
 

 

ANUNȚ IMPORTANT 

!PRIVIND SUMAL 2.0! 
Pentru desfășurarea în condiții legale a activităților de punere în valoare și recoltare ale masei 

lemnoase, de depozitare, procesare și transport ale materialului lemnos, profesioniștii trebuie să fie 

înregistrați pe platforma https://sumal-map.ro/ . 

În acest sens, pentru introducerea operativă a datelor, operatorii (orice persoană fizică sau juridică 

ori entitate cu/fără personalitate juridică care desfăşoară operaţiuni de orice tip cu masă lemnoasă sau 

materiale lemnoase/produse din lemn) vor trimite următoarele documente: 

1. Solicitarea scrisă, care va cuprinde informaţii referitoare la obiectul/obiectele de 

activitate; solicitarea poartă numele, prenumele şi semnătura persoanei care reprezintă 

oficial persoana juridică, al cărei model îl găsiți în format editabil atașat prezentului 

anunț; 

2. Copia documentului de înființare a persoanei juridice (certificatul de înregistrare pentru 

operatori economici/autorizația de funcționare pentru ocoale silvice); 

3. Copia atestatului de exploatare - în cazul profesioniștilor care au obiect de activitate 

exploatare forestieră și au calitatea de emitenți ai avizelor de însoțire primare, completat 

la zi; 

4. Copie a certificatului constatator, emis de oficiul registrului comerţului, în care sunt 

înscrise sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctelor de lucru, precum şi 

obiectul/obiectele de activitate; 

5. Copie a actului constitutiv al persoanei juridice; 

6. Număr telefon, număr fax, adresa de e-mail a instituției/companiei; 

7. Copie a cărții de identitate a conducătorului persoanei juridice. 

8. Adresă de e-mail validă și personală a administratorului/șefului de ocol cât și adresa de 

e-mail validă a profesionistului/ocolului silvic. 

9. Tabelul al cărui model îl găsiți anexat, în format editabil (excel), completat conform cu 

datele cerute, utilizând diacritice dacă este cazul. 

Datele vor fi trimise către Gărzile Forestiere Județene competente teritorial, pe 

adresele de e-mail : 

 

Județul e-mail 

Cluj sumal.clujnapoca@gmail.com 

Alba sumal.albaiulia@gmail.com 

Bistrița-Năsăud gfsumal2.0.bistrita@gmail.com 

Maramureș gfsumal2.0maramures@gmail.com 

 

 Aplicațiile SUMAL MARCARE și SUMAL AGENT, disponibile pentru dispozitivele mobile, pot 

fi descărcate din https://sumal-map.ro, secțiunea Apicații Mobile,  dacă accesați platforma direct de pe 

telefonul mobil/tabletă. 
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