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Tăierile ilegale însemnă costuri pentru industria lemnului !

• Costuri directe, induse de suprareglementare. Sistemul românesc de administrare a
pădurilor este extrem de costisitor, în mare parte datorită sistemului de control al
legalității/trasabilității lemnului complicat: amenajament/marcare cu ciocan, APV, SUMAL.

• Abuzuri ale controlului: confiscări contravalorice pentru aspecte formale. Inclusiv trenuri
de lemn din Cehia confiscate.

• Includerea României în zona de risc ridicat de tăieri ilegale, astfel companiile sunt
obligate să își implementeze complicate sisteme proprii de due - diligence, certificări și
auditări internaționale (exemple: Ikea, HS etc). Firmele mari au zeci de ofițeri de
conformitate, costuri de milioane de euro anual!

• Costuri indirecte: blocaj al recoltării resursei.

• Costuri sociale - criza lemnului de foc în 2017-2018, estimare ce se va repeta în urma
modificării Codului Silvic și SUMAL 2.0. Imaginea negativă a sectorului forestier conduce
inclusiv la pierderea accelerată a forței de muncă din sectorul forestier. Birocrația din
sistem/presiunea controlului/abuzurile fac să se piardă forța de muncă.

• Costuri de imagine: pierderi de contracte pe piețe mari de export. Refuz al unor mari
lanțuri de magazine de a mai cumpăra din România sau de la anumiți furnizori.

• Foarte grav: concurență neloială pe piață între lemnul recoltat legal și cel recoltat ilegal,
mai ales pe segmentele de lemn de foc și cherestea pe piața internă.

• Rezultat: neexecutarea lucrărilor, cu pierderi economice și de stabilitate a pădurilor pe
termen lung. Pierderi prin nerecoltarea masei lemnoase, inclusiv pe linie de combatere
a schimbărilor climatice.



Ce ne dorim?

AIL Prolemn susține ferm măsurile de combatere a tăierilor ilegale, ne dorim
măsuri eficiente, ne dorim ca industria să iasă din zona de risc a provenienței
masei lemnoase, din tăieri ilegale.

Ne dorim măsuri care să nu introducă costuri administrative inutile, măsuri
bazate pe principiile europene ale EUTR: control la prima punere pe piață a
masei lemnoase, orientarea controlului pe zone de risc, sisteme due-diligence
proprii ale operatorilor economici.



Scurt istoric al dezvoltării  SUMAL până la SUMAL 2.0
2008 - lansare SUMAL - corelație APV - avize - recepții și gestiune depozit.
2014 - Radarul Pădurilor - avize înregistrate On –line, cu cod unic, poziție GPS la expediție.
2016 - Inspectorul Pădurilor - posibilitate de interogare a SUMAL, de către cetățeni, pentru a verifica legalitatea trasporturilor.

SUMAL este funcțional deplin din 2014 - 2016, dezvoltările identificate necesare:
- modul de alerte, pentru orientarea controlului pe zone de risc.
- urmărire GPS a transporturilor, pentru evitarea transporturilor duble. Acest modul există din 2016, dar Ministerul nu a
dorit să-l implementeze niciodată.

SUMAL 2.0
2016 - emitere HG 1004/2016 - dezvoltarea sistemului către 7 SUMAL-uri, de la amenajament, evaluare masă lemnoasă,
transport, depozite, control, amenzi. Cheia de boltă: poziții GPS ale arborilor la marcare, care sa valideze lemnul recoltat
legal, informații care să fie comparate cu zboruri satelitare de identificare a marcarilor, gestiune on-line, în timp real pe
tot circuitul de valorificare a masei lemnoase. Un sistem utopic, un HG aprobat cu ignorarea dezbaterilor publice, în ultima
ședinta de Guvern Cioloș.

2017 - 2020 - se continuă dezvoltarea în virtutea inerției
În perioada aprilie - iunie 2020, AIL Prolemn a participat la procesul consultativ privind revizuirea HG 1004/2016, cu
rezultat în apariția HG 497/2020.

HG 497/2020 prevede “Art. 3. - În perioada dintre data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I,
și data de 31 octombrie 2020, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate face testări asupra implementării
SUMAL 2.0, în baza metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de
silvicultură. “
Domnul ministru Costel Alexe a declarat că SUMAL 2.0. este în teste din aprilie 2020. În fapt nu a existat nicio versiune
de test. Ministerul nu a emis nici astăzi metodologia de testare!

HG 497/ 2020 și sitemul SUMAL 2.0. trebuiau revizuite în urma testării, în fapt testarea a fost o improvizație fără
metodologie. HG 497/ 2020 nu a fost revizuit în urma testării.



Probleme  de  ahitectură  a sistemului  SUMAL  2.0  cu impact  negativ  
asupra  industriei  lemnului.

 Extinderea definiției materialelor lemnoase prin Codul Silvic , în septembrie 2020, trebuia în mod necesar să conducă la
revizuirea HG 497 /2020 și a proiectului SUMAL.

 Definiția extinsă a materialelor lemnoase - cu extindere la tocătura, deșeuri, rumeguș coajă din prelucrare - nu trebuia
să conducă automat la urmărirea acestora în SUMAL. Ceea ce se urmărește în SUMAL trebuia să fie reglementat prin
revizuirea HG –ului 497 /2020.

 Pretețtia de urmărire a stocurilor on-line în prelucrarea lemnului este o utopie care nu ține cont de complexitatea
procesului de producție în industria lemnului.

 Definiția profesioniștilor SUMAL, ca „(c) operatorii economici care obțin, depozitează, dețin, transportă și comercializează
produse din lemn, altele decât materialele lemnoase;”, va conduce, în evaluarea Ministerului, la apariția a 100 000 de
utilizatori noi în SUMAL, până la industria construcțiilor, consumatori de lemn de foc și comercianți de mangal!

