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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA GĂRZII FORESTIERE ORADEA 

- anul 2021 – 
 

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. 77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale; 

- 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 Oradea 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 Oradea își exercită atribuțiile pe teritoriul administrativ al județelor Arad, Bihor, 

Satu Mare și Sălaj. 

Din punct de vedere organizatoric, Garda Forestieră Oradea este condusă de un Inspector șef care 

are în subordine: 

- Direcția de Control al Regimului Silvic și Cinegetic; 

- Direcția de Implementare și Avizare; 

- Serviciul Financiar, Contabil, Juridic și Administrativ. 

- Birourile Gărzilor Forestiere Județene Arad, Satu Mare și Sălaj. 

 

Capitolul II. Date sintetice  

II.1. Suprafața fondului forestier 

Pe teritoriul județelor aflate în aria de competență a Gărzii există 591 394 ha fond forestier, ceea 

ce reprezintă circa 9% din fondul forestier național. 

Tabelul 1 - Repartizarea fondului forestier administrat pe județe si forme de proprietate 

Județul 

Suprafața fondului forestier arondat 

TOTAL 
din care, pe categorii de proprietari: 

Proprietate publică 
a statului 

Proprietate publică 
a U.A.T. 

Proprietate privată a 
P.F. și P.J. 

Proprietate 
privată a U.A.T. 

Arad 211734 95471 41822 68215 6226 

Bihor 211187 66541 77854 60515 6277 

Satu Mare 72597 28740 22697 19233 1927 

Sălaj 95876 28684 12373 54666 153 

Total G.F. 

Oradea 

591394 219436 154746 202629 14583 

100% 37% 26% 34% 2% 
 



Pagina 2 din 15 

II.2. Administrarea fondului forestier 

Pentru fondul forestier din teritoriul de competență, administrarea/serviciile silvice se asigură prin 

59 de ocoale silvice, din care: 

- 48 ocoale silvice cu sediul pe raza de competență a Gărzii Forestiere Oradea, împărțite în: 

• 29 ocoale silvice de stat; 

• 19 ocoale silvice de regim; 

- 11 ocoale silvice cu sediul în afara razei de competență a Gărzii Forestiere Oradea, împărțite în: 

• 8 ocoale silvice de stat; 

• 3 ocoale silvice de regim. 

II.3. Fondul cinegetic. Gestionari. 

Din punct de vedere al activității cinegetice, pe teritoriul de competență al Gărzii Forestiere Oradea 

sunt constituite 255 fonduri cinegetice, gestionate de 81 gestionari. 

Tabelul 2. Situația fondurilor cinegetice și a gestionarilor acestora 

Județul Nr. fonduri cinegetice Suprafața (ha) Nr. gestionari de fonduri cinegetice 

Arad 74 743114 32 

Bihor 69 700552 25 

Satu Mare 49 397891 12 

Sălaj 33 354125 12 

Total 255 2195682 81 

 
 

Capitolul III. Activitatea Gărzii Forestiere Oradea în anul 2021 

 
Raportul de activitate pe perioada de raportare este prezentat ținând cont de structura 

organizatorică a Gărzii Forestiere Oradea 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: 

AR BH SM SJ 

Suprafețe incluse în FF ha 32 - 32 - - 

Suprafețe în curs de includere în FF ha - - - - - 

În cursul anului 2021 au fost identificate 32 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.  

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). 
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De asemenea, 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 Oradea 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: 

AR BH CJ CS HD SM SJ 

Avizare teme de proiectare - Conferința I 60 8 28 1  2 16 5 

Recepții de teren a lucrărilor de amenajare 66 8 37    16 5 

Preavizarea soluțiilor tehnice - Conferința a II-a 30 13 5  1 4 4 3 
Verificare/Avizare solicitări pentru modificarea 
prevederilor amenajamentelor silvice 

4 

Verificare/Avizare solicitări pentru depășirea posibilității 
amenajamentelor silvice 

depășirea posibilității anuale: 13  

depășirea posibilității decenale: 16 
 

În cursul anului 2021, pentru punerea în aplicare a atribuțiilor ce le revin pe linia întocmirii 

amenajamentelor silvice, reprezentanții Gărzii Forestiere Oradea au participat la 60 de conferințe pentru 

avizarea temelor de proiectare a amenajamentelor silvice (Conferința I de amenajare), au executat un număr 

de 66 de recepții de teren ale lucrărilor de amenajare a pădurilor și, respectiv, au analizat proiecte de 

amenajamente depuse, analize finalizate în 30 de ședințe de preavizare a soluțiilor tehnice în amenajarea 

pădurilor (Conferința a II-a de amenajare). 

De asemenea, au verificat pe teren și au analizat un număr de 33 documentații depuse de ocoalele 

silvice, verificări care au dus la emiterea a 4 avize pentru modificarea amenajamentelor silvice și, respectiv, 

a 29 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.  

