Către:

Prin:
Ref.:

Ministerul Apelor și Pădurilor
Doamnei Ministru Adriana Petcu
Calea Plevnei 46-48, Sector 1, Bucureşti
petitii@map.gov.ro
Regia Națională a Pădurilor Romsilva
Domnului Director General Dragoș Ciprian Pahonțu
Str. Petricani nr. 9A, Sector 2, București
office@rnp.rosilva.ro
Email
solicitare
Nr. 137/ 27.06.2017

Stimată doamnă Ministru Adriana Petcu,
Stimate domnule Director General Dragoș Ciprian Pahonțu,

Fundația Greenpeace CEE România, cu sediul în Calea Șerban Vodă nr. 176, Sector 4, București, vă
solicităm prin prezenta să dispuneți:
- un control intern cu privire la modul în care au fost efectuate verificările și măsurile luate
pentru 8 sesizări din data de 14.04.2017 referitoare la potențiale tăieri ilegale pe Valea
Sadului, jud. Sibiu (UP III Conțu), transmise Direcției Silvice Sibiu și Gărzii Forestiere Brașov;
- efectuarea unui control pe teren, nu doar în hârtii, pentru cele 8 sesizări și luarea măsurilor
legale de sancționare și recuperare a prejudiciului;
- aplicarea legii cu privire la regenerarea suprafețelor tăiate la ras ce fac obiectul sesizărilor.
Cele 8 sesizări sunt axate pe următoarele încălcări ale Codului Silvic:
- tăiere la ras în pădure de amestec (Art. 29, al. 1)
- tăiere la ras pe o suprafață mai mare de 3 hectare (Art. 29, al. 2)
- tăiere la ras prin alăturare cu o altă tăiere la ras înainte de închiderea stării de masiv în
suprafața tăiată anterior (Art. 29, al. 4)
- neexecutarea lucrărilor de regenerare artificială și de completare a regenerărilor naturale în
termen de două sezoane de vegetație de la tăierea unică (Art. 30, al. 1)
Sesizările au avut ca obiect următoarele:
1. La coordonatele GPS 45.592014, 24.0005, tăiere la ras pe un versant cu panta de aproximativ
55 de grade, pe o suprafață mai mare de 1 hectar, într-o pădure de amestec, fără strângerea
resturilor de exploatare (pericol de blocare a albiei râului și generarea unei viituri); albia
râului folosită ca traseu de colectare, fără a fi protejată, lipsa panoului informativ, lemn
abandonat.
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2. La coordonatele GPS 45.575594, 23.950881, tăiere la ras pe o suprafață de 4,5 hectare,
efectuată înainte de octombrie 2014, fără regenerare viabilă și cu pericol de alunecare de
teren.
3. La coordonatele GPS 45°34’51.74”, 23°57’9.00”, tăiere la ras pe o suprafață de peste 7
hectare, efectuată înainte de iulie 2012, cu regenerare pe mai puțin de treime din suprafață.
4. La coordonatele GPS 45°34'43.69", 23°57'5.92", tăiere la ras pe o suprafață de 1,6 hectare,
efectuată înainte de iulie 2012, cu regenerare pe mai puțin de treime din suprafață.
5. La coordonatele GPS 45°34’50.03”, 23°56’59.15”, tăiere la ras pe o suprafață de circa 1
hectar, prin alăturare cu o tăiere la rasă în care nu a fost închisă starea de masiv, fără
regenerare.
6. La coordonatele GPS 45°34'45.64", 23°56'28.93", tăiere la ras pe o suprafață de 25 hectare,
compusă prin alăturarea unor suprafețe tăiate la ras fără regenerare. Regenerarea este
instalată parțial în 2017.
7. La coordonatele GPS 45°33'35.87", 23°55'7.62", tăiere la ras pe 2,5 hectare, efectuată în
2014, alăturată unei suprafețe de 3,5 hectare tăiate la ras înainte, în care nu a fost atinsă
starea de masiv; drumuri de scos-apropiat prin suprafața de regenerare de 3,5 hectare.
8. La coordonatele GPS 45°34’18.47”, 23°54’48.43”, tăieri la ras alăturate pe o suprafață
cumulată de 50 de hectare, în care nu a fost închisă starea de masiv.
Documente foto sunt disponibile la următoarele adrese:
http://www.salvezpadurea.ro/sesizare/124
http://www.salvezpadurea.ro/sesizare/125
http://www.salvezpadurea.ro/sesizare/126
http://www.salvezpadurea.ro/sesizare/127
http://www.salvezpadurea.ro/sesizare/128
http://www.salvezpadurea.ro/sesizare/129
http://www.salvezpadurea.ro/sesizare/130
http://www.salvezpadurea.ro/sesizare/131
Direcția Silvică Sibiu și Garda Forestieră Brașov au efectuat o verificare a sesizărilor și au întocmit
nota de constatare nr. 1752/ 12.05.2017 (anexată). Nota de constatare arată că:
- au fost executate lucrări de împăduriri și completări conform prevederilor amenajamentelor
silvice și a normelor tehnice în vigoare, în termele legale;
- partizile au fost constituite cu respectarea prevederilor amenajamentului silvic;
- pentru tăierea la ras executată în locul unei tăieri de conservare în UP III Conțu, ua 148 A, s-a
aplicat o amendă contravențională de 2 mii lei și una de 4 mii lei.

Cu stimă,
Ionuț Apostol
Director de Campanii
Greenpeace România
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