 Unitatea de măsura “metri steri” , cu coeficienți de transformare standardizați în metri cubi pentru tocătură și rumeguș,
conduce la diferențe față de recepțiile în tone , diferențe scriptice și faptice!



Probleme  de  implementare  a sistemului  SUMAL  2.0.

Potrivit art. II din Hotărârea Guvernului nr. 923/2020, începând cu data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri și până la data de 30 ianuarie 2021, pentru aplicațiile SUMAL 2.0 prevăzute la
art. 3 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la
regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund,
precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului
propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr.
995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a
obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, se realizează popularea bazelor de date, validarea fluxurilor de
informații și instruirea utilizatorilor SUMAL 2.0 potrivit metodologiei aprobate prin ordin al
conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Adică în perioada 30 octombrie- 30 ianuarie, trebuia să se facă această pregătire a implementării.
Acest ordin, această metodologie privind popularea bazelor de date, validarea fluxurilor de
informații și instruirea utilizatorilor SUMAL 2.0 nu există nici astăzi. Nici măcar nu este lansată in
dezbatere publică. Chiar dacă ar fi lansat in dezbatere ordinul astăzi, este nevoie de 10 zile in
consultări în procedura de transparentă. Ar putea fi aprobat si publicat in 29 ianuarie. Când să mai
fie făcută "popularea bazelor de date, validarea fluxurilor de informații și instruirea utilizatorilor
SUMAL 2.0" ? Tot prin această metodologie trebuia precizată procedura de inființare a depozitelor
temporare. Practic fără metodologie nu vor exista depozite temporare .



• cum să se înregistreze oficial ca utilizatori profesioniști SUMAL 2.0 (oficial, nu de test).

• cu ce volume să înregistreze în SUMAL 2.0 partizile autorizate în prezent în SUMAL 1.0. Cum calculează stocurile? Stocurile trebuie
introduse de ocoalele silvice, care nu au acces la datele de transport ale operatorilor economici. Cum vor calcula stocurile: scriptic sau prin
inventariere faptică? Când să o mai facă? Cum să fie cu partizile în 30 ianuarie în SUMAL 1.0 și în 31 ianurie în SUMAL 2.0? În acea noapte
trebuie să facă astă operațiune 100 000 de utilizatori!

• cu ce volume să se înregistreze în SUMAL 2.0 operatorii economici care au depozite de materiale lemnoase, fie că sunt din exploatare,
procesare, pe lanțul de comercializare. Practic ar trebui să fie simultan o închidere de gestiuni în SUMAL 1.0 și o preluare a stocurilor
înregistrate în SUMAL 2.0. Cum să închizi SUMAL 1.0 pe 30 ianuarie? Nici măcar nu este sfârșit de lună, iar termenul de închidere a lunii
ianuarie în SUMAL 1.0 este 25 februarie! Cum să preiei în SUMAL 2.0 pe 30 ianuarie niște cifre pe care o să le raportezi în SUMAL 1.0 la
data de 25 februarie?

• despre haosul creat de definiția extinsă a materialelor lemnoase și definiția profesioniștilor (c) operatorii economici care obțin,
depozitează, dețin, transportă și comercializează produse din lemn, altele decât materialele lemnoase; ce sa mai vorbim. Orice operator
economic care cumpără materiale lemnoase- fie că vorbim de cherestea, tocătură, deseuri, etc- si nu este profesionist SUMAL este pasibil
de confiscare contravalorică. Nici măcar operatorii economici din exploatare și prelucrare nu stiu cum o să descurce, cât de greu o să fie
pentru cei 100 000 de profesionisti noi estimati de Minister.

• cu ce stocuri inițiale se înregistrează acești profesioniști noi , căci mulți dintre ei au și ei stocuri.

• despre transportatorii ocazionali, care trebuie să devină profesionisti, ce să mai vorbim.

• se pare că nu a fost luată în calcul nici problema transporturilor feroviare și navale. Telefonul trebuie să însoțească vagonul, locomotivele
se pot schimba în triaje de multe ori ! Mecanicul de locomotivă profesionist SUMAL !

Cel mai grav este că fără această metodologie cei 100 000 de utilizatori în 
SUMAL 2.0, inclusiv transportatori, nu știu următoarele:



Probleme de eficiență în combaterea  tăierilor  ilegale

• Ce aduce nou SUMAL 2.0 față de SUMAL 1.0 pentru combaterea tăierilor ilegale?

• Mai nimic. Urmărirea GPS a transporturilor se poate implementa ca up-grade
foarte simplu pe SUMAL 1.0, din 2016.

• Sistemul SUMAL 2.0 orientează greșit controlul, către verificarea de alerte
satelitare false în pădure și către industria de prelucrare a lemnului, în loc să
respecte principiul EUTR de direcționare a controlului la prima punere pe piață
a masei lemnoase .

• Problema cea mai gravă a SUMAL 1.0 rămâne nerezolvată și în SUMAL 2.0 :
din 1000 mc lemn pe picior pot să fie legalizați 1000 mc buștean ca intrare în
depozit!

• SUMAL 2.0 nu are modul de alerte, practic nu este folosit sistematic pentru
control, prin orientarea controlului pe zone de risc.



Concluzie:

• Se  poate  implementa rapid modulul  existent  din 2016  de 
urmărire  GPS  a transporturilor, bazat  pe baza  de date  
SUMAL  1.0.

• SUMAL  2.0  necesită  testare  sistematică,  revizuire  a HG  
497/ 2020 în urma unui  proces  consultativ și  a testării.

• Implementarea  în forma  actuală  de la  31  ianuarie  ar  
arunca  economia  forestieră în haos.



Mulțumesc!


