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RAPORT 

 

privind rezultatul acţiunilor întreprinse în baza “Planului de măsuri pentru 
buna desfăşurare a activităţii de comercializare a produselor alimentare şi 
nealimentare tradiţionale, precum şi aigurarea unui climat corespunzător 

de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada premergătoare, cât şi în 
timpul sărbătorilor de iarnă, la nivelul judeţului Buzău”, aprobat prin 

Hotărârea nr.5/17.12.2018 

 
  

 

Măsuri stabilite:  
 Efectuarea de acţiuni de patrulare și control pe linia prevenirii şi 
combaterii furturilor de material lemnos şi a Pomilor de Crăciun, precum şi 
urmărirea comercializării acestora. 
 Acţiuni desfăşurate: 

S-au efectuat controale privind  respectarea regulilor de exploatare a 
masei lemnoase.  

S-au efectuat verificări la operatorii economici care desfășoară activități 
de depozitare, prelucrare şi comercializare al materialelor lemnoase.  

S-a urmărit modul de operare şi raportare în aplicaţiile SUMAL (sistem 
informaţional integrat de urmărire a materialelor  lemnoase) a masei lemnoase 
exploatate şi a materialelor lemnoase transportate, prelucrate şi comercializate.  
 S-au desfășurat acțiuni de control al vehiculelor care transportă material 
lemnos şi pomi de Crăciun pe drumurile publice şi al documentelor aferente 
acestei activităţi, inclusiv prin interogarea aplicației Wood Tracking (radarul 
pădurilor). 
 În perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă ca și activitate specifică se 
înregistrează comercializarea pomilor de Crăciun. 



 Pomii de Crăciun comercializați pe raza jud. Buzău au provenit din fondul 
forestier, proprietate publică sau privată, din culturi specializate-pepiniere și din 
importuri.  
 Din fond forestier s-au recoltat doar 950 pomi de Crăciun, din pepiniere 
30 pomi (cu balot de pământ), restul provenind din importuri. 
 Referitor la transport, menționăm că Pomii de Crăciun de pe teritoriul 
național circulă în baza avizelor de însoțire pentru material lemnos care se 
raportează în sistemul SUMAL.  
 În luna decembrie 2018 GF Focșani a aprobat comercializarea Pomilor de 
Crăciun pentru 8 operatori economici, în spații amplasate de obicei în zona 
piețelor înregistrate ca puncte de lucru, pe raza municipiilor  Buzău și Rm. Sărat 
și a emis  în acest sens acorduri de utilizare și distribuire a documentelor cu 
regim special. Facem precizarea că și supermarketurile care comercializează  
pomi de Crăciun se supun acelorași obligații legale însă aprobările necesare sunt 
obținute de la garzile forestiere de pe raza cărora acestea își au înregistrat sediul 
social. 
 În urma controalelor  efectuate s-au constatat tăieri ilegale de arbori cu un 
volum de 68,8 mc și o valoare a prejudiciului de 24324,68 lei, care fac obiectul 
cercetărilor într-un dosar penal. Au fost depistate nereguli privind circulația 
materialelor lemnoase și a Pomilor de Crăciun, în urma cărora  au fost confiscați 
240 pomi și 6 mc materiale lemnoase și s-au aplicat  amezi contravenționale în 
valoare de 4000 lei. 

Verificările s-au efectuat în mare parte în echipe cu lucrători din cadrul 
Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul IPJ Buzău, în baza 
Planului comun de acțiune ”Scutul Pădurii”. 
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