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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA GĂRZII FORESTIERE BRAŞOV 
- anul 2018 -

Capitolul I. Date generale 

I.1. Baza legală a funcționării.
- Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor Forestiere;
- H.G. nr. 743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere ca instituție

publică cu personalitate juridică, în subordinea autorității publice centrale care răspunde 
de silvicultură; 
- O.M. nr. 456/2016 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al

Gărzilor forestiere. 

I.2. Funcții.
Conform actelor normative, Garda Forestieră Brașov exercită, pe raza de 

competență, în domeniul silviculturii și în domeniul cinegetic, funcțiile corespunzătoare 
celor atribuite autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv 
funcțiile de implementare, de avizare, de reprezentare, de monitorizare, inspecție și 
control. 

I.3. Rază de competență. Organizare.
Garda Forestieră Brașov își exercită atribuțiile pe teritoriul administrativ al 

județelor Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. 
Din punct de vedere organizatoric, Garda Forestieră Brașov este condusă de un 

Inspector șef care are în subordine: 
- Direcția de Control al Regimului Silvic și a Activităților Cinegetice;
- Direcția de Implementare și Avizare;
- Serviciul Financiar, Contabil, Juridic și Administrativ.
- Serviciile Gărzilor Forestiere Județene Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.
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Capitolul II. Date sintetice 

II.1. Suprafața fondului forestier.
Pe teritoriul județelor aflate în aria de competență al Gărzii există 1,062 milioane 

ha fond forestier, ceea ce reprezintă circa 16% din fondul forestier național.  

Tabel 1 - Repartizarea fondului forestier administrat pe județe și forme de proprietate 
Județul Suprafața fondului forestier arondat 

TOTAL din care, pe categorii de proprietari: 
Proprietate Proprietate Proprietate Proprietate 
publică a publică a privată a privată a 
Statului U.A.T. P.F. și P.J. U.A.T. 

Brașov 205.168 24.823 133.947 39.157 7.241 
Covasna 171.423 24.068 26.408 115.852 5.095 
Harghita 264.109 26.857 33.268 187.152 16.832 
Mureș 220.218 103.106 51.117 55.810 10.185 
Sibiu 201.404 60.862 114.456 12.795 13.291 

Total G.F. BV 1.062.322 239.716 359.196 410.766 52.644 
100,00% 22,00% 34,00% 39,00% 5,00% 

II.2. Administrarea fondului forestier.
Pentru fondul forestier din teritoriul de competență, administrarea/serviciile 

silvice se asigură prin 84 de ocoale silvice, din care: 
- 69 ocoale silvice cu sediul pe raza de competență a Gărzii Forestiere Brașov, din care:

- 30 ocoale silvice de stat;
- 39 ocoale silvice de regim;

- 15 ocoale silvice cu sediul în afara razei de competență a Gărzii Forestiere Brașov,
din care: 

- 10 ocoale silvice de stat;
- 5 ocoale silvice de regim.

II.3. Fondul cinegetic. Gestionari.
Din punct de vedere al activității cinegetice, pe teritoriul de competență al Gărzii 

Forestiere Brașov sunt constituite 232 fonduri cinegetice, gestionate de 115 gestionari. 

 Tabelul 2. Situația fondurilor cinegetice şi a gestionarilor acestora 
Judeţul Nr. fonduri cinegetice Suprafata (ha) Nr. gestionari de fonduri cinegetice 

Braşov 45 509.932 22 
Covasna 34 370.466 15 
Harghita 45 593.944 18 

Mureş 63 639.808 33 
Sibiu 45 521.777 27 

TOTAL G.F. BV 232 2.635.927 115 
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Capitolul III. Activitatea Gărzii Forestiere Brașov în anul 2018 
 Raportul de activitate pe perioada de raportare este prezentat ținând cont de 
structura organizatorică a Gărzii Forestiere Brașov și de principalele activități 
desfășurate. 
 
III.1. Activitatea Direcției de implementare și avizare 
III.1.1. Evoluția fondului forestier. 

În vederea asigurării condițiilor și pentru sprijinirea inițiativelor ce conduc la 
creșterea suprafeței fondului forestier național, o mare importanță o are identificarea 
și crearea condițiilor pentru includerea pășunilor împădurite pe care vegetația forestieră 
are consistența mai mare de 0,4. 

 
Tabelul 3. Identificarea și introducerea în fond forestier a pășunilor împădurite cu consistența >0,4 

Specificații UM Total din care, pe raza județului: 
      BV CV HR MS SB         

Suprafețe identificate ha 19.775 3.040 
   

16.735 
Comunicate Primăriilor pentru identificare proprietari ha 2.580 2.580 

    

Suprafețe incluse în FF ha 
      

Suprafețe în curs de includere în FF ha 40 40 
    

 
 În cursul anului 2018 au fost identificate 19.775 ha pășuni împădurite, constituite 
în trupuri cu o consistență a vegetației forestiere mai mare de 0,4, care întrunesc 
condițiile de a fi considerate păduri. Întrucât această constatare trebuie adusă la 
cunoștința proprietarului, până la sfârșitul anului 2018, pentru o suprafață de 2.580 ha, 
informațiile necesare au fost comunicate Primăriilor în vederea identificării 
proprietarilor. Din acestea, pentru o suprafață de 40 ha sunt în curs de derulare 
demersurile necesare includerii acesteia în fondul forestier național. 
 
 
III.1.2. Amenajarea pădurilor. 
 Conform prevederilor legale, proprietarii care dețin proprietăți de peste 10 ha de 
fond forestier au obligația să asigure elaborarea amenajamentelor silvice, prin care se 
stabilesc planurile de gospodărire și se reglementează procesul de producție în fondul 
forestier. 
 Reprezentanții Gărzilor Forestiere au competența să participe la ședințele de 
avizare a temelor de proiectare (Conferința I de amenajare), la recepția lucrărilor de 
teren și la ședințele de preavizare a soluțiilor tehnice (Conferința a II-a de amenajare). 
 Deasemenea, pentru modificarea prevederilor amenajamentelor silvice aprobate 
de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, ca urmare a  acțiunii 
factorilor biotici și abiotici dăunători, reprezentanții Gărzii Forestiere Brașov verifică pe 
teren și la birou solicitările depuse în acest sens. 
 

