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Ref. Vizită de lucru a ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, în județul Caraș-
Severin 
 
 

București, 23 iulie 2020 

 
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a efectuat astăzi o vizită de lucru în 
județul Caraș-Severin, alături de ministrul de Interne, Marcel Vela.   
 
Cu această ocazie, demnitarul a fost prezent în rezervația Izvoarele Nerei din Parcul Național 
Semenic - Cheile Carașului și a anunțat că 10.000 de hectare de păduri virgine și cvasivirgine 
din această zonă vor fi incluse în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine. În 
acest moment, 4.800 de hectare de făgete - păduri virgine din zonă fac parte din acest 
catalog. 
 
Ministrul s-a declarat nemulțumit de managementul defectuos al Parcului Național Semenic,  
din ultimii ani. „De când am preluat mandatul de ministru, s-au desfășurat trei anchete ale 
Corpului de Control pe teme ce țin fie de silvicultură, fie de management, fie de investiții, 
iar rapoartele Corpului de Control au fost trimise către Parchet, către Curtea de Conturi, 
către Romsilva, pentru a lua deciziile necesare în vederea eficientizării activității în acest 
județ”.  
 
În Catalogul Național vor mai fi introduse încă 39.960 de hectare de păduri virgine și 
cvasivirgine, în urma licitațiilor fiind desemnați cei care vor realiza studiile de identificare a 
acestor păduri.  
 
„Mi-am asumat, încă de la preluarea mandatului, că voi pune în valoare tot ce are mai frumos 
România, iar la capitolul păduri virgine și cvasivirgine, stăm cel mai bine din Europa. Avem 
două treimi din pădurile virgine și cvasivirgine ale Europei. La preluarea mandatului, erau 
doar 28.000 de ha introduse în catalog, astăzi suntem la 35. 000 ha, iar după finalizarea 
acestor studii, vom mai introduce încă 40.000 de ha. România are cele mai frumoase păduri, 
trebuie doar să le protejăm și mă bucur că în județul Caraș-Severin avem atât de multe 
rezervații naturale. O adevarată bogăție, un adevărat patrimoniu al biodiversității care 
trebuie  protejat!”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. 
 
Județul Caraș-Severin deține cele mai multe păduri virgine și cvasivirgine din România (26%), 
fiind urmat de Hunedoara (14.7%), Maramureș (9.6%), Brașov (8.3%), Prahova (7.8%).   
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De asemenea, ministrul Costel Alexe a adus în discuție și amendamentul din Codul Silvic 
susținut de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și aflat în prezent în dezbatere 
parlamentară, amendament care interzice tăierile la ras în rezervațiile naturale. 
 
„Cât privește tăierile la ras, legislația actuală le interzice în prezent doar în parcurile 
naționale și naturale. Însă, noi avem în țară și peste 700 de rezervații naturale cu o suprafață 
de aproape 300.000 de ha în care, astăzi, tăierile la ras sunt permise. Dacă noul Cod Silvic 
va fi aprobat în forma susținută de minister, tăierile la ras vor fi interzise pe circa 1 milion 
de ha, suprafața însumată a parcurilor naționale și naturale și a rezervațiilor naturale”, a 
mai precizat Costel Alexe.  
 
În cadrul conferinței de presă, ministrul Alexe a subliniat că „suntem pe ultima sută de metri 
cu operaționalizarea SUMAL 2.0, astfel România urmând să aibă cel mai important, 
profesionist  și modern sistem de urmărire a trasabilității masei lemnoase din Europa. Prin 
SUMAL, pădurea va fi monitorizată 24 de ore din 24“. 
 
Totodată, demnitarul a mulțumit ministrului Marcel Vela pentru bunul mers al parteneriatului 
Scutul Pădurii, colaborarea dintre personalul silvic și cel al Ministerului de Interne ducând la 
eficientizarea pazei pădurilor.  
 
Pe de altă parte, ministrul s-a arătat nemulțumit de managementul deșeurilor din Caraș-
Severin, precizând că, deși sistemul de management integrat al deșeurilor este finalizat în 
proporție de 100% în acest județ, nu este încă funcțional. 

 
Programul de astăzi  cuprinde și vizita la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din 
Lupac.  
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