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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și 

al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și 

circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, 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 

 

 

Având în vedere prevederile 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, prevederile art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 

- Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare,  

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 

46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 

 

Art. 1. – Se aprobă Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al 

instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația 

materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, 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 denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare 

privind controlul circulației materialelor lemnoase cu autoritățile publice centrale pentru afaceri 

interne și vămi în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu 

reglementările în vigoare. 

Art. 3.  - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea acesteia în 

Monitorul Oficial al României. 

(2) La data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

Hotărârea Guvernului nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, 

circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a 

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=2016-10-10#_blank
http://lege5.ro/App/Document/geytambvha/codul-silvic-din-2008?pid=38015394&d=2016-10-10#_blank
http://lege5.ro/App/Document/geytambvha/codul-silvic-din-2008?pid=38015412&d=2016-10-10#_blank
http://lege5.ro/App/Document/geytambvha/codul-silvic-din-2008?pid=&d=2016-10-10#_blank
http://lege5.ro/App/Document/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226719&d=2016-10-10#_blank
http://lege5.ro/App/Document/geytambvha/codul-silvic-din-2008?pid=38015415&d=2016-10-10#_blank
http://lege5.ro/App/Document/geytambvha/codul-silvic-din-2008?pid=&d=2016-10-10#_blank


 

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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  1046 din 23 

decembrie 2016, se abrogă. 

 (3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 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, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.  426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se 

abrogă. 

Art. 4.- În perioada prevăzută la art. 3 alin. (1), autoritatea publică centrală care răspunde 

de silvicultură poate face testări asupra implementării SUMAL 2.0, în baza metodologiei care se 

stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.  

 

 

 

PRIM-MINISTRU 
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                                                                                                                               Anexa 

 

 

 

Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor 

lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor 

de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația 

materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, 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 

 

 

 

 

 

Art. 1. – (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la provenienţa, 

circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la 

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

rotund, la proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al 

proprietarului, precum şi unele 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. 

(2) Termenii și expresiile utilizate în prezentele norme sunt prevăzute în anexa nr. 1. 

Art. 2. - (1) Pentru identificarea provenienței și urmărirea trasabilităţii materialelor  

lemnoase recoltate din păduri şi din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului 

forestier național și pentru obținerea de informaţii statistice se utilizează Sistemul informaţional 

integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL2.0. 

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea, 

dezvoltarea, funcţionarea și administrarea SUMAL 2.0. 

Art. 3. - Aplicațiile SUMAL 2.0 disponibile utilizatorilor definiți în prezenta hotărâre 

sunt : 

a) Aplicația SUMAL 2.0 Amenajare; 

b) Aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic; 

c) Aplicația SUMAL 2.0 Agent-Registrul electronic; 

d) Aplicația SUMAL 2.0 Avize; 

e) Aplicația SUMAL 2.0 Control; 

f) Aplicația SUMAL 2.0 Superadmin; 

g) Aplicația SUMAL 2.0 Gardă Forestieră; 

h) Aplicația SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii; 

i) Aplicația SUMAL 2.0 Contravenții - SNEICS; 

j) Interfața Grafică SUMAL 2.0 -portal web. 



 

 

Art. 4. - (1) Utilizarea SUMAL 2.0 Amenajament este obligatorie pentru unitățile 

specializate atestate pentru lucrări de amenajarea pădurilor, în vederea evidenței 

amenajamentelor silvice, a înregistrării informațiilor din acestea și a creării bazei de date 

specifice. 

(2) Utilizarea SUMAL 2.0 Ocol silvic este obligatorie pentru: 

a) administratorii de păduri/ocoalele silvice/structurile de administrare de rang 

superior/bazele experimentale; 

b) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/structurile teritoriale de 

specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură ; 

 (3) Utilizarea SUMAL 2.0 Agent –Registru electronic este obligatorie pentru: 

a) operatorii economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează 

materiale lemnoase; 

b) operatorii economici deținători de depozite și depozite temporare; 

c) administrația piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri; 

d) operatorii economici care obțin, dețin, transportă și comercializează lemn și produse 

din lemn, altele decât materialele lemnoase; 

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

lemnoase; 

f) ocoalele silvice care dețin depozite temporare.  

(4) Utilizarea SUMAL 2.0 Avize este obligatorie pentru: 

a) operatorii economici, care cumpără masă lemnoasă pe picior, în vederea expedierii 

materialelor lemnoase de la locul de recoltare; 

b) operatorii economici care emit avize de însoțire pentru materialele lemnoase, 

denumite în continuare avize de însoțire, expediate din depozite permanente; 

Aplicatia Sumal 2.0 Avize este valabila si pt cei care emit avize pt produse lemnoase.  

Produsele lemnoase trebuie reglemtate in tot actul 

c) operatorii economici care emit avize de însoțire din depozite temporare; 

d) administraţia pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri şi altele asemenea 

autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora şi pentru cele 

rămase necomercializate în incintă şi care urmează a fi transportate spre o altă destinaţie;  

e) administratorii de fond forestier/ocoalele silvice/structurile de rang superior; 

f) transportatorii de materiale lemnoase care au calitatea de profesioniști; 

g) importatorii/exportatorii de materiale lemnoase. 

i) alte situații. 

 (5) Utilizarea SUMAL 2.0 Control este obligatorie pentru:  

a) unitățile centrale și teritoriale ale entităților cu atribuții de control în domeniul silvic 

în funcție de competențele stabilite în Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea 

contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare;  

b) birourile vamale. 

Birourile vamale au aceasi competenta ca cei prevazuti la 5(a)? 

 (6) Utilizarea SUMAL 2.0 Superadmin este obligatorie pentru autoritatea publică 

centrală care răspunde de silvicultură și structurile teritoriale din subordinea acesteia, pentru 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181869


 

crearea grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru 

utilizatori, precum și pentru modificarea datelor introduse greșit în aplicațiile SUMAL 2.0; 

SUMAL 2.0 Superadmin, să fie utilizat și de emitenții avizelor pentru corectarea eventualelor 

greșeli comise la introducerea datelor în SUMAL 2.0  

(7) Utilizarea SUMAL 2.0 Gardă Forestieră  este obligatorie pentru Garzile forestiere 

în vederea înregistrării operatorilor economici/ocoale silvice și a administratorilor/șefilor 

ocoalelor silvice din raza de competență teritorială. 

(8) Aplicația SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii este destinată populației, pentru 

verificarea informațiilor care au caracter public în SUMAL; 

Este foarte important pana unde se stabileste granita informatiilor care au caracter public !  

Este exclus sa fie destinate public informatii comerciale intre companii , de exemplu destinatia 

lemnului !  

Aceasta practica se poate lovi de probleme juridice comerciale.  

 

 (9) Utilizarea SUMAL 2.0 Contravenții – SNEICS este obligatorie pentru: 

a) unitățile centrale și teritoriale ale entităților cu atribuții de control în domeniul silvic 

în funcție de competențele stabilite de lege.  

b) organizatorii licitațiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din fondul forestier 

proprietate publică; 

c) profesioniștii prevăzuți la alin.(3) și alin.(4), în funcție de competențele stabilite de 

lege. 

(10) Aplicațiile SUMAL 2.0 se pun la dispoziţie în mod gratuit utilizatorilor prevăzuţi 

la alin. (1) - (9) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; 

(11)  Interfata Grafică SUMAL 2.0 (portal web) este folosita de toți utilizatorii SUMAL 

2.0; pentru a vizualiza date spațiale. Interfața Grafică SUMAL 2.0 (portal web) va furniza si 

populației acele informații care nu au caracter confidențial printr-o interfață numită Romanian 

Forest Watch. 

De definit termenul de informatii cu caracter neconfidential. (datele de identificare ale 

vanzatorilor si cumparatorilor sunt date cu caracter confidential de natura comerciala!!!) 

Prin vizualizarea datelor spatiale ma gandesc este vorba de acele imagini satelitare care se 

suprapun in timp in scopul creerii de “alerte” pentru taieri ?! 

Aici nu sunt de acord ca accesul la acestea sa fie la liber , ar trebui conditionate publicarea 

acestor imagini , de exemplu doar dupa ce au fost in prealabil verificate , cel putin la nivel de 

birou prin corelatia intre parchete aflate in diferite faze de exploatare sau reprimire .  

Accesul la liber va crea o isterie publica a celor “odihniti si de rea credinta” , iar organul de 

control GF se va dovedi incapabil sa verifice atatea alerte (cu singuranta cele mai multe false) 

, iar pana la confirmarea corecta a lucrurilor , FB va fii invadat de fakenews-uri.  

 

(12) Utilizatorii prevăzuți la alin.(3) și alin.(4) sunt denumiți în continuare profesioniști; 

Profesioniștii definiți la Art.4. alin(12) să poată da accesul sau să retragă accesul personalului 

angajat, expertului contabil ș.a. la operarea sau vizualizarea, după caz și competență, a datelor 

în registrul electronic, a sortărilor, procesărilor, consumurilor și expedițiilor de masă lemnoasă 

în baza credențialelor primite de administratorul societății. Acesta poate angaja personal căruia 

să-i atribuie nume și parolă de utilizare potrivit atribuțiilor din fișa postului iar în caz de 



 

disponibilizare să poată anula dreptul de utilizare a SUMAL-ului. Programul de lucru a 

instituțiilor publice nu se potrivește cu cel al profesioniștilor care trebuie să poată permite sau 

retrage accesul personalului la SUMAL atunci când dorește fără birocrație. – Vezi și Art.5 – 

(7) 

 

Art. 5. – (1) Aplicația SUMAL 2.0 Amenajament prevăzută la art. 3 lit. a) este utilizată 

pentru:  

        a) introducerea proceselor verbale ale conferințelor I și II pentru amenajarea 

pădurilor, a procesului verbal de recepție, a avizului Comisiei tehnice pentru silvicultură și a 

ordinului de aprobare, pentru suprafețele de fond forestier pentru care se vor elabora 

amenajamente silvice;  

b) introducerea bazei de date finale  pentru suprafețele de fond forestier pentru care se 

vor elabora amenajamente silvice și a hărților aferente, în format GIS; 

               c) introducerea bazei de date finale  pentru suprafețele de fond forestier pentru care 

au fost elaborate amenajamente silvice anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri a 

Guvernului.   