În condiții stricte, stabilite de Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic si de legislația subsecventă (O.M. nr. 

694/2016), se pot aproba scoateri definitive, ocupări temporare si, respectiv, schimbări ale categoriei de 

folosință a terenurilor din fondul forestier, cu sau fără defrișarea vegetației forestiere, în baza 

documentațiilor depuse, analizate si 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 2021, s-au depus, însoțite de documentațiile aferente, un număr de 17 solicitări pentru 

scoateri definitive, ocupări temporare, schimbarea categoriei de folosință. În baza analizelor și verificărilor 

executate de reprezentații săi, Garda Forestieră Oradea a emis următoarele documente: 

 

a) 5 Decizii de scoatere definitivă (deciziile sunt aprobări care se emit de către G.F.O., pentru suprafețe care 

se scot definitiv din fondul forestier, mai mici de 1,0 ha) din fondul forestier, prin care au fost scoase definitiv 

din fondul forestier 1,5372 ha, cu defrișarea vegetației forestiere. În locul acestor terenuri s-au oferit în 

compensare terenuri fără vegetație forestieră cu o suprafață de 8,6458 ha, care s-au introdus în fondul 

forestier național și urmează a fi împădurite. 

Beneficiarii aprobărilor de scoateri definitive din fondul forestier au depus, anticipat, în fondul de 

ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, sume totalizând 157985,95 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) 4 Avize pentru scoaterea definitivă (pentru suprafețele care se scot definitiv din fondul forestier mai mari 

de 1,0 ha, G.F.O. emite avize, iar aprobările se emit de către Minister și de către Guvern) din fondul forestier, 

pentru realizarea unor obiective de interes național, a unor suprafețe de 107,8387 ha, cu defrișarea vegetației 

forestiere. 
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c) 5 Decizii de ocupare temporară a unor suprafețe din fondul forestier național pentru o suprafață de 2,0029 

ha, pentru care beneficiarii au depus anticipat în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică 

garanții în valoare totală de 112367 lei; 

 

d) 1 Aviz pentru schimbarea categoriei de folosință silvică de la terenuri acoperite cu pădure la drumuri 

forestiere pentru accesibilizarea fondului forestier, în suprafață de 6,7500 ha; 
 

Tabelul 5. Scoateri definitive, ocupări temporare, schimbări categorie folosință 
 

Județ 

Decizii și Avizări emise pentru: 

Scoateri definitive Ocupări temporare 
Schimbarea categoriei de 

folosință 

Nr. 

solici-

tări 

Nr. 

decizii/ 

avize 

emise 

Suprafața scoasă (ha) 

Suprafața 

primită în 

compen-

sare 

Nr. 

solici-

tări 

Suprafața ocupată (ha) 
Nr. 

avizări 
Suprafața implicată (ha) 

Total 
d.c. cu 

defrișare 
  Total 

d.c. cu 

defrișare 
 Total 

d.c. cu defri-

șare 

AR 2 1 0,1754 0,1754 0 1 0,4896 0 0 0 0 

BH 3 3 1,1570 1,1570 6,9606 3 0,7358 0 1 6,7500 5,5271 

SM 2 1 0,2048 0,2048 1,6852 1 0,7775 0 0 0 0 

SJ 4 4 107,8387 107,8387 0 0 0 0 0 0 0 

Total 11 9 109,3759 109,3759 8,6458 5 2,0029 0 1 6,7500 5,5271 

 

III.1.4. Păduri virgine și cvasivirgine. Avize în arborete incluse în Pin Matra. 

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 OM. nr. 3397/2012, iar procedura de urmat este specificată în O.M. nr. 2525/2016. 

Tabelul 6. Păduri virgine și cvasivirgine pe raza Gărzii Forestiere Oradea 

Județ Suprafața 

totală (ha) 

din care: 
păduri aflate în proprietate: păduri administrate de ocoale: 

publică de stat publică a U.A.T. privată de stat de regim 
Păduri virgine 

AR 261,50 261,50   261,50  

BH       

SM       

SJ       

Total 261,50 261,50   261,50  
Păduri cvasivirgine 

AR       

BH 44,48 44,48   44,48  

SM       

SJ       

Total 44,48 44,48   44,48  
(sursa: Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din România - ediția decembrie 2020) 

 

Pe parcursul anului 2021, la Garda Forestieră Oradea s-a depus spre verificare și avizare un studiu 

de fundamentare pentru includerea în Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din România.  

 
Tabelul 4.Avizarea studiilor pentru includerea arboretelor în Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din România 

Specificații Total 
din care, pe raza județului: 

AR BH SM SJ 

Nr. studii depuse 1           1 - - 
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Suprafața aferentă 299,98 255,50 44,48 - - 

Nr. studii avizate 1 1 - - 

Suprafața aferentă 305,98 261,50 44,48 - - 
 

În baza prevederilor O.M. nr. 2525/2016, art. 11, Garda Forestieră Oradea a avizat o solicitare 

pentru executarea lucrărilor silvice în arboretele incluse în proiectul Pin- Matra/2001/018. 

