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Referitor la: utilizarea camerelor I sistemelor de supraveghere video În scopul 
prevenirii şi combaterii infracţionalităţii În fondul forestier administrat de Regia 
Naţională a Pădurilor - Romsi/va 

Necesitatea diversificării metodelor de prevenire şi combatere a faptelor ilegale 
împotriva integrităţii fondului forestier, precum şi impedimentele întâmpinate de organele de 
cercetare în cadrul proceselor de soluţionare a cazurilor de contravenţie/ infracţiune silvică, 
în special prin lipsa materialului probatoriu, ne obligă să ne aliniem la metodele moderne de 
prevenire şi combatere a i nfracţionalităţii în fondul forestier administrat. 

Una dintre aceste metode, folosită cu succes şi în alte domenii de activitate, este 
utilizarea camerelor I sistemelor de supraveghere video. 

Fiecare direcţie silvică ce utilizează camere/ sisteme de supraveghere video în scopul 
asigurării pazei şi integrităţii fondului forestier, precum şi pentru monitorizarea circulaţiei 

materialelor lemnoase, va transmite, până la data de 27.05.2022, la regie (e-mail 
paza@rnp.rosilva.ro). o informare care va cuprinde următoarele elemente: 

Numărul de locaţii în care sunt amplasate camere/ sisteme de supraveghere video; 
Numărul de camere/ sisteme de supraveghere video utilizate şi , după caz. 

echipamente auxiliare; 

Detalii/ caracteristici tehnice ale camerelor de supraveghere; 
Preţul de achiziţie şi costurile cu serviciile de utilizare; 
Eficienţa/ rezultate obţinute pe perioada utilizării camerelor/ sistemelor de 

supraveghere în scopul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii silvice. 
Totodată, fiecare direcţie silvică va analiza care sunt punctele vulnerabi le din fondul 

forestier pe care îl administrează (zone predispuse la tăieri ilegale, drumuri forestiere pe care 
se tra nsportă frecvent materiale lemnoase din parchete amplasate în fondul forestier 
administrat etc.) şi va informa regia cu privire la necesarul de camere/ sisteme de 
supraveghere video pe care propune să le util izeze. 
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