
Proceduri de obţinere a codurilor prin intermediul aplicaţiei WoodTracking 

– Android 

* ATENȚIE – PENTRU O FUNCȚIONARE OPTIMĂ ESTE NECESAR CA APLICAȚIA INSTALATĂ SĂ FIE 

ACTUALIZATĂ LA ULTIMA VERSIUNE PUBLICATĂ PE WWW.APEPADURI.GOV.RO 

PROCEDURI COMUNE 
Pentru a utiliza aplicaţia WoodTracking în scopul obţinerii unui cod de transport (online sau offline) sunt 

obligatorii: 

- La primirea solicitărilor pentru credențiale (user și parola) din partea utilizatorilor aplicației  

WOODTRACKING este obligatoriu ca solicitanții să desemneze rolul pe care îl au angajații în cadrul 

societății respective (OPERATOR AVIZE ONLINE sau TRANSPORTATOR) – ESTE VALABIL INCLUSIV 

PENTRU REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA ȘI PENTRU OCOALELE SILVICE PRIVATE. Astfel, 

persoanele ce vor primi credențiale pentru funcția TRANSPORTATOR nu vor putea genera coduri 

offline/online decât după ce în aplicația instalată pe terminalul transportatorului vor fi introduse și 

credențiale unui angajat cu funcția OPERATOR AVIZE ONLINE sau SILVICULTOR, după caz. După 

generarea codului offline/online de pe terminalul transportatorului credențialele operatorului de 

avize nu vor mai fi vizibile și nici nu vor mai putea fi folosite de transportator decât după 

reintroducerea acestora; 

- unei persoane nu i se poate atribui decât un singur rol – operator avize online/silvicultor sau 

transportator (de exemplu – dacă o societate comercială desfășoară activități atât de exploatări 

forestiere cât și de transport material lemnos pentru terți – aceasta va trebui să solicite credențiale 

de operator avize online pentru gestionarii de parchete şi credențiale de transportator pentru șoferi); 

 

- Pornirea aplicației care permite accesul de localizare GPS și al traficului de date GSM sau al conexiunii 

WiFi; Pentru o bună funcționare a tuturor facilităților oferite de aplicația WoodTracking activați din 

meniul Setări al dispozitivului mobil conexiunea de date celulare 3G şi serviciile de localizare. 

- Se realizează cu succes o primă autentificare online la aceasta, prin completarea corectă a 

combinației nume de utilizator – parolă de acces; în urma primei autentificări, aceste credențiale 

rămân memorate pentru a facilita accesul utilizatorului la meniu chiar şi în zone fără acoperire GSM, 

în situația în care nu se părăsește aplicația prin delogare; în cazul deconectării este necesară reluarea 

completării acestor date; 

- Dispozitivul de pe care se introduc datele este obligatoriu să fie la locul de 

recoltare/depozitare/achiziție/custodie/transbordare/locul liberului de vamă în cazul importului, 

pentru a avea coordonate GPS în aceste cazuri; 

- Dacă se introduc date greșite, iar acestea sunt raportate prin primirea codului online, utilizatorul are 

la dispoziţie un interval de 10 minute pentru corectarea câmpurilor necesare. Se apelează butonul 

Lista coduri (vezi opțiunea 1 – Consultare listă coduri), se apasă pe codul online primit, se identifică 

datele care au fost raportate în mod greşit şi se apelează butonul Modifica datele înainte de a expira 

cronometrul din dreapta acestuia. După corectarea câmpurilor, se validează şi se trimit noile date 

obţinându-se un nou cod online care se va trece pe avizul deja existent (caz în care nu a fost necesară 

anularea sa) ori pe noul aviz (dacă se impune anularea celui greşit). Corectarea datelor introduse 

greșit după expirarea celor 10 minute se face NUMAI sub supravegherea ITRSV-ului. 



