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Către:  SOCIETATEA ACADEMICĂ ROMÂNĂ – Proiectul România curată  
În at.:  Domnului Daniel BEFU 
Ref.:  Solicitare informații privind transport de lemne 
 
 
 
 
Stimate domn,  
 
 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră cu privire la transportul de lemne, vă comunicăm 

următoarele: 

 

În data de 4 iunie 2015 Mijlocul de transport cu nr. MM 07 BKT apare în sistemul SUMAL cu 3 

înregistrări: 

- La ora 9:19 AM avizul de însoțire seria AP nr. 5492980, având ca proveniență actul de 

punere în valoare nr. 750002, cu un volum de 12,1 mc, specia fag, sortimentul lemn de 

foc; 

- La ora 12:39 PM avizul de însoțire seria AP nr. 5492981, având ca proveniență actul de 

punere în valoare nr. 750002, cu un volum de 12,55 mc, specia fag, sortimentul lemn de 

foc; 

- La ora 14:49 PM avizul de însoțire seria AP nr. 5384574, având ca proveniență actul de 

punere în valoare nr. 731515, cu un volum de 10,00 mc, din care specia brad, sortimentul 

lemn de foc – 5 mc și specia brad, sortimentul lemn rotund – 5 mc; 

Facem mențiunea că în SUMAL, pentru primele două avize, ca mijloc de transport este 

menționat ansamblul cap tractor – remorcă, MM 07 BKT MM 06 BKT, folosindu-se credențialele 

alocate S.C. BKT FOREST S.R.L. din localitatea Lăpuș, jud. Maramureș, iar pentru al treilea 

este menționat auto nr. MM 07 BKT, folosindu-se credențialele alocate O.S. ASOCIAȚIA 

SALCÂMUL CIUMEȘTI din localitatea Ciumești, jud. Satu Mare.  

 

Astfel, în primele două cazuri au fost încălcate prevederile art. 4, alin. 10 din Normele 

referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, aprobate prin 

H.G. nr. 470 din 2014: „Avizele de însoțire (…) se emit pentru fiecare mijloc de transport în 
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parte și se transmit în SUMAL de către emitent; (…)”. Fapta este sancționată de art. 7, lit. k 

din H.G. nr. 470 din 2014: „nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligațiilor referitoare 

la modul de operare a datelor în SUMAL, (se sancționează n.n.) cu amendă de la 1.000 lei la 

3.000 lei.” 

 

Anexăm prezentei informații despre actele de punere în valoare respective, precum și harta 

cu coordonatele celor trei coduri corespunzătoare avizelor de însoțire. 
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