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Controale in judetul Valcea  

        În cadrul unei serii de controale pe care le efectuează Garda Forestieră Rm. Vâlcea, atât 

împreună cu delegaţi din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea cât şi independent, 

controale privind circulația materialului lemnos pe drumurile publice şi modul de desfăşurare a 

activităţii specifice de către operatorii economici din judeţul Vâlcea, s-au identificat unele 

abateri de la normele legale care  să prevină punerea în circuitul economic al lemnului. Astfel, 

în perioada 15.01.2020 – 15.02.2020, au fost efectuate activităţi de verificare a legalităţii 

exploatării, transportului, prelucrării şi comercializării materialului lemnos pe raza loc. Dăeşti, 

Malaia şi oraşului Brezoi, jud.  Vâlcea.   În urma controalelor efectuate s-au constatat încălcări 

ale prevederilor legale din domeniul silvic, motiv pentru care au fost aplicate sancţiuni 

contravenţionale cu o valoare de 18 000 lei şi a fost dispusă confiscarea cantităţii de 175,37 mc 

material lemnos. Materialul lemnos confiscat a fost predat în custodie Ocolului Silvic 

Călimăneşti şi Ocolului Silvic Voineasa, din cadrul Direcţiei Silvice Vâlcea.    

        În vederea informării tuturor cetăţenilor şi a operatorilor economici, care desfăşoară 

activităţi cu material lemnos pe raza de competenţă a Gărzii Forestiere Rm. Vâlcea, aceste 

acţiuni au fost publicate în presa locală cât şi în presa regională. 

        Acțiunile de verificare vor continua și în perioada următoare, atât pe timp de zi, cât și pe 

timp de noapte, indiferent de zilele săptămânii. Garda Forestieră Rm. Vâlcea recomandă 

tuturor celor implicați în activitățile de exploatare forestieră, comercializare și de transport a 

materialului lemnos să acorde o atenție sporită respectării tuturor obligațiilor legale privitoare 

la emiterea avizelor de însoțire și la operarea datelor aferente în aplicația informatică Wood 

Tracking.  

Pentru mai multe detalii accesați următoarele linkuri: https://www.gds.ro/Local/Valcea/2020-01-

31/valcea-lemne-in-valoare-de-38-000-de-lei-confiscate/#  și https://vl.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/actiune-

pe-linie-de-silvicultura1581073158 
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