ORDIN
privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a
materialelor lemnoase reglementat prin 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, aprobate prin HG 1004/2016
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 166344/DI din 29 decembrie 2016 al Direcţiei politici, strategii şi
proiecte în silvicultură,
în temeiul prevederilor art. 3, alin (2) și alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1004/2016,
în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul
Ordin:
Articol unic. - (1) Se aprobă Metodologia de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de
urmărire a materialelor lemnoase prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Cristiana Pașca Palmer
Bucureşti,
Nr.

ANEXĂ la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. …… din …….
METODOLOGIA
de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase
CAPITOLUL I
Structura de informații a Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase
Art. 1. Pentru fiecare din aplicațiile prevăzute la art. 3 din HG 1004/2016 minimum-ul de informații care se
introduc în sistem pe perioada de testare este cel prevăzut în Anexa 1 la prezenta Metodologie:
Art. 2. Categoriile de utilizatori care realizează testarea aplicațiilor SUMAL sunt cele prevăzute la art. 4 alin.
(1) – (8) din Normele 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, aprobate prin
Hotărârea de Guvern nr. 1004/2016, publicat în MO nr. 1046/23.XII.2016.
CAPITOLUL II
Procedura de testare a Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase
Art. 3. - (1) Utilizatorii, așa cum sunt reglementați prin Hotărârea de Guvern nr. 1004/2016 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, care optează pentru
realizarea testării, desemnează persoana/persoanele împuternicită/împuternicite pentru testarea aplicațiilor
SUMAL. În prezenta metodologie, aceste persoane vor fi denumite persoana utilizatorului.
(2) Persoanele desemnate se comunică de utilizatori Gărzilor forestiere, denumite în continuare GF, competente
teritorial sau, după caz, direcției cu atribuții de control silvic și cinegetic din cadrul autorității publice centrale
care răspunde de silvicultură.
(3) Pentru persoanele desemnate, GF, respectiv direcția cu atribuții de control silvic și cinegetic din cadrul
autorității publice centrale care răspunde de silvicultură operează în sistem în vederea generării conturilor de
utilizatori și a parolelor.
(4) Generarea şi transmiterea conturilor și respectiv a parolelor de acces se realizează automat, pe baza
informațiilor operate în condițiile alin. (3), cu respectarea dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(9) ale Metodologiei
aprobate prin Ordinul nr. 837/2014 al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură, publicat în Monitorul
Oficial nr. 761 din 21.X.2014.
(5) Persoanelor utilizatorilor care au conturi create în Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor
lemnoase, pe baza Metodologiei aprobate prin Ordinul nr. 837/2014, li se acordă acces în vederea testării conform
prezentei metodologii.
Art. 4. Testarea aplicațiilor SUMAL se realizează corespunzător drepturilor de acces reglementate prin
prezenta Metodologie, prevăzute în Anexa 2.
Art. 5. - (1) Categoriile de utilizatori SUMAL instituite prin art. 3 al Metodologiei aprobate prin Ordinului nr.
837/2014 sunt echivalentul persoanelor utilizatorului așa cum s-a definit la Art. 2 alin. (1).

