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 Către : 

 
INSTITUŢIA PREFECTULUI 

JUDEŢUL BUZĂU 
 

INFORMARE 
privind organizarea și rezultatul activităţii de control desfăşurate  

în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2022 
 

Direcţia Silvică  Buzău , prin cele şapte ocoale din subordine administrează 
suprafaţa de  66824 ha, pădure proprietate publică a statului ,14641 ha 
pădure particulară  pe bază de contract de pază şi prestări servicii silvice,  iar 
în baza art 16 din Codul silvic  la această dată  avem preluata in paza  
suprafata de 5675 ha  ,actual nu  deținem  în pază suprafețe de fond forestier 
cu serviciu silvic suspendat . Actual administrăm  suprafaţa totală de  87140 
ha , din cele 162152 ha fond forestier la nivel de judet, ceea ce reprezintă 
54%. 
In anul 2022 Direcția Silvică Buzău a executat în cadrul programului de 
împăduriri ,plantații integrale și completarea regenerărilor naturale lucrări  pe  
suprafața totală de 24 ha, cu un număr total de 136 mii de puieți forestieri,  
sarcină programată pe anul 2022. 
Deasemeni   în cadrul programului de fructe de pădure în stare proaspătă s-a 
achiziționat în total  cantitatea de 43,65 tone fructe de pădure, din care 24,75 to 
cătină din floră spontană și 0,5 tone cătină  din cultură totodată  s-a achiziționat 
și  18,4 tone măceșe. 
Ca plante medicinale din flora spontană au fost recoltate și livrate 3,57 tone 
floare de tei. 
  În scopul apărării patrimoniului forestier de stat şi cel deţinut în pază din 
judeţul Buzău şi a integrităţii acestuia, a combaterii faptelor ilegale asociate prin 
tăierea ilegală, circulaţia, depozitarea, prelucrarea primară şi comercializarea 
materialelor lemnoase, inclusiv a pomilor de Crăciun,  s-au organizat şi sunt în 
curs de desfăşurare activităţi specifice acestei perioade  de iarnă.    

În acest sens, conform prevederilor de la capitolul V din « Planul comun 
de acţiune  Scutul Pădurii» nr.7263 / 24.10.2018 a fost încheiat cu 
Inspectortatul de Poliţie al judeţului Buzău protocol de colaborare  nr 
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88429/07.04.2020 înregistrat la Direcția Silvică Buzău sub nr.2606/ 
10.04.2020, cu aplicabilitate în perioada 15.11.2020 – 31.01.2023. 

Pentru perioada 15.11.2022 – 24.12.2022, la nivelul celor 7 ocoale 
silvice de stat din judeţul Buzău s-au întocmit grafice de control la puncte fixe 
şi de patrulare, în comun cu organele de poliţie și jandarmi, menite să prevină, 
să diminueze şi să combată producerea de astfel de ilegalităţi. Acţiunile de 
patrulare şi de control se desfăşoară  cu preponderenţă pe dumurile forestiere, 
în zonele vulnerabile la tăieri ilegale de arbori şi în zonele de unde se 
recoltează pomi de Crăciun.  
S-au organizat împreuna cu organele de poliţie  unele puncte fixe de controlul 
legalităţii circulaţiei materialelor lemnoase şi a pomilor de Crăciun pe raza 
întregului judeţ, acţiunile desfăşurându-se conform graficelor întocmite pe zile 
şi ore, în comun cu organele de poliţie. Aceste puncte de control s-au 
amplasat în zonele apropiate de locurile de recoltarea pomilor de Crăciun la 
intersecţia drumurilor forestiere cu cele judeţene şi comunale, precum şi în 
cele cu trafic mare privind transportul materialelor lemnoase.  
Pe lângă aceste puncte fixe de control, la nivelul fiecărui ocol silvic pe baza 
solicitarii poliţiei şi jandarmeriei  in comun s-au organizat echipe mixte de 
patrulare care acţionează în teritoriu în zonele cele mai expuse furturilor, 
precum şi în pieţe, târguri şi oboare.    
În perioada de la 15.11.2022 şi până  în prezent s-au întreprins un număr de 
88   acţiuni, din care 18   s-au realizat în comun cu organele de poliţie, la care 
au participat 124 silvicultori   si 39 politişti  si jandarmi. 
Au fost verificate în punctele de control şi în trafic un număr de 82 mijloace de 
transport  şi 64 atelaje , care transportau 475 mc  materiale lemnoase. 
S-au încheiat un numar de 2 infractiuni la taieri ilegale de arbori  din care un 
caz   la pădure de stat și un caz la la pădure   particulară cu contract de 
prestări servicii silvice. 
  S-au depistat un număr de 8  cazuri de încălcarea legislaţiei silvice 
încheindu-se tot atâtea procese verbale de contravenţie pentru încălcarea 
legislațieii silvice  privind transportul de materiale lemnoase și deținere de 
material lemnos fără acte de proveniență. Din acestea, un act  de contraventie 
la depozit de material lemnos pentru detinere de material lemnos  fără act de 
provenienta   şi 6 contravenţii s-au încheiat pentru transporturi ilegale de 
materiale lemnoase  . În total împreuna cu organele de politie s-au aplicat 
amenzi în valoare de 22000 lei  şi s-au confiscat 33,6 mc materiale 
lemnoase(lemn foc și cherestea)  , valoarea totală a materialelor confiscate 
este de 16972 lei .  
În urma controalelor până în prezent nu   s-au reținut în vederea confiscarii 
Pomi de Craciun  ,din cazuri de transporturi ilegale  . 
 Motivele confiscărilor  la materialele lemnoase au fost : lipsa documentelor de 
provenienţă și de transport sau  cantităţi mai mari transportate faţă de cele 
înscrise în documentele de transport.  
Materialele lemnoase confiscate s-au scos la valorificare legală prin ocoalele 
silvice fiind donate  in mare parte ,scolilor,gradinitelor ,azilelelor si primariilor 
din raza ocoalelor.  