Tabelul 8. Avizarea executării lucrărilor silvice în arborete incluse în Pin Matra 

Specificații Total 
din care, pe raza județului: 

AR BH SM SJ 

Nr. solicitări avizate 1  1 - - 
 

III.1.5. Avizarea ocoalelor silvice. Dispozitive speciale de marcat. 

Funcționarea ocoalelor silvice a fost reglementată, începând cu anul 2010, prin O.M. nr. 904/2010. 

După data de 12.12.2018, aceasta este reglementată prin O.M. nr. 1112/2018, care aduce o serie de 

modificări si lămuriri cu privire la procedura de urmat, precum si în ceea ce privește condițiile minime 

necesare pentru avizarea funcționării ocoalelor silvice și ale subunităților acestora. 

Din cele 48 de ocoale silvice care au sediul social pe teritoriul de competență al Gărzii Forestiere 

Oradea, în cursul anului 2021, nu s-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 cursul anului 2021 nu au fost solicitări de avize pentru Autorizarea funcționării ocoalelor 

silvice. 

Dispozitivele speciale de marcat sunt instrumente cu regim special care se folosesc, de către 

personalul silvic sau de către personalul care emite documente de însoțire a materialelor lemnoase, pentru 

aplicarea semnului convențional specific (marcarea) arborilor, cioatelor și materialelor lemnoase care se 

transportă. 

Forma, dimensiunile și însemnele dispozitivelor speciale de marcat, confecționarea, înregistrarea, 

evidența, păstrarea și folosirea acestora sunt și se fac în conformitate cu prevederile regulamentului aprobat 

prin O.M. nr. 1346/2011. 

În cursul anului 2021 s-au depus 5 documentații privind eliberarea autorizațiilor de confecționare a 

dispozitivelor speciale de marcat. În urma analizei acestora, în toate cazurile s-au emis autorizații de 

confecționare. De asemenea, în cursul anului 2021, 787 dispozitive speciale de marcat au fost depuse sau 

preluate în custodia Gărzii Forestiere Oradea. 

 
Tabelul 10. Autorizarea confecționării dispozitivelor speciale de marcat 

 

Specificație Nr. total 

dispozitive 

din care, pentru O.S./agenți economici cu sediul în județul: 

AR BH SM SJ 

Documentații depuse 5 0 3 1 1 

Autorizații emise 5 0 3 1 1 

 
 

III.1.6. Asigurarea administrării/serviciilor silvice 

 
 

Tabelul 11. Preluarea în pază si contractarea serviciilor silvice/administrării pentru suprafețe neadministrate 
 

Specificații UM Total 
din care, pe raza județului: 

AR BH SM SJ 

Suprafață proprietăți identificate ha 17553.04 3718 5312.33 1397,67 7125.04 

Notificarea Ocoalelor silvice în baza Codului silvic       



Pagina 6 din 15 

- suprafața cumulată ha 33621,9 7514 11255,4 6008,1 8844,4 

Notificarea proprietarilor în baza Codului Silvic       

- suprafața cumulată ha 33621,9 7514 11255,4 6008,1 8844,4 

Preluări în pază, în baza notificărilor ha 17160,84 3718 5022,44 1397,67 7022,73 

La sfârșitul anului 2021, pe raza de activitate a Gărzii Forestiere Oradea, există 5979,36 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 12. Suspendarea serviciului silvic 
 

Specificații UM Total 
din care, pe raza județului: 

AR BH SM SJ 

Nr. suspendări în vigoare buc. 2 1  1  

Suprafața implicată ha 5979,36 5789,9  189,46  

 
 

III.1.7. Verificarea actelor de punere în valoare a produselor accidentale 

Produsele accidentale sunt reprezentate de arborii dintr-un arboret, afectați parțial sau integral de 

factori biotici și/sau abiotici. 

Ocoalele silvice din raza de competență au transmis, în anul 2021, un număr de 265 notificări cu 

privire la apariția de produse accidentale, volumul arborilor afectați fiind de cca. 270 mii mc. În anul de 

referință s-au verificat 62% din numărul total de APV, respectiv 413 APV. 

 
Tabelul 13. Produse accidentale și verificări APV accidentale 

 

Specificație UM Total 
din care, pe raza județului: 

AR BH SM SJ 

Notificări depuse de ocoale buc. 265 87 120 35 23 

Nr. APV buc. 662 154 422 53 33 

Volum aferent notificărilor mc 268900 25800 227500 11000 4600 

APV Accidentale verificate buc. 431 52 312 40 9 

Volum aferent apv verificate mc. 197800 12000 176000 8100 1700 

 

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 2021 reprezentanții Gărzii Forestiere Oradea au verificat 13 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 13 dintre solicitări s-au emis certificatele 

solicitate. 

