
Nr. 1752 din 12.05.2017 

NOTĂ DE CONSTATARE 

Incheiată azi 11.05.2017 

Subsemnaţii ing. Sava Petrică, din partea Garzii Forestiere Brasov şi ing. Sbîrcea Silviu din 

partea Direcţiei Silvice Sibiu, ne-am deplasat în perioada 26.04.2017-11.05.2017 la OS Avrig, pentru 

verificarea sesizărilor înregistrate la DS Sibiu cu numerele: nr 1252, 1253/06.04.2017, 

1401/18.04.2017,  1404, 1415, 1417,1416 1419/19.04.2017 şi înregistrate la Garda Forestiera Brasov 

cu nr. 3466/14.04.2017, transmise de Greenpeace.  

Din partea OS Avrig au participat  şef ocol ing. Trif Alin, şef district ing. Roman Constantin . 

 

CONSTATĂRI 

În urma verificărilor au fost constatate: 

- La sesizarea cu numarul 1252/06.04.2017 am constatat pe baza coordonatelor furnizate în 

sesizare că fondul forestier se afla în administrarea OS Avrig respectiv UP II Porumbacu, ua 

54 F. Din analiza amenajamentelor silvice (cel cu valabilitate 2006-2013) precum şi a celui 

actual cu valabilitate 2013-2023 în ua 54 F cu o suprafaţă de 3,95 ha descris ca şi ,,clasa de 

regenerare” în care sunt prevăzute lucrări de împădurire.  

Ua 54 F are ca şi corespondent în amenajamentul anterior ua 54 B în care au fost 

prevăzute a se efectua tăieri de conservare cu un volum de extras în deceniu de 295 mc. În 

perioada 2010-2012 pe suprafaţa 54B au fost constituite un număr de cinci partizi ca urmare a 

apariţiei de produse accidentale prin care s-a extras un volum de 1689 mc pe suprafaţa de 

3,95 ha. Partizile au fost constituite, licitate şi exploatate conform prevederilor legale la data 

constituirii. 

Ca urmare a reamenajării din anul 2013 suprafaţa a fost propusă la împăduriri acestea 

fiind efectuate în anul 2015 integral, iar in anul 2016 au fost făcute lucrări de completări şi 

lucrări de îngrijire. 

În anul 2016 pe suprafaţa ua 53B şi 54B (suprafaţa limitrofa ua 54F) a fost constituită 

partida 429 Şerbota – produse accidentale I cu un volum brut de 261 mc, în această partidă 

fiind marcaţi arbori uscaţi pe picior şi arbori doborâţi (probabil cei consideraţi abandonaţi de 

petent). 

În descrierea din amenajamentul anterior ua 54 B avea încadrarea în grupa funcţională 

1-2a, 2c, 1c, fondul forestier nefiind cupris în parcurile naţionale sau naturale şi nici în 

categoria pădurilor virgine sau cvasivirgine. 

- La sesizarea cu numarul 1253/06.04.2017 am constatat pe baza coordonatelor furnizate în 

sesizare că fondul forestier se află în administrarea OS Avrig respectiv UP II Porumbacu, ua 

56 A. Din analiza amenajamentului silvic actual cu valabilitate 2013-2023 în ua 56 A cu o 

suprafaţă de 24,59 ha, sunt prevăzute tăieri de conservare cu un volum de recoltat prevăzut în 

planul decenal de 1033 mc. 

În anul 2014 pe suprafaţa ua-ului  a fost constituită partida 678157 – Tăieri de 

conservare cu un volum brut de 781 mc şi a mai fost constituit APV 695078 – ACCI  pentru 

constituirea căilor de colectat (linie funicular) prin care s-a extras un volum de 259 mc. 



Partizile au fost exploatate în termenele prevăzute în autorizaţiile de exploatare şi au fost 

reprimite în data de 29 şi respectiv 30.09.2014. 

În descrierea din amenajament ua 56 A are incadrare în grupa funcţională 1-2a, 5l, 1c, 

fondul forestier fiind cupris în Sit Natura 2000 dar nu sunt cuprinse în categoria pădurilor 

virgine sau cvasivirgine. 