Tabelul 4. Amenajarea pădurilor și modificarea prevederilor amenajamentelor aprobate 
Natura activității Total din care, pe raza județului: 

    BV CV HR MS SB        
Avizare teme de proiectare - Conferința I 56 32 2 20 2 

 

Recepții de teren a lucrărilor de amenajare 51 19 15 
 

14 3 
Preavizarea soluțiilor tehnice - Conferința a II-a 56 27 22 5 1 1 
Verificare/Avizare solicitări pentru modificarea 
prevederilor amenajamentelor 62 

Verificare/Avizare solicitări pentru depășirea 
posibilității amenajamentelor 166 
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 În cursul anului 2018, pentru punerea în aplicare a atribuțiilor ce le revin pe linia 
întocmirii Amenajamentelor silvice, reprezentanții Gărzii Forestiere Brașov au participat 
la 56 conferințe pentru avizarea temelor de proiectare a amenajamentelor silvice 
(conferința a I-a de amenajare), au executat un număr de 51 recepții de teren ale 
lucrărilor de amenajare a pădurilor și, respectiv, au analizat proiecte de amenajamente 
depuse, analize finalizate în 56 de ședințe de preavizare a soluțiilor tehnice în amenajarea 
pădurilor (conferința a II-a de amenajare). 
 Deasemenea, au verificat pe teren și au analizat un număr de 62 documentații 
depuse de ocoalele silvice pentru modificarea prevederilor amenajamentelor silvice 
aprobate, verificări care au dus la emiterea a 62 avize pentru modificarea 
amenajamentelor silvice și, respectiv, a 166 decizii de aprobare a depășirii posibilității de 
recoltare a produselor principale. 
 
 
III.1.3. Scoateri definitive, ocupări temporare și schimbări de categorie de folosință a 
terenurilor din fondul forestier. Avizări planuri urbanistice generale sau zonale. 
 În condiții stricte, stabilite de Legea 46/2008 - Codul Silvic și de legislația 
subsecventă (O.M. 694/2016), se pot aproba scoateri definitive, ocupări temporare și, 
respectiv, schimbări ale categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, cu sau 
fără defrișarea vegetației forestiere, în baza documentațiilor depuse, analizate și după 
verificarea situației din teren. 
 În cazul în care sunt respectate prevederile legale, Garda Forestieră emite, după 
caz, Avize sau Decizii. Subliniem faptul că acestea sunt singurele situații când defrișarea 
este legală. 
 În mod similar, Garda Forestieră poate emite avize pentru planuri urbanistice 
generale sau zonale (PUG / PUZ). 
 
 În anul 2018, s-au depus, însoțite de documentațiile aferente, 41 de solicitări 
pentru scoateri definitive, ocupări temporare, schimbarea categoriei de folosință și 
avizare a PUG și PUZ. În baza analizelor și verificărilor executate de reprezentații săi, 
Garda Forestieră Brașov a emis următoarele documente: 
 
 a) 4 Decizii și Avize de scoatere definitivă din fondul forestier, prin care au fost 
scoase definitiv din fondul forestier 2,4547 ha, din care 2,1213 ha cu defrișarea vegetatiei 
forestiere. În locul acestor terenuri s-au oferit în compensare terenuri fără vegetație 
forestieră cu o suprafață de 4,5853 ha, care s-au introdus în fondul forestier național și 
urmează a fi împădurite. 
 Beneficiarii aprobărilor de scoateri definitive și ocupări temporare din fondul 
forestier au depus, anticipat, în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație 
silvică, sume totalizând 1.479,4 mii lei. Sumele din acest fond sunt destinate pentru 
înființarea de noi păduri pe terenuri din afara fondului forestier, la ameliorarea prin 
împădurire a terenurilor degradate sau pentru crearea de perdele forestiere de protecție. 
 
 b) 15 Decizii și Avize de ocupare temporară a fondului forestier; 
 
 c) 22 Avize pentru PUG-uri și PUZ-uri. 
 
 In cursul anului 2018 nu s-au solicitat/eliberat Avize de schimbare a categoriei de 
folosință. 
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Tabelul 5. Scoateri definitive, ocupări temporare, schimbari categorie folosință, avizare PUG, PUZ 
Județ Decizii și Avizări emise pentru:  

Scoateri definitive Ocupări temporare Sch.categ. de folosință PUG PUZ  
Nr Supr.scoasă Suprafață Nr Supr.ocupată Nr Supr.implicată 

  
  

Total d.c. primită în 
 

Total d.c. avizări Total d.c. 
  

   
cu com- 

  
cu 

  
cu 

  
   

defri- pensare 
  

defri- 
  

defri- 
  

   
șare 

   
șare 

  
șare 

  
             

BV 1 0,0544 
 

0,9000 2 0,1810 
     

3 
CV 1 1,1754 0,8964 

 
1 0,2415 

    
1 

 

HR 1 1,2200 1,2200 3,6600 2 0,1600 0,0400 
   

1 
 

MS 
    

4 0,7295 0,4330 
   

13 3 
SB 1 0,0049 0,0049 0,0253 6 6,0000 6,0000 

   
1 

 
             

Total 4 2,4547 2,1213 4,5853 15 7,3120 6,4730 0 0,0000 0,0000 16 6 
 
 
III.1.4. Păduri virgine și cvasivirgine. 
 Pădurea virgină este acea pădure care s-a format și dezvoltat exclusiv sub acțiunea 
factorilor naturali și în care procesele ecosistemice în dinamica lor se produc fără nici o 
influență antropică directă sau indirectă; 
 Pădurea cvasivirgină este pădurea virgină din trecut, care, între timp, a suferit 
modificări antropice observabile, nesemnificative asupra structurii, stațiunii și 
proceselor ecosistemice. 
 Criteriile de selectare/încadrare a arboretelor în categoria pădurilor virgine sau 
cvasivirgine sunt prevăzute în O.M. 3397/2012, iar procedura de urmat este specificată 
în O.M. 2525/2016. 
 

Tabelul 6. Păduri virgine si cvasivirgine pe raza Gărzii Forestiere Brașov 
Județ Total din care: 

  Nr Supr. păduri aflate în proprietate: păduri administrate de ocoale: 
  

 
  publică de stat publică a U.A.T. Privată de stat de regim 

      nr Supr. nr Supr. nr Supr. nr Supr. nr Supr.              
Păduri virgine: 

BV 1 24,80     1 24,80         1 24,80 
CV                         
HR                         
MS                         
SB 4 1.787,51 3 1.757,71 1 29,80     3 1.757,71 1 29,80 

Total 5 1.812,31 3 1.757,71 2 54,60     3 1.757,71 2 54,60              
Păduri cvasivirgine: 

BV 11 1.302,30     7 874,70 4 427,60     11 1.302,30 
CV 1 57,20         1 57,20         
HR                         
MS                         
SB 4 432,18 1 93,80 3 338,38     1 93,80 3 338,38 

Total 16 1.791,68 1 93,80 10 1.213,08 5 484,80 1 93,80 14 1.640,68 
(sursa: Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din România) 

 
 Pe parcursul anului 2018, la Garda Forestieră Brașov, s-au depus un număr de 4 
studii de fundamentare pentru includerea în Catalogul pădurilor virgine şi cvasivirgine 
din România a unor arborete cu o suprafață totală de 256,9 ha. 
 În urma verificărilor privind îndeplinirea, de către arboretele vizate, a criteriilor 
ecologice necesare, s-a avizat includerea în Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din 
România a unei suprafețe de 90,0 ha (cuprinsă în cele două studii avizate). 
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Tabelul 7. 
Avizarea studiilor pentru includerea arboretelor în Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din România 

