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Comunicat de presă  

privind activitatea Gărzii Forestiere Brașov  

În baza prevederilor Ordonanței Militare nr. 7/2020 

 

Garda Forestieră Brașov a întreprins acțiuni specifice de control derulate cu personalul 

propriu sau în colaborare cu alte instituții partenere (IPJ, Jandarmeria, MAPN).  

Au fost desfășurate în permanență controale pe drumurile naționale, pe cele județene, pe 

cele forestiere și inspecții în fondul forestier proprietate publică a statului, dar și în fondul 

forestier proprietate privată. 

Garda Forestieră Brașov în baza prevederilor Ordonanței Militare nr. 7/2020, a executat în 

colaborare cu organele de poliție, un număr de 141 acțiuni în care au fost implicați direct, pe 

teren, 31 angajați. Cu ocazia acestor acțiuni s-au verificat 171 mijloace de transport și s-au 

aplicat 30 de amenzi contravenționale, cu o valoare totală de 132000 lei. Totodată s-a confiscat 

un volum de 1863 mc material lemnos.  

Pe cele 5 județe din aria de competență, situația a fost următoarea: 

 

Nr. 

crt. 
Specificări TOTAL 

din care pe raza administrativă 

a județului 

BV CV HR MS SB 

1 Total controale efectuate (nr.) 141 17 47 29 24 24 

2 

Personal GF care a participat in 

dispozitive de control împreună cu 

poliția cf. Ordonanței Militare nr. 7 

(nr.) 

31 7 8 7 5 4 

3 Autovehicule verificate (nr.) 171 23 35 65 17 31 

4 
Total sancțiuni contravenționale 

aplicate (nr.) 
30 3 12 8 3 4 

5 Valoare amenzi aplicate (lei) 132 000 5000 37000 53000 17000 20000 

6 
Volum total material lemnos 

confiscat fizic (mc) 
1863,00 31 1797 9 3 23 

 

 Garda Forestieră Brașov va desfășura și în continuare, pe perioada stării de alertă 

decretată de către Președintele României, activități de control al regimului silvic și cinegetic și 

atrage atenția că faptele de natură a afecta integritatea fondului forestier național vor fi aspru 

pedepsite, având în vedere măsurile de protecție și de prevenire a răspândirii virusului COVID-

19. 

  

 