- La sesizarea cu numarul 1401/18.04.2017 am constatat pe baza coordonatelor furnizate în 

sesizare că fondul forestier se afla în administrarea OS Avrig respectiv UP III Conţu, ua-

urile: 

o  11B – având o suprafaţă de 1,69 ha, vârsta 5 ani, lucrări propuse ,, îngrijirea 

culturilor, completări”, au fost efectuate lucrări de completări în anii 2013 şi 2016. 

o  11C – având o suprafaţă de 0,41 ha, vârsta 5 ani, lucrări propuse ,, îngrijirea 

culturilor, completări”, au fost efectuate lucrări de completări în anul 2014. 

o 13B – având o suprafaţă de 2,01 ha, vârsta 5 ani, lucrări propuse ,, îngrijirea 

culturilor, completări”, au fost efectuate lucrări de completări în anii 2013,  2015 şi 

2016. 

o 13C – având o suprafaţă de 0,63 ha, vârsta 5 ani, lucrări propuse ,, îngrijirea 

culturilor, completări”, au fost efectuate lucrări de completări în anii 2014, şi 2015. 

o 14B– având o suprafaţă de 2,36 ha, vârsta 5 ani, lucrări propuse ,, îngrijirea culturilor, 

completări”, au fost efectuate lucrări de completări în anii 2013,  şi 2015. 

o 135B – având o suprafaţă de 15,08 ha, vârsta 5 ani, lucrări propuse ,, îngrijirea 

culturilor, completări”, au fost efectuate lucrări de completări în anii 2013, 2014, 2015 

şi 2016.  

o  135E – având o suprafaţă de 14,18 ha, vârsta 15 ani, lucrări propuse ,, completări”. 

o  134B – având o suprafaţă de 2,53 ha, vârsta 5 ani, lucrări propuse ,, îngrijirea 

culturilor, completări”. 

o 134D – având o suprafaţă de 3,09 ha, vârsta 15 ani, lucrări propuse ,, îngrijirea 

culturilor, completări”. 

o 134Cb – având o suprafaţă de 8,41 ha, vârsta 20 ani, lucrări propuse ,, îngrijirea 

culturilor, completări”. 

o  136B – având o suprafaţă de 4,25 ha, vârsta 15 ani, lucrări propuse ,, îngrijirea 

culturilor, completări” , au fost efectuate lucrări de completări în anul 2013.  

Din analiza amenajamentelor silvice anterioare şi corespondentul parcelar reiese faptul că 

pe suprafeţele mai sus menţionate au fost constituite partizi atât de produse principale cât şi 

produse accidentale, de asemenea au fost executate lucrări de împăduriri conform 

prevederilor amenajamentelor silvice şi a normelor tehnice în vigoare. 

- La sesizarea cu numarul 1404/19.04.2017 am constatat pe baza coordonatelor furnizate în 

sesizare că fondul forestier se afla în administrarea OS Avrig respectiv UP III Conţu, ua-

urile: 

o  139 C – având o suprafaţă de 23,33 ha, vârsta 5 ani, lucrari propuse ,, îngrijirea 

culturilor, completări”, au fost efectuate lucrări de completări în anii 2013 şi 2015. 

Acest ua are corespondent in amenajamentul anterior ua 139 A cu suprafaţa de 32,4 

ha în care au fost prevăzute a se efectua tăieri rase cu un volum de extras de 5713 mc. 

Pe perioada de valabilitate a amenajamentului silvic a fost recoltat prin constituirea 

unui număr de patru partizi un volum de 5134 mc proveniţi din tăieri rase şi printr-un 



număr de opt partizi cu un volum de 785 mc provenit din produse accidentale. 

Partizile au fost constituite cu respectarea prevederilor din amenajamenul silvic 

precum şi a normelor tehnice în vigoare, suprafeţele parcurse cu tăieri fiind 

împădurite în termenele legale. 

o  139 A – având o suprafaţă de 8,36 ha, (acest ua are corespondent în amenajamentul 

anterior ua 139 A) vârsta 120 ani, lucrari propuse ,, Tăieri Rase, Împăduiri, Îngrijirea 

Culturilor”. Această suprafaţă a fost parcursă cu o tăiere rasă în anul 2015 prin care s-

a extras un volum de 1293 mc, precum şi cu tăieri accidentale prin care s-a extras 225 

mc. Pe suprafaţa parcursă cu tăieri au fost executate lucrări de împăduriri şi 

completări. 