(2) Prin prezenta metodologie se constituie ca persoane ale utilizatorului și:
a) ofiţeri şi subofițeri din cadrul Jandarmeriei Române;
b) angajați ai unităților specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor.
(3) Pentru obținerea contului de utilizator și a parolei de acces pentru persoanele utilizatorului sunt aplicabile
dispozițiile Ordinului nr. 837/2014 pentru utilizatori.
(4) Pentru obținerea contului de utilizator și a parolei de acces pentru persoanele utilizatorului în cazurile
prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) din prezenta Metodologie sunt aplicabile dispozițiile art. 3 alin. (3) ale
Metodologiei aprobate prin Ordinul 837/2014.
(5) Pentru obținerea contului de utilizator și a parolei de acces pentru persoanele utilizatorului în cazurile
prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din prezenta Metodologie, GF are obligaţia de a introduce în SUMAL datele
persoanelor desemnate de utilizatori pentru a accesa SUMAL, setând ca angajator unitatea specializată atestată
pentru lucrări de amenajare a pădurilor şi funcţia "AMENAJIST", cu verificarea prealabilă a validității
adresei/adreselor de e-mail ale persoanelor desemnate.
CAPITOLUL III
Dotările necesare utilizatorilor pentru testarea aplicaţiilor
Art. 6. - Utilizatorii aplicaţiilor care realizează testarea sunt obligați să dețină:
(1) telefon mobil sau tabletă care să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minimale:
a) conexiune de date mobilă
b) receptor GPS integrat
c) sistem de operare: Android 2.2 sau oricare dintre versiunile următoare acesteia sau Windows Phone 8
sau IOS;
(2) abonament de date care să asigure trafic de cel puţin 100 MB/lună;
(3) aplicaţia corespunzătoare utilizatorului așa cum este reglementată prin art. 4 din Metodologia aprobată prin
HG 1004/2016 pusă la dispoziție gratuit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură pe
telefonul mobil sau tabletă;
(4) Dotările pe care le au utilizatorii pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Metodologia aprobată prin
OM 837/2014 sunt suficiente, cu excepția aplicației.
Art. 7. - Procedura de instalare a fiecărei aplicaţii pentru testare se aduce la cunoștință utilizatorilor pe site-ul
www.mmediu.ro.
Art. 8. Baza de date de testare realizată în perioada de testare este diferită de baza de date de producție.
Art. 9. - (1) În perioada 13 – 19 ianuarie 2017, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va
organiza sesiuni de pregătire cu personalul din cadrul GF cu privire la modul de utilizare a aplicațiilor.
(2) În perioada 20 ianuarie – 31 martie 2017, utilizatorii pot testa toate aplicațiile SUMAL reglementate prin
HG 1004/2016.
(3) În perioada 1 – 23 aprilie 2017, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură realizează
prelucrarea informațiilor rezultate în urma testării și emite, după caz, proiectul de act normativ pentru
implementarea SUMAL.
(4) Pentru testare, utilizatorilor li se solicită să îndeplinească acțiunile specifice aplicației utilizate, așa cum sunt
dispuse prin HG 1004/2016.
(5) În scopul testării, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură pune la dispoziția utilizatorilor,
pe site-ul www.mmediu.ro manualul de utilizare pentru toate aplicațiile.
(6) Utilizatorilor li se solicită ca, în perioada de testare, la fiecare sfârșit de lună, să comunice pe adresa de email serviciul.sumal@mmediu.ro eventualele observații și disfuncționalități constatate în perioada de probă.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 10. - (1) Eliberarea acordurilor de distribuire şi utilizare a formularelor de avize de însoţire a materialelor
lemnoase prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu completările ulterioare, până la intrarea în vigoare
a HG 1004/2016, se face în condiţiile reglementate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și
piscicultură nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a
acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special.
(2) Acordurile pentru formularele pentru documentele cu regim special prevăzute la alin. (1) se emit în raport
cu necesarul pentru perioada de aplicabilitate rămasă a Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 şi nu pot fi utilizate
după încetarea valabilității acesteia.
(3) Până la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1004/2016, GF, la solicitarea emitenților de
documente cu regim special reglementate de acest act normativ, vor elibera acestora acorduri de distribuire şi
utilizare pentru obținerea formularelor de avize de însoţire a materialelor lemnoase, având modelul prevăzut de
această hotărâre, cu respectarea dispozițiilor Ordinului 836/2014.
Art. 11. - (1) Rezultatele testării în conformitate cu prezenta metodologie a aplicațiilor SUMAL vor fi folosite
la elaborarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum
şi la standardizarea informațiilor, structura şi modalitatea de transmitere a acestora.
(2) În perioada testării prevăzute la art. 9, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi GF vor
prelua observațiile formulate de participanţii la testare și transmise; acestea vor fi analizate de direcțiile de
specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură şi de specialiștii IT în vederea
îmbunătăţirii reglementărilor şi a optimizării aplicaţiilor SUMAL testate.

Anexa 1.
Informații minime care se folosesc în perioada de testare pentru aplicațiile SUMAL corespunzător funcțiilor aplicațiilor
Aplicația SUMAL

Funcția aplicației

Date minimale folosite în aplicație pentru testare

Aplicaţia SUMAL Amenajament
culegerea şi prelucrarea
informatică a informaţiilor necesare
elaborării amenajamentelor silvice;
a)

introducerea proceselor-verbale ale
conferințelor I şi II pentru amenajarea
pădurilor, a procesului-verbal de
recepţie, a avizului Comisiei tehnice
pentru silvicultură şi a ordinului de
aprobare;
c) introducerea bazei de date finale
pentru suprafeţele amenajate şi a hărţilor
aferente în format GIS.
b)

a) Pentru descriere parcelară:
- suprafața (ha)
- expoziția (E, V, S, N)
- tip pădure
- tip stațiune
- pantă (°)
- expoziție
- lucrărin executate
- lucrari propuse
- compoziţia actuală
- compoziție țel;
b) Pentru descriere arboret
- consistență
- varsta (ani)
- crestere (m.c./an/ha)
- diametrul mediu (cm);
- înălţimea medie (m);
- numărul de arbori la hectar
- indicele de densitate;
- clasa de producţie (1 ... 5);
- volumul pe specii (mc);
- creşterea curentă pe specii (mc/an/ha);
- clasele de diametre şi clasele de calitate.
c) Pentru suprafețele de probă
- numărul suprafeței de probă
- specia arborelui inventariat
- proveniența (sămânță, lăstari, drajoni, butași)
- diametrul arborelui (cm)
- coordonatele suprafeței de probă (în sistem STEREO 70)
Conform formularelor standardizate existente

Formate acceptate conform serviciilor web în format standardizat OGC și
care se caracterizează prin:
- accesibilitate printr-o aplicație web GIS care folosește interfețe
standard OGC

-

-

serviciul web cu date vector vor fi disponibile pentru download în
format vectorial și sub forma de servicii standard OGC (WMS si
WFS);
serviciul web cu date raster (background) va fi disponibil sub forma
de serviciu OCG (WMTS) pentru integrare in aplicații web GIS

Aplicaţia SUMAL Ocol
a) introducerea fişelor de proprietate
pentru suprafeţele din fond forestier
naţional, administrate sau pentru care se
asigură serviciile silvice pe bază de
contract;
b) introducerea datelor referitoare la
terenurile din afara fondului forestier
naţional, acoperite cu vegetaţie forestieră;
c) introducerea şi actualizarea listelor
cu proprietarii persoane fizice şi juridice;
d) declararea dispozitivelor de marcat
aflate în dotare;
e) emiterea delegațiilor de marcare;

f) generarea carnetelor de inventariere
şi a fişelor de evidenţă a înălţimilor
măsurate;

g) generarea rapoartelor de utilizare a
dispozitivelor de marcat;