Pentru valorificarea legală a pomilor de Crăciun proveniţi din pădurile 
proprietate particulară, care au contracte de servicii silvice încheiate cu 



 

 

ocoalele silvice din cadrul Direcţiei Silvice Buzău, s-a luat din timp măsura 
întocmirii actelor de punere în valoare,respectindu-se procedurile transmise de 
Ministerul Apelor și Pădurilor  cu ordinul nr. 85230/12.11.2014.  Pe anul 2022 
s-au incheiat 3 acte de punere in valoare  la un numar de 3 proprietari pentru 
225 bucați pomi de Crăciun din  pădure proprietate particulară . 

Direcția Silvică  Buzău prin ocoalele din subordine nu a avut programat 
producere de pomi  de Crăciun în fondul forestier administrat. Singura 
cantitate  scoasa la valorificare au fost 518 bucăți  și provine din culturile 
specializate din pepiniera centrala Simileasca din cadrul Ocolului Silvic Buzău. 

La cei 5162 proprietari ,ce au încheiate contracte de prestări servicii 
silvice cu ocoalele pentru suprafața de 14641 ha ,conform legislației în vigoare 
li s-a  marcat și pus în valoare prin 2336 acte de punere in valoare , un volum 
total de 66826 mc masă lemnoasă ,necesară pentru încălzirea locuințelor pe 
timpul iernii. 

Pentru aprovizionarea cu masă lemnoasa pentru nevoi proprii  și 
încălzirea locuințelor populației din mediul rural,care nu posedă pădure 
proprietate  ,au fost constituite  și exploatate de către formațiile ocoalelor 
silvice un număr  de 319 partizi cu un volum total de 44,4 mii mc  care s-a 
exploatat și oferit la valorificare pentru populatie până în prezent . 

Comparativ cu anii anteriori se constată o scădere semnificativă a 
cazurilor de transport ilegal  și de sustrageri de materiale lemnoase, lucru care 
se poate explica și prin intrarea în vigoare a noilor prevederi legale ,  care 
reglementează  proveniența  , circulația și comercializarea materialelor 
lemnoase, dar mai ales   prin introducerea unui sistem nou de verificare 
respectiv aplicația Sumal 2.0 și Inspectorul Pădurii așa zisul ,,radar   al 
pădurii ‘’. 

În baza acestui program pe întregul teritoriu al tării  se poate  face 
verificarea cu telefonul mobil al transporturilor de  masă lemnoasa după 
numărul de îmatriculare al mijloacelor de transport, aplicația semnalând prin 
mesaj dacă autovehiculul deține acte legale de transport valide și în 
termen.Considerăm, că această aplicație ajută foarte mult în derularea 
acțiunilor cu privire la controlul circulației materialelor lemnoase. 

Populația  poate apela gratuit nr. de urgență 112 și poate semnala cazuri 
de transport  dupa nr. de îmatriculare al auto la care să se facă verificarea 
legalității acestora. 
În perioada următoare,  acţiunile de control la puncte fixe şi partulări în zonele 
vulnerabile la sustragerile ilegale de arbori , se vor desfăşura conform 
graficelor şi planurilor comune de acţiune întocmite. 
În perioada de iarnă scursă pînă acum, în raza Direcţiei Silvice Buzău, nu au 
fost alte evenimente care să producă daune  fondului forestier aflat în 
administrare. 
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