(2) Aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic prevăzută la art. 3 lit. b) este utilizată pentru: 

 a) introducerea fișelor de proprietate pentru suprafețele din fond forestier național, 

administrate sau pentru care se asigură serviciile silvice pe bază de contract; 

b) introducerea datelor referitoare la terenurile din afara fondului forestier național, 

acoperite cu vegetație forestieră; 

c)  introducerea și actualizarea listelor cu parteneri;  

d) declararea dispozitivelor de marcat aflate în dotare; 

e) emiterea delegațiilor de marcare; 

f) generarea carnetelor de inventariere și a fișelor de evidență a înălțimilor măsurate, 

folosind aplicația SUMAL 2. 0 Marcare; 

g) generarea rapoartelor de utilizare a dispozitivelor de marcat; 

h) calculul și generarea actelor de punere în valoare (APV); 

j)  aprobarea APV; 

k) modificarea/anularea/casarea APV; 

l) emiterea/prelungirea/suspendarea/modificarea și retragerea  autorizațiilor de 

exploatare; 

m) generarea autorizației de exploatare; 

n) generarea formularului procesului verbal de predare spre exploatare;  

p) înregistrarea perioadei forței majore sau a situației de urgență; 

r) generarea formularelor de reprimire finale cu evidențierea stocurilor; 

u) generarea de rapoarte la nivel de ocol silvic/administrator de păduri sau structurile 

de rang superior; 

(3) Aplicația SUMAL 2.0 Agent-Registrul electronic prevăzută la art. 3 lit. c) este 

utilizată pentru: înregistrarea intrărilor, recepția cantitativă și dimensională a materialelor 

lemnoase, intrate în depozite/depozite temporare, astfel: 

Aplicatia Registru Electronic este valabila/aplicabila si pt intrarile de  produsele lemnoase ? 

pct.F defineste doar aplicabilitate pt intrarile de produse lemnoase! 



 

a) generarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase depozitate prin 

înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse sortării și a cantităților și sortimentelor 

rezultate; 

b) generarea proceselor-verbale de debitare a materialelor lemnoase prin înregistrarea 

cantităților și sortimentelor supuse debitării și a cantităților și sortimentelor rezultate; 

c) generarea tuturor proceselor-verbale aferente activitatii depozitelor prin înregistrarea 

cantităților și sortimentelor supuse transformării și a cantităților și sortimentelor rezultate; 

d) generarea proceselor-verbale de consum propriu si pierderi prin înregistrarea 

cantităților și sortimentelor supuse consumului intern; 

e) înregistrarea ieșirilor de materiale lemnoase din depozite; 

f) înregistrarea ieșirilor de lemn și produse din lemn, care nu fac parte din categoria 

materialelor lemnoase, rezultate în urma procesării, conform art. 12 alin (1); (coaja) 

Produsele din lemn trebuiesc definite correct : aschii din lemn (tocatura), rumegus si praf din 

lemn , resturi din prelucrare primara ( margini , capete de lemn); deseuri din lemn 

 

g) generarea de rapoarte de producție.  

 (4) Aplicația SUMAL 2.0 Avize prevăzută la art. 3 lit. d) este utilizată pentru:  

a) înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor lemnoase transportate; 

Si pt produse lemnoase ?! cf. pct.3 lit f 

b) înregistrarea destinatarului; 

c) înregistrarea locului de incarcare cu GPS. 

d)    înregistrarea adresei locului de descărcare; 

e) înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de transport; 

f) înregistrarea volumelor transportate pe specii și sortimente în cazul cubajului tehnic; 

g) completarea specificației în cazul stabilirii volumului prin inventarierea piesă cu 

piesă; 

h) generarea avizului de însoțire cu stare online sau offline după caz; 

i) înregistrarea momentului începerii transportului, a timpului în care se efectuează 

transportul și momentul finalizării transportului;   

j) înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport de la locul începerii 

transportului materialelor lemnoase până la locul de descărcare prin intermediul GPS; 

k) confirmarea descărcării materialului lemnos; 

l) generarea informatiilor standardizate necesare completarii avizului de însoțire în 

format letric, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme, pentru destinatari 

persoane fizice și juridice, care nu au calitatea de profesioniști; 

(5) Aplicația SUMAL 2.0 Control prevăzută la art. 3 lit. e) este utilizată pentru: 

 a) verificarea datelor culese din teren la întocmirea amenajamentelor silvice; 

b) verificarea APV; 

c) verificarea transporturilor de materiale lemnoase; 

d) verificarea datelor de interes public referitoare la proveniența materialelor lemnoase 

recoltate/transportate;  

Care sunt datele de interes public – doar data, ora, cod valid, volum, specie, de corelat 

e) introducerea datelor din DVI, referitoare la specie, volum și destinatarul materialelor 

lemnoase provenite din import; 



 

f) introducerea datelor din documentele intracomunitare referitoare la specie, volum și 

destinatarul materialelor lemnoase provenite din spațiul intracomunitar; 

Cine introduce aceste date. Pentru importuri se poate ca datele sa fie introduce de biroul vamal? 

(au personal de specialitate ?) Cum se procedeaza cu livrarile intracomunitare  

(6) Aplicația SUMAL 2.0 Superadmin prevăzută la art. 3 lit. f) este utilizată 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 2.0. 

(7) SUMAL 2.0 Gardă Forestieră prevăzută la art. 3 lit. g) este utilizată pentru crearea 

grupurilor de utilizatori din judetele arondate fiecarei Garzi Forestiere, acordarea drepturilor 

de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori din judetele arondate fiecarei Garzi 

Forestiere, precum și pentru modificarea datelor de acces din judetele arondate fiecarei Garzi 

Forestiere.  

 (8) Aplicația SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii prevăzută la art. 3 lit. h) este utilizată 

pentru verificarea informațiilor și datelor publice, (De corelat cu cele de confidentialitate) de 

către populație, referitoare la exploatările forestiere și transporturile de materiale lemnoase. 

Este foarte important pana unde se stabileste granita informatiilor care au caracter public !  

Este exclus sa fie destinate public informatii comerciale intre companii , de exemplu destinatia 

lemnului !  

Aceasta practica se poate lovi de probleme juridice comerciale. 

 

 (9) Aplicația SUMAL 2.0 Contravenții - prevăzută la art. 3 lit. j) este utilizată de 

unitățile centrale și teritoriale ale entităților cu atribuții de control în domeniul silvic în funcție 

de competențele stabilite în Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea 

contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare pentru:  

a) înregistrarea proceselor verbale de constatare a contravențiilor silvice, respectiv a 

actelor de constatare a faptelor care constituie infracțiuni silvice; 

b) modul de soluționarea  proceselor verbale de constatare a contravențiilor silvice, 

respectiv a actelor de constatare a faptelor care constituie infracțiuni silvice; 

c) generarea de rapoarte referitoare la contravențiile silvice/infracțiunile silvice 

înregistrate în sistem; 

d) generarea de rapoarte referitoare la punctele de penalizare referitoare la contravențiile 

silvice/infracțiunile silvice necontestate în termenul legal/rămase definitive prin hotărâri 

judecătorești; 

e) (9.2) Profesionistii prevazuti prevăzuți la art. 4 alin.(3) și alin.(4), pentru: 

a) generarea de rapoarte referitoare la contravențiile silvice/infracțiunile silvice 

înregistrate în sistem; 

b) generarea de rapoarte referitoare la punctele de penalizare referitoare la contravențiile 

silvice/infracțiunile silvice necontestate în termenul legal/rămase definitive prin hotărâri 

judecătorești; 

 (10) Interfața Grafică SUMAL 2.0  - portal web - la art. 3 lit. j) este folosită 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. Interfața Grafică SUMAL 2.0 are o componentă numită inspectorulpadurii.ro, care 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181869


 

furnizează populației informații care nu au caracter confidențial. (De definit tipul de informatii 

cu caracter neconfidential!) 

NU sunt de acord ca accesul la acestea sa fie la liber , ar trebui conditionate publicarea acestor 

imagini , de exemplu doar dupa ce au fost in prealabil verificate , cel putin la nivel de birou 

prin corelatia intre parchete aflate in diferite faze de exploatare sau reprimire .  

Accesul la liber va crea o isterie publica a celor “odihniti si de rea credinta” , iar organul de 

control GF se va dovedi incapabil sa verifice atatea alerte (cu singuranta cele mai multe false) 

, iar pana la confirmarea corecta a lucrurilor , FB va fii invadat de fakenews-uri. 

 

(11) Metodologia privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile 

utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, 

informațiile publice destinate populației și modalitatea de realizare a fotografiilor care însoțesc 

transportul, se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de 

silvicultură. 

(12) Aplicația SUMAL 2.0 permite interconectarea cu alte programe terțe utilizate de 

profesioniști în vederea realizării schimbului de date automat.  

Art.6.  -Prevederile sistemului "due diligence" nu se aplică arborilor şi arbuştilor 

ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor forestieri. 

Art.7.-  

La Art.(7) Trebuie găsită o cale materialul lemnos utilizat la șantiere de construcții sau rămas 

neutilizat pe acestea să poată fi transportat mai operativ și fără implicarea (din nou) a 

personalului silvic. Asta presupune timp și birocrație. Constructorul sau cumpărătorul de masă 

lemnoasă care nu o utilizează integral într-o locație și este nevoit să o transporte poate face 

dovada deținerii la locație cu avizul de însoțire până în acel loc, pentru cantitatea folosită există 

bon de consum iar pentru ceea ce transportă în alt loc să fie nevoit să activeze GPS și să facă 

oricâte fotografii este nevoie masa lemnoasă încărcată. Deplasarea la un ocol silvic și apoi 

așteptarea personalului silvic de luni până vineri de la ora 8 la ora 16 poate fi o piedică în 

activitatea multor constructori. 

Trebuie găsită o soluție la următoarea situație reală: o societate achiziționează buștean pe care-

l trimite spre debitare la alt operator economic unde face apoi recepția mărfii și dorește să 

trimită marfa la un client (uneori export). Deplasarea cherestelei se face, în condițiile actuale, 

la un punct de lucru a proprietarului (cu document emis de prestator), recepția acesteia și apoi 

emiterea unui nou aviz către beneficiarul final. De multe ori asta presupune un dute-vino pe 

același traseu, uneori pe zeci sau sute de kilometri doar pentru a mulțumi sistemul. Ca rezolvare 

ar fi posibilitatea ca un operator economic să poată emite documentul de însoțire și de la alt 

punct de lucru a altui operator înregistrat în sistem.   

 

(1) Proveniența materialelor lemnoase, așa cum este definită la pct. 38 din 

anexa la Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se atestă prin 

următoarele tipuri de documente, după caz : 

a) pentru parchetele autorizate și predate spre exploatare, inclusiv pentru prejudiciile de 

exploatare aferente parchetului, care se adaugă la APV: "APV",; 

b) pentru depozite/depozite temporare, centre de sortare și prelucrare a materialelor 

lemnoase: SUMAL 2.0   
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Agent-Registrul electronic identificat prin indicativul depozitului generat de SUMAL 2.0; 

c) pentru piețe, târguri, oboare, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase: 

Sumal 2.0 Agent-Registrul electronic identificat prin indicativul depozitului generat de 

SUMAL 2.0; 

d) pentru statele membre UE: nota de intrare-recepție în baza avizelor de însoțire emise 

de operatorul economic beneficiar al materialelor lemnoase, având ca sursă documentelor 

intracomunitare/factura fiscală; (Este valabil si pentru produce lemnoase livrate din UE? 