Specificații Total din care, pe raza județului: 
    BV CV HR MS SB        

Nr. studii depuse 4   4       
Suprafața aferentă 256,9   256,9       
Nr studii avizate 2   2       
Suprafața aferentă 90,0   90,0       

 
 
III.1.5. Avizarea ocoalelor silvice. Dispozitive speciale de marcat. 
 Funcționarea ocoalelor silvice a fost reglementată, începând cu anul 2010, prin 
O.M. 904/2010. După data de 12.12.2018, aceasta este reglementată prin O.M. 
1112/2018, care aduce o serie de modificări și lămuriri cu privire la procedura de urmat 
precum și în ceea ce privește condițiile minime necesare pentru avizarea funcționării 
ocoalelor silvice și ale subunităților acestora. 
 Din cele 69 de ocoale silvice care au sediul social pe teritoriul de competență al 
Gărzii Forestiere Brașov, în cursul anului 2018, 17 ocoale silvice au depus documentația 
legală pentru obținerea avizului suplimentar necesar emiterii, de către autoritatea 
publică centrală care răspunde de silvicultură, a certificatului de mențiuni la autorizația 
de funcționare. 
 În urma verificării documentațiilor depuse s-au emis 17 avize suplimentare 
referitoare la modificarea criteriilor care au stat la baza autorizării ocoalelor silvice. 
 

Tabelul 8. Avizări ocoale silvice pe raza Gărzii Forestiere Brașov 
Scop documentație Specificație Total din care, O.S. cu sediul în județul: 

      BV CV HR MS SB         
Solicitare Aviz pentru Autorizarea funcționării nr. depuse 0 

     

(înființare ocoale noi) nr. avize emise 0 
     

Solicitare Aviz Suplimentar pentru emiterea 
Certificatului de mențiuni la Autorizația de 
funcționare 

nr. depuse 
17 5 4 6 

 
2 

(modificare criterii la ocoale deja autorizate) nr. avize emise 17 5 4 6 
 

2 

 
 Dispozitivele speciale de marcat sunt instrumente cu regim special care se 
folosesc, de către personalul silvic sau de de către personalul care emite documente de 
însoţire a materialelor lemnoase, pentru aplicarea semnului convenţional specific 
(marcarea) arborilor, cioatelor şi materialelor lemnoase care se transportă. 
 Forma, dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat, 
confecţionarea, înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi folosirea acestora sunt şi se fac în 
conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin O.M.nr. 1346/2011. 
 În cursul anului 2018 s-au depus 54 de documentații privind eliberarea autorizațiilor 
de confecționare a dispozitivelor speciale de marcat. În urma analizei acestora, în toate 
cazurile s-au emis autorizații de confecționare. Deasemenea, în cursul anului 2018, 30 de 
dispozitive speciale de marcat au fost depuse sau preluate în custodia Gărzii Forestiere 
Brașov. 

 
Tabelul 9. Autorizarea confecționării dispozitivelor speciale de marcat 

Specificație Nr din care, pentru O.S./agenți economici cu sediul în județul: 
  Total BV CV HR MS SB        

Documentații depuse 54 19 12 9 7 7 
Autorizații emise 54 19 12 9 7 7 
Dispozitive aferente autorizațiilor 108 73 12 9 7 7 
Dispozitive luate în custodie 30 25 0 0 2 3 
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III.1.6. Asigurarea administrării/serviciilor silvice 
a) În cursul anului 2018, Garda Forestieră Brașov, împreună cu reprezentanții 

ocoalelor silvice, a identificat o suprafață de 12.308 ha fond forestier proprietate privată 
(proprietăți de maxim 30ha), pentru care nu exista administrare sau pentru care nu erau 
asigurate serviciile silvice. Pe baza identificărilor, au fost transmise, de către Garda 
Forestieră Brașov, 119 notificări către ocoalele silvice, referitoare la un număr de 3.694 
proprietăți cu o suprafață cumulată de 3.776 ha. 
 Ca rezultat al acestor activități s-au preluat în paza Ocoalelor Silvice nominalizate 
suprafețe totalizând 1.806 ha, care, anterior, nu aveau asigurate administrarea/serviciile 
silvice. Subliniem faptul că procesul de preluare de către ocoalele silvice, atât a 
suprafețelor identificate până în prezent, cât și a celor care se vor mai identifica, este 
continuu, fiind o preocupare constantă a instituției noastre. 

Tabelul 10. 
Preluarea în pază și contractarea serviciilor silvice/administrării pentru suprafețe neadministrate 

Specificații UM Total din care, pe raza județului: 
      BV CV HR MS SB         
Suprafață proprietăți identificate ha 12.308 2.182 4.288 3.200 1.871 767 
Notificarea Ocoalelor silvice în baza Codului Silvic - art.16         
               - nr. proprietăți buc 3.667 860 1010 8 812 977 
               - suprafața cumulată ha 4.024 775 1783 12 648 806 
Notificarea Ocoalelor silvice în baza Codului Silvic - art.17         
               - nr. proprietăți buc 27  5 8 14  
               - suprafața cumulată ha 109  22 7 80  
Preluări în pază, în baza notificărilor ha 1.806 0 582 7 456 761 

 
b) La sfârșitul anului 2018, pe raza de activitate a Gărzii Forestiere Brașov, există 

24.644,04 ha fond forestier proprietate privată pentru care s-au emis Decizii de 
suspendarea serviciile silvice, în baza înștiințărilor Comisiilor județene pentru restituirea 
terenurilor. Paza acestor suprafețe a fost asigurată, până la clarificarea în instanță  a 
situației dreptului de proprietate, de ocoale silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor 
- Romsilva; 

Tabelul 11. Suspendarea serviciului silvic 
Specificații UM Total din care, pe raza județului 

     BV CV HR MS SB         
Nr. suspendări în vigoare buc 12  8  4  

Suprafața implicată ha 24.644,04  24.087,39  556,65  
 
III.1.7. Verificarea actelor de punere în valoare a produselor accidentale 
 Produsele accidentale sunt arborii dintr-un arboret afectați parțial sau integral de 
factori biotici și/sau abiotici.  
 Ocoalele silvice din raza de competență au transmis, în anul 2018, un număr de 
1.322 notificări cu privire la apariția de produse accidentale, volumul arborilor afectați 
fiind de 389 mii mc. În anul de referință s-au verificat 30,3% din notificări, respectiv 401 
APV-uri.  
 Nu au fost cazuri în care s-a dispus anularea sau modificarea acestora. 
 