- Dacă se constată că au fost introduse date greşite, iar pentru acestea s-a obţinut cod offline, deoarece 

în momentul intrării mijlocului de transport într-o zonă accesibilă GSM se primește mesajul de eroare 

că nu se poate emite cod online, utilizatorul trebuie să efectueze modificările înainte de a ajunge la 

punctul de descărcare. Se apelează butonul Lista coduri (vezi opțiunea 1 – Consultare listă coduri), se 

apasă pe codul offline, se identifică datele care au fost introduse în mod greşit şi se apelează butonul 

Modifica datele. După corectarea câmpurilor, se validează şi se trimit noile date obţinându-se codul 

online care se va trece pe avizul deja existent (caz în care nu a fost necesară anularea sa) ori pe noul 

aviz (dacă se impune anularea celui greşit). În mod excepțional dacă se greșește și a doua oară 

corectarea datelor introduse greșit se face NUMAI sub supravegherea ITRSV-ului. 

- pentru continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate sau pentru continuarea 

transportului în cazul imobilizării mijlocului de  transport pentru cauze de forță majoră, dintr-o zonă 

fără accesibilitate GSM este obligatorie obținerea codului unic online, precum și a datei, orei, 

minutului și secundei și înscrierea lor în avizul de însoțire care însoțește transportul, pentru cantitățile 

care se transbordează sau sunt imobilizate, prin deplasarea în zonă cu semnal GSM.”; 

- În cazul vehiculelor neînmatriculate în câmpul  „NR. VEHICUL” se înscrie felul mijlocului de transport 

(ex. atelaje).



Cum verific dacă setările necesare funcţionării optime a aplicaţiei sunt 

active? 
Dacă în urma unor introduceri de informaţii standardizate se generează numai coduri offline sau codurile 

online întârzie să fie obţinute de la serverul central, deşi dispozitivul se află într-o zonă cu acoperire GSM, 

trebuie verificate următoarele 3 setări IMPORTANTE: 

#1 – Conexiunea internet 

Mai întâi se verifică dacă dispozitivul mobil pe care se utilizează aplicaţia este conectată la internet, prin Wi-Fi 

sau GSM date. Se accesează din meniul general de aplicaţii orice browser de internet, nativ sau instalat (ex.: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera sau altul) şi se accesează un site web (ex.: www.google.ro, 

www.indaco.ro, www.yahoo.com, www.msn.com, www.bing.com sau altul). Dacă pagina web nu se încarcă 

înseamnă că dispozitivul nu are nicio conexiune internet activă. Pentru activarea internetului se accesează 

meniul Setări –> Wireless şi reţele –> Reţele mobile –> Date mobile –> Activează 3G (ATENŢIE! NU WAP) sau 

Setări –> Wireless şi reţele –> Alege o reţea Wi-Fi –> Introdu parola de reţea –> Conectare. 

Se mai încearcă încă o dată testarea conexiunii internet prin deschiderea browserului şi dacă se primeşte 

răspuns de la site-ul accesat, deci pagina web se încarcă, se trece la următorul pas. 

#2 – Servicii localizare (GPS) 

Pentru a verifica dacă dispozitivul mobil poate fi localizat se accesează din meniul general de aplicaţii Google 

Maps sau o aplicaţie echivalentă (ex.: GPS Navigation, Hărţi GPS, Hărţi online satelit, etc.). Se apelează 

butonul Geolocalizare reprezentat prin iconiţa . Dacă aplicaţia de tip Hărţi nu poate determina 

coordonatele (latitudine şi longitudine) dispozitivului atunci serviciile de localizare vor trebui activate . Se va 

primi un mesaj în acest sens şi se recomandă să urmaţi instrucţiunile primite în acest mesaj. Adică, se 

accesează meniul Setări –> Servicii de localizare –> Activează Utilizare reţele wireless –> Activează Utilizare 

sateliţi GPS –> Activează Locaţie şi căutare Google. 

Se mai încearcă încă o dată testarea serviciilor de localizare prin deschiderea aplicaţiei Hărţi şi dacă se obţin 

coordonatele geografice corecte se trece la următorul pas. 

#3 – Deschiderea aplicaţiei WoodTracking 

Se lansează aplicaţia prin apăsarea iconiţei  din meniul dispozitivului mobil. Se completează 

credenţialele dacă aplicaţia cere acest lucru. Se aşteaptă transmiterea codurilor offline şi recepţionarea 

codurilor online. 

