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CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI,

DOMNULUI LUDOVIC ORBAN – PRIM MINISTRUL ROMÂNIEI,

DOMNULUI COSTEL ALEXE – MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR,

STIMAȚI DOMNI,

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR,  asociație  patronală  și  profesională a
operatorilor economici din domeniul exploatărilor forestiere și industrializării lemnului, având în vedere
situația medicală și economică deosebită pe care o traversează în prezent România, vă supunem atenției
următoarele:

PROPUNERI DE NATURĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ

Economia  României  trebuie  să  rămână  funcțională  chiar  dacă  viteza  ei  încetinește.  Domeniul
exploatărilor forestiere asigură încălzirea cu lemn de foc pentru un important număr de familii la nivel
național. Pentru întărirea capacității de supraviețuire economică a operatorilor economici din domeniul
economiei forestiere, în scopul păstrării locurilor de muncă, considerăm necesare:

1. Plata TVA să se facă la încasarea facturilor nu la emiterea acestora.
2. Amânarea la  plată  a  tuturor  sumelor  datorate  de companii  bugetului  de stat,  pe o perioadă de

minimum 90 de zile, această perioadă putând fi modificată în funcție de evoluția situației, începând
cu datoriile aferente lunii februarie. Reeşalonarea la plată a acestor datorii pe o perioadă de timp de
9 - 12 luni, după reînceperea activității economice.

3. Scutirea de la plata tuturor contribuțiilor și impozitelor pe salarii pe o perioadă de minimum 90 de
zile, această perioadă putând fi modificată în funcție de evoluția situației.

4. Subvenționarea salariilor până la nivelul salariului minim pe economie pe o perioadă de minimum
90  de  zile,  această  perioadă  putând  fi  modificată  în  funcție  de  evoluția  situației.  Propunere
alternativă  -  Introducerea  unui  nou caz  de  suspendare  a  contractului  de  muncă  de  tip  “șomaj
tehnic”, având ca premisă situația actuală, iar nu doar motive tehnologice sau similare, în cadrul
căruia să se acorde salariaților o indemnizație suportată parțial de angajator și parțial de către stat.

5. Anularea impozitelor și taxelor locale pentru persoanele juridice, pentru primul semestru al anului
2020.

6. Acordarea de linii de finanţare nerambursabile sau cu dobândă 0 pentru plata angajaţilor.
7. Compensarea  datoriilor  statului  cu  sumele  datorate  de  companii  pentru  bugetul  de  stat  în

următoarele  90 de zile  şi  acordarea de garanţii  guvernamentale  companiilor  pentru a  contracta
finanţări bancare pentru susţinerea activităţii curente.

8. Ca urmare a situației de urgență, angajatorul ar trebui să poată lua cât mai rapid măsuri referitoare
la  timpul  de  muncă,  programul  de  lucru  și  locul  muncii  în  mod  unilateral  sau  cel  mult  cu
consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, iar nu cu acordul fiecărui salariat; aceste
posibilități de flexibilizare vor deveni ineficiente în raport cu atingerea scopului atât timp cât este
necesar acordul fiecărui salariat  (pentru salariați,  individual, fiind suficientă informarea în timp
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util).
9. Este necesară o procedură medicală specială în vamă, pentru a evita intrarea în carantină de 14

zile a șoferilor care vin din zone afectate. Acest fenomen poate duce repede la epuizarea efectivului
de șoferi, disponibil la nivelul transportatorilor din România.

Solicităm  sprijinul  Guvernului  în  relația  cu  Banca  Naţională  pentru  reducerea  dobânzii  de  politică
monetară  cu  minim  1  punct  procentual  şi  modificarea  reglementărilor  privind  expunerile  de  risc  şi
încurajarea băncilor comerciale pentru:

1. amânarea la plată a ratelor şi dobânzilor pentru persoanele fizice, pe o perioadă de minimum 90 de
zile, fără marcarea acestor credite ca fiind restructurate.

2. reînnoirea liniilor de finanţare pentru companii care sunt scadente în următoarele 90 de zile, pe o
perioadă  de  minimum  6  luni,  fără  garanţii  suplimentare,  fără  a  se  reduce  expunerile  şi  fără
marcarea acestor credite ca fiind restructurate.

3. amânarea la plată a ratelor şi dobânzilor pentru creditele de investiţii şi pentru orice alte credite cu
grafic de rambursare, pe o perioadă de minimum 90 de zile şi reeşalonarea acestor datorii pe o
perioadă de 9 -  12 luni,  fără  marcarea acestor  credite  ca fiind restructurate  şi  menţinerea sau
reducerea marjelor de dobândă la credite în sold.

Un sprijin real pentru traversarea în siguranță a turbulențelor și a panicii cauzate de pandemie ar fi realizat
prin plafonarea dobânzilor, oprirea executărilor silite, interdicția timp de un an a evacuării din locuința
familială, prohibiția vânzării speculative a creanțelor bancare și conversia în lei a creditelor în valuta, la
cursul istoric, din data contractării creditelor.

Solicităm sprijinul Guvernului și al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în relația cu RNP Romsilva
în ceea ce privește prelungirea termenelor de plată a facturilor aferente contractelor de vânzare cumpărare
masă lemnoasă pe picior, pe o perioadă de minimum 90 de zile, această perioadă putând fi modificată în
funcție  de  evoluția  situației.  De  asemenea,  solicităm  anularea  penalităților  de  întârziere  în  aceste
contracte, până la reîntoarcerea la normal a situației medicale.

ACTUALIZAREA PERIODICĂ A STĂRII OPERATORILOR ECONOMICI DIN DOMENIUL
EXPLOATĂRILOR FORESTIERE ȘI INDUSTRIALIZĂRII LEMNULUI

Începând  cu  data  de  16.03.2020  ASOCIAȚIA  FORESTIERILOR  DIN  ROMÂNIA  –  ASFOR  a
operaționalizat un centru de informare, un mecanism de comunicare în timp real cu operatorii economici
din domeniul economiei forestiere pentru a centraliza informații privind situația economică și medicală pe
care  o  parcurg  în  această  perioadă.  Informațiile  colectate  vor  fi  transmise  în  timp  util  Guvernului
României și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

De asemenea, exemplele de bune practici în ceea ce privește măsurile de supraviețuire economică vor fi
transmise în cadrul rețelei și vor fi publicate pe site-ul https://asfor.ro .

Cu deosebit respect, 

PREȘEDINTE,

 Ciprian Dumitru Muscă 

https://asfor.ro/

