PRECIZĂRI IMPORTANTE !!!

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că a fost publicat Ordinul de
Ministru nr. 118/2021 pentru aprobarea „Metodologiei privind organizarea și
funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0...”
Având în vedere prevederile legale facem următoarele mențiuni:
1. Atenție !!! Mediul de producție se accesează la adresa sumal-map.ro
2. Atenție !!! Mediul de test se accesează la adresa preprod.sumal-map.ro și este
folosit doar pentru testarea aplicației, datele nefiind preluate în versiunea de
producție.
3. Aplicațiile mobile oficiale pentru mediul de producție, SUMAL Avize folosită de
către toți profesioniștii și SUMAL Marcare folosită de ocoalele silvice, se vor
descarca din Magazin Play. Aplicațiile se vor instala doar după dezinstalarea
aplicațiilor de testare !!!
4. Credențialele emise pentru accesul în aplicațiile SUMAL 2.0 sunt personalizate pe
CNP și adresa de email. Nu se pot emite mai multe credențiale pe același CNP sau
adresă de email;
5. Certificatul constatator emis de către ONRC trebuie să fie actualizat și valabil.
Pe lângă cel obținut la autorizare se va transmite și un certificat de furnizare
informații emis în ultimele 6 luni. (În urma verificărilor prin sondaj efectuate au
fost constatate situații în care datele operatorului economic nu coicid, punctele de
lucru au alte adrese sau codurile CAEN s-au modificat);
6. Declararea depozitului în SUMAL 2.0 se face de către administrator, datele
înscrise referitoare la adresa acestuia trebuie să corespundă cu cele din certificatul
constatator iar coordonatele introduse să coincidă cu amplasamentul în teren al
depozitului altfel depozitele nu vor fi activate de către garda forestieră;
7. Stocurile de materiale lemnoase existente în SUMAL 1 la data de 30.01.2021 se
vor înregistra în SUMAL 2.0 de către administrator după activarea depozitului de
către garda forestieră;
8. Administratorul va înregistra în SUMAL 2.0 angajații cu rolurile aferente (dacă
este cazul) și mijloacele de transport proprii (dacă este cazul);

9. Pe copia Certificatului de Înregistrare a operatorului economic se va certifica de
către administrator/reprezentantul legal „Conform cu originalul”, semnătura și
ștampila;
10. Lipsa oricăror documente sau informații solicitate va duce la imposibilitatea
înregistrării, blocarea accesului sau activarea depozitelor în SUMAL 2.0;
11. Instrucțiuni privind modul de lucru cu aplicațiile SUMAL 2.0, legislația specifică
și alte informații utile se regăsesc pe site-ul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor
– www.mmediu.ro, domeniul Păduri, SUMAL 2.0 și pe site-ul Gărzii Forestiere
București - bucuresti.gardaforestiera.ro
12. Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor a lansat serviciul de Call Center SUMAL 2.0
ce poate fi accesat la numărul de telefon 0314337799.

