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În acest sens, am so-
licitat un interviu con-
ducerii Gărzii Forestie-
re București, care are gri-
jă de pădurile din județele 
Ilfov, Ialomița, Călărași, 
Constanța, Giurgiu, Te-
leorman, respectiv Capi-
tală, iar inspectorul șef 
Badea Marinescu și in-
spectorul șef adjunct Mirel 
Idorași au răspuns între-
bărilor Jurnalului de Ilfov. 
Conducerea Gărzii Foresti-
ere București a punctat pe 
tot parcursul discuției fap-
tul că NU toate tăierile de 
arbori din pădurile din ju-
rul Capitalei sunt ilegale, 
iar personalul Gărzii Fores-
tiere controlează perma-
nent respectarea regimu-
lui silvic în fondul forestier 
arondat (indiferent de na-
tura proprietății acestuia), 
dar și modul de exploatare 
a masei lemnoase din zo-
na arondată.

Pădurea are 
nevoie de tăieri 
controlate, pentru 
regenerare

JdI: Se taie ile-
gal pădurea din jurul 
Bucureștiului?

G.F.B. (Badea Ma-
rinescu): În fondul fo-
restier arondat se înre-
gistrează tăieri ilegale de 
arbori, dar nu în cantități 
semnificative,  nefiind vor-
ba de o zonă de rășinoa
se. Așadar, nu putem vor-
bi despre defrișări masi-
ve pentru industrializarea 
lemnului rezultat, ci doar 
de tăieri ocazionale, ile-
gale, pentru folosirea la 
încălzirea locuințelor. Au 
fost sesizări numeroa-

se pentru tăieri în zonele 
SnagovGruiu, Brănești, 
București. Însă nu toa-
te tăierile sunt ilegale. 
Sunt situații în care tăie-
rile sesizate sunt execu-
tate legal, conform an-
gajamentului ocolului sil-
vic. Sunt tăieri rase ce se 
efectuează în arboretul 
de salcâm ajuns la vârsta 
exploatabilității, la plop 
euroamerican sau plop 
indigen. Un alt element 
important este dat de ar-
boretele cu structură ne-
corespunzătoare, derivat 
în tei și carpen, din jurul 
Capitalei, unde sunt ne-
cesare tăieri de regene-
rare, respectiv tăieri rase, 
care presupun îndepăr-
tarea totală a arboretelui 
bătrân și pregătirea tere-
nului pentru noi plantații. 
Tăierea controlată a pă-
durii este cea mai impor-
tantă lucrare de îngriji-
re, în condițiile în care se 
execută conform preve-
derilor din amenajamen-
tul silvic. Este lucrarea în 
baza căreia se face gesti-
onarea durabilă a fondu-
lui forestier și care preve-
de toate lucrările ce tre-
buie executate pe 510 
ani în fondul forestier cu-
prins în aria amenaja-
mentului respectiv!

Exploatare, 
gestionare și 
valorificare 
necorespunzătoare 
a masei lemnoase, 
în ocoalele silvice

JdI: Cum verificați 
dacă este vorba de tăieri 
legale sau ilegale? Ca-

re sunt cele mai recente 
rezultate ale controalelor 
de fond și/sau tematice la 
structurile de administra-
re a fondurilor forestiere?

G.F.B. (Mirel Ido-
raşi): Dacă ne referim 
doar la cele mai recente 
controale, vorbim de pe-
rioada septembrie  oc-
tombrie 2019, când Gar-

da Forestieră București a 
verificat, în colaborare cu 
Poliția Română și direcți-
ile silvice din județele Il-
fov, Călărași, Teleorman, 
Giurgiu și Constanța, zeci 
de operatori economici 
care desfășoară activități 
de exploatare, prelucra-
re, depozitare și comer-
cializare a materialelor 

lemnoase și deținători de 
materiale lemnoase. Con-
troalele au urmărit legali-
tatea provenienței, a cir-
culației și depozitării ma-
terialelor lemnoase, pre-
cum și legalitatea funcți-
onării  instalațiilor de pre-
lucrare a lemnului rotund.

Au fost aplicate 25 
de sancțiuni contravenți-
onale, cu o valoare totală 
a amenzilor de 492.000 
de lei și sa confiscat fi-
zic cantitatea de 78,35 
mc de material lemnos, 
care era deținut fără do-
cumente. Sa dispus, tot-
odată, confiscarea valori-
că a 55,25 mc materiale 
lemnoase, care nu s-au 
mai regăsit fizic.

În cazul verificărilor 
efectuate la structurile de 
administrare a fondului 
forestier (în ocoalele sil-
vice) din cadrul direcțiilor 
silvice  Ilfov, la O.S. 

Snagov și O.S. Brănești, 
Călărași, la O.S. Călărași, 
Teleorman, la O.S. Slă
vești și Constanța, la O.S. 
Hârșova, inclusiv con-
troale de fond în cantoa-
nele silvice, s-a constatat 
exploatarea, gestionarea 
și valorificarea necores-
punzătoare a masei lem-
noase puse în valoare, 
prin constituirea de par-
chete de exploatare. Au 
fost aplicate personalului 
silvic și ocoalelor silvice 
7 contravenții silvice cu o 
valoare totală a amenzi-
lor de 15.000 de lei și sa 
dispus confiscarea con-
travalorii cantității totale 
de 1.750 mc masă lem-
noasă exploatată și va-
lorificată ilegal. De ase-
menea, se va formula un 
denunț penal cu privire la 
lipsa din gestiune a ma-
sei lemnoase exploatate 
și valorificate ilegal.

Cele mai recente controale ale Gărzii Forestiere București au identificat 
gestionarea necorespunzătoare a lemnului în ocoalele silvice

Nu putem vorbi de defrişări masive 
în pădurile din jurul Capitalei

 Mare parte din sesizările cetățenilor privind tăierile ilegale de arbore se 
dovedesc a fi tăieri controlate de către personalul silvic

Conducerea Gărzii Forestiere București anunță 
că, în colaborare cu Poliția Română, Jandarmeria 
Română și direcțiile silvice, va continua acțiunile de 
combatere a introducerii pe piață în mod fraudulos 
a materialelor lemnoase fără proveniență legală, cu 
precădere în zonele de risc, în care se suspectează că 
se desfășoară astfel de activități, precum și celelalte 
acțiuni de verificare și control prevăzute de legislația 
în vigoare. Orice persoană fizică sau juridică poate 
sesiza nereguli privind circulația materialelor lemnoase 
la adresa de e-mail gardaforestiera.bucuresti@gmail.
com sau la numărul de telefon 021/233.12.89 sau poate 
utiliza aplicația mobilă special destinată - „Inspectorul 
pădurii”.

Unde puteți sesiza tăierea arborilor?

Tăierea ilegală a pădurilor rămâne în 
continuare o problemă nerezolvată a 
României și, pe bună dreptate, instituții 
ale statului sunt asaltate de sesizări ale 
cetățenilor legate de acest flagel. Județul 
Ilfov, evident, nu face excepție, iar la Consiliul 
Județean Ilfov și la Prefectura Ilfov există astfel 
de reclamații, context în care am dorit să 
aflăm cum stau, cu adevărat, lucrurile.

Carmen Istrate

Conducerea Gărzii Forestiere Bucureşti 
- Inspector șef adj. Mirel Idorași şi 
inspector șef Badea Marinescu