Tabelul 14. Certificate de identitate pentru materiale forestiere de reproducere 
 

Specificații Total 
din care, pe raza județului: 

AR BH SM SJ 

Solicitări depuse 13 - 2 7 4 

Certificate de identitate emise 13 - 2 7 4 
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III.1.9. Regenerarea pădurilor. Împăduriri. Ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate. 

S-au verificat, prin sondaj, la ocoalele 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 executare a controlului anual al regenerărilor. 

În anul 2021, au fost predate către beneficiari, urmarea recepțiilor finale cele 2 perimetre de 

ameliorare a terenurilor degradate  cu o suprafață totală de 250,31 ha (102,46 – PA Salonta; 147,85 ha – 

PA Bratca).  

De asemenea, s-a procedat la predarea - primirea amplasamentului către executant a terenului 

degradat constituit în perimetrul de ameliorare Cetariu în suprafață de 72,26 ha. 

De asemenea, prin măsura 8.1.- Împăduriri şi crearea de suprafețe împădurite, erau în curs de 

executare 4 proiecte de împăduriri cu o suprafață totală de 19,85 ha, unde a fost monitorizată starea 

culturilor şi executarea lucrărilor de întreținere.  
 

Tabelul 15. Terenuri din afara fondului forestier parcurse cu împăduriri 

Total perimetre din care, pe raza județului: 

Nr Suprafața (ha) 
AR BH SM SJ 

Nr. Suprafața Nr. Suprafața Nr. Suprafața Nr. Suprafața 

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

2 250,31    2 250,31      

Suprafețe constituite prin măsura 8.1 

4 19,85 2 10,34 2 9,51 0 0 0 0 

 

Tabelul 16. Situația dosarelor depuse în cadrul submăsurii 15.1 

Specificații Total 
din care, pe raza județului: 

AR BH SM SJ 

Număr dosare tehnice depuse 69 20 30 12 7 

Număr dosare tehnice verificate 69 20 30 12 7 

Număr dosare tehnice respinse 2 0 1 0 1 

Număr dosare tehnice avizate 67 20 29 12 6 

 

 
 

In cadrul Măsurii 15.1 au fost depuse si verificate un număr de 69 dosare tehnice conform tabelului 

de mai sus. 

De asemenea au fost verificate in SUMAL toate anexele cu lucrările efectuate in anul 2020 de 

către beneficiarii din sesiunile 1, 2 și 3 ale măsurii – 175 beneficiari. 

 
 

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 privește: 

- costurile serviciilor silvice pentru proprietăți private de maxim 30 ha ale proprietarilor persoane 

fizice si 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; 

- 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 TI si TII); 
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- executarea lucrărilor de împădurire, regenerare si întreținerea culturilor tinere, a lucrărilor de 

reface a pădurilor si căilor forestiere de transport afectate de calamități (pentru diferența între costul total 

si valoarea maximă a fondului de conservare si regenerare constituit de proprietar). 

Tabelul 17. Ajutorul de minimis - valori avizate 
 

Județ 

Total 

valoare 

avizată 

(RON) 

Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III 
Trimestrul IV 

Suprafața 

(ha) 
Nr cereri 

Valoare 

avizată 

Suprafața 

(ha) 
Nr cereri 

Valoare 

avizată 

Suprafața 

(ha)  

Nr 

cereri 

Valoare 

avizată 

Suprafața 

(ha) 
Nr 

cereri 

Valoare 

avizată 

AR 351957.71 1571.22 231 83171.43 1631.66 254 87065.49 1670.62 266 89915.79 
1697 270 91805 

BH 458451.11 2189.33 758 109919 2231.50 786 113720.46 2262.19 871 116587.65 
2294 894 118224 

SM 499309.43 2134.76 509 118385.85 2230.13 528 123937.85 2273.40 550 127522.73 
2299 562 129463 

SJ 1214067.22 6965.76 2568 290561.72 7131.49 2636 300551.24 7254.17 2695 308278.26 
7394 2719 314676 

Total 2523785.47 12861.07 4066 602038.01 13224.78 4204 625275.04 13460.38 4382 642304.43 
13684 4445 654170 

 

 

Tabelul 18. Valoarea serviciilor silvice pentru suprafețele administrate de ocoale în baza art. 16 din Codul Silvic, aprobate 

pentru decontare 

Județ 

Total 

valoare 

avizată 

(RON) 

Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV 

Supra-

fața 
Nr 

beneficiari 
Valoare 

avizată Suprafața Nr 

beneficiari 
Valoare 

avizată 
Supra-

fața 
Nr 

beneficiari 
Valoare 

avizată 
Supra-

fața 

Nr 

beneficiari 

Valoare 

avizată 

AR 57010 181 181 11421 181 181 11825 294 362 14309 
294 362 19455 

BH 561769 2463 3009 132320 2531 3088 140934 2527 2247 142434 2591 2962 146081 

SM 546945 1985 3144 128092 2048 3321 133616 2167 3572 142969 2149 3555 142268 

SJ 1024171 4236 5076 192250 6300 7365 221180 6822 7997 297524 7037 8260 313217 

Total 2189895 8864 11410 464083 11059 13955 507554 11809 14178 597235 
12089 15156 621723 

 
 

Tabelul 19. Ajutor pentru contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează - valori avizate 
 

Tipul 

funcțional Specificații Total 
din care, pe raza județului: 

AR BH SM SJ 

TI 
Valoare ajutor (RON) 300931,73 76969,45 190683,93  33278,35 

Suprafața (ha) 428,74 109,4 272,04  47,3 

TII 
Valoare ajutor (RON) 2684949,93 1499321,69 912020,81 117365,23 156242,2 

Suprafața (ha) 8440,88 4726,87 2844,77 368,41 500,83 

Total valoare 2985881,66 1576291,14 1102704,74 117365,23 189520,55 
 

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 Mediului, Apelor și Pădurilor. 

III.1.11. Activitatea de implementare în domeniul cinegetic 

În urma solicitărilor primăriilor, angajații Gărzii Forestiere Oradea au participat la 228 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 

Oradea s-au emis 206 Decizii de aprobare a despăgubirilor pentru o valoare totală de 625189,43 RON. 
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Tabelul 20. Situația valorii despăgubirilor pentru pagubelor produse (valori aprobate) 
 

Specia de 

vânat 
Specificație Total 

din care, pe raza județului: 

AR BH SM SJ 

Castor Nr. decizii emise 0     

Valoare aprobată (RON) 0     

Cervide Nr. decizii emise 12  8 3 1 

Valoare aprobată (RON) 232990,36  228017,66 4744,7 228 

Lup Nr. decizii emise 18  5 4 9 

Valoare aprobată (RON) 106838,56  33828,56 16350 56660 

Mistreț Nr. decizii emise 70 1 26 2 41 

Valoare aprobată (RON) 83244,75 2974,96 53431,71 2978,5 23859,58 

Urs Nr. decizii emise 9  5  4 

Valoare aprobată (RON) 16204,57  10834,57  5370 

Total Nr. decizii 109 1 44 9 55 

Valoare aprobată (RON) 439278.24 2974,96 326112.50 24073,20 86117,58 

 

III.1.12 Constatare și evaluare pagube drumuri forestiere 

 În cursul anului 2021 s-au verificat un număr de 34 drumuri forestiere calamitate de fenomene 

naturale extreme, din care: Bihor – 30; Arad - 1; Sălaj – 2 și Satu Mare – 1.  
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III.2. ACTIVITATEA DIRECȚIEI DE CONTROL AL REGIMULUI SILVIC ȘI CINEGETIC 
 

Direcția de control al regimului silvic şi cinegetic monitorizează, inspectează şi controlează, pe raza 

de competență a Gărzii Forestiere Oradea, toate activitățile supuse regimului silvic şi cinegetic, desfășurate 

de persoanele fizice şi juridice, de deținătorii de fond forestier, indiferent de forma de proprietate şi 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 şi, respectiv, pe activități cinegetice. 

III.2.1. Activitatea de control al regimului silvic 

În anul 2021, personalul cu atribuții de control pe linie de regim silvic a desfășurat un număr de 

1657 acțiuni, care au vizat, direct sau indirect, aspecte privind respectarea regimului silvic în ceea ce 

privește administrarea fondului forestier, valorificarea, comercializarea, proveniența şi circulația 

materialelor lemnoase. 

Tabelul 21 Sinteza activității Direcției Control 
 

Județ 
Controale 

de fond şi 

parțiale 

Controale de 
exploatare 

Controale 

circulație 

material 

lemnos 

Controale la 

instalații de 

debitat, depozite 

spații de 

comercializare 

Alte 

verificări şi 
controale 

Volum 

constatat 

tăiat ilegal 

(mc) 

Nr. fapte cu 

caracter 

infracțional 

constatate 

Nr. 

contravenții 

Material 

lemnos 

confiscat 

AR 4 31 14 33 4 250 1 10 287 

BH 37 107 41 202 712 301 5 17 27 

SM 24 62 53 104 145 77 - 8 208 

SJ - 39 33 5 7 558 1 4 0 

Total 65 239 141 344 868 1186 7 39 522 

Activitatea la care se referă datele din coloana 6 constă, în principal, în controale şi verificări 

solicitate de diverse instituții ale statului: controale tematice, solicitări de colaborare cu diversele instituții, 

asistență de specialitate în cadrul acțiuni lor derulate de alte instituții de control, verificări criterii de 

atestare, verificări existență sisteme due diligence, verificări sesizări şi petiții, etc. 

