
FEDERAŢIA SINDICATELOR SILVA 
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Domnului Secretar de Stat GEORGE MIERLIŢĂ 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

Stimate Domnule Secretar de Stat, 

Vă informăm că, în data de 15.11.2021, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a transmis 

Federaţiei Sindicatelor Silva Notificarea privind intenţia de concediere colectivă a unui număr de 

413 salariaţi, din care 191 personal TESA şi 222 muncitori, începând cu luna decembrie 2021, ca 

rezultat al reorganizării activităţilor, prin aplicarea prevederilor actualizate ale Metodologiei 

privind gradarea unităţilor şi subunităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva şi condiţiile 

minime pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unor structuri ale acestora, precum şi al 

optimizării structurilor organizatorice şi de personal, aprobată prin Hotărârea nr. 15/28.09.2021, 

a Consiliului de Administraţie al R.N.P-Romsilva. 

Începând cu luna martie 2021, Federaţia Sindicatelor Silva a comunicat în repetate rânduri 

conducerii R.N.P-Romsilva faptul că nu susţine o Metodologie de gradare a unităţilor şi 

subunităţilor regiei care să conducă la concedierea colectivă a salariaţilor, solicitând ca, în cazul 

în care aceasta totuşi se va aplica, efectele să aibă un impact minim asupra locurilor de muncă, să 

fie evitată o concediere colectivă la nivelul Regiei Nationale a Pădurilor, iar activitatea unitătilor 

si subunitătilor să nu fie afectată. 

În data de 26.10.2021, Federaţia Silva a formulat o Plângere prealabilă, prin care s-a solicitat 

conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva revocarea Metodologiei, ediţia 2021, şi 

revenirea la aplicarea la nivelul RNP-Romsilva, a Metodologiei pentru gradarea unităţilor şi 

subunităţilor regiei, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 7 /30.07.2014, 

invocând, printre altele, următoarele argumente: 

• Modificarea Codului Silvic prin Legea nr. 197 /2020 urmează să schimbe fundamental, 

începând din anul 2013, modul de valorificare a materialului lemnos provenit din fondul forestier 

proprietate publică a statului. Astfel: 
"Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cel puţin 50% din masa lemnoasă recoltată din fondul 

forestier proprietate publică a statului şi din fondul forestier proprietate publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale se valorifică ca lemn fasonat. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2025, masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate 

publică a statului şi din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se 

valorifică preponderent ca lemn fasonat. 
Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului (. .. ) sau 

proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ

teritoriale sunt obligaţi să ia măsuri pentru încadrarea în prevederile de mai sus." 

• Prin concedierea salariaţilor, Romsilva nu va dispune de forţa de muncă necesară pentru 

a valorifica peste 50% din masa lemnoasă recoltată ca lemn fasonat, începând cu data de 1 

ianuarie 2023. 



• Sistemul integrat de urmărire a masei lemnoase SUMAL 2.0 a îngreunat activitatea 

personalului silvic şi a creat multiple dificultăţi în activitatea ocoalelor silvice (în special în ce 

priveşte punerea în valoare în cadrul contractelor de prestări servicii silvice), necesitând prezenţa 

personalului silvic în teren la toate operaţiunile care presupun utilizarea acestei aplicaţii; 

• Majorarea arbitrară a punctajelor folosite la gradarea unităţilor şi subunităţilor din cadrul 

Romsilva, a fost făcută fără nicio fundamentare tehnico-economică reală, ceea ce denotă, după 

părerea noastră, că nu s-a urmărit altceva decât desfiinţarea anumitor locuri de muncă şi 

concedierea unui anumit număr de salariaţi; 

• Romsilva este regie autonomă de interes naţional, care administrează pădurile 

proprietate publică a statului, iar Federaţia Silva apreciază că, prin concedierea celor 413 salariaţi, 

activitatea unităţilor şi subunităţilor va fi considerabil afectată. 

Stimate Domnule Secretar de Stat, 

În baza prerogativelor legale de care dispuneţi, solicităm sprijinul şi intervenţia 

Dumneavoastră cât mai urgentă la conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pentru 

stoparea concedierii celor 413 salariaţi. 
De asemenea, solicităm sprijinul Dumneavoastră, pentru iniţierea, în regim de urgenţă, a 

unui proiect de act normativ, prin care să fie reglementată asigurarea unui venit lunar de 

completare, suplimentar indemnizaţiei pentru şomaj, în cazul persoanelor ce ar urma să fie 

disponibilizate prin concedieri colective de la R.N.P-Romsilva. 
O astfel de măsură de protecţie socială ar reprezenta un real sprijin pentru personalul afectat 

de concedierea colectivă, urmând să vină în completarea măsurilor reglementate prin Legea nr. 

76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 

Totodată, solicităm organizarea a unei întâlniri între conducerea Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor şi membrii Biroului Executiv al Federaţiei Sindicatelor Silva, în cadrul căreia 

să se analizeze toate posibilităţile pentru a fi evitată o concediere colectivă masivă la Regia 

Naţională a Pădurilor-Romsilva. 

Cu consideraţie, 




