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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, 

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

standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură 

nr. 837/2014 

 

Baza legală 

În temeiul prevederilor 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 s-a emis 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, cu ,modificările și completările ulterioare 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, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Descrierea situației actuale 

SUMAL este un sistem informațional integrat care conține două aplicații SUMAL AGENT ȘI 

SUMAL OCOL. Aplicația SUMAL OCOL are alte două aplicații WoodTracking și iWoodTracking.  

M.M.A.P prin structura sa de administrare SUMAL (S.C.S.I.S), are obligația de a pune la dispoziția 

operatorilor economici ce desfășoară activități pe piața lemnului,  în mod gratuit, softul SUMAL (Kit-uri de 

instalare, manuale de utilizare, etc) cu ajutorul căruia aceștia introduc informații referitoare la trasabilitatea 

materialului lemnos. Aceste informații se centralizează la nivel M.M.A.P. Lunar agenții economici au 

obligația de a preda către structurile teritoriale ale M.M.A.P, în format electronic, datele referitoare la 

activitatea ce o desfășoară în luna anterioară. Aceste date sunt exportate de agenții economici utilizând 

aplicația SUMAL AGENT, iar Gărzile Forestiere preiau/importă aceste date prin accesarea aplicației SUMAL 

http://lege5.ro/App/Document/gmztomrtgm/regulamentul-nr-995-2010-de-stabilire-a-obligatiilor-care-revin-operatorilor-care-introduc-pe-piata-lemn-si-produse-din-lemn-text-cu-relevanta-pentru-see?pid=&d=2016-07-07


OCOL. Avizele de însoțire a materialului lemnos sunt introduse în aplicația WoodTracking, iar verificarea 

legalității materialului lemnos în timpul transportului se face cu aplicația iWoodTracking. 

Principalele obiective ale SUMAL sunt: 

a) creşterea eficienţei controlului ca parte a politicilor publice de reducere a infracţionalităţii în domeniul 

forestier, pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale, prin controlul provenienţei lemnului şi al 

asigurării trasabilităţii acestuia; 

b) obţinerea de informaţii statistice la nivel naţional privind volumul de lemn exploatat şi al materialelor 

lemnoase rezultate; 

c) practică unitară în evidenţa gestionară a materialelor lemnoase prin punerea la dispoziţia profesioniştilor a 

unei aplicaţii informatice gratuite. 

Motivație dezvoltare și perioada de test 

În situația dată, Autoritatea Publică Centrală care Răspunde de Silvicultură (APCRS), în vederea 

respectării Legii 52/2003, legii 544/2001 și a eficientizării monitorizării trasabilității materialului lemnos 

precum și apropierea autorităților față de cerințele și nevoile cetățeanului s-a constatat nevoia de elaborare a 

unui modul simplificat al iWoodTracking care să vină în întâmpinarea acestor solicitări. Printre  rezultatele 

preconizate ale modulului simplificat se numără asigurarea unei vizibilități/transparentizări cât mai bune a 

societății civile asupra modului de gestionare și exploatare a fondului forestier național.  

Pe parcursul implementării sistemului SUMAL, în mediul de producție, s-au identificat o serie de noi 

funcționalități care pot crește perfomanța sistemului. Introducerea de noi funcționalități implică dezvoltarea de 

noi componente. Bunele practici IT spun că orice dezvoltări, modificări de funcționalitate ale unui sistem 

informatic se face în etape: analiză, dezvoltare, implementare, testare, trecere în producție. Înainte de trecerea în 

producție, sistemul este supus unei perioade de test și funcție de rezultatele obținute se consideră/sau nu incheiat 

procesul de implementare al modificărilor/funcționalităților propuse a fi dezvoltate. Perioada de test propusă de 

APCRS este de maxim 3 luni 

Concluzie 

Față de cele mai sus arătate, vă rugăm să aprobați proiectul de ordin pentru introducerea unui nou articol, art.  

51, după  art. 5 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, 

precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului 

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