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Anexa 1. Chestionarul AIL Prolemn și răspunsurile primite 

 

1. Care este domeniul principal de activitate al companiei dvs.? 

 

 Ocoale silvice: 109 (32%) 

 Exploatare forestieră: 92 (27%) 

 Industria de prelucrare a lemnului: 79 (24%) 

 Transporturi: 11 (3%) 

 Comerț și alți utilizatori de material lemnos: 47 (14%) 

 

2. Cum evaluați pregătirea implementării sistemului SUMAL 2.0? 
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 În lipsa metodologiei de populare a bazelor de date și de instruire a utilizatorilor, este haotică: 267 

(79%) 

 Sunt aspecte care meritau pregătite mai atent: 56 (17%) 

 Pregătirea implementării este bună: 15 (4%) 

 

3. Considerați extinderea SUMAL 2.0 către urmărirea circulației materialelor lemnoase pe lanțurile de 

prelucrare și comercializare a produselor din lemn ca fiind necesară pentru combaterea tăierilor ilegale?  

 

 

 Este o orientare greșită a controlului și o risipire a resurselor. Controlul eficient este la prima punere 

pe piață: 252 (75%) 

 Este utilă și cu efecte benefice pentru industria lemnului: 51 (15%) 

 Nu știu: 35 (10%) 

4. Cum evaluați funcționalitatea aplicațiilor SUMAL Registru Electronic și SUMAL Avize? 
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 Au o funcționalitate bună: 14 (4%) 

 Sunt necesare îmbunătățiri: 95 (28%) 

 Sunt inaplicabile în puncte esențiale, prin lipsa recepțiilor, a neclarității completării avizelor pentru 

cherestea, lipsa stabilității aplicațiilor și resetarea frecventă cu pierderea datelor: 201 (60%) 

 Nu știu: 28 (8%) 

 

5. În ce măsură credeți că va fi afectată activitatea companiei dvs.? 

 

 Mai puțin de 10%. Dificultăți pe termen scurt: 30 (9%) 

 Între 10-50%. Blocaje pe termen mediu (1-3 luni): 165 (49%) 

 Peste 50%. Blocaje pe termen lung, cu efecte sistemice asupra industriei lemnului: 114 (34%) 

 Nu știu: 29 (8%) 
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