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 Art. 3 alin.(11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor 

referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul 

spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund 

precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care 

introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn reglementează că 

“ Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL,  obligaţiile utilizatorilor SUMAL,  

precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate se aprobă prin ordin al 

conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se publică în Monitorul 

Oficial al României.”  

 Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, 

precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate a fost aprobată prin 

Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014,  publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 21 octombrie 2014. 

Prezentul proiect de ordin modifică şi completează metodologia mai-sus amintită şi 

reglementează următoarele:  

 Stabileşte clarificări în utilizarea aplicaţiilor client de  către profesionişti; 

 Modul de constituire a gestiunilor temporare, procedurile de urmat şi obligaţiile profesioniştilor; 

 Clarificări cu privire la utilizarea SUMAL Ocol  de către profesionişti; 

   Clarficări în ceea ce priveşte utilizarea SUMAL Agent pentru activitatea de exploatare forestieră 

şi pentru activitatea din depozitele de materiale lemnoase şi în centrele de sortare şi prelucrare 

primară a lemnului; 

    Clarificări cu privire la modul de raportare în SUMAL a datelor rezultate lunar şi posibilităţile de 

modificare a acestora;     

   Clarificarea transbordării materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul; 

  Clarificarea modului privind circulaţia materialelor lemnoase prevăzute de Legea nr. 144/2000, 

republicată, şi de Legea nr. 33/1996, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate în urma 

prelucrării; 

      Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să fiţi de acord cu elaborarea proiectului de ordin pentru 

modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile 

utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, 

aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014. 
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