(tocatura, rumegus)).   

e) pentru state non-UE: avizele de însoțire emise de operatorul economic beneficiar al 

materialelor lemnoase, având ca sursă declarația vamală de import, denumită în continuare 

DVI, și, după caz, licența FLEGT, cu condiția ca emiterea și tipărirea să se facă de la locul 

acordării liberului de vamă; (Pentru produse lemnoase (tocatura, rumegus, resturi) importate? 

In cazul in care materialul se transporta cu acelasi mijloc de transport (vagonabil, auto) cum se 

face masurarea volumului conform legislatiei in vigoare (piesa cu piesa)? 

Propunerea este ca in cazul in care materialul este livrat pana la beneficiarul final fara 

schimbarea mijlocului de transport (vagon, auto, barja) volumul din aviz sa fie trecut direct cel 

specificat in DVI.) 

Pentru recoltarea care se face în zona Dunării, ar trebui introdusă o prevedere în ceea ce privește 

posibilitatea schimbării locației GPS a rampei de încărcare în funcție de nivelul apei. 

f) pentru materiale lemnoase care se transbordează: avizul de însoțire; (Emitent – ocolul 

silvic – expeditor – ramane proprietarul lemnului (sc) – aviz trecut la provenienta) 

g)  pentru materialele lemnoase reținute/confiscate: procesul-verbal de reţinere în 

vederea stabilirii provenienţei/confiscării şi de dare în custodie a bunurilor reţinute/confiscate, 

respectiv hotărârea judecătorească definitivă, înregistrate în SUMAL 2.0. 

h) pentru materialele lemnoase utilizate la construcții pentru care se face dovada deținerii 

acestora cu aviz de însoțire, pentru cele rezultate din demolări sau pentru cele aflate în 

proprietatea persoanelor fizice care nu dețin avize de însoțire:  procesul-verbal încheiat între 

deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate 

materialele lemnoase care trebuie sa cuprindă informațiile standardizate solicitate de SUMAL 

2.0 la emiterea avizului de însoțire; 

in cazul materialelor lemnoase reciclate – lemn provenit din constructii, demolari  – apare 

obligativitatea intoducerii acestor volume in SUMAL? 

i) pentru materialele lemnoase al căror volum depășește volumul din avizul de însoțire al 

materialelor lemnoase, cu luarea în calcul a toleranțelor admise: proces-verbal de predare-

primire încheiat între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic care primește 

materialele lemnoase.  

j) pentru materialele lemnoase care fac obiectul achiziției de la proprietarii de păduri 

persoane fizice: borderoul de achiziție material lemnos. 
  
(2) APV-ul atestă proveniența materialelor lemnoase obținute în timpul exploatării 

parchetelor din: 

a) masa lemnoasă pe picior inventariată și/sau marcată, autorizată și predată spre 

exploatare cu autorizație de exploatare cu cod unic generat de SUMAL 2.0; 



 

b) masa lemnoasă rezultată din arborii prejudiciați în urma executării lucrărilor de 

exploatare care se execută pentru masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) lit. i) al căror volum se 

adaugă la volumul inițial al APV. 

(3) APV atestă proveniența și în cazul materialelor lemnoase rămase în platforma primară 

la reprimirea parchetului de exploatare, în situația în care în actul de reprimire este menționat 

acest lucru. În acest caz APV-ul își menține calitatea de document care atestă proveniența 

legală pentru o perioadă de până la 120 de zile după data reprimirii. În caz de forță majoră,  

situație de urgență, precum și în situaţia producerii de calamităţi naturale constatate cu 

documente - procese-verbale de începere/încetare a factorului limitativ, care nu permit 

transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară după data reprimirii, valabilitatea 

de 120 de zile a APV-ului ca document care atestă provenienţa se prelungește cu perioada 

echivalentă acțiunii factorului limitativ. 

(4) Ocoalele silvice sunt obligate să își amenajeze spații de depozitare pentru preluarea 

în custodie a materialelor lemnoase confiscate sau reținute în vederea confiscării.  

Catastrofal pentru ocoale, irealizabil in termen de 12-24 luni, la standarde minime . 

Art. 8. - (1) În timpul transportului materialelor lemnoase Si produselor lemnoase, 

documentul care dovedește proveniența acestora și care trebuie să însoțească transportul este 

avizul de însoțire materiale lemnoase al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele 

norme.   

(2) Avizul de însoțire prevăzut la alin. (1) poate fi de tipul: aviz de însoțire de la locul de 

recoltare, aviz de însoțire din depozit/depozit temporar/târguri și oboare, aviz de însoțire pentru 

transbordare, aviz de însoțire pentru materiale lemnoase reținute/confiscate, aviz de însoțire 

pentru materialele lemnoase provenite din spațiul comunitar, aviz de însoțire pentru materialele 

lemnoase provenite din import (In cazul in care aceste avize se emit la Beneficiar, pe durata 

transportului pana la la beneficiar, aceste materiale si produse lemnoase vor circula fara aviz 

de insotire (pt livrari intracomunitare), aviz de însoțire pentru materialele lemnoase al căror 

volum depășește volumul din avizul de însoțire, cu luarea în calcul a toleranțelor admise, aviz 

de însoțire pentru materialele lemnoase provenite din achiziții, aviz de însoțire pentru alte 

situații și aviz de însoțire a produselor din lemn, fiecare tip de aviz având un indicativ în 

SUMAL. 

 (3) Avizul de însoțire care însoțește transportulul materialelor lemnoase poate fi, dupa 

caz: (Si produselor lemnoase) 

a) în format electronic pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist generat de 

SUMAL; 

b) în format print și/sau pdf potrivit anexei nr. 3, atunci când transportatorul nu este 

profesionist și transportul se realizează din altă locație decât locul de recoltare generat de 

SUMAL; 

c) în format letric, pe baza informatiilor standardizate generate de SUMAL atunci când 

transportatorul nu este profesionist și transportul se realizează de la locul recoltării și nu există 

posibilitatea emiterii avizului în format  print, potrivit anexei nr. 3;  

(4) Prin intermediul avizului de însoțire prevăzut la alin. (3) lit. c) se pot transporta: 

a) volume de masă lemnoasă de până la 20 mc/an de pe proprietățile forestiere pentru 

care proprietarul poate recolta în regie proprie un volum de maxim 20 mc în condițiile art. 63 



 

alin. (3) din Legea nr. 46/2008 –Codul silvic, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

b) volume de masă lemnoasă de la locul recoltării având ca destinație persoane fizice și 

instituții și entități publice. 

(5) În cazul exportului, la biroul vamal se depune o copie a avizului de însoțire, în format 

pdf, descărcat de pe dispozitivul mobil. 

In cazul exporturilor, la Biroul Vamal de depune o copie a avizului de insotire in format PDF 

( acesta va fi descarcat din dispozitivul Vamesului. Transportatorului profesionist sau al 

Emitentului ? ) 

(6) Nu se emit avize de însoțire și nu există obligația transmiterii informațiilor 

standardizate în SUMAL 2.0 pentru: 

a) materialele lemnoase comercializate al căror volum/mijloc de transport este de până 

la 0,1 mc; 

b) materialele lemnoase importate, care până la locul de destinație circulă sub 

supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulație, pentru care documentul echivalent 

avizului de însoțire este declarația vamală de tranzit; 

c) materialele lemnoase care fac obiectul regimului de export și circulă de la biroul vamal 

de export sub supraveghere vamală până la biroul vamal de ieșire de pe teritoriul vamal al UE, 

iar declarația vamală de export este echivalentul avizului de însoțire; pentru materialele 

lemnoase care circulă până la locul efectuării formalităților vamale de export rămân obligatorii 

emiterea avizelor de însoțire și raportarea acestora în SUMAL 2.0; 

d) materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene însoțite de 

documente intracomunitare; (De eliminat - Se contrazice cu art.8, alin. 2) 

e) materialele lemnoase aflate în timpul transportului, pentru care s-a luat măsura 

reținerii/confiscării; acestea sunt transportate sub autoritatea agentului constatator, de la locul 

luării măsurii până la spațiul de depozitare indicat de acesta, în vederea inventarierii 

materialelor lemnoase reținute/confiscate. 

Art. 9. – (1) Emitenții avizelor de însoțire prevăzute la art. 8 alin. (3) sunt operatorii 

economici care exploatează în condițiile legii masă lemnoasă cumpărată pe bază de contract de 

vânzare-cumpărare, inclusiv din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier 

național sau ocoalele silvice, după caz. 

(2) Ocoalele silvice emit avize de însoțire prevăzute la alin. (1) pentru: 

a) materialele lemnoase rezultate în condițiile legii, din exploatarea în regie proprie de 

către acestea sau prin prestatori de servicii de exploatare și care se expediază de la locul 

recoltării situat în fondul forestier pe care îl administrează; 

b) materialele lemnoase rezultate din exploatarea în condițiile legii, care se expediază de 

la locul de recoltare situat în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice, juridice 

sau proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, pe care îl administrează sau pentru 

care asigură servicii silvice pe bază de contracte; 

c) materialele lemnoase rezultate din exploatarea în condițiile legii, a masei lemnoase 

provenite din vegetație forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național, care 

se expediază de la locul de recoltare, situat în teritoriul de competență; 



 

d) materialele lemnoase care urmează a fi transportate, de la locul de depozitare, la 

solicitarea scrisă a persoanelor fizice, instituțiilor publice, instituțiilor de cult, dacă fac dovada 

deținerii cu documente legale a acestora, cu precizarea punctului de descărcare; 

e) materialele lemnoase reținute în vederea confiscării/confiscate; 

f) materialele lemnoase transbordate, la solicitarea conducătorului auto sau a 

proprietarului materialelor lemnoase; 

g) materialele lemnoase refuzate/nerecepționate de către destinatarul acestora, la 

solicitarea conducătorului mijlocului de transport sau a proprietarului acestora; 

h) pentru materialele lemnoase utilizate la construcții pentru care se face dovada deținerii 

acestora cu aviz de însoțire, pentru cele rezultate din demolări sau pentru cele aflate în 

proprietatea persoanelor fizice care nu dețin avize de însoțire, prevăzute la art. 7 alin. lit.h); 

j) pentru materialele lemnoase al căror volum depășește volumul din avizul de însoțire al 

materialelor lemnoase, cu luarea în calcul a toleranțelor admise, prevăzute la art. 7 alin. lit.i);  

k) pentru materialele lemnoase care fac obiectul achiziției de la proprietarii de păduri 

persoane fizice, prevăzute la art. 7 alin. lit.j); 

 

(3) Operatorii economici emit avize de însoțire pentru: 

a) materialele lemnoase de la locul recoltării rezultate în  urma exploatării masei 

lemnoase cumpărată pe bază de contract de vânzare-cumpărare; (inclusiv din vegetaţia 

forestieră, de pe terenuri din afara fondului forestier naţional; / vegetatie forestiera si culturi 

energetice de pe terenuri in afara fondului forestier) 

b) materialele lemnoase depozitate/prelucrate/ sortate și/sau comercializate, în condițiile 

legii, care se expediază din depozite; 

c) materialele lemnoase importate, de la locul acordării liberului de vamă; 

(4) Administrațiile piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri emit avize de 

însoțire  numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora și pentru cele 

rămase necomercializate în incintă și care urmează a fi transportate spre o altă destinație; 

(5) Emitenții prevăzuți la alin. (2)-(4) răspund, potrivit legii, de întocmirea 

corespunzătoare a avizelor de însoțire și de exactitatea datelor înscrise. 

