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Dacă vrem să evaluăm exploatările ilegale de lemn, trebuie să începem de la “ce este
lemnul recoltat illegal”? In acest sens, o definiție detaliată este oferită de EUTR (Reg. 
(UE) 995 /2010).
Așadar, exploatările forestiere ilegale nu se referă doar la dreptul de recoltare, ci și la 
legislația forestieră, de mediu și de biodiversitate, acolo unde este direct legată de 
recoltarea lemnului.
Se referă în mod egal si la drepturile legale ale terților care sunt afectate de recoltarea
lemnului, sau comerțul.
EUTR se referă la “legislația aplicabilă” iar asta înseamnă în RO peste 100 de acte
normative, numărând peste 5000 de pagini (cine a mai stat sa le numere avand in 
vedere dinamica procedului legislativ).
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Înțelegem că recoltările ilegale NU sunt doar despre CÂT? Ci mai degrabă despre:
UNDE? deoarece ar putea fi afectate valori ridicate de conservare:
CÂND? & CUM? pentru că modul în care se desfășoară procesul de recoltare a lemnului
poate genera un impact negativ asupra valorilor de mediu sau a drepturilor comunității.
Din această listă de indicatori doar câțiva pot fi cuantificați în volum! 
În cele ce urmează ne vom referi doar la provocarile ce vizeaza acest indicator. 
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Sistemul de combatere a tăierilor ilegale începe și este fundamental influentat de 
de felul în care valorificam lemnul.

Fara o viziune a politicilor forestiere banzarea lemnului pe picior tine loc de strategie
forestiera nationala. 
De zeci de ani silvicultura Romaneasca vinde padurea sub forma unui volum estimat
grosier,  al arborilor in padure inainte de a fi recoltati si nu este preocupata sa
controleze cantitatile care ies din padure; 
IAR ca baza a sistemului de control a instituit marcarea arborilor – adica amprenta unui
ciocan de fier aplicat pe lemn in padure. 
Nu doar ca nu constituie o proba solida in instanta DAR,  MARCA nu poate garanta
nimic despre volumul arborilor exploatati. Acelasi numar de arbori marcati poate sa
insemne un volum de lemn total diferit. 
Important! Sunt aplicabile mai multe modele matematice pentru calculul 

volumului – instituite prin norme! Prin urmare, pentru același inventar (diametru și 

înălțimi), diferențele de volum pot depăși 20%. Si nu am inclus aici erorile de 

măsurare sau subiectivitatea operatorului. 

Ironia este că toate contractele contractele se bazează pe aceste estimări date 

cu două zecimale – astea sunt creditele care intra in SUMAL.

Asta este legislația aplicabilă! În acest fel, considerăm că este legiferata o zona gri 

care nu poate fi controlată !!!
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Este necesara o schimbare sistemului de control (de la curba Gauss inversata la o curba 
normala in ce priveste distributia controalelor). 
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Ce trebuie facut pentru a putea orienta controlul catre prima plasare pe piata?
Care sunt provocarile curente in ce priveste realizarea controalelor? 
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Astazi prin SUMAL personalul cu artiburii de control poate verifica doar dacă transportul
este inregistrat in SUMAL (cod valid), dar nu există o modalitate rapidă de a verifica
volumul sau dacă este aceeași încărcătură cu cea înregistrată. Sistemul nu produce 
probe concludente! 
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Fără a urma această procedură legală, personalul cu atribuții de control nu poate să
verifice pe drumurile publice, decât validitatea codului emis în SUMAL -
NU și a volumului!
NU este reglementat cine suportă costurile privind manipularea și măsurarea lemnului
in situatia in care nu sunt identificate ne-conformitati), aceasta fiind responsabilitatea
celui care coordonează controlul și care se rezolvă “la mica înțelegere”.
În aceste condiții, NU este de mirare că nu există un “apetit” pentru exercitarea a unor
astfel de controale tematice. Iată deci și o explicație de ce mai puțin de 1% din 
transporturile de lemn ce pleacă de la pădure sunt controlate.
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Misiune aproape imposibila fara o verificare automatizata a datelor introduse in SUMAL. 
Sa dam sens eforturilor!
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Modul recunoastere & vectorizare busteni NU a fost dezvoltat /testat in cadrul acestui 
proiect. Exista deja solutii foarte bune care pot fi imbunatatite dupa nevoi.
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Obs. Avand in vedere dimensiunea redusa a lotului de invatare, pentru antrenarea
retelei neuronale, pozele au fost prelucrate aleator (contrast, luminozitate, saturatie, 
schimbare de nuanta, decupare aleatorie).  
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Suntem în fața unui nou început– există resursele disponibile mai trebuie voința 
politică. 
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Este nevoie de o schimbare SISTEMICĂ care sa urmeze noua viziune a politicilor
forestiere nationala, aliniată la valorile, principiile și normele europene si care sa ia în
considerare specificul național.
NU credem in schimbari punctuale! Este nevoie de un pachet legislativ: pornind de la 
un NOU Cod Silvic.
Care sunt direcțiile strategice pe care noi le considerăm relevante?
Doar câteva cuvinte cheie: transparență, prioritizarea controlului, mai mult acces la 
informații, indicatori de performanță pentru organismele de control, instituirea de 
mecanism de preventie si mecanisme de compensare /despagubire pentru pădurile
private, compensarea populatiei defavorizate pentru lemnul de foc. 
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