Controalele şi verificările desfășurate în anul 2021 au dus la aplicarea a 39 contravenții silvice, la 

constatarea a 7 fapte cu caracter infracțional pentru care s-a propus înaintarea spre cercetare penală şi la 

confiscarea unei cantități de 522 mc de material lemnos (confiscări fizice şi confiscări valorice). 

 

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. De asemenea, 

controlează modul de îndeplinire, de către proprietari şi structurile de administrare silvică, a obligațiilor 

legale privind existența şi menținerea limitelor amenajistice şi ale semnelor de hotar ale proprietăților, 

îndeplinirea obligațiilor ce revin ocoalelor silvice precum şi respectarea prevederilor legale la încheierea 

contractelor de administrare/servicii silvice. 
 

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 2021 nu s-au constatat nereguli în ceea ce privește întocmirea şi respectarea 

prevederilor amenajamentelor. 
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III.2.1.3. Integritatea fondului forestier, paza şi protecția pădurilor 

Cu ocazia tuturor controalelor şi verificărilor se urmărește identificarea şi sancționarea faptelor 

care afectează existența şi sănătatea pădurilor, precum şi mărimea suprafeței fondului forestier. Aici se 

includ tăierile ilegale, furtul de arbori, vătămarea şi distrugerea vegetației forestiere, ocupări ilegale de 

terenuri forestiere, pășunatul ilegal, etc. 

Tabelul 22. Constatări şi sancțiuni referitoare la integritatea, paza şi protecția fondului forestier 
 

Județ Fapte cu caracter 

infracțional Volum tăiat ilegal (mc) Valoarea pagubelor 

(RON) 

AR 1 250 234856 

BH 5 301 127148 

SM 0 77 43517 

SJ 1 558 181749 

Total 7 1186 587270 

Așa cum se poate observa din tabel, în anul 2021, pe această temă, s-au întocmit 7 dosare penale 

pentru tăieri ilegale de arbori. Volumul total de material lemnos tăiat ilegal, provenit din aceste infracțiuni 

este de s-a constatat tăierea fără drept de arbori cu un volum de 1186 mc, cauzându-se o pagubă de 587270 

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 şi într-o cât 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 şi din speciile cu valoare 

comercială însemnată. 

Garda Forestiera Oradea urmărește identificarea şi sancționarea faptelor prin care se produc 

abateri de la prevederile normelor legale privind punerea în valoare şi regenerarea pădurilor. 

În anul 2021, în urma controalelor şi verificărilor desfășurate, au fost constatate un număr de 2 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 Oradea execută, 

prin sondaj sau ori de câte ori este necesar, controale în parchetele de exploatare în scopul identificării şi 

sancționării abaterilor de la regulile silvice de exploatare. 

 
Tabelul 24. Controale de exploatare 

 
 

Județ Număr controale de exploatare executate 
Contravenții constatate 

Nr. Valoare (RON) 

AR 31 2 28000 

BH 107 4 18000 

SM 62 - - 

SJ 39 2 10500 

Total 239 8 56500 
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În anul 2021 s-au efectuat 239 controale de exploatare şi s-au aplicat 8 sancțiuni contravenționale, 

cu o valoare a amenzilor de 56.500 lei. 

Deoarece tăierile de arbori nedestinați exploatării din suprafața parchetelor se încadrează la tăieri 

ilegale de arbori, faptele constatate cu ocazia controalelor de exploatare şi valorile aferente sunt incluse 

în datele prezentate la secțiunea III.2.1.3. 

III.2.1.6. Controlul respectării normelor privind circulația materialelor lemnoase, al depozitelor şi 

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 Oradea desfășoară atât activități de control al circulației materialelor lemnoase 

pe drumurile publice şi forestiere, cât şi controale în depozitele operatorilor economici care prelucrează, 

stochează sau comercializează materiale lemnoase precum şi în piețe, târguri, oboare şi altele asemenea.  

 

 
Tabelul 24. Constatarea contravențiilor si infracțiunilor si sancțiunile aplicate cu ocazia 

 

Județ 
Controale 

efectuate 

Contravenții 

aplicate 

Material lemnos confiscat 

valoric 

(mc) 

fizic 

Total 

(mc) 

din care: 
Lemn 

lucru 

(mc) 

Lemn 

foc (mc) 
Cherestea 

(mc) 
Nr. valoare 

CONTROLU L CIRCULAŢIEI MATE RIALULUI LEMNOS 

AR 14 0 0 0 0 0 0 0 

BH 41 4 8000 0 0 0 0 0 

SM 53 4 5000 0 7 0 4 3 

SJ 33 1 1000 0 0 0 0 0 

TOTAL 141 9 14000  7 0 4 3 

CONTROLUL INSTALAŢIILOR DE PRELUCRARE, A DEPOZITELOR, ETC . 

