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Considerați utilă modernizarea 
SUMAL ?

Care din funcționalitățile SUMAL le considerați 
utile?

Eliminarea avizelor de însoțire în format hârtie ?

62% dintre respondenți consideră că modernizarea 

SUMAL este utilă.

53%  dintre cei care au răspuns la sondaj consideră utilă 

eliminarea avizelor pe hârtie.
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86%

14%

DA 86% NU 14%

Eliminarea dispozitivului special de 
amprentare a lemnului rotund ?

Eliminarea necesității introducerii de 
două ori a acelorași date ?

54% dintre respondeți consideră utilă renunțarea la 

folosirea dispozitivului special de amprentare a lemnului 

rotund

86% dintre respondenți consideră utilă corectarea situației atipice 

prin care, pentru a se ține evidențe în SUMAL, era necesară 

introducerea manuală de mai multe ori a aceluiași aviz de 

însoțire a materialului lemnos

Care din funcționalitățile SUMAL le considerați utile?



58%

42%

DA 58% NU 42%

Eliminarea registrului de intrări / ieșiri pe hârtie ? Eliminarea erorilor de poziționare GPS ?

58 % dintre respondenți văd utilă eliminarea în format 

letric a registrului de intrări/ieșiri - acesta urmând să 

devină registru elecronic

85% dintre respondenți consideră utilă eliminarea erorilor de poziționare. Terminalele 

GPS precum și modul de înregistrare a coordonatelor nu oferă precizia solicitată prin 

legislație. Astfel, sunt tot mai frecvente cazurile în care lemn recoltat legal este 

considerat fără proveniență.

Care din funcționalitățile SUMAL le considerați utile?
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81%

19%
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Considerați necesară transparentizarea activității 
firmelor pentru reducerea infracționalității în 

domeniul silvic ?

Considerați că transparentizarea activității 
SUMAL 2.0 va avea ca efect corectarea 

imaginii actuale a sectorului ?

81% dintre respondenți susțin necesitatea transparentizării 

activității operatorilor economici, ca un mijloc de luptă 

împotriva infracționalității din domeniul silvic.

Doar 41% consideră că prin SUMAL se va reuși corectarea imaginii pe care o are 

sectorul forestier.

41%

59%

DA 41% NU 59%



Considerați utilă o prezentare a funcționalității SUMAL 2.0 ?

83% dintre respondenți consideră utilă o prezentare a modului de operare a SUMAL 

2.0. La mai bine de 30 zile de la data anunțării lansării SUMAL 2.0, autoritatea nu a 

prezentat noul SUMAL 2.0.
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