Tabelul 12. Produse accidentale si verificari APV accidentale 
Specificație UM Total din care, pe raza județului: 

      BV CV HR MS SB         
Notificări depuse de ocoale buc 1.322 105 132 805 171 109 
Volum aferent notificărilor mc 388.802 22.146 29.733 245.121 59.845 31.957 
APV Accidentale verificate buc 401 27 44 210 23 97 
 - din care anulate/modificate buc 0 0 0 0 0 0 
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III.1.8. Materiale forestiere de reproducere 
 Pentru menținerea ecofondului și genofondului forestier se impune ca materialul 
forestier de reproducere (semințe/puieți), utilizat la împăduriri și regenerări artificiale, 
să provină din surse valoroase din acest punct de vedere. În vederea satisfacerii acestei 
cerințe, producătorii de semințe/puieți forestieri sunt obligați să dețină, în vederea 
comercializării/utilizării, certificate de identitate eliberate de Garda Forestieră. 
 În cursul anului 2018 reprezentanții Gărzii Forestiere Brașov au verificat 128 de 
solicitări de certificate de identitate pentru materiale forestiere de reproducere (loturi 
de semințe și puieți), depuse de ocoale silvice sau de societăți comerciale specializate. În 
toate cazurile s-au emis certificatele solicitate. 
 

Tabelul 13. Certificate de identitate pentru materiale forestiere de reproducere 
Specificații Total din care, pe raza județului: 

    BV CV HR MS SB        
Solicitări depuse 128 52 19 21 0 36 
Certificate de identitate emise 128 52 19 21 0 36 

 
 
III.1.9. Regenerarea pădurilor. Împăduriri. 
           Ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate. 
 
 S-au verificat, la cele 44 de ocoale silvice de regim, devizele de împăduriri și cele 
ale lucrărilor de îngrijire a arboretelor. De asemenea, la sfârșitul sezonului de vegetație, 
s-a verificat starea plantațiilor precum și modul de executarea controlului anual al 
regenerărilor de către cele 44 de ocoale silvice de regim din raza de competenţă. 
 La începutul anului 2018, erau constituite și gestionate de Garda Forestieră Brașov 
perimetre de ameliorare a terenurilor degradate cu o suprafață totală de 318,77 ha. De 
asemenea prin măsura 8.1- Împăduriri și crearea de suprafețe împadurite erau în curs de 
executare perimetre de împăduriri cu o suprafaţă totală de 38,65 ha pe care, în cursul 
anului 2018, s-a monitorizat starea culturilor și executarea lucrărilor de întreținere. 
 

Tabelul 14. Terenuri din afara fondului forestier parcurse cu împăduriri 
Total perimetre din care, pe raza județului: 

Nr. Suprafața BV CV HR MS SB   
Nr Supr. Nr Supr. Nr Supr. Nr Supr. Nr Supr.             

Perimetre de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate, gestionate de Garda Forestieră 
Brașov 

5 318,77 1 16,41 1 44,5 3 257,86 
    

Suprafețe constituite prin măsura 8.1 
7 38,65 3 20,84 1 1,16 

    
3 16,7 

 
 
III.1.10. Sprijinirea proprietarilor de păduri 
 Pentru asigurarea dezvoltării durabile a pădurilor, prin Codul Silvic sunt prevăzute 
modalități de sprijin a proprietarilor de păduri, prin sume acordate de la bugetul de stat, 
în ceea ce priveste: 
 - costurile serviciilor silvice pentru proprietăți private de maxim 30 ha ale 
proprietarilor persoane fizice și juridice (ajutorul de minimis); 
 - costurile serviciilor silvice asigurate prin ocoalele silvice nominalizate pentru 
proprietăți private ale persoanelor fizice sau juridice pentru care proprietarul nu se mai 
poate identifica sau nu s-a realizat dezbaterea succesorală; 
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 - compensații pentru contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le 
recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care 
determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă (păduri incluse în tipurile 
funcționale T1 și T2); 
 - executarea lucrărilor de împădurire, regenerare și întreținerea culturilor tinere, 
a lucrărilor de reface a pădurilor și căilor forestiere de transport afectate de calamități 
(pentru diferența între costul total și valoarea maximă a fondului de conservare și 
regenerare constituit de proprietar). 
 Pentru acordarea sumelor destinate diverselor forme de sprijinire a proprietarilor 
de păduri, Garda Forestieră primește și analizează documentațiile depuse de proprietari, 
sau, după caz, de ocoalele silvice. Documentațiile care respectă prevederile legale sunt 
avizate și înaintate spre verificare și plată Ministerului Apelor și Pădurilor. 
 

Tabelul 15. Ajutorul de minimis - valori avizate 
Jud. Suprafața Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 

  FF cu ajutor valoare Supr Valoare Supr Valoare Supr Valoare Supr Valoare 
  de minimis avizată   avizată   avizată   avizată   avizată            

BV 674 34.407,27 674 8.469,58 674 8.582,11 674 8.677,79 674 8.677,79 
CV 2.450 121.757,49 2.056 26.458,83 2.146 28.330,12 2.450 33.484,27 2.450 33.484,27 
HR 1.579 79.775,78 1.281 16.570,05 1.509 20.266,94 1.579 21.488,34 1.559 21.450,45 
MS 4.904 321.627,71 4.752 77.084,81 4.872 79.960,31 4.904 82.291,29 4.904 82.291,29 
SB 752 46.284,32 584 9.314,17 751 12.225,91 752 12.372,12 752 12.372,12            

Total 10.459 603.852,57 9.347 137.897,44 9.952 149.365,39 10.360 158.313,81 10.339 158.275,92 
 

Tabelul 16. 
Valoarea serviciilor silvice pentru suprafețele administrate de ocoale 

în baza art.16 din Codul Silvic, aprobate pentru decontare 
Specificații Total din care, pe raza judetului: 

    BV CV HR MS SB  
Suprafața 2440   528   185 1727 
Valoarea 31548   7024   1978 22546 

 
 
Tabelul 17. Ajutor pentru contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează - valori avizate 

Tipul Specificatii Total din care, pe raza județului: 
funcțional     BV CV HR MS SB         

T.I valoare ajutor 1.860.401,36 576.885,61 5.752,51 805.899,03 90.428,90 381.435,31 
  volum nerecoltat 3.302 1.024 10 1.430 161 677 

T.II valoare ajutor 5.461.431,75 941.230,46 472.504,53 2.250.509,04 322.342,33 1.474.845,39 
  volum nerecoltat 21.119 3.645 1.829 8.699 1.246 5.700 
  Total valoare 7.321.833,11 1.518.116,07 478.257,04 3.056.408,07 412.771,23 1.856.280,70 

 
 
III.1.11. Activitatea de implementare în domeniul cinegetic 
 În urma solicitărilor primăriilor, angajații Gărzii Forestiere Brașov au participat la 
568 convocări ale Comisiilor pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de speciile 
de vânat culturilor agricole și animalelor domestice. În urma verificării documentațiilor 
întocmite și depuse la Garda Forestieră Brașov s-au emis 1033 Decizii de aprobare a 
despăgubirilor pentru o valoare totală de 3.023.321 lei. 
 
