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Către, 
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 
Domnului Ministru Costel Alexe  
Spre știință: Domnului secretar de stat Puiu Gelu 
 

Domnule ministru, am analizat cu atenție intenția autorității publice centrale care răspunde de             
silvicultură de a operaționaliza noul soft SUMAL 2.0 începând cu data de 30.10.2020. 

Pornind de la experiențele anterioare, când simpla mutare a serverelor dintr-o locație în alta a               
blocat sistemul două săptămâni și nu a mai lucrat nimeni, lucru pe care nu dorim să se mai repete; 

Din simulările pe care le-am făcut, reiese că cel puțin pentru partizile aflate în lucru, munca de                 
introducere a stocurilor în sistem și reautorizarea partizilor este dublă și inutilă; 

De asemenea, la o primă analiză, considerăm că cel puțin la nivelul sectorului de exploatare               
avem nevoie de o minimă pregătire și testare a softului pentru o perioadă de 30-60 de zile. 

Propunerea noastră este: 
1. Partizile autorizate și aflate în lucru la data 30.10.2020 să fie finalizate și reprimite în SUMAL                

1.0 până la data de 01.03.2021, acolo unde este cazul;  
2. În perioada 01.11.2020 - 31.12.2020 partizile să fie autorizate în SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0,               

agenții economici având obligația de a testa aplicația SUMAL 2.0, însă fără a fi sancționați               
pentru eventualele greșeli de operare; 

3. Începând cu 01.01.2021 întreaga activitate de autorizare a partizilor se va desfășura în SUMAL              
2.0. Partizile nereprimite până la data de 01.03.2021 (punctul 1) vor fi reprimite în SUMAL 1.0,                
reinventariate și reautorizate în SUMAL 2.0.  

4. Începând cu 01.03.2021, stocurile din SUMAL 1.0 se transmit în SUMAL 2.0 și SUMAL 1.0 își                
încetează activitatea. 

5. De asemenea, se impune ca în perioada 30.10.2020 – 01.03.2021 să fie asigurate disponibilitatea              
și accesul la documentele cu regim special utilizate de sistemul SUMAL 1.0. 
Este vorba de 4 luni(01.11.2020 - 01.03.2021) de parțială dublă operare (SUMAL 1.0 și SUMAL               

2.0) care, însă, ar asigura, o acomodare cu noul soft, o testare minimală și un tranzit mai facil între                   
SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0, iar în toată această perioadă se va asigura trasabilitatea masei lemnoase fără                 
a exista sincope în acest sens. 

Similar s-a procedat prin Ordinul CNAS nr. 98/2015 art.1 alin.(2) și alin.(3) prin care a fost                
reglementată utilizarea în paralel a două sisteme de informatice.  

SUMAL este un sistem complex, iar de buna funcționare a acestuia depinde întreaga activitate a               
economiei forestiere din România, orice sincopă sau inadvertență poate produce derapaje pe care cu              
siguranță nu ni le dorim. 

Vă adresăm respectuos rugămintea de a analiza propunerea noastră pentru o bună funcționare             
a economiei forestiere din România și pentru a evita o dublare inutilă a muncii.  
Cu deosebită considerație,   

Președinte,  
Ciprian Dumitru Muscă 
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