h) calculul şi generarea actelor de

-

proprietar (pers fizică/juridică)
tip act proprietate
date amplasament proprietate (UP, ua)
suprafața (ha)
nr cadastral/nr act proprietate
proprietar (pers fizică/juridică)
tip act proprietate
suprafața (ha)
nr cadastral/nr act proprietate
nume, prenume / denumire
domiciliu / sediu
CNP / CUI
tip dispozitiv
numărul de identificare al dispozitivului
unitate silvică
nr delegație
dispozitiv de marcare pentru care se emite delegația
data emitere delegație
data începutului folosirii dispozitivului
data sfârșitului folosirii dispozitivului
culoarea folosită la amprentarea dispozitivului
responsabil marcare
act proprietate
UP
ua
UP
ua
specia
categoria de diametre
clasa de calitate
responsabil dispozitiv de marcare
numărul delegației
tip dispozitiv
numărul de identificare al dispozitivului
data marcării
UP
ua
Proprietar
natura produs
număr de arbori
Număr act

punere în valoare (APV);

i) verificarea APV;

j) aprobarea APV;
k) modificarea/anularea/casarea APV;
l) emiterea/prelungirea/suspendarea/m
odificarea şi retragerea autorizaţiilor de
exploatare;
m) generarea autorizaţiei de
exploatare;

n) generarea formularului procesuluiverbal de predare spre exploatare;

o) înregistrarea proceselor-verbale de
controlul al exploatării cu evidenţierea
prejudiciilor constatate; înregistrarea
proceselor-verbale de constatare a
calamităților;
p) înregistrarea actelor de constatare
încheiate la expirarea termenelor din
autorizația de exploatare;
q) generarea proceselor-verbale de
reprimire parţiale/finale cu evidenţierea
stocurilor;

- volume pe specii/sortimente
- an producție
- tip dispozitiv
- numărul de identificare al dispozitivului
- semințiș utilizabil (%)
- vârsta
- diametrul mediu central
- înălţimea
- număr de arbori
- Data verificării
- UP
- ua
- specie
- categoria de diametre
- înălţime
- clasă de calitate
Numele persoanei care aprobă conform competenței
Numele persoanei care modificarea/anularea/casarea conform
competenței
Numele persoanei care emite/prelungește/suspendă/modifică/retrage
autorizația de exploatare conform competenței
-

Titular autorizație
Prestator
cumpărător masa lemnoasă
emitent avize
termene de exploatare
volum autorizat la exploatare
Persoana autorizată pentru exploatare
număr arbori din APV
delimitare parchet
schiță parchet
delimitare platformă primară
semințiș utilizabil
suprafață ocupată de semințișul utilizabil
Persoana autorizată pentru exploatare
Stadiul exploatării
arbori prejudiciați (specie, număr, volum)
respectarea regulilor de exploatare
Data începerii manifestării factorului de calamitate
Data încetării manifestării factorului de calamitate
Număr
Data
constatări privind respectarea regulilor de exploatare
Număr
Data
constatări privind respectarea regulilor de exploatare

r) înregistrarea proceselor-verbale de
confiscare a materialelor lemnoase;

s) personalizarea aplicaţiei SUMAL;
t) generarea de rapoarte la nivel de
ocol silvic/administrator de păduri sau
structurile de rang superior

- Număr
- Data
- Categoria materialului lemnos confiscat (specia, sortiment, volum,
valoare)
- User name
- Parolă
- APV
- Borderou
- lista specii
- volume pe specii/sortimente
- partizi în exploatare
- avize transport emise
- volumul/specii transportat din achiziție/transbordare
- volumul/specii transportat din confiscare
- volumul/specii transportat din alte situații

Aplicaţia SUMAL Agent —
Registrul electronic
generarea proceselor-verbale de
sortare a materialelor lemnoase depozitate
prin înregistrarea cantităților şi
sortimentelor supuse sortării şi a cantităților
şi sortimentelor rezultate;
b) generarea proceselor-verbale de
debitare a materialelor lemnoase prin
înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor
supuse debitării şi a cantităţilor şi
sortimentelor rezultate;
a)

c) generarea proceselor-verbale de
transformare a materialelor lemnoase prin
alte metode decât debitarea și înregistrarea
cantităţilor şi sortimentelor supuse
transformării şi a cantităţilor şi
sortimentelor rezultate;
d)
generarea proceselor-verbale de
consum prin înregistrarea cantităţilor si
sortimentelor supuse consumului intern;

e) înregistrarea ieşirilor de materiale
lemnoase din depozite;

f) înregistrarea ieşirilor de lemn şi
produse din lemn, care nu fac parte din

-

depozit
categoria de material lemnos rezultată prin sortare (specia,
sortimentul)
volumul categoriei rezultat prin sortare

-

depozit
utilaj
specia
sortimentul intrat în debitare
volum intrat în debitare
categoria de material lemnos rezultată prin debitare
volumul rezultat prin debitare
Depozit
utilaj
specii
sortiment
volum rezultat pe specie si sortiment

-

Număr proces-verbal
Dată proces-verbal
depozit
specia din care face parte sortimentul consumat
volumul consumat
seria documentului de însoțire a transportului
numărul documentului de însoțire a transportului
depozit
specie
cantitate
specie
sortiment

categoria materialelor lemnoase, rezultate în
urma procesării;
g) generarea de rapoarte de producţie.
Aplicaţia SUMAL Wood-Tracking
a) înregistrarea şi confirmarea
provenienţei materialelor lemnoase
transportate;
b) înregistrarea avizului de însoţire;
c) înregistrarea destinatarului;
d) înregistrarea locului de descărcare;
e) înregistrarea datelor de identificare
ale mijlocului de transport;
f) înregistrarea volumelor transportate
pe specii şi sortimente în cazul cubajului
tehnic;
g) completarea specificației în cazul
stabilirii volumului prin inventarierea piesă
cu piesă;
h) generarea codului unic online sau a
codului offline după caz;
i) înregistrarea momentului începerii
transportului, a timpului în care se
efectuează transportul şi a momentului
finalizării transportului;
j) înregistrarea traseului parcurs de
mijlocul de transport de la locul începerii
transportului materialelor lemnoase până la
locul de descărcare;
k) confirmarea descărcării materialului
lemnos;
l) generarea avizului de însoţire a
materialelor lemnoase în format PDF.