 
 
 

Gard
a F

ore
sti

eră
 Braș

ov



 
 

10 
 

Tabelul 18. Situația valorii despăgubirilor pentru pagubelor produse (valori aprobate) 
Specia Specificație Total din care, pe județe: 

de vânat     BV CV HR MS SB         
CASTOR Nr. Decizii emise 2         2 
  Valoare aprobată 617         617 
CERVIDE Nr. Decizii emise 1       1   
  Valoare aprobată 429       429   
LUP Nr. Decizii emise 75 12 13 39 9 2 
  Valoare aprobată 169165 45960 50850 42705 19300 10350 
MISTRET Nr. Decizii emise 9     1 8   
  Valoare aprobată 5930     113 5817   
URS Nr. Decizii emise 946 93 230 280 284 59 
  Valoare aprobată 2847180 457731 590591 465444 827366 506048         
Total nr Decizii 1033 105 243 320 302 63 
  Valoare aprobată 3023321 503691 641441 508262 852912 517015 

 
 Din analiza situaţiei prezentate rezultă că majoritatea pagubelor sunt produse de 
URS (92%) și reprezintă 94% din valoarea acestora. În cazul pagubelor produse de speciile 
protejate, toate documentațiile aferente plăților au fost înaintate către Ministerul 
Mediului, în vederea onorării. 
 Pe parcursul anului 2018 Garda Forestieră Brașov a primit sesizări privind atacurile 
urșilor asupra oamenilor. Unele cazuri semnalate s-au soldat cu răni deosebit de grave. 
Conform prevederilor legale în vigoare instituția noastră nu are competențe legale să 
intervină în astfel de situații. 
 
 
 
 
III.2. Activitatea Direcției de control al regimului silvic și activităților cinegetice 
 
 Direcția de control al regimului silvic și a activităților cinegetice (numită în 
continuare Direcția Control) monitorizează, inspectează și controlează, pe raza de 
competență a Gărzii Forestiere Brașov, toate activitățile supuse regimului silvic şi 
cinegetic, desfășurate de persoanele fizice și juridice, de deținătorii de fond forestier, 
indiferent de forma de proprietate și de structurile de administrare silvică, precum şi 
modul în care se aplică legislația silvică în ceea ce privește vegetația forestieră din afara 
fondului forestier național. De asemenea, controlează activitatea cinegetică a 
gestionarilor de fonduri cinegetice. 
 Având în vedere cele două domenii în care își exercită atribuțiile, activitatea 
Direcției de control este prezentată, în cele ce urmează, distinct, pe regim silvic și, 
respectiv, pe activități cinegetice. 
 
 
III.2.1. Activitatea de control al regimului silvic 
 În anul 2018, personalul cu atribuții de control pe linie de regim silvic a desfășurat 
un număr de 1653 acțiuni, care au vizat, direct sau indirect, aspecte privind respectarea 
regimului silvic în ceea ce privește administrarea fondului forestier, valorificarea, 
comercializarea, proveniența și circulația materialelor lemnoase. 
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Tabelul 19. Sinteza activității Direcției Control 
Județ Controale Controale Controale Controale la Alte Volum Nr. fapte Nr Material 

  de fond de circulație instalații de verificări constatat cu caracter contra- lemnos 
  si parțiale exploatare material debitat, și tăiat   infracțional venții confiscat 
      lemnos depozite controale ilegal  constatate     
        spații de           
        comercializare   mc     mc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           

BV 66 106 27 60 177 355 10 120 419 
CV 159 39 11 9 135 30 3 23 1708 
HR 248 55 16 49 230 175 22 59 2613 
MS 7 6 9 17 76 88 12 52 1958 
SB 45 14 3 10 79 12518 12 19 558 

TOTAL 525 220 66 145 697 13166 59 273 7256 
 
 Activitatea la care se referă datele din coloana 6 constă, în principal, în controale 
si verificări solicitate de diverse instituții ale statului: controale tematice, solicitări de 
colaborare cu diversele instituții, asistenţă de specialitate în cadrul acțiunilor derulate de 
alte instituții de control, verificări criterii de atestare, verificări existență sisteme due 
diligence, verificări sesizări si petiții, etc. 
 Controalele și verificările desfășurate în anul 2018 au dus la aplicarea a 273 
contravenții silvice, din care 40 au fost aplicate personalului silvic, la constatarea a 59 
fapte cu caracter infracțional pentru care s-a propus înaintarea spre cercetare penală și 
la confiscarea unei cantități de 7256 mc de material lemnos (confiscări fizice și confiscări 
valorice), dar și confiscarea a 268 pomi Crăciun. 
 
III.2.1.1. Asigurarea administrării fondului forestier sau a serviciilor silvice 
 În acest context Direcția Control verifică îndeplinirea de către proprietari a 
obligației legale de a asigura administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier avut 
în proprietate. Deasemenea, controlează modul de îndeplinire, de către proprietari şi 
structurile de administrare silvică, a obligațiilor legale privind existența și menținerea 
limitelor amenajistice si ale semnelor de hotar ale proprietăților,îndeplinirea obligațiilor 
ce revin ocoalelor silvice precum și respectarea prevederilor legale la încheierea 
contractelor de administrare/servicii silvice. 
 Pentru nerespectarea obligațiilor privind asigurarea administrării/serviciilor silvice 
şi pentru nereguli privind delimitarea proprietăților de fond forestier s-au aplicat 15 de 
contravenții, toate sancționate, cu o singură excepție, cu avertisment. 
 
III.2.1.2. Respectarea prevederilor amenajamentelor 
 Odată cu încheierea unui contract de administrare/servicii silvice, obligația 
respectării prevederilor amenajamentului trece în sarcina ocolului silvic respectiv. În 
plus, ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice trebuie să îndeplinească o 
serie de obligații în ceea ce privește conducerea unor evidențe pe parcursul aplicării 
amenajamentului. 
 În cursul anului 2018 nu s-au constatat nereguli în ceea ce privește întocmirea și 
respectarea prevederilor amenajamentelor. 
 
II.2.1.3. Integritatea fondului forestier, paza și protecția pădurilor 
 Cu ocazia tuturor controalelor şi verificărilor se urmărește identificarea și 
sancționarea faptelor care afectează existența și sănătatea pădurilor precum și mărimea 
suprafeței fondului forestier. Aici se includ tăierile ilegale, furtul de arbori, vătămarea 
și distrugerea vegetației forestiere, ocupări ilegale de terenuri forestiere, pășunatul 
ilegal, etc.  
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Tabelul 20. Constatări și sancțiuni referitoare la integritatea, paza și protecția fondului forestier 
Județ Contravenții Fapte cu caracter Volum Valoarea 

  Nr Valoare  infracțional  tăiat ilegal pagubelor 
      

BV 3 14.000 8 355 181.683 
CV 0 0 3 30 829 
HR 0 0 20 175 60.191 
MS 1 0 12 88 43.215 
SB 4 3.600 9 12.518 6.621.963 

Total 8 17.600 52 13.166 6.907.881 

 
 Așa cum se poate observa din tabel, în anul 2018, pe această temă, s-au aplicat 8 
sancțiuni contravenționale în valoare de 17.600 lei și s-au constatat 52 de fapte cu 
caracter infracțional. Totodată, s-a constatat tăierea fără drept de arbori cu un volum de 
13.166 mc cauzându-se o pagubă de 6.907.881 lei. 
 
