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Către, 

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA 

Ing. Codruț BÂLEA – DIRECTOR GENERAL AL RNP ROMSILVA 

 

Ref. Reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social din data de 12.05.2020 

 

În data de 12.05.2020 a avut loc reuniunea în sistem de videoconferință a 

Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. Reuniunea a fost prezidată de domnul 

Ludovic Orban, prim-ministru al Guvrenului României, participanții fiind reprezentanții 

ministerelor, reprezentanții confederațiilor sindicale și confederațiilor patronale 

reprezentative la nivel național. 

Tema reuniunii a fost pregătirea măsurilor economice de susținere a reluării 

activității economice și readucerea acesteia, cât mai curând posibil, la nivelul anterior 

declanșării epdemiei Covid-19. 

Din partea Confederației Sindicale Naționale Merdian au participat Marian 

Stoicescu, președinte execitiv al CSN Meridian, Maxim Rodrigo, vice-președinte al CSN 

Meridian și Fornea Dumitru, secretar general al CSN Meridian. Printre măsurile prezentate 

de domnul prim-ministru Ludovic Orban au fost menționate următoarele: 

 este pe circuitul de avizare un program de susținere a companiilor medii și mari, 

similar cu IMM Invest; 

 există și alte programe mai mici pe fonduri europene – Programul de Economie 

Socială, în care se alocă granturi pentru companii, cu condiția menținerii timp de 

doi ani a unui număr minim de 5 angajați, fiind o măsură de susținere a campaniei, 

dar și de ocupare a forței de muncă. 

CONFEDERAȚIA CONSILVA 

FEDERAȚIA PENTRU APĂRAREA PĂDURILOR 
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În intervenția sa, domnul Stoicescu Marian a transmis Guvernului României mesajul 

membrilor afiliați, respectiv solicitarea acestora de a se întoarce la muncă pe fondul 

temerilor privind pierderea locului de muncă. De asemenea, a salutat inițiativa prim-

ministrului de a susține companiile mijlocii și mari, însă este necesară găsirea unor soluții 

și în cazul ROMSILVA sau a ocoalelor silvice private, care se află într-o criză financiară 

gravă (programul de lucru a fost micșorat și în consecință salariile au fost diminuate, 

deoarece masa lemnoasă nu se vinde).  

În intervenția sa, la finalul reuniunii, domnul prim-ministru Ludovic Orban a 

menționat faptul că problema tăierilor și a prețului lemnului este cunoscută și atent 

analizată, este o perioadă în care lemnul românesc este mai scump decât cel importat, 

este o conjunctură care, cu siguranță, va fi depășită. 

 

Cu deosebit respect, se solicită conducerii Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva să 

ia măsurile necesare în vederea obținerii de fonduri prin accesarea programelor ce vor fi 

inițiate de Guvernul României, fonduri necesare redresării activității Regiei Naționale a 

Pădurilor Romsilva și a parcurilor naturale și naționale pe care le administrează. 

CSN Meridian, Confederația Consilva și Federația pentru Apărarea Pădurilor își 

prezintă întreaga disponibilitate de a sprijini activitatea RNP Romsilva astfel încât să fie 

posibilă acordarea integrală a drepturilor salariale angajaților săi și respectarea aplicării 

Legii 234/09.12.2019 privind Statutul personalului silvic. 

 

Ing. Marian STOICESCU  

PREȘEDINTE 

 

 

 

 