-

volum

cele existente
Date- ”DESTINATAR”;.
-Nume
-Prenume
-CNP
-Adresa
-CUI
- ”PUNCT DE DESCĂRCARE”:
-județ (select din listă),
-localitate (select din listă),
-stradă,
-număr imobil;
-”DISTANȚA DE TRANSPORT
- „KM la bord” de la momentul încărcării.
-Nume șofer și CNP si istoric pe șofer.
-restricțiilor referitoare la:
-specii transportat de la locul recoltării;
-Volumul/specii transportat de la depozit (inclusiv SUMAL
Agent);
-Volumul/specii transportat din Achiziție/Transbordare;
-Volumul/specii transportat din Confiscare;
-Volumul/specii transportat din Alte situații;
- Tip transport: implicit auto (1 sau 2 remorci)/ la alegere
container sau vagon
-Număr de înmatriculare + Poză la fiecare remorcă

Aplicaţia SUMAL Acord
a) emiterea/suspendarea/acordurilor de
distribuire şi utilizare a documentelor cu
regim special;

b) generarea seriei şi numărului pentru
registrele electronice;

-număr acord
-stare acord
-Garda Forestieră
-persoana juridică beneficiară a acordului
-denumire
-data înființare
-obiect de activitate
-CUI
-adresa
- username
- parolă
- acord

c) înregistrarea documentelor cu regim
special eliberate profesioniștilor.

Aplicaţia SUMAL IWoodTracking
a) verificarea datelor culese din teren
la întocmirea amenajamentelor;
b) verificarea APV;
c) verificarea parchetelor de
exploatare;
d) verificarea transporturilor de
materiale lemnoase;
e) verificarea datelor de interes public
referitoare la provenienţa materialelor
lemnoase recoltate/transportate;
f) introducerea datelor disponibile din
DVI, respectiv: nume destinatar, număr
EORI, numărul declaraţiei vamale —
MRN—, elementele referitoare la
materialele lemnoase, respectiv specia şi
volumul.

- Denumire
- CUI
- Data
- nr exemplare pe tipuri de documente
-Datele amenajistice (ocol/proprietar, UP, ua)
-Numele administratorului/prestatorului de servicii (RNP/ocol de
regim)/fără administrator
-Coordonatele GPS cel puțin ale unui punct din parchet
-Tipul de lucrare executată: răritură, curățiri sau exploatare produse
principale
-Tratamentul silvic (cu un link către un mesaj tip pop-up care explică pe
scurt în ce constă tratamentul)
-Suprafața parchetului (ha)
-Data de început și data de final a autorizației de exploatare
-Status-ul curent (exploatare autorizată / încheiată / suspendată)

Aplicaţia SUMAL Contravenţii
a)

înregistrarea proceselor-verbale de
constatare a contravenţiilor silvice,
respectiv a actelor de constatare a
faptelor care constituie infracţiuni
silvice;

modul de soluţionare a proceselorverbale de constatare a contravenţiilor
silvice, respectiv a actelor de
constatare a faptelor care constituie
infracţiuni silvice;
c)
generarea de rapoarte referitoare la
contravențiile silvice/infracțiunile
silvice înregistrate în sistem;
d) generarea de rapoarte referitoare la
punctele de penalizare.
b)

-

Seria
Numărul procesului-verbal de constatare a contravenției
data si locul întocmirii procesului-verbal
Contravenția constatată
Sancțiunile aplicate
datele de identificare ale contravenientului reglementate prin lege
agent constatator și datele de identificare ale acestuia
modul în care se aduce la cunoștința procesul-verbal
angajamentul de plată al contravenientului
numărul actului de constatare al faptei prevăzute ca infracțiune
persoana care a făcut constatarea
fapta constatată
Parchetul sesizat
Măsuri luate de persoana care a făcut constatarea
nr PV
data de înregistrare
instituţia la care s-a transmis
confirmarea preluării în debit

-lista PV de constatare a contravenţiilor

Tipurile de rapoarte utilizate

Aplicaţia SUMAL Rapoarte
a) generarea de rapoarte
privind aplicarea
amenajamentelor;
b) generarea de rapoarte
privind exploatarea masei
lemnoase;
c) generarea de rapoarte
privind transportul materialelor
lemnoase;
d) generarea de rapoarte
privind materialele lemnoase şi
produsele rezultate din prelucrarea
acestora;
e) generarea de rapoarte
privind importurile şi exporturile
de materiale lemnoase.

Aplicaţia SUMAL Admin
Aplicaţia SUMAL Inspectorul
Pădurii
Interfața Grafică SUMAL - portal
web

Tipurile de rapoarte utilizate

utilizare numai la nivel de MMAP
Informațiile puse la dispoziție rezultă din prelucrarea informațiilor din
aplicațiile anterioare.
Vizualizarea datelor spaţiale, inclusiv, dar
fără a se limita la amenajamente silvice,
puncte de încărcare materiale lemnoase,
APV-uri, puncte de descărcare materiale
lemnoase, procesări satelitare şi pentru a
genera alerte, în cazul în care detectează
exploatări forestiere neînregistrate în
sistem. Interfaţa Grafică SUMAL are o
componentă numită inspectorulpadurii.ro,
care furnizează populaţiei informaţii care nu
au caracter confidențial.