Art.10. - (1) La momentul începerii transportului materialelor lemnoase, emitentul 

avizului de însoțire este obligat să introducă în aplicația SUMAL 2.0 următoarele informații: 

a) în situația efectuării transportului de către un profesionist, emitentul 

completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0, generează  codul unic și  transmite 

avizul către transportatorul profesionist; 

Cred ca ar trebui denumit clar care este “inceputul transportului materialului lemnos” 

deoarece poate sa apara o diferenta de timp intre momentul intocmirii avizului si momentul 

plecarii camionului , aparand cazul cand transportaorul nu pleaca in momentul intocmirii 

avizului fiind nevoit sa mai realizeze pauza de stationare conform timpilor de stationare dat 

de catre tahograf sau a modului de organizare a transportului .  

In acest caz poate sa apara situatia neincadrarii in termenul de ore legal !!! 
 

Cum se procedeaza in cazul transportului ferovoiar, cu vagoane apartinand operatorilor 

feroviari din Romania dar si din alte tari (din UE sau din afara acesteia). Ídem transport naval 

? 



 

b) în situația efectuării transportului de către o persoană fizică sau juridică de la 

locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, emitentul 

completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0 care generează  codul unic  și  

completează avizul de însoțire în format letric sau transmite în format pdf avizul de însoțire 

prevăzut în anexa nr. 3; 

c) în situația efectuării transportului de către o persoană fizică sau juridică din altă 

locație decât locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, 

emitentul completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0, generează  codul unic  și  

transmite avizul de însoțire în format pdf sau print către transportator dacă volumul transportat 

este între 0,1-1 mc;  

d) în situația în care transportul se face cu atelaje, volumul transportat poate fi de 

până la 5 mc. 

(2) Informațiile standardizate prevăzute la lin.(1) pot fi corectate de către emitentul 

avizului de însoțire în maxim 10 minute de la momentul emiterii. 

Timpul de corectare a erorilor de 10 minute, după introducerea datelor în aviz este f mic 

         (3) Transportatorul profesionist realizează trei fotografii ale mijlocului de transport – față, 

spate și lateral, anterior începerii transportului, utilizând SUMAL 2.0 Avize; (Cum se 

procedeaza in cazul importurilor vagonabile? Se vor face poze la fiecare vagon?) 

Pozele sunt facute lemnului sau si a mijlocului de transport (de ex.  cap tractor) ?  

In cazul produselor din lemn sub forma de particule care se incarca in camioane tip “cutii” – 

containere , mai au relevanta pozele sub forma asta ?  

 

(4) În situația în care transportator este o persoană fizică/juridică care nu are calitatea de 

transportator profesionist, iar avizul de însoțire emis la locul de recoltare este cu stare 

offline, emitentul avizului de însoțire a materialelor lemnoase are obligația ca în termen de 

maximum 72 ore de la data și ora plecării transportului, să transmită în stare online informațiile 

de pe dispozitivul mobil din dotarea sa, pentru fiecare aviz de însoțire a materialelor lemnoase 

emis. 

 (5) Materialele lemnoase expediate cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) -  (2) nu au 

proveniență legală.  

 (6) În cazul în care transportul realizat de un transportator profesionist a început în baza 

unui aviz de însoțire cu  stare offline, la momentul intrării mijlocului de transport care 

transportă materialele lemnoase într-o zonă accesibilă GSM, în SUMAL 2.0 avizul de însoțire  

cu stare offline trece automat în aviz de însoțire  cu stare online.  

 (7) În situația în care conducătorul mijlocului de transport realizat de un transportator 

profesionist sau emitentul avizului de însoțire constată greșeli în completarea avizului de 

însoțire, are obligația de a opri transportul și de a anunța telefonic structura de specialitate a 

autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial despre situația 

create, sau pe platforma online dedicată problemelor de operare în sistemul SUMAL ; după 

caz, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de 

silvicultură competentă teritorial constată greșeala și poate dispune corecția; 

Oprirea transportului după sesizarea unei erori de operare în avizul electronic și sesizarea 

structurii teritoriale de specialitate, în zilele nelucrătoare, face ca mijlocul de transport să 

staționeze chiar și zile întregi.  



 

(8) La finalizarea transportului, transportatorul profesionist procedează, după cum 

urmează: 

a) destinatarul utilizator de SUMAL 2.0 Agent – Registrul electronic va prelua pe 

dispozitivul său mobil avizul de însoțire, verifică informațiile standardizate și poate accepta 

sau refuza materialele lemnoase aferente avizului de însoțire. Preluarea avizului de însoțire de 

către destinatar înseamnă încheierea transportului.  Acceptarea avizului presupune notă de 

intrare-recepție și intrarea volumului materialelor lemnoase în evidența depozitului. 

b) închide transportul, în situația în care destinatarul care nu este utilizator de SUMAL 

2.0. 

Nu se va putea aplica datorita posibilelor distante lungi si imposibilitatii de a se anunta in 

termen normal.  

 (9) În situația în care la finalizarea transportului, destinatarul utilizator de SUMAL 2.0 

Agent – Registrul electronic nu acceptă materialele lemnoase aferente unui avizului de însoțire, 

emitentul avizului de însoțire notifică structura teritorială de specialitate a autorității publice 

centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial și solicită ocolului silvic 

nominalizat emiterea contracost a unui aviz de însoțire. Costul emiterii  avizului de însoțire se 

reglementează prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură prevăzut 

la art. 5 alin. (11). 

Procedura la refuzul material lemnos de destinatar este greoaie și de durată, și anume 

notificarea gărzii forestiere, a ocolului silvic din zonă, solicitarea emiterii avizului la ocolul din 

zona. Să se dea posibilitatea emitentului să emită aviz de retur pentru materialul lemnos refuzat. 

(10) Dacă se constată diferențe în plus față de toleranțele admise între volumul avizat și 

volumul recepționat, destinatarul materialelor lemnoase are obligația notificării structurii 

teritoriale a autorității publice care răspunde de silvicultură despre acest lucru, în termen de 

maximum 24 de ore de la constatare. 

(11) Operatorul economic care a constatat diferențele de volum în condițiile alin. (10) 

este obligat să depoziteze materialele lemnoase al căror volum depășește volumul din avizul 

de însoțire, cu luarea în calcul a toleranțelor admise și să le predea lunar celui mai apropiat ocol 

silvic de stat, pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat între deținătorul materialelor 

lemnoase și ocolul silvic care primește materialele lemnoase. (Exista obligativitate si pt 

produsele lemnoase ?) 

In ce baza se pot constata diferente la receptie? Exista obligativitatea masurarii inca o data la 

receptie a materialului livrat? Daca la verificarea din partea autoritatii nu se constata diferente, 

cine este raspunzator? 

(12) Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase realizat de un transportator 

profesionist, transbordate sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului 

de transport pentru cauze de forță majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, proprietarul 

materialelor lemnoase este obligat să solicite și să obțină emiterea unui /unor aviz/avize de 

însoțire de către ocolul silvic nominalizat.  

(13) Este obligatorie schimbarea stării avizului de însoțire din starea offline în starea 

online de către transportatorii profesioniști, într-un termen de maximum 24 ore de la momentul 

emiterii avizului. 

Pot fi zeci de km, ce se face atunci? 



 

 (14) În cazul depozitării/deținerii/prelucrării, materialele lemnoase sunt considerate că 

au proveniența dacă au fost primite cu documente care dovedesc proveniența în condițiile 

prezentelor norme. 

(15) Cu excepțiile prevăzute de prezentele norme, dispozitivul mobil însoțește în mod 

obligatoriu mijlocul de transport, conducătorul mijlocului de transport având obligația de a 

asigura permanent conexiunea de date mobile activă și receptorul GPS pornit pe toată perioada 

transportului până la destinație. Pe toată perioada transportului se interzice închiderea sau 

dezinstalarea aplicației SUMAL 2.0; avizul de însoțire este valabil numai pentru transportul 

pentru care a fost emis și sunt interzise transporturile multiple. (Cum se procedeaza in cazul 

transportului feroviar, in cazul transportului cu mijloace auto din tari UE sau non UE?) 

(16) În situația în care dispozitivul mobil care însoțește mijlocul de transport devine 

nefuncțional, conducătorul mijlocului de transport are obligația de a opri transportul, anunță 

ocolul silvic nominalizat care constată nefuncționalitatea dispozitivului mobil, care emite un 

nou aviz de însoțire pentru alte situații. 

Însoțirea transportului de material lemnos de echipamentul mobil al transportatorului în stare 

de funcționare, păstrând datele din aviz, este un lucru greoi, pentru unii conducători auto chiar 

imposibil.                    

 

 Art. 11. (1) Materialele lemnoase nu au proveniență în următoarele cazuri: 

           a) dacă la expedierea/transportul/primirea acestora nu sunt însoțite de aviz de însoțire 

potrivit anexei nr. 3  sau de aviz de însoțire în format pdf/print potrivit anexei nr. 2, în situația 

transportatorul nu are calitate de transportator profesionist sau, după caz, însoțite de aviz de 

însoțire aflat pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist, cu excepția situațiilor 

prevăzute la art. 8 alin. (6); 

b) dacă sunt abandonate; 

c) dacă sunt provenite din statele membre ale UE și profesionistul nu a realizat 

înregistrarea în INTRASTAT în termenul prevăzut de reglementările în vigoare; în acest caz, 

materialele lemnoase pot fi puse în circulație și înainte de înregistrarea în INTRASTAT, dar 

sunt fără proveniență dacă înregistrarea nu este făcută în termenul legal. 

Care este forma de verificare,  daca sa facut inregistrarea in INTRASTAT ? 

