
NESECRET 

 
 

 

INFORMARE 

privind activitățile desfășurate de către lucrătorii I.P.J. Gorj  în primele 

5 luni ale anului 2019  

pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice 
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În primele 5 luni ale anului 2019, activităţile specifice executate pentru prevenirea 

şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din păduri, a faptelor ilegale asociate din 

circulaţia, depozitarea, prelucrarea şi comercializarea materialului lemnos, au constat 

în: 

 218 planuri de acţiune întocmite (+19 față de perioada similară a anului 2018) 

 1528 de controale executate din care: 

 1207  controale organizate pe linia legalităţii transportului 

materialului lemnos (+22 față de primele 5 luni ale anului 2018); 

 255 controale organizate în fondul forestier (-5 față de primele 5 luni 

ale anului 2018); 

 165 controale organizate pe linia provenienţei, prelucrării, depozitării 

şi valorificării materialului lemnos (+53 față de perioada similară a anului 2018); 

 81 alte controale în domeniul silvic (-11 față de perioada similară a       

anului 2018). 

 Cu ocazia controalelor executate au fost verificate 1807 vehicule (inclusiv atelaje 

hipo) și 238 obiective, din care:  

 36 exploatări forestiere;       

 22 târguri, oboare, piețe; 

   11 instalaţii de debitat; 

    10 ocoale silvice/structuri subordonate;      

    35 depozite;    

   124 alte obiective;   

La acţiunile executate pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori 

din păduri şi a faptelor asociate din circulaţia, depozitarea, prelucrarea primară şi 

comercializarea materialului lemnos, au fost angrenate efective de poliţie din cadrul I.P.J. 

Gorj, specialişti din cadrul Gărzii Forestiere Rm. Vâlcea, specialişti din cadrul Direcției 

Silvice Gorj și reprezentanți ai ocoalelor silvice private ce administrează fond forestier pe 

raza județului Gorj. 
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În urma activităților de prevenire și combatere a tăierilor ilegale de arbori, a 

faptelor ilegale în domeniul silvic au fost constatate: 

 154 infracțiuni cu privire la regimul silvic; 

    243 de sancţiuni contravenţionale, din care: 

    240 la Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice, în valoare de  390 mii lei; 

    3 la H G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la 

provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de 

depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund. 

               De menționat,  a fost confiscată cantitatea de 673,530 m.c. material lemnos, 

față de  344,43 mc în preimele 5 luni ale anului 2018 (+329,10 mc). 

În perioada analizată, cu ocazia verificării apelurilor de urgenţă sesizate prin 

S.N.U.A.U. 112 privind transportul ilegal de materiale lemnoase, activitățile întreprinse de 

către structurile de ordine publică au constat în:  

   13 apeluri de urgenţă sesizate prin S.N.U.A.U. 112 verificate din care:  

 4   au fost confirmate ca fiind ilegale; 

   9 neconfirmate, în urma verificărilor s-a stabilit că transporturile semnalate 

sunt legale. 

  contravenții aplicate:  7 contravenții aplicate în cazul apelurilor S.N.U.A.U. 

112 privind transporturile de materiale lemnoase confirmate ca fiind ilegale 

(Legea 171/2010) și 1 contravenție în cazul apelurilor S.N.U.A.U. 112 privind 

transporturile de materiale lemnoase neconfirmate (OUG 34/2008) in valoare de        

una mie lei.  

 În urma verificării apelurilor de urgență sesizate prin S.N.U.A.U. 112 a fost 

confiscat/reținut în vederea stabilirii provenienței un volum de  2 m.c. de material 

lemnos.  

Studiind evoluția infracţiunilor silvice se constată faptul că, la nivel județean, în 

primele 5 luni 2019, comparativ cu perioada de referință a anului 2018, numărul 

infracţiunilor sesizate a crescut ( de la 162 în 2018 la 186 în 2019). 
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    La data de  01.01.2019, la nivel județean se aflau în lucru 746 dosare penale privind 

infracțiuni la regimul silvic, iar în perioada de referinţă au fost înregistrate 168 dosare 

penale, astfel: 

 46  prin sesizare din oficiu,                                      

 44  prin sesizarea altor organe cu atribuţii,  

 71 prin plângere  

 7  prin denunț 

 34 restituite parchet 

 32  primite prin parchet de la alte unități de poliție 

În primele 5 luni 2019 au fost soluţionate 157 de dosare penale din care 10 cu AN, 

față de 123 din care 3 cu AN în perioada similară a anului 2018. 

 

Pentru eficientizarea activităților din domeniul de referință se impune luarea 

următoarelor măsuri: 

 Intensificarea activităţilor de combatere a ilegalităţilor în domeniul silvic la 

nivelul subunităţilor prin organizarea unor acţiuni în comun cu specialişti silvici din 

cadrul Gărzii Forestiere Rm. Vâlcea pentru verificarea legalităţii activităților ce implică 

circulația materialului lemnos (de la cioată și până la valorificarea produsului finit); 

   Continuarea activităţilor de prevenire şi combatere a delictelor silvice conform 

direcţiilor de acţiune stabilite în Planul de măsuri „SCUTUL PĂDURII”;    

 Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni pentru prevenirea şi combaterea 

infracţiunilor și contravențiilor la regimul silvic, cu precădere a furturilor de material 

lemnos, transportul, depozitarea şi comercializarea acestuia şi produselor rezultate din 

prelucrare; 

 Culegerea de informaţii cu valoare operativă, privind tăierile ilegale de material 

lemnos și transportul de material lemons pentru care nu se deţin documente legale de 

provenienţă. 

ŞEFUL INSPECTORATULUI  

DE POLIŢIE JUDEŢEAN GORJ, 

 

Comisar  şef de poliţie 

DRĂGHIEA DUMITRU - DECEBAL  


