
  

  

Scrisoare deschisă adresată  
 
Domniei Sale  

Domnului KLAUS WERNER JOHANNIS, Președintele României 
                             
și   

Consiliului Suprem de Apărare a Țării 
 
 
Excelență, 
Stimați Membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Țării, 

 

Coaliția Natura 2000 România, o federație reprezentativă pentru sectorul conservării biodiversității1, 

și Greenpeace România își exprimă îngrijorarea față de intenția Ministerului Apelor și Pădurilor de 

a renunța la componenta web a aplicației Inspectorul pădurii www.inspectorulpadurii.ro, platformă 

lansată în noiembrie 2016.  

Inițierea și lansarea acestei aplicații au reprezentat un pas important în transparentizarea activităților 

de exploatare a masei lemnoase și de verificare a transporturilor de materiale lemnoase pe 

drumurile publice, legând instrumentele publice deja existente, Radarul pădurilor și componenta 

mobilă a Inspectorului pădurii, de alerte provenite din prelucrarea imaginilor satelitare și aprobările 

legale de exploatări forestiere.  

Din cauza problemelor extrem de grave generate la nivel național prin tăieri ilegale în pădurile 

României, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură a intensificat în ultimii ani 

acțiunile de prevenire și combatere a tăierilor ilegale și a inițiat și dezvoltat instrumente importante 

în sprijinul acestor acțiuni, printre care SUMAL – Sistemul de Urmărire a Materialelor Lemnoase. 

Din 2016, odată cu aprobarea Legii nr. 2/2016 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 
privind securitatea națională a României, prin care fondul forestier a fost declarat obiect al securității 
naționale, Guvernul României a intensificat eforturile de îmbunătățire a instrumentelor electronice 
de urmărire a materialelor lemnoase și a făcut pași importanți pentru transparentizarea activităților 
de exploatare și transport a lemnului, oferind cetățenilor posibilitatea de a se implica în mod activ în 
sesizarea posibilelor tăieri și transporturi ilegale. Deși platforma web a Inspectorului pădurii necesită 
încă o serie de date din pădurile proprietate privată, referitoare la tăierile legale, instrumentul este 
pe deplin funcțional, permițând deja cetățenilor să identifice posibilele tăieri ilegale din zonele de 
protecție strictă și integrală a parcurilor naționale și naturale, respectiv din posibile păduri virgine. 
Imediat ce datele introduse deja din 2016 cu privire la actele de punere în valoare și autorizațiile 

                                                           

1Federația Coaliția Natura 2000 are în prezent 20 membri, organizații active în domeniul conservării 
naturii, a promovării valorilor naturale ca resursă critică pentru dezvoltarea României, care au contribuit în 
mod semnificativ la asigurarea măsurilor de conservare, inclusiv de protecție a patrimoniului natural și 
cultural al țării. 

http://www.inspectorulpadurii.ro/


  

  

parchetelor gestionate de Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA se completează cu același tip de 
date și de la administratorii pădurilor proprietate privată, instrumentul devine și mai util, permițând 
oricărui cetățean să identifice potențialele tăieri ilegale și să alerteze autoritățile, sau să solicite 
informații legate de măsurile care s-au luat la constatarea tăierilor ilegale. În plus, întrucât alerta 
provenită din prelucrarea imaginilor satelitare cu privire la posibile tăieri se dă și la extragerea doar 
a câtorva arbori, instrumentul poate fi foarte util și în prevenirea extinderii tăierilor ilegale, chiar și 
pe suprafețe mici. 
 

Ne exprimăm îngrijorarea față de posibilitatea limitării accesului, sau chiar a închiderii accesului 

public la componenta web a Inspectorului pădurii și ne adresăm Excelenței voastre și Consiliului 

Suprem de Apărare a Țării în speranța că se vor face demersuri pentru continuarea implicării 

cetățenilor în monitorizarea activităților de exploatare forestieră, activități care au un impact 

semnificativ nu numai asupra integrității pădurilor României, dar și asupra resursei de materii prime 

pe care o reprezintă și asupra serviciilor de mediu de care depind sănătatea și siguranța cetățenilor.    

 

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziție pe email: office@natura2000.ro sau la nr de tel: 

0725/963.009.  

 

7 august 2017                                                                            Cu deosebită considerație,  

 

 

 

 

Liviu CIOINEAG, director executiv Coaliția Natura 2000 România 

 

Patricia Pușchilă, director executiv Greenpeace România                                                                                                                                        
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