
Informare  

verificări pe raza județului Caraș - Severin 

 

Având în vedere faptul că pe raza județului Caraș - Severin încă mai persistă 

tendința producerii fenomenelor contravenționale și infracționale asupra pădurii, se 

impun precizări cu privire la propagarea acestei presiuni asupra fondului forestier 

național, astfel: 

Imediat după începerea activității de control a acestui an s-au demarat 

controale în fondul forestier proprietatea statului administrat de către D.S. Caraş-

Severin, mai exact am început verificările prin sondaj la parchete de expl. puse în 

valoare și neatacate, verificări care s-au axat prin măsurătorile diametrelor 

arborilor puși în valoare la h de 1,30 m, aprecierea clasei de calitate și unele 

măsurători privind înălțimea arborilor, cu respectarea Normelor tehnice de 

evaluare a volumului de lemn destinat comercializării. 

  Aceste elemente taxatorice în baza cărora a rezultat volumul de exploatat,  

fiind deja existente la dosarul partizilor respective și aprobate ,unele partizi fiind 

deja adjudecate de către agenți economici dar nefiind atacate fizic. În urma acestor 

verificări la care au participat personalul silvic responsabil sau delegați din partea 

ocolului silvic, au rezultat diferențe de măsurători atât ale diametrelor cât și clasei 

de calitate stabilită față de datele consemnate în carnetele de inventar culese 

anterior de către personalul silvic delegat la momentul constituirii partizii 

respective. 

Ca să fie pe înțelesul tuturor, prin compararea acestor date rezultate la 

control  cu cele existente la dosar ,s-a produs o subdimensionare a arborilor puși în 

valoare și destinați exploatării,aceste neconcordanțe depășesc toleranțele admise 

prin normele tehnice în vigoare. Privind aceste aspecte atragem atenția pers. silvic 

responsabil,că la preluarea acestor date, în teren va fi acordată o atenție maximă , 

acesta fiind punctul forte de unde se pune pentru prima data lemn pe piață,trebuie 

să fim permanent conștienți de faptul că neglijența în serviciul prestat fiind aspră 

pedepsită de lege. 

Privind aceste aspecte, nu înseamnă că celelalte activități pe restul 

procedurilor de control cuprinse în graficele de verificări ,,Scutul Pădurii 2020, au 

slăbit ca intensitate, ba dimpotrivă față de aceeași perioada a anului precedent au 

crescut. Au fost efectuate un număr de 133 de controale finalizate atât la controlul 



circulației materialelor lemnoase, exploatări forestiere și activității operatorilor 

economici care depozitează și comercializează masă lemnoasă, ocazie cu care au 

fost aplicate pentru diferite nereguli constatate un număr de 35 sancțiuni 

contravenționale în valoare de 103.000 lei, iar ca măsuri complementare s-au 

confiscat fizic sortimente de lemn de lucru și foc în volum de 117 mc dar s-au 

făcut și confiscări valorice în special în urma inventarelor stocurilor din depozitele 

operatorilor economici, volumul de lemn confiscat valoric până la această dată 

fiind de 659 mc lemn de lucru și foc,valoarea acestuia depășind 100.000 lei. 

Un aspect interesant privind tăierile ilegale de arbori pe raza județului  s-a 

constatat în fondul forestier național,proprietate a statului român ,unde un operator 

economic din afara județului având adjudecate trei parchete de exploatare a reușit 

să taie ilegal un volum de 244 mc cauzând o pagubă de 132,108 lei. Cercetările 

privind acest aspect la această dată fac obiectul săvârșirii infracțiunii silvice, 

dosarul fiind instrumentat de I.P.J. Caraș - Severin.  

Multe din  aceste acțiuni de control sunt efectuate în cadrul acțiunilor 

comune cu Compartimentul  Combaterea Delictelor Silvice din cadrul I.P.J. C-S, în 

numele Gărzii Forestiere Județene vreau să le mulțumesc pentru colaborarea 

promptă de care au dat dovadă iar prin intensificarea acestor acțiuni comune ne 

propunem să limităm și apoi să stopăm fenomenul infracțional în domeniul silvic 

pe raza județului nostru. 