II.2.1.4. Regenerarea pădurilor şi punerea în valoare a masei lemnoase 
 Potrivit normelor tehnico-silvice punerea în valoare a masei lemnoase are ca scop 
selectarea din arborete a arborilor de extras în scopul conducerii acestora în perspectiva 
asigurării regenerării viguroase, pe cât posibil și într-o cît mai mare  măsura, pe cale 
naturala a pădurilor. Atingerea acestui deziderat asigură, pe de o parte, o intervenție 
umană în viața pădurii cât mai redusă, iar pe de altă parte, la vârsta exploatabilității, 
proprietarii vor putea recolta material lemnos de calitate și din speciile cu valoare 
comercială însemnată.  
 Garda Forestiera Brașov urmărește identificarea și sancționarea faptele prin care 
se produc abateri de la prevederile normelor legale privind punerea în valoare și 
regenerarea pădurilor. 
 În anul 2018, în urma controalelor şi verificărilor desfășurate, a fost constatată o 
contravenție silvică, fiind aplicată o amendă în valoare de 2.000 lei. Totodată au fost 
constatate şi 5 fapte cu caracter infracțional. 
 
III.2.1.5. Exploatarea masei lemnoase 
 Activitatea de exploatare a masei lemnoase puse în valoare în mod legal trebuie 
să se desfășoare cu respectarea unor reguli bine stabilite de legislația silvică în vigoare. 
Respectarea acestor reguli asigură atingerea scopurilor avute în vedere la punerea în 
valoare cu cel mai redus impact negativ al intervenției umane asupra ecosistemului 
respectivei păduri. 
 Pe lângă personalul silvic din structurile de administrare silvică, Garda Forestieră 
Brașov execută, prin sondaj sau ori de câte ori este necesar, controale în parchetele de 
exploatare în scopul identificării și sancționării abaterilor de la regulile silvice de 
exploatare. 
            Tabelul 21. Controale de exploatare 

Județ Număr controale de Contravenții 
  exploatare executate constatate 
    Nr Valoare 
    

BV 106 59 199.500 
CV 39 7 36.000 
HR 55 16 59.000 
MS 6 10 13.000 
SB 14 7 25.000 

TOTAL 220 99 332.500 
 
 În anul 2018 s-au efectuat 220 controale de exploatare și s-au aplicat 99 sancțiuni 
contravenționale cu o valoare a amenzilor de 332.500 lei. 
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 Deoarece tăierile de arbori nedestinați exploatării din suprafața parchetelor se 
încadrează la tăieri ilegale de arbori, faptele constatate cu ocazia controalelor de 
exploatare și valorile aferente sunt incluse în datele prezentate la secțiunea II.2.1.3. 
 
III.2.1.6. Controlul respectării normelor privind circulația materialelor lemnoase, al 
depozitelor și instalațiilor de prelucrare a lemnului 
 Una din metodele eficiente de prevenire şi combatere a tăierilor ilegale şi a 
furturilor de arbori o constituie impunerea obligativității dovedirii, prin documente 
specifice, a provenienței legale şi asigurarea trasabilității materialelor lemnoase, de la 
momentul încărcării mijloacelor de transport la locul recoltării până la utilizatorul final 
al produselor din lemn. 
 O componentă a acestui sistem de combatere a tăierilor ilegale şi a furtului de 
materiale lemnoase o reprezintă verificarea respectării acestor reguli, atât pe parcursul 
transportului cât şi în depozite şi în instalațiile de prelucrare a lemnului. 
 Garda Forestieră Brașov desfășoară atât activități de control al circulației 
materialelor lemnoase pe drumurile publice și forestiere, cât și controale în depozitele 
operatorilor economici care prelucrează, stochează sau comercializează materiale 
lemnoase precum şi în piețe, târguri, oboare și altele asemenea.  
 

Tabelul 22.  Constatarea contraventiilor si infractiunilor si sanctiunile aplicate cu ocazia 
controalelor la circulația materialului lemnos și a instalațiilor de transformare și depozitare 

Județ Controale Fapte cu Contravenții Material lemnos confiscat Pomi 
  efectuate caracter aplicate valoric fizic de 
     infracțional       Total din care: crăciun 
     constatate         Lemn Lemn Cheres- confiscați 
              lucru foc tea   
      nr valoare mc mc mc mc mc buc            

CONTROLUL CIRCULAȚIEI MATERIALULUI LEMNOS 
BV 27 - 2 10.000 - 1 0 1 0 0 
CV 11 - 5 1.500 - 6 0 6 0 0 
HR 16 - 4 21.000 - 25 11 4 10 0 
MS 9 - 7 26.000 - 93 87 6 0 0 
SB 3 - 3 8.000 - 47 0 47 0 0 

TOTAL 66 - 21 66.500 - 172 98 64 10 0 
           

CONTROLUL INSTALAȚIILOR DE PRELUCRARE, A DEPOZITELOR, ETC 
BV 60 0 34 186.500 292 126 41 17 68 268 
CV 9 0 6 28.000 532 1.170 1.138 32 0 0 
HR 49 2 34 239.000 1.956 632 204 170 258 0 
MS 17 0 21 101.000 1.454 411 47 313 51 0 
SB 10 0 7 39.000 500 11 9 0 2 0 

TOTAL 145 2 102 593.500 4.734 2.350 1.439 532 379 268 
           

TOTAL GEN. 211 2 123 660.000 4.734 2.522 1.537 596 389 268 

 
 Din sumarul activităților enunțate și descrise cantitativ în tabelul 22 reiese că, în 
anul 2018, Garda Forestieră Brașov a întreprins 211 controale și verificări vizând aplicarea 
normelor pentru circulația materialelor lemnoase și asigurării trasabilității acestora. În 
urma acestora s-au constatat 2 fapte cu caracter infracțional și s-au aplicat 123 sancțiuni 
contravenționale cu o valoare totală de 660.000 lei. 
 Concomitent cu constatarea nerespectării legislației pe aceasta linie, s-a confiscat 
valoric un volum de 4.734 mc masa lemnoasa precum și 2.522 mc materiale lemnoase (din 
care 1.537 mc lemn lucru, 596 mc lemn foc si 389 mc cherestea). Pe lângă acestea, în 
perioada sărbătorilor de iarnă, s-au confiscat 268 bucăți pomi de crăciun. 
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III.2.1.7. Alte activități 
 Pe lângă activitățile care urmăresc constatarea şi sancționarea faptelor cu impact 
major asupra fondului forestier, descrise mai sus, Direcția control desfășoară și activități 
care sprijină și completează atât munca de control cât și punerea în aplicare a legislației. 
Aceste activități vin în întâmpinarea nevoilor structurilor de administrare silvică şi a 
operatorilor economici. 
 Pentru a avea o imagine asupra dimensiunii activităților descrise în continuare, 
amintim că în raza de competenta a Gărzii Forestiere Brașov își desfășoară activitatea 
circa 2800 operatori economici şi 84 ocoale silvice de stat și de regim. Ocoalele silvice 
pun pentru prima oară lemnul pe piață și sunt entități de la care începe lanțul 
trasabilității materialelor lemnoase. 
 
