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MONITORIZAREA TRANSPORTURILOR DE LEMN
Instrument pentru prioritizarea controalelor
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2020- Procedura (CE) de infrigment deschisă împotriva României pentru 

nerespectarea EUTR:

• Lipsa prioritizării controalelor (pe baza unor criterii obiective și transparente);

• Lipsa unui regim de sancțiuni capabil să descurajeze tăierile ilegale.

CONTEXT



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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ÎNCOTRO ?!?

?



Prevenirea şi combaterea recoltării ilegale a lemnului prin dezvoltarea și
implementarea unei metodologii pentru estimarea prin metode statistice a 

nivelului transporturilor materialelor lemnoase fără “proveniență legală”, la prima 

plasare pe piață a lemnului.

Dezvoltarea unui instrument inovator pentru stabilirea criteriilor obiective și 
transparente care ar trebui să stea la baza unui plan de control eficent:

• evaluarea nivelului de respectare a normelor privind trasabilitatea și proveniența
legală;

• identificarea modului de operare prin care lemnul nedeclarat este introdus pe

piață;

• Identificarea factorilor de risc care generează recoltări ilegale.

SCOP

OBIECTIVE

UNDE?, CÂND?, CÂT?...........DE CE?............CONTROL PREVENTIV !



Analiza comparativă între imaginile surprinse și datele înregistrate în mod 

oficial în SUMAL (Inspectorul Pădurii v. 1.0.7):

• Transporturi fără aviz de însoțire a materialului lemnos / cod SUMAL;

• Transporturi multiple efectuate în baza aceluiași aviz de însoțire / cod 
SUMAL;

• Fraudarea declarațiilor privind cantitățile de lemn (Supraîncărcări flagrante).

METODOLOGIE



Punctele de monitorizare nu au urmărit un protocol de monitorizare riguros (încă în lucru). 

Așadar, rezultatele monitorizării NU au relevanță statistică pentru a surprinde o imagine a 

recoltărilor ilegale la nivel național, ci doar o situație punctuală întâlnită pe perioada

monitorizării, în punctele de monitorizare respective! 

Rezultatele acestui raport sunt prezentate pentru a ilustra potențialul acestui instrument.

RESPONSABILITATE



REZULTATE

• Noiembrie – Decembrie, 2020;

• 21 zile de monitorizare;

• Evitarea potențialelor puncte 
de descărcare;

• 4 evaluări independente / 
experți în domeniu

GENERAL



REZULTATE

25

10



REZULTATE

MODUS OPERANDI
Transporturi fara aviz de insotire a materialului lemnos / cod SUMAL

• camionete cu lemn

de foc;

• orice variantă de 

SUMAL nu are nici

un impact;



REZULTATE

MODUS OPERANDI
Transporturi multiple efectuate in baza aceluiasi aviz de insotire a materialului lemnos / cod SUMAL

• specific celor care au 

calitatea de 

operatori, așa cum 

sunt definiți de EUTR 

(utilizatori SUMAL)



REZULTATE

MODUS OPERANDI
Fraudarea declaratiilor privind cantitatile de lemn transportate - Supraincarcari flagrante

• Prag de 

supraîncărcare: min. 1 

m3 si > 20% din 

volumul declarat

(praguri cumulative);

• camioane cu lemn

rotund;

• cel mai frecvent mod de 

operare. nu este

adresat de SUMAL 2.0 !



SITUATIE COMPARATIVA (P1, P2, P3)



Harta zonelor de risc privind recoltarea ilegală a lemnului -

Harta reprezintă evaluarea proprie a Autorității Competente

(MMAP), la nivelul anului 2015, în baza informațiilor culese în 
perioada 2012-2014

Criterii obiective și transparente / Legități

lemncontrolat.ro

https://lemncontrolat.ro/harti-interactive/harta-zonelor-de-risc-privind-recoltarea-ilegala-a-lemnului/
https://lemncontrolat.ro/harti-interactive/harta-zonelor-de-risc-privind-recoltarea-ilegala-a-lemnului/


Desfasurarea transporturilor in timp

01 Dec

Transporturi neconforme

/intervale orare Transporturi neconforme

/zile saptamână



Recoltările ilegale – caracter dinamic și neuniform, dar predictibil

Devoltarea metodologiei – caracter continuu

Metodologie – protocol de monitorizare / esantionare riguroasă a 

punctelor de monitorizare (relevanță statistică la nivel național)

INSTRUMENT INOVATOR

PROCES PARTICIPATIV

Autoritatea Competentă
Mediul Academic /Instituții de cercetare
Administratori de padure

Operatori

Societatea civilă

CONCLUZII



Serban Niculescu

Expert forestier

WWF - România

sniculescu@wwf.ro
Este suficient pentru schimbarea paradigmei ?!
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