AR 33 8 44000 203 84 84 0 0 

BH 202 9 21000 22 5 5 0 0 

SM 104 4 18000 160 41 0 41 0 

SJ 5 1 1000 0 0 0 0 0 

TOTAL 344 22 84000 385 130 89 41 0 

TOTAL GEN. 485 31 98000 385 137 89 45 3 

Din sumarul activităților enunțate şi descrise cantitativ în tabelul 24 reiese că, în anul 2021, Garda 

Forestieră Oradea a întreprins 485 controale şi verificări vizând aplicarea normelor pentru circulația 

materialelor lemnoase şi asigurării trasabilității acestora. În urma acestora s-au constatat si s-au aplicat 31 

sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de 98.000 lei. 

Concomitent cu constatarea nerespectării legislației pe această linie, s-a confiscat valoric un volum 

de 385 mc masă lemnoasă precum şi 137 mc materiale lemnoase (din care 89 mc lemn lucru, 45 mc lemn 

foc şi 3 mc cherestea). 

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 si activități care sprijină şi completează 
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atât munca de control cât şi 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 competentă a Gărzii Forestiere Oradea își desfășoară activitatea circa 1350 operatori economici şi 48 

ocoale silvice de stat şi de regim. Ocoalele silvice pun pentru prima oară lemnul pe piață şi 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 şi/sau în utilizarea aplicațiilor informatice (SUMAL 2.0). Aceste erori materiale sunt 

sesizate şi comunicate instituției noastre pentru remediere. 

Remedierea presupune verificarea la fața locului a veridicității celor semnalate şi eliminarea 

posibilității de fraudă. Verificarea este urmată de executarea demersurilor legale de corectare a erorilor în 

sistemele informatice. In cursul anului 2021 s-au executat 513 acțiuni de verificare şi corectare a erorilor 

materiale sesizate de operatori. 

b) La solicitarea organelor de poliție şi cercetare penală, personalul Gărzii Forestiere Oradea a 

acordat asistență tehnică de specialitate şi a participat la acțiuni ale acestora în 91 de cazuri; 

c) Ca instituție publică, Garda Forestieră Oradea primește şi verifică petiții şi sesizări adresate 

direct de petenți sau redirecționate, spre verificare conform competențelor legale, de alte instituții. Astfel, 

în anul 2021, s-au verificat 53 sesizări; 

d) la solicitarea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare 

forestieră, personalul Gărzii Forestiere Oradea a executat, în cursul anului 2021, 10 verificări cu privire 

la îndeplinirea, de către agenții economici atestați, a criteriilor de atestare. 

e) În cursul anului 2021 la solicitarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Garda 

Forestieră Oradea a oferit sprijin cu personal de specialitate la 13 acțiuni de control la nivel național. 

Aceste acțiuni au fost întreprinse în mare parte la solicitarea IGPR.  

III.2.2. Activitatea de control a activităților cinegetice 

Prin activitatea de control a activităților cinegetice Garda Forestieră Oradea verifică modul în care 

se desfășoară acestea precum şi modul în care se îndeplinesc obligațiile stabilite prin lege de către 

gestionarii fondurilor de vânătoare şi de vânători. Concret, se verifică activitatea cinegetică la nivel de 

gestionar, respectarea clauzelor contractuale, respectarea prevederilor Legii nr. 407/2006 (cu modificările 

şi completările ulterioare), precum şi a actelor normative subsecvente acestei legi. 

 
Tabelul 25. Activitatea de control în domeniul cinegetic 

 

Nr. crt. Specificații Nr. acțiuni 

1 Număr controale de fond efectuate 62 

2 Număr controale privind respectarea clauzelor contractelor de gestionare 39 

3 Număr controale privind îndeplinirea criteriilor de licențiere 12 

4 Respectarea regimului autorizațiilor de vânătoare 14 

5 Număr acțiuni de prevenire şi combatere a braconajului 7 

6 Evaluarea faunei de interes cinegetic 9 

7 Evaluarea trofeelor recoltate 34 

8 Număr cazuri de braconaj descoperite 2 

9 Număr verificări privind reașezarea cotelor de recoltă pe fonduri cinegetice 15 

10 Evaluări pagube produse de specii de vânat în cadrul comisiilor de la nivelul UAT-urilor 143 

11 Prelungirea contractelor de gestionare 19 

12 Sesizări verificate 21 
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Un punct important în activitatea anului 2021 este analiza la fața locului, ca membrii ai comisiilor 

de evaluare a pagubelor produse de vânat culturilor agricole şi animalelor domestice, constituite la nivelul 

primăriilor. 