 a) În activitatea operatorilor economici/ocoalelor silvice apar uneori erori 
materiale în emiterea documentelor legale și/sau în utilizarea aplicațiilor informatice 
(SUMAL WoodTracking şi SUMAL Ocol). Aceste erori materiale sunt sesizate și comunicate 
instituției noastre pentru remediere. 
 Remedierea presupune verificarea la fața locului a veridicității celor semnalate și 
eliminarea posibilității de fraudă. Verificarea este urmată de executarea demersurilor 
legale de corectare a erorilor în sistemele informatice. La nivelul anului precedent s-au 
executat 152 acțiuni de verificare şi corectare a erorilor materiale sesizate de operatori. 
Din acestea, 37 s-au executat pe raza județului Brașov, 15 pe raza județului Covasna, 59 
pe raza județului Harghita, 17 pe raza județului Mureș şi 24 pe raza județului Sibiu. 
 
 b) Operatorii care introduc pe piață lemn și produse din lemn, au obligația să 
implementeze și să utilizeze pentru categoria materialelor lemnoase, așa cum sunt 
definite în Codul Silvic, un sistem "due diligence". Garda Forestieră are obligația verificării 
implementării acestui sistem precum și a utilizării sale. În acest sens, în anul 2018 s-au 
efectuat 37 verificări, din care 5 pe raza județului Brașov, 11 pe raza județului Covasna, 
16 pe raza județului Harghita şi 5 pe raza județului Sibiu; 
 
 c) La solicitarea organelor de politie şi cercetare penală, personalul Gărzii 
Forestiere Brașov a acordat asistentă tehnică de specialitate şi a participat la acţiuni ale 
acestora în 140 de cazuri, din care 4 pe raza județului Brașov, 17 pe raza județului 
Covasna, 94 pe raza județului Harghita, 14 pe raza județului Mureș şi 11 pe raza județului 
Sibiu; 
 
 d) Ca instituție publică, Garda Forestieră Brașov primește și verifică petiții și 
sesizări adresate direct de petenți sau redirecționate, spre verificare conform 
competențelor legale, de alte instituții. Astfel, în anul 2018, s-au verificat 150 sesizări, 
din care 58 pe raza județului Brașov, 26 pe raza județului Covasna, 18 pe raza județului 
Harghita, 21 pe raza județului Mureș şi 29 pe raza județului Sibiu; 
 
 e) la solicitarea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea 
de exploatare forestieră, personalul Gărzii Forestiere Braşov a executat, în cursul anului 
2018, 196 verificări cu privire la îndeplinirea, de către agenții economici atestați, a 
criteriilor de atestare, din care 7 pe raza județului Brasov, 57 pe raza județului Covasna, 
91 pe raza județului Harghita, 14 pe raza județului Mureș și 27 pe raza județului Sibiu. 
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III.2.2. Activitatea de control a activităților cinegetice 
 Prin activitatea de control a activităților cinegetice Garda Forestieră Brașov 
verifică modul în care se desfășoară acestea precum și modul în care se îndeplinesc 
obligațiile stabilite prin lege de către gestionarii fondurilor de vânătoare și de vânători. 
Mai precis, prin acțiunile compartimentului de profil, se verifică activitatea cinegetică la 
nivel de gestionar, respectarea clauzelor contractuale, respectarea prevederilor Legii 
407/2006 (cu modificările şi completările ulterioare) precum și a actelor normative 
subsecvente acestei legi. 
 

Tabelul 23. Activitatea de control în domeniul cinegetic. 
Nr.crt. Specificații Nr. acțiuni    

1 Număr controale de fond efectuate 46 
2 Număr controale privind respectarea clauzelor contractelor de gestionare 10 
3 Număr controale privind îndeplinirea criteriilor de licenţiere 18 
4 Număr propuneri retragere licenţe de gestionare 0 
5 Număr acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului 36 
6 Număr cazuri de braconaj descoperite 2 
7 Număr verificări privind reaşezarea cotelor de recoltă pe fonduri cinegetice 15 
8 Evaluări pagube produse de specii de vânat în cadrul comisiilor de la nivelul UAT-urilor 568 

 
 Un punct important în activitatea anului 2018 este analiza la fața locului, ca 
membrii ai comisiilor de evaluare a pagubelor produse de vânat  culturilor  agricole si 
animalelor domestice, constituite la nivelul primăriilor. 
 Ca efect al pagubelor produse de mistreț în culturile agricole, s-au solicitat, de 
către gestionarii de fonduri cinegetice, reașezări şi suplimentari de cotă de recoltă la 
această specie. În urma verificărilor executate s-au aprobat 11 reașezări și 8 suplimentări 
de cotă de recoltă la această specie. 
 
 
 
III.3. Activitatea serviciului financiar, contabil juridic și administrativ 
 
III.3.1. Rezultatul executării planului de cheltuieli în anul 2018 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie, s-au alocat credite în sumă de 11.118.795,00 
lei, după cum urmează: 

Tabelul 24. Rezultatul executării planului de cheltuieli 
Luna Total Cheltuieli de 

personal 
Cheltuieli 
materiale 

Transferuri 
(sprijin 

proprietari 
de păduri) 

Alte 
cheltuieli 

Cheltuieli de 
capital 

       
Ianuarie 581.467 494.417 87.050 - - - 
Februarie 631.852 542.810 29.930 59.112 - - 
Martie 2.038.514 509.865 48.980 1.469.352 10.317 - 
Aprilie 1.829.948 536.880 119.780 1.139.960 33.328 - 
Mai 848.276 525.165 101.185 221.926 - - 
Iunie 715.211 524.410 90.000 96.801 4.000 - 
Iulie 751.910 615.550 131.200 - 5.160 - 
August 648.650 523.970 119.815 - 4.865 - 
Septembrie 750.802 525.275 88.140 132.405 4.982 - 
Octombrie 618.427 510.390 103.062 - 4.975 - 
Noiembrie 855.082 576.230 210.650 63.272 4.930 - 
Decembrie 848.656 507.740 64.880 197.771 5.088 73.177 
Total 11.118.795 6.392.702 1.194.672 3.380.599 77.645 73.177 

 Pe lângă creditele alocate de la bugetul de stat, până la data de 31 decembrie 2018 
s-au alocat și 20.499,12 lei la fondul de ameliorare care au fost utilizate 100,00%. 

