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Nr. …………………….. 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

  

 Conform celor mai recente estimări ale efectelor fenomenelor meteo deosebite înregistrate la 

începutul lunii februarie în județele Brașov, Sibiu, Mureș, Harghita și Covasna, am constatat apariția 

de doborâturi și/sau rupturi produse de vânt pe o suprafață totală de 64663 hectare de pădure (adică 

echivalentul suprafeței însumate a peste 107000 de terenuri de fotbal), din care 1547 hectare sunt 

doborâturi masive (adică terenul a fost dezgolit complet).  

 Volumul total afectat până în prezent însumează 1,41 milioane m
3
, cea mai mare parte din acest 

volum fiind înregistrat pe raza județului Harghita - 825000 m
3
. 

 Situația detaliată, valabilă la data de 20 aprilie 2020,este prezentată în tabelul de mai jos. 

 

 Județul 

Suprafața afectată -ha- Volum estimat -mc-                Volum -mc- 

Total 

din care 

doborâturi 

masive 

Total 

din care 

doborâturi 

masive 

mc/ha 
Pus în 

valoare 
Contractat Autorizat Exploatat 

Brașov 5472,53 48,40 26535 1470 4,8 17052 2470 1475 808 

Covasna 14790,68 78,79 124641 28462 8,4 59206 9383 7912 2662 

Harghita 27701,63 903,50 825698 355872 29,8 590264 126578 106297 18745 

Mureș 16361,60 509,50 429759 171971 26,3 187471 51910 15553 2829 

Sibiu 337,00 7,00 3676 1750 10,9         

Total Garda Forestieră Brașov  64663,44 1547,19 1410309 559525 21,8 853993 190341 131237 25044 

 

 În scopul îndeplinirii în continuare a funcțiilor de protecție atribuite pădurii, al evitării  apariției 

focarelor de infecție ca urmare a atacurilor speciilor de Ipidae, precum și al prevenirii deprecierii 

suplimentare a lemnului, este importantă recoltarea cât mai rapidă a masei lemnoase prin intermediul 

firmelor atestate, pentru ca ulterior, în decursul a maxim două sezoane de vegetație, silvicultorii să 

intervină cu lucrări de împădurire în suprafețele afectate de acest fenomen nedorit. Numai pentru 

împădurirea suprafeței dezgolite complet de vegetație forestieră se estimează că vor fi necesari peste 

7,7 milioane de puieți. 

 Toate aceste operațiuni presupun eforturi organizatorice, logistice și financiare însemnate, din 

partea tuturor factorilor implicați - proprietari, administratori, instituții de control.   

 Facem precizarea că sumele necesare reîmpăduririi sunt acoperite din fondul de conservare și 

regenerare, fond constituit la nivelul fiecărui ocol silvic și alimentat cu un procent cuprins între 10% și 

25% din valoarea lemnului exploatat și vândut legal, conform prevederilor art. 33, din Legea 46/2008 - 

Codul Silvic, cu completările și modificările ulterioare. 

 În acest context, Garda Forestieră Brașov a fost și este implicată în numeroase acțiuni de 

verificare în teren, în vederea întocmirii de către ocoalele silvice a documentațiilor prevăzute de 
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legislația în vigoare. Ulterior, Garda Forestieră Brașov analizează cu celeritate documentațiile 

respective, pentru a emite decizii de aprobare a depășirii posibilității anuale/decenale sau avize privind 

modificarea prevederilor amenajamentelor silvice. În baza deciziilor și a avizelor emise de Garda 

Forestieră Brașov, ocoalele silvice eliberează către operatorii economici atestați în activitatea de 

exploatare forestieră, autorizațiile de exploatare a masei lemnoase pusă în valoare. 

 Până la începutul lunii aprilie, instituția noastră a primit solicitări și a emis aprobări privind 

recoltarea masei lemnoase afectate pentru un volum de aproximativ 50000 m
3
.   

 Garda Forestieră Brașov va acorda și în continuare o atenție deosebită tuturor acțiunilor de 

verificare în teren și de emitere a deciziilor și avizelor necesare recoltării masei lemnoase afectate, 

precum și acțiunilor specifice monitorizării și controlului trasabilității materialelor lemnoase, urmărind 

în același timp adoptarea de către ocoalele silvice a măsurilor de protecție împotriva dăunătorilor și 

reîmpădurire tuturor suprafețelor afectate în termenul legal. 

 Dacă în perioada următoare veți vedea pe drumuri camioane încărcate cu lemn (în situația de 

față vorbim de cca. 1,41 milioane m
3
, adică peste 46000 de camioane), precum și știri sau postări 

alarmiste pe acest subiect, vă rugăm să aveți în vedere și conținutul prezentei informări! 

 

Cu deosebită considerație,  

 

                                                                                              Inspector șef  

                   MIHALTE  Sandu Ioan 
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