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Ctre,
Guvernul României
Domnului Prim-Ministru Ludovic Orban

Ministerul Mediului Apelor i Pådurilor
Domnului Ministru Costel Alexe

Domnule prim-ministru,
Domnule ministru,
Am analizat cu atentie intenia

operaionaliza

autoritäii

publice centrale care rspunde

de

silvicultur

de a

noul soft SUMAL 2.0 incepând cu data de 30.10.2020 i v comunicm urmtoarele:

Din simulärile pe care le-am realizat, reiese c

cel puin

pentru partizile aflate în lucru, munca de

introducere a stocurilor în sistem i reautorizarea partizilor este inutil.

Pentru toat

industria, _i implicit

si pentru sectorul forestier. 31 decembrie inseamn închidereaanului anterior, inventarierea stocurilor _i
declararea pentru anul urmätor, practic data
stocurilor. De asemenea, la o prim analiz, considerm

de 31 decembrie
este o dat de referint în inventarierea
c cel puin la nivelul sectorului de exploatare

avem nevoie de o minim

pregåtire în vederea acomodäri cu softul pentru o perioad

de 30-60 de zile.

Propunerea noastr este:
Partizile autorizate _i aflate în lucru la data 30.10.2020 s fie finalizate _i reprimite în SUMAL 1.0

1.

pån

la data de 01.03.2021, acolo unde este cazul;

In perioada 01.11.2020 31.12.2020 partizile s fie autorizate în SUMAL 1.0
_i SUMAL 2.0,
agentii economici având obligaia de a testa aplicaia SUMAL 2.0, îns fr a fi sancionai
pentru

2.

eventualele gre_eli de operare;

Incepând cu 01.01.2021 întreaga activitate de autorizare a partizilor se va desf_ura

3.

în SUMAL 2.0.
Partizile nereprimite pân la data de 01.03.2021 (punctul 1) vor fi
reprimite în SUMAL 1.0,
reinventariate _i reautorizate în SUMAL 2.0.
Incepând cu 01.03.2021, stocurile din SUMAL 1.0 se transmit în SUMAL 2.0 _i SUMAL 1.0 î_i

4.

înceteaz

activitatea.

5. De asemenea, se impune ca în perioada 30.10.2020-01.03.2021 s fie asigurat
disponibilitatea si

accesulla documentele cu regim special utilizate de sistemul SUMAL10.
luni(01.11.2020 01.03.2021) de parial dubl operare (SUMAL

Este vorba de 4

-

1.0 _i SUMAL 2.0)
asigura, o acomodare cu noul soft, _i un tranzit mai facil între SUMAL 1.0 _i SUMAL 2.0,
iar în toat accast perioad se va
asigura trasabilitatea masei lemnoase. Similar s-a procedat prin
Ordinul CNAS nr. 98/2015 art.I alin.(2) i alin.(3)
prin care afost reglementat utilizarea în paralel a
dou sisteme de informatice.
SUMAL este un sistem complex, iar de buna
funcionare a acestuia depinde întreaga activitate a
economici forestiere, orice sincop poate
produce derapaje pe care cu siguran nu ni le dorim.
Vá adresm respectuOS
rugmintea de a analiza propunerea noastr pentru o bun funcionare a
economiei forestiere din România i
pentru a evita o dublare inutil a munci.
care,

îns,

Cu deosebit

ar

consideraie,

Pre_edinte,
Ciprian Dumitru Musc
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