Nr. ….……..… /……………………….

Către,
GARDA FORESTIERĂ BUCUREȘTI

Subsemnatul/a ..………………………………………………………. administrator/reprezentant
legal al

□O.S. □S.C. □I.I. □I.F. □P.F.A ………………..……………………………………….….……………,

CUI ………………….…….………….., Nr. de ordine în reg. com. ……………………………………………,
cu sediul în …………………………………………………………………………………………………………………………
Date contact: telefon fix …………………………………….… /fax ……………………………………………
tel. mobil …………………………………… adresă de e-mail validă …….………………………………………,
vă solicit să-mi permiteti accesul pentru utilizarea aplicației SUMAL 2.0 (Sistemul
Informaţional Integrat de Urmărire a Materialelor Lemnoase).
Introducerea în aplicația SUMAL 2.0, se va realiza pentru următoarele categorii
de utilizator:
□ Administrarea fondului forestier
□ Depozitare/sortare/prelucrare/comercializare materiale lemnoase
□ Exploatări forestiere
□ Alte activităţi de prelucrare a lemnului: industria mobilei, fabricarea căsuțelor de
lemn, etc
□ Transport materiale lemnoase
□ Activități de import/export cu materiale lemnoase
□ Amenajarea pădurilor
Sunt de acord cu privire la colectarea și prelucrarea de către Garda Forestieră
București a datelor cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere.
Data,

Semnătura,

Anexa nr. 1

Solicitarea va fi transmisă în format scris sau electronic împreună cu
fotocopii după următoarele documente prevăzute de O.M. nr. 118/29.01.2021
a) solicitarea scrisă care cuprinde informaţii referitoare la obiectul/obiectele de activitate.
Solicitarea poartă numele, prenumele şi semnătura persoanei care reprezintă oficial persoana
juridică;
b) copia documentului de înființare a persoanei juridice, conformă cu originalul;
c) atestatul de exploatare, în cazul profesioniştilor care au ca obiect de activitate exploatarea
forestieră şi au calitatea de emitenţi ai avizelor de însoţire pentru meterialele lemnoase,
completat la zi;
d) copii ale certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului în care sunt
înscrise sediul/sediile social/sediul filialei/sucursalei/punctelor de lucru, precum şi
obiectul/obiectele de activitate sau a autorizaţiei de funcţionare a depozitului/atelierului de
debitat; certificatul constatator să fie actualizat la zi și valabil la data transmiterii;
e) numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail a instituției/companiei;
f) fotocopie a cărţii de identitate a conducătorului persoanei juridice/administratorului
operatorului economic, după caz; în cazul în care administratorul operatorului economic nu
are cetățenia română și nu este rezident, se va transmite copia după împuternicirea notarială
pentru persoana de cetățenie română;
g) adresă de e-mail validă a conducătorului persoanei juridice/administratorului operatorului
economic/reprezentantului legal al administratorului, în vederea transmiterii numelui de
utilizator şi a parolei de către SUMAL 2.0 (Art. 3 alin. (13)) .
În vederea dobândirii calității de transportator profesionist persoanele juridice depun
la garda forestieră competentă teritorial următoarele?
a) cerere prin care solicită dobândirea calității de transportator profesionist;
b) certificatul constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului în care să fie înscris
ca obiect de activitate codul CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
c) adresa de email pentru corespondență (Art. 25 alin. (10)).
După înregistrarea și declararea în aplicația SUMAL 2.0 Agent – Registrul electronic de
către profesioniști a depozitelor (punctelor de lucru)/depozitelor temporare de materiale
lemnoase și asigurarea conexiunii la internet a acestora, se va notifica garda forestieră
(sumal2bucuresti@gmail.com) cu privire la activarea în sistem a respectivelor spații de
depozitare; în cazul în care adresa depozitelor/depozitelor temporare diferă de adresa
sediului social al operatorului economic, pentru activarea în sistem profesionistul va notifica
garda forestieră competentă teritorial pe raza căreia își desfășoara activitatea. Notificarea va
fi însoțită în mod obligatoriu de:
a) certificatul constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (Art. 23 alin. (3));
b) schiţa spaţiului de depozitare temporară;
c) contractul de închiriere/deţinere a spaţiului, cu menţionarea amplasamentului, întinderii
suprafeţei şi a coordonatelor geografice;
d) extras din amenajamentul silvic în cazul ocoalelor silvice pentru depozitele temporare cu
prezentarea amplasamentului, a mărimii suprafeţei şi a coordonatelor geografice.

