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Aveți probleme în desfășurarea 
activității zilnice?

Aveți probleme cu administrația silvică 
în derularea contractelor?

82% dintre respondenți spun că în perioada stării de 

urgență au întâmpinat probleme în ceea ce privește 

desfășurarea activității zilnice

54% răspund că în ceea ce privește activitatea 

administrativă nu sunt ptobleme în ceea ce privește modul 

de derulare a contractelor, totuși un procent destul de 

ridicat 46% răspund că sunt probleme în derularea 

contractelor 
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Nu mai pot sa-mi platesc angajații Nu mai gasesc sa angajez personal Nu vin la servici

Sunt bolnavi

Un lucru îmbucurător este că participanții la sondaj nu au raportat probleme legate de starea de sănătate a angajaților.

Cei mai mulți respondenți au probleme cu plata angajaților.

De asemenea, sunt raportate și probleme în ceea ce privește forța de muncă - tot mai mulți operatori economici se plâng de lipsa forței de muncă.

Ce probleme aveți cu angajații?
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Aveți probleme cu vânzarea 
mărfurilor?

Aveți probleme cu achiziția de 
materie primă?

96% dintre respondeți se semnalează faptul că sunt 

probleme cu desfacerea produselor 

Aprovizionarea cu materie primă este o problemă doar pentru 

38% dintre respondenți

62% spun că nu au nici o problemă cu asigurarea materiei prime
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Va contactat un reprezentant al clasei politice 
pentru a discuta despre problemele create de 

aceasta criză?

Daca se prelungește această situație 
excepțională cât estimați că aveți posibilitatea 

de a susține firma?

În ceea ce privește contactul cu clasa politică - 99 % dintre 
respondenți afirmă că nu au fost contactați de nici un 

reprezentant al clasei politice în această perioadă de criză

În ceea ce privește viziunea asupra modului în care poate fi susținută activitatea în 
perioada următoare în condițiile în care această situație critică continuă - 34% dintre 

respondenți estimează că pot funcționa 3 luni, doar 8% - 6 luni. 
Procentul cel mai mare 57% nu pot face o estimare asupra capacității de a susține 

activitatea economică în condiții de criză.



Renuntarea la modificarea Codului Silvic. Amanarea ratelor si avansurilor la partizi pentru o perioada de 60 de zile. Ar fi binevenit un termen de plata de peste 60 zile in contractele cu romsilva

Propuneri: pt RNP: 
1)sa se poata reesalona partizile in lucru fara penalitati
2) intreaga suma a garantiei sa fie folosita pt plata facturilor in curs, noi sa mai platim diferenta.
3) sa putem renunta la partizile cu preturi mari fara penalitati si fara pierderea garantiei care sa poata gi folosita la celelalte obligatii care le avem catre ei.
4) in cazul rezilierii sa putem participa la licitatii imediat fara perioada de restrictie. 5) sa poata fi aplicata forta majora pt toate cele de mai sus

reziliere parchete pe cale amiabila,preturi de vanzare lemn mai mici raportate la piata ,termen de plata materie prima in functie de incasari(termene de incasare peste 60 de zile)

Cautiunile să fie depuse cu document de plată-OP sau CEC,în situația de fată cautiunile și Garanțiile de licitație să se constituie plată masă lemnoasă,cel mai urgent să fie restituit de către fisc TVA-ul,să fie restituite cautiunile de 
la partizile deja terminate și care nu se pot curăța din cauza zăpezii,acest lucru să se execute când situația din teren și bineînțeles din țară o va permite,cei de la ocoalele silvice inclusiv DS spun că ei nu se ating de banii respectivi

Reesalonarea exploatării și a plăților pe fiecare partida, funcție de posibilitățile reale de lucru și de valorificare a lemnului exploatat, făcută la propunerea agentului economic contractant. Modificarea prin acte adiționale a 
condițiilor de plată la 30 zile de la transportul acesteia , așa cum de fapt se prevede în HG 715.

RNP sa scada preturile la masa lemnoasa

Scăderea pretului materialului lemnos pe picor de catre RNP

Renegociere contracte cu romsilva sub mediere ASFOR,preturile in piata lemnului nu mai corespund cu preturile din perioada noiembrie decembrie 2019 cind sau incheiat contractele pentru masa lemnoasa licitata pentru anul 
2020.
Eliminarea concurentei neloiale si a preturilor de monopol din industria lemnului

Sa se ia în calcul garanția și cauțiunea pt plata facturilor masa lemnoasa eșalonat. Sa se stabilească un preț corespunzător al volumului de craci în cadrul licitatiilor

Neprelungirea starii de urgenta si posibilitatea de a rezilia contractele cu Directia Silvica fara pierderea garantiei

termene de plata a MLP 60 zile, pret MLP corelat cu piata produselor din lemn , reziliere contracte pe cale amiabila

Angajarea de zilieri

Propun decalarea termenelor de valabilitate ale autorizațiilor de exploatare si a termenelor de plata catre Directia Silvica

Solutii de ieftinire a materiei prime-lemnul pe picior in concordanta cu pretul pietei la bustean si lemn de foc

O colaborare mai strânsă cu furnizorii direcți de masa lemnoasă DS de ex pt a se pune la punct un sistem de plata cu termene mai bine stabilite întrucât firmele au dificultati si întârzieri cu incasarile

pentru a putea lucra mai departe ar trebui s a accepte si D.S. plata la termen, pentru ca si noi incasam la fel de la partenerii nostri.

Statul român să ajute firmele mici,sa se modifice regulamentul de vânzare prin care firmele să-și plătească masa lemnoasă după terminarea fiecărei postate ar fi cel mai mare ajutor pentru toate firmele

O parte dintre propuneri primite de la cei care au participat la sodaj:
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