(2) Pentru a stabili proveniența materialelor lemnoase pentru care agentul constatator nu 

poate identifica proprietarul, acesta are obligația să parcurgă procedurile legale în vederea 

stabilirii proprietarului de drept al acestora; pentru materialele lemnoase care nu sunt 

revendicate de către proprietar în termenul prevăzut de lege sunt aplicabile prevederile art. 36 

alin. (1) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(3) Materialele lemnoase prevăzute la alin.(2) transportate până la locul de predare în 

custodie în vederea valorificării sunt însoțite de aviz de însoțire aflat pe dispozitivul mobil din 

dotarea unui angajat al ocolului silvic care asigură preluarea în custodie a materialelor 

lemnoase abandonate  

Art.12.-  (1) La momentul începerii transportului produselor din lemn sub formă de 

aşchii sau particule, rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, emitentul avizului de însoțire este 

obligat să introducă în aplicația SUMAL 2.0 următoarele informații: (Ce se intampla in cazul 

importului feroviar, auto?) 
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 a)în situația efectuării transportului de către un transportator profesionist, emitentul 

completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0, generează  codul unic și  transmite 

avizul către profesionist;  

 b)în situația efectuării transportului de către o persoană fizică sau juridică din altă 

locație decât locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, 

emitentul completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0, generează  codul unic  și  

transmite avizul de însoțire în format pdf sau print către transportator.  

 

 (2) Informațiile standardizate prevăzute la lin.(1) pot fi corectate de către emitentul 

avizului de însoțire în maxim 10 minute de la momentul emiterii. 

 (3) Transportatorul profesionistul realizează trei fotografii ale mijlocului de transport 

–față, spate și lateral, anterior începerii transportului, utilizând SUMAL 2.0 Avize.  

Materialul rumegus, tocatura, chiar si deseuri se transporta cu camioane inchise ( tip containere, 

walking floor ) .  

Ce semnificatie mai au pozele ?   

Mai repede aici ar trebui introdusa “poza de sus” a masinii incarcate.  

 

Art. 13. - (1) Termenul de valabilitate (Se aplica si pt. produsele lemnoase ?) al avizelor 

de însoţire, în aplicarea reglementărilor în vigoare, se stabilește proporțional cu distanța de 

parcurs, având în vedere timpul care se acordă pentru fiecare categorie de distanțe:  

a) 8 ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o 

distanţă de până la 50 km inclusiv; 

b) 9-12 ore de la data,  ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe 

o distanţă de la 50,1 km până la 100 km inclusiv; 

c)13-18 de ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate 

pe o distanţă de la 100,1 km până la 200 km inclusiv; 

d)19-36 de ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate 

pe o distanţă de la 200,1 km până la 500 km inclusiv; 

e) de la 37 ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate 

pe o distanţă de peste 500 km. 

(2) Data, ora și minutul plecării transportului este considerată data, ora și minutul 

generării avizului de însoțire cu stare offline sau online.  

 (3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) avizele de însoţire la care termenele de 

valabilitate sunt termenele legale de executare a contractului de transport, conform prevederilor 

legale; termenele de valabilitate prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite cu perioada de 

întrerupere a transportului aferentă efectuării formalităţilor vamale, reprezentantul biroului 

vamal având obligaţia ca la sosirea transportului să verifice valabilitatea avizului de însoțire cu 

stare online aflat pe dispozitivul mobil care însoțește transportul.  Pe avizul de însoţire în format 

pdf, descărcat de pe dispozitivul mobil care însoțește transportul reprezentantul biroului vamal  

are obligația să consemneze, prin certificare cu nume, semnătură şi ştampilă, data şi ora 

verificării valabilităţii avizului de însoțire cu stare online, cât şi data şi ora acordării liberului 

de vamă.  

(4) Avizele de însoțire se emit pentru fiecare mijloc de transport în parte și se transmit în 

SUMAL 2.0 de către emitent; în situația transbordării, care implică încărcarea/descărcarea 



 

în/din mijloace de transport cu capacități diferite decât cea a mijloacelor de transport în/din 

care se transbordează, achiziției de la mai mulți proprietari și transportului cu același mijloc de 

transport pentru mai mulți beneficiari, se vor emite avize de însoțire pentru fiecare beneficiar 

care transportă cu același mijloc de transport. 

(5) Materialele lemnoase importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe 

mijloace de transport, trebuie să fie însoțite de câte un aviz de însoțire pentru fiecare mijloc de 

transport, emis în condițiile prezentelor norme. 

(6) Transportatorul are obligația să se încadreze, în timpul transportului, în timpii aferenți 

distanței parcurse de la începutul acestuia, cu încadrarea în fiecare categorie de distanță, 

conform alin. (1), cu luarea în considerare a timpilor de oprire reglementați și a perioadei 

aferente controlului. 

Ce se intampla in cazul unei defectiuni in varf de munte la ora 16-18 si reparatia nu este posibila 

decat a doua zi si necesita 4-5 ore sau este zi libera  

Art. 14. – (1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase și produselor din lemn se 

realizează, după caz: 

a) (dimensiunea nominală)pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subțire 

mai mare sau egal cu 20 cm, se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu două 

zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri și a diametrului la mijloc în 

centimetri; 

Dimensiune nominala – nu are sens net si brut – a) pentru lemnul rotund cu diametrul la 

capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii, cu două 

zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri și a diametrului la mijloc în 

centimetri; 

Ar trebui sa existe si posibilitatea de determina volumul si fct de diametrul la capatul subtire ( 

cu scopul de putea utiliza si aplicatii digitale de determinare a volumului!!) 

b) pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm 

se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul fără coajă, cu două zecimale, în baza 

măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri și a diametrului la mijloc în centimetri; 

c) pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subțire mai mic de 20 cm, dacă nu se 

aplică metodele prevăzute la lit. a) sau lit. b), acesta se așază în figuri geometrice, iar volumul 

se determină în mc prin utilizarea factorilor de cubaj stabiliți pe grupe de specii; 

d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci și fascine, se determină 

volumele exprimate în unități convenționale și echivalentul în mc, cu două zecimale; 

Consideram ca este opotun prinderea in SUMAL grupe mari de sortimente , si in speta si a 

sortimentului LEMN PENTRU PLACI in conformitate cu STAS SR 7149-2013 , in care sa 

fie identificat foarte clar acest tip de material folosit in ind. placilor.  

Este un paradox, avem in Sumal sortimente “lemn pentru celuloza si hartie” si nu mai avem 

ind. producatoare , iar industria placilor este reprezentata de 4 companii de mari capacitate dar 

nu avem identificat clar sortimentul de lemn achizitionat.  

Credem ca aceast sortiment este de ajuns sa cuprinda 3 mari grupe : lemn pentru placi – 

rasinoase, foioase tari, foioase moi.  

La fel ca si la produsele din lemn , acest material este imposibil de masurat la MC , si ar 

trebui stabilite corelatii max si min intre MC – Lutro TO, tinand cont ca acest tip de 

industrie detina cantare omologate la intrare-iesire.  



 

Dupa cum poate stiti , la controalele ANAF pe TVA avem aceeasi discutie prin care ei ne 

reclama ca noi cumparam “lemn de foc” pe care nu il folosim ca valorificare energetica (ardere) 

ci in productia de placi , fapt ce nu este legal – corect ….s.a.m.d.  

 

e) pentru cherestele volumul se exprimă în mc și se determină cu respectarea metodelor 

specifice pentru cherestelele vrac și pachetizat; 

f) celelalte materiale lemnoase și produse din lemn se măsoară după metodele specifice, 

iar volumul exprimat în unități convenționale se echivalează în mc. (Nu exista in literature de 

specialitate factori de echivalenta intre unitatile de masura conventionala ( mst , tona lutro/atro 

si mc care sa ia in calcul si variabilele de ex : procentul de umditate , factor de asezare , 

procentul cojii).  De definit coeficientii minim si maxim  mst/mc si tona lutro-atro/mc fct de 

variabile factor de asezare si procent de umiditate!!!) 

Aici trebuie lucrat si stabilit clar un ghid de transformare din unitati conventionale ( Lutro TO, 

Metru Ster ) in Metru Cub , cu limite minime si maxime , pe care se va lucra atat la control 

transport cat si receptie material lemnos , mai ales in industria placilor si centrale .  

Propun ca acest material sa fie prelucrat si dat in dezbatere publica , analizat si poate chiar 

facute teste de proba , in paralel cu testarea Sumal 2.0.  

 

g) F1) pentru materialul lemnos destinat pentru productia de placi din achii de lemn si 

placi din fibre de lemn, cat si pentru produsele din lemn din categoria deşeuri şi resturi de lemn, 

volumul in mc, cu doua zecimale, se poate stabili si pe baza cantaririi, folosindu-se coeficientii 

de echivalenta (densitate) din tone in mc, potrivit anexei nr. 5. Pentru aceste sotimente de 

material lemnos si produse din lemn, se accepta amestec de specii, dar care sa se incadreze in 

grupele foioase tari, foioase moi si rasinoase.  

Coeficientii din anexa nr. 5, reprezinta valori  medii pe specii sau grupe de specii, la care 

se admite o toleranta de ±10%. 

F2) pentru produsele din lemn din categoria aşchii sau particule si rumeguş, volumul in 

mc, cu doua zecimale, se stabileste prin cubaj tehnic, folosindu-se coeficientii de transformare 

din mst in mc, potrivit anexei nr. 5. 

Pentru aceste produse din lemn, nu este necesara introducerea in aplicatiile SUMAL, a 

speciei sau a grupei de specii. 

 

În ceea ce privește formularea metode specifice, aceasta înlocuiește înscrierea unui standard de 

măsurare, mergându-se pe idea că standardale nu mai sunt obligatorii. Înscrierea standardului 

de măsurare utilizat poate evita înlocuirea unor probleme de interpretare în relația cu vama și 

anaf. 

 

În sensul comentariilor pe care le-am făcut și pe text, cred că ar utilă enumerarea expresă, măcar 

în anexa cu definiții, a stasurilor și standardelor în vigoare în domeniul măsurării lemnului: 

SR 13569/2013 - Lemn rotund şi alte sortimente de material lemnos,  

STAS 6455/71 - Cherestea de răşinoase. Supradimensiuni pentru contragere,  

STAS 6548/73 - Cherestea de foioase. Supradimensiuni pentru contragere,  

STAS 84/87 - Lemn. Determinarea masei volumice și STAS 83/89 – Lemn. Determinarea 

umidității în vederea încercărilor fizice și mecanice 



 

 

 

 (2) În cazul măsurării lemnului rotund conform alin. (1) lit. a) și b), emitentul avizului 

de însoțire are obligația de a înscrie în SUMAL 2.0 sortimentul, specia, diametrul la mijloc și 

lungimea pieselor. Aplicația va genera automat volumul și numărul de piese pentru fiecare 

specie și sortiment.  

