Inspectorul Pădurii
Aplicația Inspectorul Pădurii1, la care poate avea acces acum oricine, a fost lansată de
dl. Bogdan Micu, informatician din Brașov,2 în iulie 2016.3 Dl. Bogdan Micu s-a angajat, asta la
cererea dumnealui, ca voluntar la Ministerul Mediului unde în vremea guvernului Dacian Cioloș,
a primit un birou pentru studierea fenomenului furturilor din codrii României. După două luni de
documentare a gândit și propus un sistem grefat pe Radarul Pădurii, apărut în ministeriatul dnei Doina Pană, neaccesbil însă publicului larg, corelat cu soft-ul silvic SUMAL și cu o aplicație
folosită de poliție pentru identificarea mașinilor după numărul de înmatriculare. Produsul a fost
arătat oamenilor din minister care au fost șocați și speriați în același timp atât de transparența
totală a sistemului, cât și de simplitatea lui dar mai ales de implicarea populației în stoparea
furturilor, așa că l-au respins pe loc. Această situație a făcut ca Inspectorul Pădurii să fie lansat
clandestin, în modul următor: Era o zi de vineri din luna iulie 2016, după ora 15 când în minister
birourile erau goale iar dl. Bogdan Micu profitând de ocazie a plasat sistemul pe Internet,
urmărind apoi reacția populației. Surpriza a fost că în week-end Inspectorul a avut câteva mii de
accesări și se dovedea nu numai funcțional dar și foarte eficient. Văzând asta autorul a anunțat un
jurnalalist de la ProTV despre status quo-ul creat în acel sfârșit de săptămână la minister,
cerându-i să fie pe fază dacă, foarte probabil, Inspectorul Pădurii va fi închis. Lucrul aceasta sa întâmplat luni dimineața atunci când aparatul din minister a revenit la serviciu. După ce a
apărut televiziunea și au fost formulate toate explicațiile de rigoare, Inspectorul a fost validat
prin HG 1004 și OUG 51, ambele semnate de dl. premier Dacian Cioloș. Guvernul actual nu
numai că a oprit dezvoltarea sistemului pe motive puerile și birocratice 4, dar l-a restrâns, d-na
Doina Pană, ministrul demisionar, admițând Inspectorul Pădurii ca soft pe care însă nu l-a
implementat integral niciodată5. Cât despre dl. Bogdan Micu, după ce a plecat din Ministerul
Mediului a avut ideea să proiecteze cu lasere închiriate mesaje de susținere pentru masivele
proteste din Piața Victoriei de la București și din orașele Brașov, Cluj și Sibiu din iarna lui
20176, încercând tot în acest an și să pună în practică deja cunoscutul Inspector undeva prin
America de Sud în nu mai puțin agresata pădure amazoniană7.
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