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SUMAL 2.0 Instrument pentru combaterea recoltărilor ilegale



Ce înseamnă recoltare ilegală?

“Recoltare ilegală” înseamnă recoltarea cu încălcarea
legislației aplicabile în țara de recoltare;

 drepturi de recoltare a lemnului în interiorul limitelor legale făcute publice,

 plăți pentru drepturile de recoltare și lemn, inclusiv taxe legate de recoltarea lemnului,

 legislația din domeniul forestier, a mediului și conservarii biodiversității, atunci cand

acestea sunt direct legate de recoltarea lemnului,

 drepturile legale ale terților privind folosința și proprietatea afectate de recoltare,

 comerțul și vama, în măsura în care este vizat sectorul forestier

“legislație aplicabilă” înseamnă legislația în 
vigoare care acoperă urmatoarele aspecte:

3000+ pagini



• Lipsa de predictibilitate & incoerența cadrului legislativ

• Suprareglementarea & Prevalența indicatorilor procedurali

• Implicare politică excesivă și instabilitate politică

• Capacitate instituțională scăzută (tranziție nesfârșită)

• Lipsa transparenței & corupția

• Procesul de restituire întrerupt (încă în desfășurare după 30 de ani)

• Lipsa cadastrului național

• Lipsa infrastructurii forestiere și a logisticii

• Lipsa mecanismelor financiare functionale pentru compensații

• Vulnerabilitatea socială a comunităților locale

• Bariera culturală a implicării părților interesate

• Vânzarea lemnului pe picior & sistemul de control

Cauzele recoltărilor ilegale RO



1 săptămâna

Vânzarea pe picior & Sistemul de 
combatere a recoltărilor ilegale

În era tehnologiei
informației, sistemul de 
control al exploatărilor
ilegale se bazează încă
pe o marcă de fier pe
lemn în pădure!

Acuratețea determinării volumului:  > ±20%
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1 din 4 apeluri la 112 confirmau transporturi ilegale

(neautorizate)

1 din 3900 accesări ale Inspectorului Pădurii 

confirmate ca transporturi neautorizate

“Modus Operandi”

Am “evoluat” de la dispariția unor versanți, 
la transporturi multiple folosind aceleași
documente de livrare sau prin 
supraîncărcarea mijlocului de transport
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2015



Sistemul actual de 
control

+3 măsurători x 18 mil. m3

3+ mil. gospodării, depozite

Tolerața admisă legal: 
±20%

Administrarea pădurilor Prima plasare pe piață Comerț

+5 măsurători x 18 mil. m3

+7 mil. ha, miliarde de arbori
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Este necesară o schimbare 
radicală! 

Sistemul actual de control bazat pe marcarea și paza arborilor din 
pădure trebuie transformat într-un sistem orientat spre

monitorizarea lemnului ce iese din pădure.
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Administrarea pădurilor
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Prima plasare pe piață



Instrument pentru prioritizarea controalelor (criterii obiective si transparente)

Sistem de monitorizare video a transporturilor de lemn la ieșirea din pădure

Disclaimer: cifrele nu reprezintă o imagine statistică la nivel național, ci doar o situație punctuală întâlnită pe perioada 
monitorizării, respectiv în punctele monitorizate

Transporturi fără documente Supraîncărcare Sortiment neconform



Instrument pentru efectuarea controalelor

Instrument 
expeditiv:
• Declararea facilă 

și obiectivă
(automată) a 
cantității/calității 
lemnului de 
către operator

• Instrument 
pentru control 
rapid (<10 min)



SUMAL 2.0 concentrat pe originea 
lemnului la prima introducere pe 
piață și stabilirea mecanismelor 
eficiente de prevenire

Eliminarea conflictului sistemic de 
interese generat de vânzările de 
lemn pe picior și procedurile de 
control al marcării arborilor. Produse
din lemn recepționate la punctul de 
intrare pe piață declarat.

Platforme informaționale
integrate privind planurile de 
gestionare a pădurilor și ariilor 
protejate. Obținerea accesului la 
informații despre originea și
trasabilitatea lemnului

Proceduri de control transparente
Prioritizarea controlului pe baza
unor criterii obiective și
transparente.

Indicatori de performanță
adecvați pentru verificarea
conformității operatorilor cu 
cerințele DDS.

Regimul de sancțiuni eficient, 
proporțional și disuasiv
(>10 m3 = infracțiune)

Mecanisme de compensare. 
Reducerea TVA pentru lemnul
de foc și lemnul pentru
construcții rurale pentru
persoane fizice

Creșterea transparenței prin publicarea 
rezumatelor controalelor și alerte
generate de monitorizarea în SUMAL

Soluții integrate



Mulțumesc!

Serban Niculescu
Expert forestier

WWF - România
sniculescu@wwf.ro
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Together possible!
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