Principalele layere definite:
-alarme forestiere
-avize transport/data/ora
-acte de punere în valoare autorizate/neautorizate
-arii protejate
-protecție integrală
-păduri PINMATRA
-open street Maps
-satelit Sentinel/RADAR
-Google Maps Hibrid
-Google Maps Teren

Drepturile de acces la aplicațiile SUMAL în perioada de testare
Reglementarea funcției
conform HG 1004/2016

Persoana utilizatorului care are obligaţia de a utiliza
aplicația în scopul creării bazei de date

Art. 4. — (1) Utilizarea
SUMAL Amenajament este
obligatorie pentru unităţile
specializate atestate pentru
lucrări de amenajare a pădurilor
în vederea prelucrării
informaţiilor necesare
elaborării amenajamentelor
silvice şi a creării bazei de date
specifice.
(2) Utilizarea SUMAL
Ocol este obligatorie pentru:
a) administratorii de
păduri/ocoalele
silvice/structurile de
administrare de rang
superior/bazele experimentale;

- Personalul desemnat să culeagă datele din teren
necesare elaborării amenajamentelor silvice;
- Şeful de proiect pentru introducerea proceselor verbale
ale Conferinţelor I şi II si a procesului verbal de
recepţie, a avizului Comisiei tehnice pentru silvicultură
și a ordinului de aprobare;
- persoana desemnată să introducă baza de date finală
pentru suprafeţelor amenajate şi a hărţilor aferente în
format GIS.

b) autoritatea publică

- Şeful de ocol pentru: declararea dispozitivelor de
marcat aflate în dotare, emiterea delegaţiei de folosire a
dispozitivului de marcat , generarea autorizaţiilor de
exploatare, verificare, aprobare, modificare, anulare,
casare APV, emitere, prelungire, suspendare, modificare
şi retragere autorizaţie de exploatare, înregistrarea
proceselor verbale constatare a situațiilor de forță
majoră, înregistrarea actelor de constatare încheiate la
expirarea termenelor din autorizația de exploatare,
generarea de rapoarte la nivel de ocol
silvic/administrator de păduri sau structurile de rang
superior;
- persoana desemnată să introducă fişele de proprietate;
- persoana desemnată să introducă datele referitoare la
terenurile din afara fondului forestier naţional acoperite
cu vegetaţie forestieră;
- persoana desemnată să introducă şi să actualizeze
listele cu partenerii, persoane fizice şi juridice;
- persoana desemnată pentru a efectua punerea în
valoare, generarea carnetelor de inventariere şi a fişelor
de evidenţă a înălţimilor măsurate, generarea rapoartelor
de utilizarea dispozitivelor de marcat;
- persoana desemnată să execute calculul şi generarea
actelor de punere în valoare;
- persoana desemnată să verifice APV;
- persoana desemnată să efectueze predarea spre
exploatare;
- persoana desemnată să efectueze controlul de
exploatare cu evidențierea prejudiciilor constatate;
- persoana desemnată să efectueze reprimirea,
parțială/finală cu evidențierea stocurilor;
- persoana desemnată să efectueze înregistrarea
proceselor verbale de confiscare a materialelor
lemnoase;
- persoana desemnată să efectueze personalizarea

Dreptul de a utiliza
aplicația prin
interogare în scop
admnistrativ de către
utilizator
- şeful de proiect
- organe de specialitate
(CTE)

- Şeful de ocol;
- persoană desemnată
din cadrul
administratorilor de
păduri/ocoalele
silvice/structurile de
administrare de rang
superior/bazele
experimentale

Persoană împuternicită

Anexa 2.

Dreptul de a utiliza aplicația prin
interogare în scopul controlului de
autoritate
- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;

- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;

centrală care răspunde de
silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură.

(3) Utilizarea SUMAL
Agent — Registrul electronic
este obligatorie pentru:
a) operatorii economici
care depozitează, prelucrează,
sortează, comercializează
materiale lemnoase;

b) operatorii economici
deţinători de depozite şi
depozite temporare;

c) administraţia pieţelor,
târgurilor, oboarelor, a burselor
de mărfuri

aplicației SUMAL;
- persoana desemnată să efectueze controlul de
exploatare cu evidenţierea prejudiciilor constatate,

de către conducătorul
autorității publice
centrale care răspunde
de
silvicultură/structurilor
teritoriale de specialitate
ale autorităţii publice
centrale care răspunde
de silvicultură

Persoană împuternicită pentru:
- înregistrarea intrărilor, recepția cantitativă și
dimensională a materialelor lemnoase, intrate în depozite
/ depozite temporare;
- generarea proceselor verbale de sortare a materialelor
lemnoase depozitate prin înregistrarea cantităților și
sortimentelor supuse sortării și a cantităților și
sortimentelor rezultate;
- generarea proceselor verbale de debitare a materialelor
lemnoase prin înregistrarea cantităților și sortimentelor
supuse debitării și a cantităților și sortimentelor rezultate;
- generarea proceselor verbale de transformare a
materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităților și
sortimentelor supuse transformării și a cantităților și
sortimentelor rezultate;
- generarea proceselor verbale de consum prin
înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse
consumului intern;
- înregistrarea ieșirilor de materiale lemnoase din
depozite;
- înregistrarea ieșirilor de lemn și produse din lemn, care
nu fac parte din categoria materialelor lemnoase,
rezultate în urma procesării;
- generarea de rapoarte de producție;
Persoană împuternicită pentru:
- înregistrarea intrărilor, recepția cantitativă și
dimensională a materialelor lemnoase, intrate în depozite
/ depozite temporare;
- înregistrarea ieșirilor de materiale lemnoase din
depozite;

Persoană împuternicită
de către operatorul
economic

- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, special abilitaţi;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române, special
abilitaţi;
- ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române, special abilitaţi.