Utilizarea creditelor bugetare alocate la data de 31.12.2018 se prezintă astfel: 
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Tabelul 25. Utilizarea creditelor bugetare 
Credite bugetare deschise în anul 2018 din bugetul 

de stat 
Plăţile efectuate din fondurile alocate de la 

bugetul de stat în anul 2018 
Specificatie Valoare Specificatie Valoare     

Total 11.118.795 lei Total 11.079.213 lei 
din care: din care: 

  - cheltuieli de personal 6.392.702 lei   - cheltuieli de personal 6.377.202 lei 
  - cheltuieli materiale 1.194.672 lei   - cheltuieli materiale 1.170.615 lei 
  - transferuri 
(sprijin proprietari de păduri) 

3.380.599 lei   - transferuri 
(sprijin proprietari de păduri) 

3.380.576 lei 

  - alte cheltuieli 77.645 lei   - alte cheltuieli 77.645 lei 
  - cheltuieli de capital 73.177 lei   - cheltuieli de capital 73.175 lei 
Plăți efectuate în anii 
precedenți și recuperate în anul 
curent 

 0 lei Plăți efectuate în anii 
precedenți și recuperate în anul 
curent 

11.519 lei 

 
       Se constată utilizarea creditelor alocate de la bugetul de stat în proportie de 99,64 %, 
după cum urmează:  
 

- TITLUL  I. Cheltuieli de personal, în proportie de 99,76 % ;  
- TITLUL  II. Bunuri si servicii, în proportie de 97,99 %; 
- TITLUL VII. Alte transferuri, în proporție de 100%; 
- TITLUL XI. Alte cheltuieli, în proporție de 100%; 
- TITLUL XII. Active nefinanciare, în proporție de 100%. 

      Execuţia bugetară pe capitole şi pe categorii de cheltuieli s-a desfăşurat în 
concordanţă cu şi în limita bugetului aprobat. 
 La cheltuieli de capital au fost alocate fonduri de la bugetul de stat pentru 
următoarele mijloace fixe: 
         - 1 buc. Soft informatic ArcGIS; 
         - 3 buc. GPS cu licență; 
         - 5 buc. laptopuri și 5 buc. desktopuri cu licențele software aferente. 
 
 
2.3.2. Resurse umane 
 Conform OM nr. 1928/05.10.2016 privind aprobarea structurii organizatorice și a 
statelor de funcții, Garda Forestieră Brașov are aprobat un număr de 82 de posturi, 
structurate astfel: 
 - 9 posturi de conducere, din care 3 posturi vacante; 
 - 73 posturi de execuție, din care 8 posturi vacante 
 

Tabelul 26. Structura posturilor alocate Gărzii Forestiere Brașov 
Nr. STRUCTURA FUNCȚIA  PUBLICĂ 
crt. (DIRECȚIE,  SERVICIU,  BIROU) Denumire Clasa Grad 

        profesional 
     

Funcții  publice  de  conducere 
1 Conducere Inspector Șef – vacant II  -  
2 Direcția  implementare  și  avizare Director – vacant II  -  
3 Serviciul  monitorizare a lucrărilor  tehnico-economice în  

fond  forestier  național, programe de  finanțare pt.  
creșterea  suprafețelor  de  pădure  și  programe  finanțate  
de  UE, amenajarea  pădurilor,  cadastru și  inventor  
forestier  

Șef  Serviciu – vacant II  -  

Funcții  publice  de  execuție 
4 Compartiment  audit  public  intern  Auditor - Vacant I Superior  
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Nr. STRUCTURA FUNCȚIA  PUBLICĂ 
crt. (DIRECȚIE,  SERVICIU,  BIROU) Denumire Clasa Grad 

        profesional 
     
5 Auditor - Vacant I Principal  
6 Serviciul  control  aplicării  regimului  silvic  și  al  

trasabilității  materialelor  lemnoase 
Consilier - vacant I Debutant 

      Pincipal 
      Pincipal 
7 Serviciul  Garda  forestieră  județeană  Covasna Consilier I Superior  
8 Compartimentul  Garda  forestieră județeană  Sibiu  Consilier I Debutant 
9 Serviciul  Garda  forestieră  județeană  Mureș Consilier I Superior  

 
 
II.3.3. Compartimentul juridic 
 În cursul anului 2018, la compartimentul juridic au fost înregistrate un număr de 92 
dosare civile, aflate în curs de soluționare sau în diferite stadii pe rolul instanțelor de 
judecată. În aceeași perioadă s-au înaintat Parchetelor de pe lângă Judecătorii un număr 
de 22 denunțuri privind încălcarea regimului silvic. 
 Au fost emise un număr de 1564 Acte Administrative 
 Activitatea compartimentului s-a desfășurat prin efectuarea de operațiuni specifice 
consilierului juridic: consultanță, avizare acte (contracte, decizii de angajare, deciziile 
inspectorului șef). 
 
 
 
 
Capitolul IV. Obiective vizate pentru anul 2019 
  

1. Asigurarea integrităţii fondului forestier; 
 2. Continuarea identificării suprafețelor nedministrate și a predării acestora în paza 
structurilor silvice, în scopul gestionării și dezvoltării durabile a fondului forestier 
național; 

3. Continuarea identificării  pășunilor împădurite cu consistența mai mare de 0,4, 
în vederea creșterii suprafeței fondului forestier național; 
 4. Emiterea avizelor suplimentare de autorizare la ocoalele silvice la care criteriile 
de autorizare s-au modificat.  
 5. Controlul aplicării prevederilor amenajamentelor silvice; 
 6. Comunicarea eficientă şi operativă, intra şi interinstituţională cu optimizarea 
timpilor de răspuns la diferitele solicitări; 
 7. Monitorizarea suprafețelor primite în fond forestier în compensarea suprafețelor 
scoase definitiv din fondul forestier; 
 8. Mărirea suprafeței fondului forestier prin popularizarea printre detinătorii de 
terenuri cu destinație agricolă a diverselor măsuri de împădurire a acestora, măsuri  
finanțate atât de la bugetul de stat cât și prin fonduri europene. 
 9. Efectuarea de verificări și controale privind respectarea regimului silvic, pe 
criterii obiective; 
 10. Asigurarea prevenției prin controale inopinate și conștientizarea importanței 
existenței și perenității pădurii în vecinătatea fiecărei comunități; 
 11. Urmărirea asigurării de către gestionari a unei recolte a vânatului centrată pe 
asigurarea populației optime a fondurilor cinegetice, precum și a intervențiilor în zonele 
în care vânatul produce pagube culturilor agricole, silvice și animalelor domestice; 
 12. Asigurarea perfecționării continue a personalului Gărzii Forestiere; 
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 13. Sprijinirea Autorității de reglementare cu propuneri sustenabile în vederea 
realizării unui feed-back real al punerii în practică a prevederilor legale. 
 
 
 
Director DIA, Director DCRSAC, Sef Serviciu FCJA, Inspector Șef 
    
    
    
    
Șef Serviciu Șef Serviciu   
Monitorizare, Control,   
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