III.3. ACTIVITATEA SERVICIULUI FINANCIAR- CONTABIL, JURIDIC ȘI 
ADMINISTRATIV 

Organizarea și conducerea activității financiare se execută în conformitate cu normele stabilite 

prin Legea contabilității nr. 82/1991 și a Legii nr. 500/2002 a finanțelor publice. 

Toate operațiile economico-financiare au fost consemnate în documente legale și contabilizate 

corect. 

Analizând situația la 31 decembrie 2021, conform balanței de verificare și a bilanțului 

contabil, se constată următoarele: 

III.3.1. Rezultatul executării bugetului de cheltuieli în anul 2021 

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie, s-au alocat credite în sumă de 17.244.360,00 lei, după 

cum urmează: 

Tabelul 26. Rezultatul executării planului de cheltuieli 
 

Luna Total Cheltuieli de 

personal 
Cheltuieli 

materiale 
Transferuri (sprijin 

proprietari de păduri) Alte cheltuieli Cheltuieli de capital 

Ianuarie 1.835.291 484.500 21.883 1.328.908   

Februarie 3.609.523 468.240 15.190 3.126.093   

Martie 506.796 483.850 22.946    

Aprilie 953.833 483.600 39.463 430.770   

Mai 615.090 507.439 62.714 29.972  14.965 

Iunie 1.000.455 785.866 214.589    

Iulie 1.603.633 496.086 41.426 1.066.121   

August 518.803 499.123 19.680    

Septembrie 518.924 493.530 25.394 0  0 

Octombrie 1.656.226 494.466 28.930 1.132.830   

Noiembrie 672.371 530.100 49.482 92.789  0 

Decembrie 3.753.415 553.070 68.364 3.111.532 20.449 0 

Total 17.244.360 6.279.870 610.061 10.319.015 20.449 14.965 

Pe lângă creditele alocate de la bugetul de stat, până la data de 31 decembrie 2021 s-au alocat 

și 123.729 lei la fondul de ameliorare, care au fost utilizate 100,00%. 

Tabelul 27. Utilizarea creditelor bugetare 
Credite bugetare deschise în anul 2021 din bugetul de stat Plățile efectuate din fondurile alocate de la bugetul de stat în 

anul 2021 
Specificație Valoare (RON) Specificație Valoare (RON) 

Total 17.244.360 Total 17.185.157 
din care: din care: 

- cheltuieli de personal 6.279.870 - cheltuieli de personal  6.275.328 

- cheltuieli materiale 610.061 - cheltuieli materiale     606.709 

- transferuri (sprijin proprietari de păduri) 10.319.015 - transferuri (sprijin proprietari de păduri) 10.304.602 

- alte cheltuieli 20.449 - alte cheltuieli       20.448 

- cheltuieli de capital 14.965 - cheltuieli de capital       14.964 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

      0 Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

     -36.894 
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Se constată utilizarea creditelor alocate de la bugetul de stat în proporție de 99,66%, după cum 

urmează: 

- TITLUL I. Cheltuieli de personal, în proporție de 99,93%; 

- TITLUL II. Bunuri și servicii, în proporție de 99,45%; 

- TITLUL VII. Alte transferuri, în proporție de 99.86%; 

- TITLUL IX. Alte cheltuieli, în proporție de 100 %; 

- TITLUL XII. Active nefinanciare, în proporție de 100%. 

Execuția bugetară pe capitole și pe categorii de cheltuieli s-a desfășurat în concordanță cu și în 

limita bugetului aprobat. 

II.3.2. Compartimentul juridic 

În cursul anului 2021, la compartimentul juridic au fost înregistrate un număr de 52 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 7 denunțuri privind încălcarea regimului silvic. 

Au fost emise un număr de 290 Decizii. 

Activitatea compartimentului s-a desfășurat prin efectuarea de operațiuni specifice consilierului 

juridic: consultanță, avizare acte (contracte, deciziile inspectorului șef). 

 

 Capitolul IV. Obiective vizate pentru anul 2022 

 

1. Asigurarea integrității fondului forestier; 

2. Continuarea identificării suprafețelor neadministrate și a predării acestora în paza structurilor 

silvice, în scopul gestionării și dezvoltării durabile a fondului forestier național; 

3. Mărirea suprafeței fondului forestier prin popularizarea printre deținătorii 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. 

4. Efectuarea de verificări și controale privind respectarea regimului silvic pentru combatere a 

tăierilor ilegale; 

5. Continuarea măsurilor de sprijin pentru proprietari (minimis, contravaloarea produselor nerecol-

tate din suprafețele de fond forestier cu funcții de protecție, zona de liniște) 

6. 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; 

7. Continuarea procesului de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine din aria de competență, 

în vederea înscrierii în „Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine". 

 

 

Inspector șef 

Dr. ing. Stelian Dorian PANTEA 