Persoană împuternicită
de către operatorul
economic

Persoană împuternicită pentru:
- înregistrarea intrărilor, recepția cantitativă și
dimensională a materialelor lemnoase, intrate în depozite
/ depozite temporare;
- înregistrarea ieșirilor de materiale lemnoase din
depozite;

Persoană împuternicită
de către administraţia
pieţelor, târgurilor,
oboarelor, a burselor de
mărfuri

- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, special abilitaţi;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române, special
abilitaţi;
- ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române, special abilitaţi.
- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;

d) operatorii economici
care obţin, deţin, transportă şi
comercializează lemn şi
produse din lemn, altele decât
materialele lemnoase;

Persoană împuternicită pentru:
- înregistrarea ieșirilor de lemn și produse din lemn, care
nu fac parte din categoria materialelor lemnoase,
rezultate în urma procesării;
- generarea proceselor verbale de consum prin
înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse
consumului intern;

Persoană împuternicită
de către operatorul
economic

e) ocoalele silvice care
depozitează, prelucrează,
sortează, comercializează
materiale lemnoase;

Persoană împuternicită pentru:
- înregistrarea intrărilor, recepția cantitativă și
dimensională a materialelor lemnoase, intrate în depozite
/ depozite temporare;
- generarea proceselor verbale de sortare a materialelor
lemnoase depozitate prin înregistrarea cantităților și
sortimentelor supuse sortării și a cantităților și
sortimentelor rezultate;
- generarea proceselor verbale de debitare a materialelor
lemnoase prin înregistrarea cantităților și sortimentelor
supuse debitării și a cantităților și sortimentelor rezultate;
- generarea proceselor verbale de transformare a
materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităților și
sortimentelor supuse transformării și a cantităților și
sortimentelor rezultate;
- generarea proceselor verbale de consum prin
înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse
consumului intern;
- înregistrarea ieșirilor de materiale lemnoase din
depozite;
- înregistrarea ieșirilor de lemn și produse din lemn, care
nu fac parte din categoria materialelor lemnoase,
rezultate în urma procesării;
- generarea de rapoarte de producție;
Persoană împuternicită pentru:
- înregistrarea intrărilor, recepția cantitativă și
dimensională a materialelor lemnoase, intrate în depozite
/ depozite temporare;
- înregistrarea ieșirilor de materiale lemnoase din
depozite;

Persoană împuternicită
de către şeful de ocol

f) ocoalele silvice care
deţin depozite temporare.

Persoană împuternicită
de către şeful de ocol

- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, special abilitaţi;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române, special
abilitaţi;
- ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române, special abilitaţi.
- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române;
- ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române;
- personalul împuternicit al GNM și al
structurilor teritoriale ale acestuia
- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, special abilitaţi;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române, special
abilitaţi;
- ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române, special abilitaţi.

- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, special abilitaţi;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române, special

abilitaţi;
- ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române, special abilitaţi.
(4) Utilizarea SUMAL
Wood-Tracking este
obligatorie pentru:
a) operatorii economici,
Persoană împuternicită pentru:
care cumpără masă lemnoasă
- înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor
pe picior, în vederea expedierii
lemnoase transportate;
materialelor lemnoase de la
- înregistrarea avizului de însoțire;
locul de recoltare;
(iii) - înregistrarea destinatarului;
(iv) - înregistrarea locului de descărcare;
(v) - înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de
transport;
(vi) - înregistrarea volumelor transportate pe specii și
sortimente în cazul cubajului tehnic;
(vii) - completarea specificației în cazul stabilirii volumului
prin inventarierea piesă cu piesă;
- generarea codului unic online sau a codului offline
după caz;
(ix) - înregistrarea momentului începerii transportului, a
timpului în care se efectuează transportul și momentul
finalizării transportului;
(x) - înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport
de la locul începerii transportului materialelor lemnoase
până la locul de descărcare;
(xi) - confirmarea descărcării materialului lemnos;
- generarea avizului de însoțire a materialelor lemnoase
în format PDF
b) operatorii economici
Persoană împuternicită pentru:
care emit avize de însoţire
- înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor
pentru materialele lemnoase
lemnoase transportate;
expediate din depozite;
- înregistrarea avizului de însoțire;
(iii) - înregistrarea destinatarului;
(iv) - înregistrarea locului de descărcare;
(v) - înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de
transport;
(vi) - înregistrarea volumelor transportate pe specii și
sortimente în cazul cubajului tehnic;
(vii) - completarea specificației în cazul stabilirii volumului
prin inventarierea piesă cu piesă;
- generarea codului unic online;
(ix) - înregistrarea momentului începerii transportului, a
timpului în care se efectuează transportul și momentul
finalizării transportului;
(x) - înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport
de la locul începerii transportului materialelor lemnoase
până la locul de descărcare;
(xi) - confirmarea descărcării materialului lemnos;
- generarea avizului de însoțire a materialelor lemnoase
în format PDF
c) operatorii economici
Persoană împuternicită pentru:
care emit avize de însoţire
- înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor
pentru materialele lemnoase
lemnoase transportate;
expediate din depozite
- înregistrarea avizului de însoțire;

Persoană împuternicită
de către operatorul
economic

- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, special abilitaţi;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române, special
abilitaţi;
- ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române, special abilitaţi.