- La sesizarea cu numarul 1416, 1419/19.04.2017 am constatat pe baza coordonatelor furnizate 

în sesizare că fondul forestier se afla în administrarea OS Avrig respectiv UP III Conţu, ua 

140 B – având o suprafaţă de 39,42 ha, vârsta 125 ani, lucrari propuse ,, Tăieri Rase, 

Împăduriri”, cu un volum de extras în deceniu prevăzut în amenajamentul silvic de 18724 mc.  

Până la data verificărilor au fost constituite un număr de şase partizi de tăieri 

principale cu un volum de 7463 mc şi şapte partizi constiuite ca urmare a apariţiei de produse 

accidentale prin care s-a extras un volum de 461 mc. 

Au fost executate pe suprafaţa ua-ului lucrări de impăduriri pe o suprafaţă de 3,7 ha, 

urmând ca celalte suprafeţe parcurse cu tăieri să fie plantate în termenele legale prevăzute de 

legislaţia în vigoare. 

Nu s-a constatat încălcarea prevederilor legale in vigoare privind constituirea acestor 

partizi.  

- La sesizarea cu numarul 1417, 1418/19.04.2017 am constatat pe baza coordonatelor furnizate 

în sesizare că fondul forestier se afla în administrarea OS Avrig respectiv UP III Conţu, ua 

141 D – având o suprafaţă de 12,89 ha, vârsta 5 ani, lucrări propuse ,, Îngrijirea culturilor, 

Completări”.  

Corespondentul acestui ua. în amenajamentul anterior este ua 141B, în care pe durata 

de valabilitate a amenajamentului au fost constituite un număr de opt partizi ca urmare a 

apariţiei de produse accidentale prin care a fost recoltat un volum de 1836 mc. Suprafeţele 

parcurse cu tăieri au fost plantate şi au fost executate lucrări de întreţinere şi îngrijire a 

plantaţiilor.  

- La sesizarea cu numarul  1415/19.04.2017 am constatat pe baza coordonatelor furnizate în 

sesizare că fondul forestier se afla în administrarea OS Avrig respectiv UP III Conţu, ua 148 

A. 

Pe suprafaţa ua-ului a fost constituită partida cu nr. APV 891530 pentru efectuarea 

unei tăieri de conservare pe suprafaţa de 28, 40 ha cu un volum brut de 1068 mc. Partida a 

fost scoasă la licitaţie şi adjudecată de SC HLV Exploatare SRL în prezent SC Forest SIB 

Explorer SRL, conform contractului de vânzare cumpărare de masă lemnoasă pe picior nr. 

3559/01.03.2016. Partida a fost autorizată la exploatare conform autorizaţiei cu nr. 

1030566/12.09.2016 cu termene de exploatare de la 15.09.2016-31.12.2016 prelungită până 

la data de 30.04.2017. 

Cu ocazia efectuării verificărilor din teren în data de 02.05.2017 s-a constatat că 

partida a fost exploatată integral dar nu s-a curăţat întreaga suprafaţă a parchetului şi a 

platformei primare de resturi de exploatare fapt pentru care s-a întocmit procesul verbal de 



constatare a contravenţiei silvice seria CCS nr. 0640307 din 11.05.2017 fiind aplicată o 

amendă contravenţională în sarcina SC Foresib Explorer SRL cu valoarea de 2000 lei. 

Totodată cu ocazia verificărilor s-a constatat că punerea în valoare şi aprobarea APV-

ului  au fost efectuate cu încălcarea normelor tehnice cu privire la aplicarea tratamentelor 

privind  efectuarea lucrărilor speciale de conservare. Pentru aceasta a fost sancţionat 

contravenţional personalul responsabil cu efectuarea marcării conform procesul verbal de 

constatare a contravenţiei silvice seria CCS nr. 0640308 din 11.05.2017 cu amendă 

contravenţională în valoarea de 4000 lei.  

În ceea ce priveşte aprobarea APV-ului, persoana responsabilă nu mai are relaţii 

contractuale de muncă cu Direcţia silvică Sibiu. 

 

Motiv pentru care s-a întocmit prezenta notă de constatare în două exemplare. 

 

 
Garda Forestiera Brasov         DS Sibiu        OS Avrig 

ing. Sava Petrică                       ing. Sbîrcea Silviu                                      ing Trif Alin 

 

                                                                                                                          ing. Roman Constantin 

                                     

                          

     

                                                                       


