-au folosit un numar de 197.6 mii bucati puieti 

forestieri apti de plantat din specii valoroase molid, brad, frasin, gorun, stejar rosu, salcam si sau 

valorificat catre alte directii silvice si ocoale private un numar de 520 mii bucati puieti forestieri 

produsi in pepinierele din cadrul directiei silvice.  

Conform planurilor de prevenire şi a documentaţiilor întocmite în baza O.M. nr 551/2006 

precum şi a măsurilor dispuse prin Legea nr 46/2008 Codul silvic  ,în 2018 

 s-au desfăşurat  următoarele acţiuni : 

- permanent planurile de alarmare şi mobilizare la incendii  au fost operate  şi pe 

perioada  de secetă excesivă ,se întocmesc de fiecare ocol grafice suplimentare de 

patrulare şi observaţii la puncte fixe, pentru depistarea şi dupa caz  acţionarea 

operativă  împreuna cu  formaţiunile ISU şi cele  ale administraţiei locale, pentru 

stingerea incendiilor de pădure în faza incipientă . 

- în cursul anului 2018 , până în prezent s-au desfăşurat la cele 7 ocoale din cadrul 

Direcţiei Silvice Buzău, un numar de 1340 acţiuni de patrulare şi controale în fondul 

forestier pentru prevenirea incendiilor  

- patrulările de prevenire au fost efectuate în zonele  turistice şi cele frecventate de 

,crescătorii de animale ,exploatări forestiere şi cele  din zona limitrofă localităţilor 

,unde  fluxul de persoane fizice  este mare  şi există riscul sporit de producere a 

incendiilor. 

- În anuii 2016 si 2017 au fost completate prin achiziţie centralizată la nivel de 

direcţie, pichetele de incendiu de la nivelul  ocoalelor şi cantoanelor  silvice  cu  

uneltele necesare la intervenţie. 

 

 



- în primăvara anului 2018 s-a  făcut verificarea în teren şi s-a revizuit agitaţia vizuală 

pe linie de pază şi prevenirea incendiilor de pădure  ,prin amplasarea în teren de 

pancarde şi placuţe avertizoare pe linie de prevenire şi stingerea incendiilor, 

refacerea  

sau după caz amlpasarea  de noi locuri de odihnă -fumat şi bariere la  căile de acces 

în fondul forestier. 

  

Toate aceste măsuri şi activităţi  au contribuit la prevenirea  producerii de incendii şi pagube la 

fondul forestier  de stat din administrare şi cel particular al persoanelor fizice şi juridice , deţinut pe 

bază  contractelor de prestări servicii silvice de specialitate. 

 Astfel în perioada scursă din anul 2018 ,până la această dată  s-a reuşit prin măsurile şi patrulările 

făcute ,ca în intregul fond forestier de stat  şi cel din pază  pe baza  contractelor de prestări servicii 

silvice  să nu se producă nici un incediu sau început de incendiu totodata nu am înregistrat nici o 

pagubă . 

Pe baza  bunei colaborări  şi datorită intervenţiei prompte a pompierilor militari din cadrul I.S.U. 

Buzău şi a personalului silvic,împreuna cu formaţiunile de intervenţii din cadrul primăriilor  s-a 

reuşit în timp record izolarea şi lichidarea începuturilor de incendii de pe păşunile limitrofe fondului 

forestier,  fără ca fondul forestier şi arboretul să fie afectat,arzând  vegetaţia uscată şi litiera  fără 
înregistrare de  pagube (ex zona Chiciura din u.a.t.  Mărgăriteşti  din raza  Ocolului Silvic Rm Sărat 

şi zona Beceni din raza Ocolului Silvic Vintilă Vodă).  

 Principala modalitate de asigurarea protecţiei contra izbucnirii şi producerii de incendii în 

fondul forestier în perioade  de seceta şi de prevenirea acestora rămâne, atât pentru fondul forestier 

deţinut, cât  şi la  terenurilor agricole, patrularea în permanenţă în aceste zone  şi observarea de la 

puncte fixe înalte a zonelor expuse la incendiu.  

În zona golurilor  alpine, la limita superioară a vegetaţiei forestiere s-au luat măsuri de consolidarea 

fondului forestier prin crearea de benzi speciale de protecţie  unde se executa numai taieri de igiena 

şi unde este interzis păşunatul.  

 Pentru asigurarea accesibilitaţii în bazinele forestiere,  pe lingă  kilometri de drumuri auto 

forestiere existente, se continuă acţiunea de consolidare şi construire de noi astfel de dumuri. 

Concomitent se lucrează la refacerea drumurilor auto forestiere calamitate pentru a se putea asigura 

accesul forţelor de intervenţie în cea mai mare parte de suprafaţă în cazul producerii unor incendii 

sau evenimente deosebite în fondul forestier  

 La nivelul Direcţiei Silvice Buzău şi al celor 7 ocoale din subordine  există întocmit un plan 

comun de acţiune  cu unităţile administrativ teritoriale ,în scopul prevenirii şi combaterii cauzelor  ce 

duc la izbucnirea de incendii.  Acţiunile de prevenire şi aparare la incendii , pe baza acestui plan 

continuă şi în perioada următoare în tot cursul anului 2018,având ca scop evitarea producerii de noi 

incendii în fondul forestier de stat şi cel deţinut în paza şi pentru evitarea producerii de pagube în 

acestea.   
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