(3) În cazul inventarierii lemnului rotund, al cărui diametru la capătul subțire este mai 

mic de 20 cm, emitentul avizului de însoțire nu are obligația înscrierii în aplicație a diametrului 

la mijloc și a lungimii pentru fiecare piesă. În acest caz, emitentul are obligația înscrierii în 

aplicație a sortimentului, a speciei (Specie/grupei de specii) și a volumului aferent, obținut prin 

cubaj tehnic. Această metodă de cubaj este permisă în cazul în care toate piesele așezate în 

figuri geometrice, supuse aceluiași transport, au diametrul la capătul subțire mai mic de 20 cm. 

(4) În cazul inventarierii lemnului rotund, supus aceluiași transport, al cărui diametru la 

capătul subțire se încadrează în ambele categorii, emitentul avizului de însoțire are obligația de 

a înscrie în aplicație sortimentul, specia, diametrul la mijloc și lungimea tuturor pieselor, chiar 

dacă sunt și piese cu diametrul la capătul subțire mai mic de 20 cm. 

(5) La calculul volumului lemnului rotund inventariat în condițiile alin. (1) lit. a) și b) se 

admit următoarele toleranțe: 

a) ±2% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mare de 100 de 

bucăți; 

b) ±3% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese cuprins între 50 și 

100 de bucăți; 

c) ±4% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mic de 50 de 

bucăți. 

Tolerantele sunt luate in calcul doar la transportul lemnului ? Ce se intampla la controlul in 

depozit ? Nu sunt tolerante ? Prin aceste tolerante rezulta ca si in depozit am plusuri sau 

minusuri ! 

(6) La calculul volumului lemnului așezat în figuri geometrice în condițiile alin. (3) se 

vor utiliza factori de cubaj pentru care se va preciza în avizul de însoțire metoda prin care a 

fost determinată valoarea acestora. În aceste situații toleranța de măsurare admisă este de ±2% 

din volumul total. Pt produsele lemnoase nu se aplica tolerante la masurare ? 

Cine stabileste factorii de transformare si metodele de determinare 

(7) La evaluarea volumului de lemn pe picior destinat valorificării se admit toleranțele 

aferente fiecărei metode dendrometrice, prevăzute de reglementările în vigoare. 

(8) În vederea stabilirii contragerilor, evaluarea volumului cherestelelor se face conform 

standardelor în vigoare la data măsurării, aplicabile acestora, cu luarea în considerare a 

umidității măsurate la momentul expedierii. 

Art.15. – (1) Avizele de însoţire sunt completate corespunzător dacă rubricile prevăzute 

de formular sunt completate astfel: 

a) Rubrica 1 ”Emitent”  se completează cu datele de identificare ale 

proprietarului/deținătorului legal al materialelor lemnoase; 

b) Rubrica 2 ”Expeditor” se completează cu datele de identificare ale ocolului 

silvic/operatorului economic care expediază materialele lemnoase; 



 

Rubrica expeditor nu este definita in modelul de aviz ( Sumal) anexat la prezentul HG!!! Care 

este diferenta conceptuala intre emitent si expeditor , daca ne raportam si la art.12 al.1 

Nu este valabila si pt expeditia de produse lemnoase ? 

b) Rubrica 3 ”Punct de încărcare” se completează cu denumirea punctului de încărcare 

unde au fost obținute legal materialele lemnoase, pentru care SUMAL 2.0 generează 

coordonate GPS; 

c) Rubrica 4 ”Document de proveniență” se completează după cum urmează: 

i) dacă punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în avizul 

de însoțire se înscrie numărul unic APV generat de SUMAL 2.0 ; 

ii) dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase este situat într-un depozit, în avizul 

de însoțire se înscrie indicativul cu care a fost înregistrat în SUMAL 2.0 punctul de lucru 

respectiv; 

Cum se procedeaza pt a emite avizul de insotire  luand in considerare termenul de emitent , 

expeditor si  document de provienenta in urmatoarele cazuri : 

1. Cumpar un lot de lemn de fasonat de la un OS conditie de livrare DAF . 

O parte din lemn il expediez in propriul depozit spre prelucrare ( procedura este clara in acest 

caz ) 

Cealalta parte ( din considerende dimensional-calitative) o expediez/vand direct din rampa 

catre un client.  

Cine este in acest caz emitentul ,expeditorul , documentul de provenienta ? 

2. Cumpar produse lemnoase direct din depozitul unui operator economic si le vand catre 

un client , transportatorul fiind un prestator de service. 

Cine este in acest caz emitentul ,expeditorul , documentul de provenienta ? 

Cum se face transmiterea avizului catre transportator ? 

iii) dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase provenite din import din state terţe 

este situat în locul acordării liberului de vamă, în avizul de însoțire se înscrie declaraţia vamală 

de import sub forma "DVI nr. . . . . ./data. . . . "; 

iv) dacă materialele lemnoase sunt transbordate, în avizul de însoțire se înscrie seria și 

numărul avizului de însoțire inițial; 

v) în cazul expedierii materialelor lemnoase aflate în proprietatea persoanelor 

fizice/juridice, în avizul de însoțire se înscrie seria și numărul avizului de însoțire care face 

dovada deținerii acestora; 

vi) în cazul achiziției de la persoanele fizice proprietare de păduri, a materialelor 

lemnoase de la locul recoltării/depozitării, în avizul de însoțire se înscrie, după caz, numărul 

APV/seria și numărul avizului de însoțire primar care face dovada deținerii acestora; 

vii) dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase provenite din spațiul 

intracomunitar, în avizul de însoțire se înscrie nota de intrare-recepție în baza documentelor 

intracomunitare/facturii fiscale"; 

viii) în cazul expedierii materialelor lemnoase utilizate la construcții pentru care se face 

dovada deținerii acestora cu aviz de însoțire, pentru cele rezultate din demolări sau pentru cele 

aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu dețin avize de însoțire, în avizul de însoțire se 

înscrie procesul-verbal încheiat între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic în a 

cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase.  



 

Documentul de proveniență pentru materiale lemnoase din demolări, sau pentru care nu există 

documente, la acest punct este trecut declarația pe propria răspundere, iar la art.7 alin. 1 – h 

este trecut procesul verbal încheiat între deținătorul materialului lemnos și ocolul silvic. Care 

este versiunea corectă ? 

e) Rubrica 5 ”Destinatar” se înscriu datele de identificare ale persoanei juridice sau fizice 

destinatare;  

f) Rubrica 6. ”Punct de descărcare” se completează cu denumirea profesionistului și 

numărul unic al Registrului electronic sau denumirea și adresa indicată de persoanele 

fizice/juridice destinatare, în cazul în care acestea nu au calitatea de profesionist; 

g) Rubrica 7. ”Transport întrerupt din cauza” se completează în cazul întreruperii 

transportului din motive obiective, fără a fi necesară transbordarea. Conducătorul 

auto/proprietarul materialelor lemnoase se adresează în scris celui mai apropiat ocol silvic, 

anunţând despre momentul iniţial al întreruperii, care trebuie să fie cuprins în interiorul 

termenului de valabilitate al avizului de însoţire. Reprezentantul împuternicit al ocolului silvic 

consemnează în rubrica corespunzătoare a avizului de însoţire perioada de întrerupere a 

transportului cu care se prelungeşte valabilitatea avizului de însoţire a materialelor lemnoase, 

certificând cu nume, semnătură şi sigiliu.  

La întreruperea transportului (masina defectă) cum se face mențiunea întreruperii și perioada 

de către ocolul silvic sau politie sub semnătura și stampila dacă avizul este în format electronic 

? 

Transport interrupt – Trebuie gasite si alte cai decat cea in scris pentru a instiinta OS cel mai 

apropiat sau Postul de Politie . 

h) Rubrica 8. ”Specificația” se completează după cum urmează: 

i) pe baza măsurătorilor efectuate în momentul încărcării în mijlocul de transport, cu 

denumirea sortimentelor pe specii sau grupe de specii şi volumul acestora, rezultat în urma 

introducerii caracteristicilor dimensionale, în conformitate cu prevederile art. 14; în cazul 

pomilor de Crăciun, se înscrie numărul de bucăți și volumul convențional al acestora, care este 

de 0,01 mc/bucată; la constituirea APV-lui pentru pomii de Crăciun se va utiliza volumul 

convențional; 

ii) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm se 

înscriu: fiecare piesă cu indicarea speciei și a sortimentului, numărul de piese şi volumul 

generat de aplicație, exprimat în m3, în numere cu două zecimale; 

nu exista logica de a introduce sotiment la fiecare piesa – noi nu avem definite sortimente clare 

– cel mult optional – cine doreste sa faca farmacie este problema lui 

iii) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mic de 20 cm, care se 

transportă în condițiile art. 14 alin. (3), se înscrie volumul pentru fiecare specie și sortiment în 

parte, exprimat în m3, în numere cu două zecimale; 

iv) pentru lemnul rotund transportat în condițiile art. 14 alin. (4), se înscriu pe specii și 

sortimente, numărul de piese şi volumul generat de aplicație, exprimat în m3, în numere cu 

două zecimale; 

Aici este o anomalie care vad ca se pastreaza in continuare, si anume daca avem o transbordare 

(camion defect) , ocolul silvic solicitate mite aviz catre destinatar trecandu-se ca si expeditor-

emitent . Pe avizul de transbordare nu apare nici un indiciu despre denumirea detinatorul legal 

al lemnului , doar numarul de aviz initial trecut la “locul de incarcare” .  



 

Eu ca destinatar la receptie nu pot identifica dupa numarul de aviz initial proprietarul lemnului 

si astfel am avut surpriza ca lemnul sa fie receptionat pe Ocolul silvic emitent al avizului de 

transbordare.  

Consider ca in acest caz , Ocolul Silvic trebuie sa se identifice doar ca EMITENT ,iar ca 

EXPEDITOR sa fie trecut proprietarul lemnului .  

 

v) pentru lemnul fasonat în steri, lemnul de foc, crăci şi fascine se completează numai în 

coloana (3) în care se înscriu cantităţile exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în 

mc, în numere cu două zecimale; 

vi) în situaţia în care lemnul este cu coajă, volumul se evaluează pentru lemnul brut, 

inclusiv coaja, prin măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire, 

iar în situaţia în care lemnul este cojit, volumul se evaluează pentru lemnul net, fără coajă, prin 

măsurători, conform metodei de evaluare, şi se înscrie în avizul de însoţire; 

vii) în cazul avizelor de însoţire pentru cherestelele transportate în vrac, se completează 

cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, numărul de bucăţi corespunzător 

fiecărui sortiment şi volumul acestora exprimat în m3, în numere cu două zecimale; 

viii) în cazul avizelor de însoţire pentru cherestelele transportate pachetizat, se 

completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, cu numărul de pachete 

şi volumul acestora, exprimat în m3, în numere cu două zecimale; 

ix) pentru cherestele, în avizul de însoţire, la rubrica "TOTAL" se înscrie obligatoriu 

volumul determinat în baza dimensiunilor efective; operatorii economici şi comercianţii pot 

înscrie şi volumul conform specificaţiilor din contract sau specificaţiilor din standarde la 

rubrica "Alte specificaţii." 

x) la importul materialelor lemnoase din specii exotice se trece distinct specia/denumirea 

științifică a speciei.  

xi) produsele din lemn se măsoară după metodele specifice, iar volumul exprimat în 

unități convenționale se echivalează în mc. 

