Actual Work Plan
RAPORTARE FSC
OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI

Nr.
crt.

Specificări

Păduri private cu contracte de
administrare și cu servicii silvice

I. Producția silvică (mc)
Suprafata padurilor (ha) - total din care
-proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale
-proprietati private a unitatilor de cult, invatamant, a Academiei
Romane etc
-propriatate privata indiviza a formelor asociative
- proprietate privata a persoanelor juridice
Material lemnos exploatat
Produse principale
Produse din tăieri de conservare
Produse accidentale din arborete peste 60 ani (Acc.I)
Produse secundare, din care:
- rărituri
- produse accidentale din arborete sub 60 ani (Acc. II)
Produse de igienă

17499,74
2690,9
487,24
12919,70
1401,9
93437
33108
0
25437
17446
2896
5081
9469

II. Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor (ha) - total din care
60,70
20,90
130,31
2459,02

Degajări, depresaje
Curățiri
Rărituri
Tăieri de igienă

III. Regenerarea pădurilor (ha) - total din care
397,35
491,35
123,68

Regenerări naturale
Regenerări artificiale
Lucrări de îngrijire a culturilor

IV. Starea de sănătate a pădurii
Suprafața de fond forestier afectată (ha)
Familia Ipidae
Lymantria monacha
Hylobius, Hylastes
Alți dăunători biotici
Doborâturi și rupturi de vânt și de zăpadă
Cantitatea de material lemnos afectat (mc)
Familia Ipidae
Lymantria monacha
Hylobius, Hylastes
Alți dăunători biotici
Doborâturi și rupturi de vânt și de zăpadă

3047,25
5383,95
0
0
13,9
0
0
0
0
690

V. Monitorizarea zonelor de conservare
Rapoarte ale rangerilor/pădurarilor
Nereguli constatate
Sancțiuni aplicate (nr.)

0
0
0

VI. Monitorizarea operațiunilor forestiere
Controale in pd (de fond, partiale, integritatea pd, pasunat, PSI)- Nr
total
1.Sustrageri de arbori
Nr infractiuni taieri de arbori
Nr infractiuni folosire ilegala a ciocanului silvic

65

0
0

Nr. contraventii taieri de arbori
Volum taiat ilegal TOTAL -din care (mc)
din infractiuni
din contraventii
nejustificat
Valoarea pagubelor din taieri ilegale TOTAL- din care (lei)
din infractiuni, inclusiv prin folosirea ilegala a ciocanului silvic
din contraventii
nejustificat si imputat
2. Pasunatul abuziv
Nr infractiuni pasunat abuziv
Nr contraventii pasunat abuziv
Valoarea pagubelor din pasunat abuziv TOTAL- din care (lei)
din infractiuni
din contraventii
nejustificat
3. Incendierea padurilor
Nr. infractiuni de incendiere a padurilor
Nr. contraventii de incendiere a padurilor
Valoarea pagubelor din incendierea padurilor TOTAL- din care
(lei)
din infractiuni
din contraventii
4. Controale de exploatare
Rapoarte ale pădurarilor (nr.)
Procese verbal de control al exploatării parchetului (nr.)
Nr. de contravenții constatate

1
47,268
0
0,594
46,674
4340,79
0
100,63
4240,16
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
793
205
8

