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Ref: Ministrul mediului, apelor și pădurilor: „Astăzi, ȋn România se taie, ȋntr-un an, 

aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele 

oficiale.” 

 

 

 

București, 22 noiembrie 2019 

 

 

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Costel Alexe, a susținut vineri, 22 noiembrie, o 

conferință de presă având ca temă clarificarea rezultatelor Inventarului Forestier Național – 

Ciclul II – 2013-2018(IFN). La eveniment, alături de ministru, a participat și Gheorghe Marin, 

șeful departamentului IFN din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în 

Silvicultură „Marin Drăcea”- ICAS, care a prezentat și a explicat rezultatele IFN II. 

„Primul lucru pe care am vrut să ȋl văd când am venit la minister a fost raportul Inventarului 

Forestier Naţional. Eram familiarizat cu subiectul din discuțiile de la Comisia de Mediu din 

Cameră și din articolele din presă, însă eram curios să văd varianta oficială. Am descoperit 

acolo nişte cifre şocante, atât de şocante ȋncât la prima citire mi-a fost greu să le cred. L-

am chemat la Minister pe domnul Marin Gheorghe, responsabilul pentru realizarea IFN, să 

ȋmi explice exact cum s-a derulat tot procesul de documentare, care au fost tehnicile 

folosite, care sunt indicatorii, iar după ce am ascultat toate explicaţiile, vă spun că am 

acceptat ȋn integralitate acest raport. Datele de acolo sunt reale”, a menționat ministrul 

Costel Alexe, confirmând că „astăzi, ȋn România se taie, ȋntr-un an, aproximativ 38,6 

milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale”.   

 

”Diferența de la 18,5 milioane de metri cubi la 38,6 milioane metri cubi reprezintă tăieri 

neautorizate. Astăzi, cele mai mari probleme de tăieri neautorizate le avem în pădurile 

proprietate privată, apoi în pădurile autorităților publice locale și, pe locul trei, în pădurile 

administrate de RNP Romsilva” a arătat ministrul Alexe. 

 

De asemenea, ministrul mediului, apelor și pădurilor, a anunțat nu numai că acceptă datele 

din acest studiu, dar a și decis să aloce toate resursele financiare şi logistice pentru a derula 

şi Ciclul III al Inventarului Forestier Naţional.  

 

Referindu-se la Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos – SUMAL, ministrul Costel Alexe 

a spus că urmează să participe la o întâlnire cu STS  unde se va discuta modul în care se 

poate grăbi operaționalizarea acestui sistem (resurse umane, materiale, logistice). 

„Am refuzat categoric termenul de iulie 2020 pentru punerea în funcțiune a SUMAL! Am 

dublat resursa umană, logistica și sper ca la începutul anului viitor să-l avem operaționalizat.  
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Am găsit resursele financiare astfel încât hărțile satelitare să poată fi accesate la o rezoluție 

foarte bună, cu trecerea de două ori peste areal, pentru ca Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor, toți factorii interesați, facultăți de silvicultură și toți cetățenii României să aibă 

acces la ele. De asemenea, consider că, în urma dezvoltării SUMAL, Inspectorul Pădurii va 

avea un grad de accesabilitate din partea populației, atât de ridicat încât să putem stopa 

acest flagel”. 

Gheorghe Marin, directorul IFN, a amintit și de existența hărților de risc, în care, de 

exemplu, se pot identifica arealele unde există tăieri ilegale de arbori (de la 300-500 metri 

cubi la hectar), în special în zonele montane din județele Suceava, Neamț, Vâlcea, Gorj, 

Hunedoara, Cluj, Alba, Argeș - zona limitrofă cu județul Brașov.   

Ministrul mediului, apelor și pădurilor a ținut să mulțumească în mod special tuturor 

cetățenilor care s-au implicat în protejarea pădurilor României. 

 „În continuare simt nevoia să fac ceva ce trebuia făcut de multă vreme. Vreau să mulţumesc 

tuturor românilor care s-au implicat de-a lungul anilor, care au urmărit şi au sesizat de-a 

lungul anilor transporturile ilegale cu lemn, tuturor românilor care au demonstrat prin 

vigilenţa lor că le pasă. Iată că datele privind ritmul în care pădurea României dispare sunt 

mult mai grave decât credeam cu toții. Atât de grave, încât unii au încercat să le ascundă 

de ochii publicului. Din fericire, nu au reușit. Mi-am asumat să repun ȋn funcţiune toate 

instrumentele prin care să puteţi ajuta şi mai mult de acum ȋnainte. Vom face lucruri bune 

ȋmpreună şi vom pune frână odată pentru totdeauna mafiei lemnului”, a subliniat ministrul. 
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