Termen general “metode specifice” !!! 

Care sunt , sa le clarificam .  

 

j) Rubrica 9. ”Recapitulație aviz” se completează volum pe grupe de specii și total aviz 

de însoțire. 

j) Rubrica 10. ”Date privind expediția” se completează de către emitentul avizului de 

însoțire tipul mijlocului de transport, număr înmatriculare cap tractor, număr înmatriculare 

remorcă și număr kilometri înregistrați. (Cum se completeaza in cazul transportului feroviar 

sau naval pe Dunare?)  

Cum se semnează avizele electronice ? 

Art. 16. - (1) Personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, al 

administratorului şi/sau al gestionarului infrastructurii, precum şi operatorii portuari cărora li 

se prezintă materiale lemnoase pentru expediere şi efectuează operaţiunile de 

încărcare/descărcare în/din vagoane sau în/din nave, după caz, nu pot primi materialele 

lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu sunt însoţite de avizul de însoţire prevăzut 

la art. 8 alin. (3) sau (4) din prezentele norme sau dacă acesta nu este completat conform 

prevederilor prezentelor norme; în acest caz, persoanele menţionate sunt obligate să sesizeze 



 

imediat structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură competentă, în legătură cu cele constatate.  

(2) Autoritatea vamală acceptă declaraţia vamală de export numai dacă sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiţii:  

a) avizul de însoţire a materialelor lemnoase este emis de către operatorul economic care 

realizează exportul este în stare online. În declaraţia vamală de export se vor înscrie 

expeditorul/exportatorul şi destinatarul materialelor lemnoase; 

b) destinatarul materialelor lemnoase este un beneficiar extern din state non-UE; 

(3) În situaţia în care se constată că materialele lemnoase supuse operațiunii vamale se 

regăsesc în una din situațiile prevăzute la art.11 alin. (1) lit. a), b) și c) sau avizul de însoţire nu 

este emis conform prevederilor prezentelor norme, autoritatea vamală este obligată să anunţe 

de îndată, în scris, structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură, în vederea luării măsurilor legale care se impun. Dacă structura competentă 

teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a efectuat verificarea 

constată că materialele lemnoase îndeplinesc condiţiile legale, comunică în scris autorităţii 

vamale că operaţiunea de vămuire poate continua. 

(4) Potrivit legii, în situaţia în care la un birou vamal de export se prezintă, în vederea 

întocmirii declaraţiei vamale de export sau perfecţionare pasivă (¿??), produsele din lemn 

prevăzute la art. 12, fără avizele de însoţire în stare online, autoritatea vamală este obligată să 

anunţe de îndată, în scris, structura competentă teritorial a autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură, în vederea luării măsurilor legale care se impun. 

Art. 17. - (1) Spațiul de depozitare a materialelor lemnoase împrejmuit pe teren, pe care 

se depozitează/prelucrează/ sortează/comercializează materialele lemnoase, pentru care au fost 

obținute coordonatele geografice și declarate structurii teritoriale din subordinea autorității 

publice centrale care răspunde de silvicultură poate fi: 

a) depozit, înființat pe o perioadă nedeterminată; depozitele au regimul punctelor de 

lucru și se înființează, se organizează și funcționează la fel ca acestea.  

b) depozit temporar, înființat pe o perioadă determinată; procedura de înființare și 

funcționare a acestora se reglementează prin ordinul prevăzut la art. 10 alin. (11). (De facut 

corespondeta la art. 10 alin. 11 este altceva – posibil alin. 5) 

(2) Centrele de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase, centrele comerciale care 

comercializează materiale lemnoase, precum și instalațiile de transformat lemn rotund au 

același regim în ceea ce privește proveniența, depozitarea și comercializarea materialelor 

lemnoase cu cel al depozitelor de materiale lemnoase. 

(3) Piețele, târgurile, oboarele, bursele de mărfuri în care se comercializează materiale 

lemnoase vândute de persoanele fizice au același regim în ceea ce privește proveniența, 

depozitarea și comercializarea materialelor lemnoase cu cel al depozitelor de materiale 

lemnoase. 

(4) Comercializarea materialelor lemnoase în piețe, târguri, oboare, burse de mărfuri este 

permisă numai dacă acestea sunt autorizate în vederea depozitării și comercializării 

materialelor lemnoase de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin 

structurile teritoriale ale acesteia, în condițiile legii. 



 

(5) Condiţiile şi regulamentul de autorizare al spaţiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă 

prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen 

de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. 

Art. 18. - Deținătorii depozitelor prevăzute la art. 15 alin. (1)- (3) (Correct este Art. 17 

alin 1-3)din prezentele norme au următoarele obligații: 

a) să utilizeze aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic pentru fiecare 

depozit/depozit temporar, identificat prin număr unic, în care să opereze transformările - 

sortări, consumuri, gaterări -, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună;  

b) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase 

și ale celorlalte perimetre pe care le dețin și pe care le folosesc în procesul tehnologic; 

c) să permită controlul activităților reglementate în prezentele norme și să prezinte 

autorităților de control documentele solicitate; 

d) să utilizeze aplicațiile SUMAL 2.0 prin asigurarea unei conexiuni permanente la 

internet; 

Trebuie ținut în fiecare zi în fiecare din depozitele societății sau se poate ține la sediul central 

¿ Datele introduse trebuie raportate până la o anumită dată ¿ 

Art. 19. – (1) Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea, expedierea sau 

comercializarea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate 

depozitării temporare și/sau a instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără 

proveniență, așa cum sunt definite la art. 11 alin. (1). 

 (2) Deținătorii prevăzuți la alin. (1) care primesc, depozitează, prelucrează, sortează, 

expediază sau comercializează materiale lemnoase au obligația de a verifica datele de 

identificare ale furnizorilor de materiale lemnoase în baza contractelor încheiate între părți, ale 

conducătorului auto și numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport, înscrise pe avizul 

de însoțire. 

(4) Datele prevăzute la alin. (2) se păstrează pe o perioadă de 5 ani. 

    Art. 20. - (1) Punctele de lucru ale operatorilor economici în care se realizează 

primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea sau comercializarea materialelor lemnoase au 

regimul depozitelor de materiale lemnoase. 

      (2) Operatorii portuari sau feroviari cu care exportatorii au încheiat contracte de 

prestări de servicii privind depozitarea în custodie, manipularea şi expedierea materialelor 

lemnoase au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţilor de control documentele specifice cu 

caracter tehnico-operativ care să permită calcularea stocurilor scriptice de materiale lemnoase 

pentru fiecare exportator în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

     Art. 21. – (1) Achiziția de materiale lemnoase de către operatori economici de la 

persoane fizice proprietari de pădure sau de vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului 

forestier național se face pe baza borderoului de achiziție material lemnos, al cărui model este 

prevăzut în anexa nr. 4. 

(2) În funcție de localizarea materialelor lemnoase care se achiziționează, achiziția de 

materiale lemnoase în condițiile alin. (1) se face după cum urmează: 

a) în situația în care achiziția se face de la locul de recoltare, avizul de însoțire se emite 

de ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare, în baza actului de punere în valoare; 



 

b) în situația în care achiziția se face din alt loc decât cel prevăzut la lit. a), avizul de 

însoțire se emite de către ocolul silvic competent teritorial, în baza avizului de însoțire care 

atestă proveniența materialelor lemnoase.  

Art. 22. - Pierderea, furtul sau distrugerea avizelor de însoţire se declară, în termen de 

24 de ore de la constatare, la unitatea de poliţie cea mai apropiată sau/şi la structura teritorială 

de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 

Pierderea, furtul, distrugerea avizelor de însoțire se declară la poliție și la structura de 

specialitate sau numai la una dintre ele ? 

In cazul pierderii exemplarului 1 , nu este ok si o copie conforma cu originalul ?  

 

 Art. 23.- Orice greșeală care vizează informațiile introduse în SUMAL 2.0 se notifică la 

structura de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă 

teritorial, care analizează, și funcție de competența stabilită poate dispune corecția sau poate 

informa autoritatea publică centrale care răspunde de silvicultură; 

Greșelile de introducere a datelor în SUMAL 2.0 să poate fi corectate de emitent, într-o 

perioadă de 30 de zile de la introducere, nu în 10 minute. Chiar pentru orice eroare umană 

trebuie să se bată drumurile la gărzile forestiere ? 

Art. 24. - Informațiile aferente fiecărui utilizator vor fi puse la dispoziție fiecărui 

utilizator în mod automat. 

Art. 25. – Informațiile introduse și generate în aplicațiile SUMAL 2.0 se utilizează de 

către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, respectiv de către structurile 

teritoriale de specialitate în scop de analiză în vederea fundamentării politicilor din silvicultură, 

pentru control și raportare. 

Art. 26. -  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1  

                                                                                                                       la norme 

Termeni și expresii utilizate 

 

Art. 1. – (1) În sensul normelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre a Guvernului,  

termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) achizitor de materiale lemnoase - operatorul economic care cumpără,în baza unui 

borderou de achiziţie, materiale lemnoase care sunt deţinute cu titlu legal de persoane fizice şi 

care provin din: 

i) păduri proprietate a persoanelor fizice; 

ii) păduri proprietate a formelor asociative prevăzute la art. 92 şi 95 din Legea nr. 

46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; 

iii) vegetaţie forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier. 

b) atelaj - ansamblu format din animalele de tracțiune, harnașamentul acestor animale, 

împreună cu vehiculul pe care îl trag; 

c) cherestele - piese de lemn obţinute prin tăierea longitudinală ori aşchierea buştenilor 

sau lemnului brut şi, eventual, o retezare şi/sau prelucrări ulterioare pentru o anumită exactitate. 