Persoană împuternicită
de către operatorul
economic

- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, special abilitaţi;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române, special
abilitaţi;
- ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române, special abilitaţi.

Persoană împuternicită
de către operatorul
economic

- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii

(iii) - înregistrarea destinatarului;
(iv) - înregistrarea locului de descărcare;
(v) - înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de
transport;
(vi) - înregistrarea volumelor transportate pe specii și
sortimente în cazul cubajului tehnic;
(vii) - completarea specificației în cazul stabilirii volumului
prin inventarierea piesă cu piesă;
- generarea codului unic online;
(ix) - înregistrarea momentului începerii transportului, a
timpului în care se efectuează transportul și momentul
finalizării transportului;
(x) - înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport
de la locul începerii transportului materialelor lemnoase
până la locul de descărcare;
(xi) - confirmarea descărcării materialului lemnos;
- generarea avizului de însoțire a materialelor lemnoase
în format PDF
d) administraţia pieţelor,
Persoană împuternicită pentru:
târgurilor, oboarelor, a burselor înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor
de mărfuri şi altele asemenea
lemnoase transportate;
autorizate, numai pentru
înregistrarea avizului de însoțire;
materialele lemnoase
- înregistrarea destinatarului;
comercializate în incinta
- înregistrarea locului de descărcare;
acestora şi pentru cele rămase
- înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de
necomercializate în incintă şi
transport;
care urmează a fi transportate
- înregistrarea volumelor transportate pe specii și
spre o altă destinaţie;
sortimente în cazul cubajului tehnic;
- completarea specificației în cazul stabilirii volumului
prin inventarierea piesă cu piesă;
generarea codului unic online;
- generarea avizului de însoțire a materialelor lemnoase
în format PDF
e) administratorii de fond
Persoană împuternicită pentru:
forestier/ocoalele
- înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor
silvice/structurile de rang
lemnoase transportate;
superior;
- înregistrarea avizului de însoțire;
- înregistrarea destinatarului;
- înregistrarea locului de descărcare;
- înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de
transport;
- înregistrarea volumelor transportate pe specii și
sortimente în cazul cubajului tehnic;
- completarea specificației în cazul stabilirii volumului
prin inventarierea piesă cu piesă;
- generarea codului unic online sau a codului offline
după caz;
- înregistrarea momentului începerii transportului, a
timpului în care se efectuează transportul și momentul
finalizării transportului;
- înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport
de la locul începerii transportului materialelor lemnoase
până la locul de descărcare;
- confirmarea descărcării materialului lemnos;
- generarea avizului de însoțire a materialelor lemnoase

publice centrale care răspunde de
silvicultură;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, special abilitaţi;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române, special
abilitaţi;
- ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române, special abilitaţi.

temporare;

Persoană împuternicită
de către administraţia
pieţelor, târgurilor,
oboarelor, a burselor de
mărfuri şi altele
asemenea autorizate

- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, special abilitaţi;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române, special
abilitaţi;
- ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române, special abilitaţi.

Persoană împuternicită
de către administratorii
de fond
forestier/ocoalele
silvice/structurile de
rang superior

- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, special abilitaţi;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române, special
abilitaţi;
- ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române, special abilitaţi.

f) transportatorii de

materiale lemnoase;

în format PDF
Persoană împuternicită pentru:
(ix) - înregistrarea momentului începerii transportului, a
timpului în care se efectuează transportul și momentul
finalizării transportului;
- generarea codului unic online;
(x) - înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport
de la locul începerii transportului materialelor lemnoase
până la locul de descărcare;
(xi) - confirmarea descărcării materialului lemnos;

Persoană împuternicită pentru:
- înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor
lemnoase transportate;
- înregistrarea avizului de însoțire;
(iii) - înregistrarea destinatarului;
(iv) - înregistrarea locului de descărcare;
(v) - înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de
transport;
(vi) - înregistrarea volumelor transportate pe specii și
sortimente în cazul cubajului tehnic;
(vii) - completarea specificației în cazul stabilirii volumului
prin inventarierea piesă cu piesă;
- generarea codului unic online;
(ix) - înregistrarea momentului începerii transportului, a
timpului în care se efectuează transportul și momentul
finalizării transportului;
(x) - înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport
de la locul începerii transportului materialelor lemnoase
până la locul de descărcare;
(xi) - confirmarea descărcării materialului lemnos;
- generarea avizului de însoțire a materialelor lemnoase
în format PDF

g) importatorii/exportatorii
de materiale lemnoasă.

(5) Utilizarea SUMAL
Acord este obligatorie pentru:
a)
structurile teritoriale ale
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură; ’

Compania Naţională
„Imprimeria Naţională’ — S.A.
şi distribuitorii autorizaţi ai
acesteia. '
b)

(6) Utilizarea SUMAL
IWood-Tracking este
obligatorie pentru:
a) unităţile centrale şi

Persoană împuternicită
de către transportator

Persoană împuternicită
de către
importatorii/exportatorii
de materiale lemnoasă

Persoană împuternicită pentru:
- emiterea/ suspendarea/acordurilor de distribuire și
utilizare a documentelor cu regim special;
- generarea seriei și numărului pentru registrele
electronice;
- înregistrarea documentelor cu regim special eliberate
profesioniștilor
Persoană împuternicită pentru:
- înregistrarea documentelor cu regim special eliberate
profesioniștilor

Persoană împuternicită
de către conducerea
structurilor teritoriale
ale autorităţii publice
centrale care răspunde
de silvicultură

Persoană împuternicită din cadrul unităţilor centrale şi

Persoană împuternicită

Persoană împuternicită
de către Compania
Naţională „Imprimeria
Naţională’ — S.A.

- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, special abilitaţi;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române, special
abilitaţi;
- ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române, special abilitaţi.
- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, special abilitaţi;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei de Frontieră Române, special
abilitaţi;
- ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române, special abilitaţi.

- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;

teritoriale ale entităţilor cu
atribuţii de control în domeniul
silvic în funcţie de
competenţele stabilite în Legea
nr. 171/2010 privind stabilirea
şi sancţionarea contravenţiilor
silvice, cu modificările şi
completările ulterioare;
populaţia are drept de
vizualizare a' unor informaţii
folosind versiunea Inspectorul
Pădurii;
b) birourile vamale.

(7) Utilizarea SUMAL
Contravenţii este obligatorie
pentru:
a) unităţile centrale şi
teritoriale ale entităţilor cu
atribuţii de control în domeniul
silvic în funcţie de
competenţele stabilite de lege;

b) organizatorii
licitaţiilor/negocierilor de masă
lemnoasă.

(8) Utilizarea SUMAL
Admin este obligatorie pentru
autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură şi
structurile teritoriale din
subordinea acesteia, pentru
crearea grupurilor de utilizatori,
acordarea drepturilor de acces
diferenţiat şi a rolurilor pentru
utilizatori, precum şi pentru
modificarea datelor introduse
eronat în aplicaţiile SUMAL.
(9) Aplicaţia SUMAL
Inspectorul Pădurii este

teritoriale ale entităţilor cu atribuţii de control, pentru:
- verificarea datelor culese din teren la întocmirea
amenajamentelor;
- verificarea APV
- verificarea parchetelor de exploatare;
- verificarea transporturilor de materiale lemnoase;
- verificarea datelor de interes public referitoare la
proveniența materialelor lemnoase recoltate/
transportate;

din cadrul unităţilor
centrale şi teritoriale ale
entităţilor cu atribuţii de
control

Persoană împuternicită pentru
- introducerea datelor din DVI, respectiv: nume
destinatar, număr EORI, numărul declarației vamale
(MRN), elementele referitoare la materialele lemnoase,
respectiv specia și volumul

Persoană împuternicită
din cadrul autorităţii
vamale

Personalul care are calitate de agent constatator, pentru
înregistrarea proceselor verbale de constatare a
contravențiilor silvice, respectiv a actelor de constatare a
faptelor care constituie infracțiuni silvice;
Personalul desemnat, pentru:
- Modul de soluționarea
proceselor verbale de
constatare a contravențiilor silvice, respectiv a actelor de
constatare a faptelor care constituie infracțiuni silvice;
- Generarea de rapoarte referitoare la contravențiile
silvice/infracțiunile silvice înregistrate în sistem;
- Generarea de rapoarte referitoare la punctele de penalizare
Personalul împuternicit, pentru:
- Generarea de rapoarte referitoare la contravențiile
silvice/infracțiunile silvice înregistrate în sistem;
- Generarea de rapoarte referitoare la punctele de penalizare

Conducătorii
instituţiilor din care fac
parte agenții
constatatori.
Personalul care are
calitate de agent
constatator.

Personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură, pentru:
crearea grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de
acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori, precum
și pentru modificarea datelor introduse eronat în
sistemul SUMAL

Persoană împuternicită
să administreze sistemul
informatic SUMAL

Populaţia pentru verificarea datelor fără caracter
confidențial, de către populație, referitoare la

Populaţia

Persoană împuternicită

- personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;
- ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul
Poliţiei Române, special abilitaţi;

-

destinată populaţiei.
(10) Interfaţă Grafică
SUMAL — portal web — este
folosită de toţi utilizatorii
SUMAL; pentru a vizualiza
date spaţiale. Interfaţa Grafică
SUMAL — portal web — va
furniza şi populaţiei acele
informaţii care nu au caracter
confidenţial printr-o interfaţă
numită inspectomlpadurii.ro.
(11) SUMAL Rapoarte
este utilizată pentru
centralizarea şi analiza datelor
existente în baza de date.

exploatările forestiere și transporturile de materiale
lemnoase
Utilizatori SUMAL, pentru vizualizarea datelor spațiale,
inclusiv, dar fără a se limita, la amenajamente silvice,
puncte de încărcare materiale lemnoase, APV - uri,
puncte de descărcare materiale lemnoase, procesări
satelitare și pentru a genera alerte, în cazul în care
detectează exploatări forestiere neînregistrate în sistem
Populaţia, pentru informații care nu au caracter
confidențial
Personalul împuternicit pentru:
- generarea de
rapoarte privind aplicarea
amenajamentelor;
- generarea de rapoarte privind exploatarea masei
lemnoase;
- generarea de rapoarte privind transportul materialelor
lemnoase;
- generarea de rapoarte privind materialele lemnoase și
produsele rezultate din prelucrarea acestora;
- generarea de rapoarte privind importurile și exporturile
de materiale lemnoase;

- Utilizatori SUMAL
- Populaţia

Personalul împuternicit
din cadrul autorităţii
publice centrale care
răspunde de
silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate
ale autorităţii publice
centrale care răspunde
de silvicultură;

Personalul împuternicit din cadrul
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură;