În categoria cherestelelor sunt cuprinse şi: scânduri, dulapi, bulzi, şipci, rigle, frize, grinzi şi 

lăturoaie;  

c1) lăturoaiele sunt cherestele netivite produse din lemn rezultate din flancurile 

buşteanului, cu faţa interioară complet ferăstruită, iar cealaltă faţă ferăstruită pe cel mult 

jumătate din lungime, cu lungimea de minimum 1 m, iar grosimea de maximum 6,0 cm; (Nu 

au intrebuintarea cherestelelor) 

d) circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase pe 

orice cale posibilă, cu sau fără transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase, de la 

locul unde au fost recoltate, obţinute, depozitate, deţinute sau prelucrate, folosindu-se în acest 

scop orice mijloc de transport; 

e) controlul provenienţei materialelor lemnoase, circulaţiei materialelor lemnoase, 

depozitelor de materiale lemnoase, instalaţiilor de prelucrare a lemnului rotund: acţiunile 

întreprinse de structurile de control, conform competenţelor stabilite prin prevederile art. 24 

alin. (1) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 

modificările ulterioare, pentru stabilirea provenienţei materialelor lemnoase recoltate, a celor 

comercializate, a celor transportate pe orice fel de căi de transport şi/sau care sunt supuse 

proceselor de prelucrare ori depozitare; 

f) cubaj tehnic –metoda de stabilire a volumului real al materialelor lemnoase așezate în 

figuri geometrice,  prin utilizarea unor indici de transformare a volumului aparent al figurilor; 

g) custodia - deţinerea şi păstrarea neschimbată a materialelor lemnoase de către 

operatorul economic/deţinătorul/transportatorul în posesia căruia au fost identificate 

materialele lemnoase pentru care agentul constatator a dispus, în baza unui proces-verbal, 



 

reţinerea şi predarea în custodie; custodia este obligatorie pentru deţinătorul fizic al 

materialelor lemnoase şi se poate dispune în legătură cu materialele lemnoase cu privire la care 

normele legale prevăd reţinerea în vederea stabilirii provenienţei ori cu privire la care există 

suspiciunea că provin din săvârşirea de contravenţii ori infracţiuni; 

h) deţinător de materiale lemnoase - orice persoană fizică sau juridică care deţine 

materiale lemnoase; 

i) dimensiune efectivă - dimensiunea unei piese de cherestea în momentul măsurării; 

j) lemn ecarisat - lemn obţinut prin cioplirea sau ferăstruirea pe cel puţin o faţă a lemnului 

rotund; 

k) lemn prelucrat sau semifabricat - sortiment obţinut prin operaţii de retezare şi/sau 

spintecare a lemnului rotund, a buştenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a 

cherestelei; 

l) operator - orice persoană fizică sau juridică ori entitate cu/fără personalitate juridică 

care desfăşoară, cu sau fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege, operaţiuni de orice tip cu 

masă lemnoasă sau materiale lemnoase; 

m) reţinerea - măsura de oprire, în faza comercială sau de producţie în care au fost 

identificate, a materialelor lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reţinerea în 

vederea stabilirii provenienţei, fiind obligatorie pentru operatorul 

economic/deţinătorul/transportatorul materialelor lemnoase; reţinerea se aplică de agentul 

constatator şi în cazul materialelor lemnoase abandonate cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare; 

n) mijloc de transport - autovehicul rutier sau orice parte a autovehiculului rutier distinct 

înmatriculată/neînmatriculată, vagonul de cale ferată, şlepul, nava, containerul pentru 

transportul terestru sau naval, atelajele, în care se încarcă şi cu care se transportă materiale 

lemnoase , respectiv lemn și produse din lemn. 

o) transbordare-operațiunea de trecere a materialelor lemnoase care se transportă cu un 

mijloc de transport în alt mijloc de transport. 

p) transportator – orice persoană fizică sau juridică, care efectuează transport de 

materiale lemnoase, respectiv lemn și produse din lemn; 

q) tranportator profesionist –  orice persoană care transportă într-o perioadă de 12 luni 

consecutive un volum de materiale lemnoase mai mare de 20 mc; calitatea de transportator 

profesionist obligă la înregistrarea în SUMAL.  

r) stare offline-informațile standardizate generate pe dispozitivele mobile al utilizatorilor, 

dar care nu au fost transmise în baza de date SUMAL; verificarea stării offline se face prin 

verificarea dispozitivului mobil al utilizatorului; 

s) stare online-informațile standardizate generate pe dispozitivele mobile al utilizatorilor, 

care au fost transmise în baza de date SUMAL; verificarea stării online se face prin interogarea 

bazei de date SUMAL; 

(2) Termenii şi expresiile privitoare la lemn şi produse din lemn care nu se regăsesc la 

alin. (1) sunt cele prevăzute în Regulament şi se definesc în conformitate cu standardele 

aplicabile materialelor lemnoase. 

 

 

 



 

Element identificare SUMAL 

 

   Anexa nr. 2 

la norme 
 

 

AVIZ DE ÎNSOŢIRE ÎN FORMAT LETRIC 
Data emiterii................/.................../.............. 

 

 

 

 

 

 

PUNCT DE 

ÎNCĂRCARE* 
 

PUNCT DE  

DESCĂRCARE 

Judetul……………………….Localitatea………………………

…., Strada, ………………………………………… , 

Nr…………………,  

…………………………………………………………………

……………… 

STARE  

AVIZ DE 

INSOȚIRE ** 

ONLIN

E 
 

OFFLIN

E 
 

TRANSPORTATOR 

(nume, prenume) 
 

MIJLOC 

DE 

TRANSPORT

*** 

NR. 

MIJLOC 

DE 

TRANSPO

RT 

 

ATELA

J 
 

VOLUM (mc)  
  

*Se va preciza locul de recoltare/locul de depozitare 

**Se va bifa starea avizului de însoțire  

***Se va înscrie, după caz,  numărul mijlocului de transport sau se va bifa rubrica “atelaj”. 

      

Nume și prenume și 

Semnătura emitentului,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                 Anexa nr. 3 

                                                                                                                     la norme 
Element identificare SUMAL 

 

AVIZ DE INSOTIRE MATERIAL LEMNOS 
Extras informativ Sumal-valabil doar insotit de avizul electronic 

 

Cod unic aviz (online/offline) 

Data si ora emiterii codului unic………………… Valabil pana la data / ora………………… 

1

. 

Emitent 

SC/OS…………………………………………

… 

4

. 

Destinatar……………………………………………………

………… 

 Nr Reg Com/CUI 

Sediul/Domiciliul(Loc, str. nr. jud) 

 Nr Reg 

Com/CUI……………………………………………………. 

Sediul/Domiciliul(Loc, str. nr. 

jud)………………………….. 

2 Punct de 

incarcare…………………………………………

……. 

(denumire, locul incarcarii) 

5 Punct de 

descarcare……………………………………………. 

(denumire, locul descarcarii) 

3 Doc. 

Provenienta……………………………………

……………. 

(nr APV, Denumire Depozit/DVI /FLEGT/Cod 

unic aviz /PV confiscare nr/data / Doc 

justificativ nr/data) 

6 Transport intrerupt din cauza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada intreruperii 

transportului  

 

     

Data si ora  intreruperii 

transportului 

 

     

Data si ora  reluarii 

transportului 

 

     

7.SPECIFICATIA 

Nr. 

Crt 

Grupa 

de 

specii 

Specie Sortiment Subsortiment 
Nr 

buc 

Lungime 

(m) 

Latime 

(m) 

Inaltime 

(m) 

Diametru 

(cm) 

Volum 

(mc) 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

                      

                      

                      

                      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

           

           

           

           

 

 

 

 

                                                                                                                                       Anexa 

nr. 4 

                                                                                                                             la 

norme 

ACHIZITOR:. ..................................................................... 

Nr. reg. Com/CUI .................................................................. 

Sediul (loc., str., nr. , jud.)...................................................... 

 

BORDEROU DE ACHIZIŢIE MATERIAL LEMNOS 

Nr. ……… data …………….................… 

(de la persoane fizice proprietare de păduri) 

 

Nr. 

crt. 

Data 

achiziţiei 

Persoana fizică 

vânzătoare 
Sortimen

t şi 

specie 

material 

lemnos 

achiziţio

nat 

Cantitate 

   

(m3) 

Cod unic 

aviz de 

însoţire 

(de la 

pădurea 

aflată în  

proprietate

) 

Preţ 

unitar 

(lei/m
3) 

Valoare 

(lei) 

Avans 

(lei) 

Suma 

plătită 

(lei) 

Semnă 

tura de 

 primire 

a 

sumei 

Numele 

şi 

prenumel

e 

Domici 

liul 

CNP 

/CI 

0 1 2 3 4 5 6 
7 

 
8 9 10 11 

1

2 

             

             

             

             

             

Total lemn rotund achiziţionat  

Total alte sortimente achiziţionate  

Total lemn foc achiziţionat  

TOTAL GENERAL  

 

 

 

 

 

 

8. RECAPITULATIE AVIZ      

Grupa de specii Rasinoase Fag Quercinee Diverse tari Diverse moi Total general 

Volum (mc)   
     

9.DATE PRIVIND EXPEDITIA Mijlocul de transport Cap tractor Remorca Nr. Km la bord 



 

Anexa nr. 5 

Propunem introducerea anexei 5 care sa cuprinda coeficienti de echivalenta fie medii cu luarea in 
calcul a tolerantelor fie limite minime si maxime 

Coeficienti de echivalenta ,valori  MINIM si MAXIM,  din tone in metri cubi, respectiv din 

metri steri in metri cubi , pentru materialul lemnos destinat pentru placi din aschii de 

lemn si placi din fibre de lemn si pentru produsele din lemn din categoria deseuri si resturi 

de lemn, rumegus, tocatura 

 

Sortiment Grupa de 
specii 

Densitate  ( kg / mc )  Studii de 
specialitate MINIM  MAXIM 

Lemn pentru placi  Foioase Tari 870 1250  
CARTEA 
SILVICULTORULUI, 
Prof. univ. dr. ing. 
Ioan Milescu, 
Editura 
Universitatii 
Suceava 2006 

Foioase Moi 610 990 

Rasinoase 400 1070 

Deseuri si resturi de lemn Foioase Tari 870 1250 

Foioase Moi 610 990 

Rasinoase 400 1070 

Aschii sau particule de lemn  ( tocatura) 1 mc = 2.50 mst 1 mc = 3.00 mst MANUAL 
COMBUSTIBILI 
LEMNOSI, 
Intelligent Energy 
Europe, Grant 
agreement 
number EIE, 2008  

Rumegus de lemn 1 mc = 3.00 mst 1 mc = 5.00 mst 

Pentru densitate am luat in calcul lemnul verde si am grupat pe grupele mari de specii 

deoarece la industria placilor acest material vine incarcat in amestec de specii . 

Legat de sortimentul “Deseuri si resturi de lemn” provenite de la prelucare am identificat si 

o variante de densitati medii anuale din studiul “ PRODUSE FORESTIERE SI STUDIUL LEMNULUI” :  

Sortiment Grupa de specii    Densitate MEDIE (kg/mc)                               
Studii de specialitate 

Deseuri si 
resturi de 
lemn ( 
"ramasite 
si calote 
de lemn") 

Foioase Tari 1006 PRODUSE FORESTIERE SI 
STUDIUL LEMNULUI, Prof. 
univ. dr. ing. Eugen 
Beldeanu, Editura 
Universitatii Transilvania 
Brasov 2001 

Rasinoase si Foioase Moi 658 

 