Utilizatorul are obligaţia să menţină dispozitivul său de pe care a fost generat codul offline în stare de 

funcţionare. Concomitent, aplicaţia WoodTracking trebuie să fie deschisă sau rezidentă (prezentă în aplicaţii 

recente) iar utilizatorul care a obţinut codul offline în cauză să rămână autentificat în momentul intrării 

dispozitivului care însoţeşte transportul materialelor lemnoase într-o zonă accesibilă GSM de date. 

http://www.google.ro/
http://www.indaco.ro/
http://www.yahoo.com/
http://www.msn.com/
http://www.bing.com/


Folosirea aplicaţiei WoodTracking de profesioniştii cu rolul de 

TRANSPORTATOR 

Pas 1 – Accesare aplicaţie 

Lansarea aplicaţiei se face prin apăsarea iconiţei  din meniul dispozitivului mobil. 

Pas 2 – Autentificare 

Accesul la meniul aplicaţiei se face în baza numelui de utilizator şi a parolei primite. 

 

Introducerea datelor de identificare ale transportatorului este obligatorie. Se completează corect combinaţia 

Nume utilizator – Parolă de acces şi se apelează butonul Autentificare. 

 

Aşteptaţi autentificarea în aplicaţie. În funcţie de conexiunea internet este posibil ca aceasta să dureze câteva 

secunde. 

Datele de autentificare rămân memorate dacă nu se părăseşte aplicaţia prin delogare, astfel încât la fiecare 

accesare a aplicaţiei nu va mai fi necesară introducerea combinaţiei Nume utilizator – Parolă. 

Dacă se apelează butonul atribuit delogării (vezi pasul opţional 3 – Deconectare) la fiecare accesare a 

aplicaţiei vor trebui reluaţi de la început paşii pentru autentificare. 



Pas 3 – Introducerea de către gestionarul de parchet a credenţialelor personale şi a datelor standardizate 

solicitate de aplicaţie. 

 

La punctul de încărcare a masei lemnoase transportatorul specializat trebuie să permită agentului emitent de 

avize să folosească aplicaţia de pe dispozitivul mobil al prestatorului de servicii de transport. Emitentul 

avizului de însoţire va genera codul unic prin completarea celor două câmpuri pentru autentificarea folosind 

credenţialele sale, în antetul meniului WoodTracking, şi introducerea informaţiilor standardizate. 

Pas 4 – Verificare / Validare date 

 



Caseta de validare se bifează NUMAI după ce toate câmpurile (inclusiv credenţialele agentului) au fost 

completate şi datele introduse au fost verificate cu atenţie de agent cel puţin o dată. Acţiunea de validare 

este necesară pentru activarea butonului Trimite. 

Pas 5 – Trimite 
Se apasă butonul trimite, după ce s-a reuşit activarea acestuia, pentru raportarea datelor colectate. Se 

aşteaptă finalizarea procesului semnalată de primirea unui cod online unic sau, dacă nu există conexiune 

internet, cod offline. 

  SAU   

Dacă se obţine cod offline, transportatorul are obligaţia să menţină dispozitivul său de pe care a fost generat 

codul offline în stare de funcţionare şi, de îndată ce este primit codul online, să îl înscrie pe avizul de însoţire. 

Atât codul online cât şi codul offline trebuie în mod obligatoriu să fie consemnate pe avizul de însoţire. Dacă 

mijlocul de transport nu are aplicaţia "agent Wood Tracking", emitentul avizului de însoţire nu va înmâna 

conducătorului auto avizul de însoţire.



Caz I.  Locul Recoltării (LR) 

Pas 1 – Accesare aplicaţie 

Deschiderea aplicaţiei se face prin apăsarea iconiţei  din meniul dispozitivului mobil. 

Pas 2 – Autentificare 

Accesul la meniul aplicaţiei se face în baza numelui de utilizator şi a parolei primite. 

 

Introducerea datelor de identificare ale agentului este obligatorie. Se completează corect combinaţia Nume 

utilizator – Parolă de acces și se apelează butonul Autentificare. 

 

Aşteptaţi autentificarea în aplicaţie. În funcţie de conexiunea internet este posibil ca aceasta să dureze câteva 

secunde. 

Datele de autentificare rămân memorate dacă nu se părăseşte aplicaţia prin delogare, astfel încât la fiecare 

accesare a aplicaţiei nu va mai fi necesară introducerea combinaţiei Nume utilizator – Parolă. 

Dacă se apelează butonul atribuit delogării (vezi pasul opţional 3 – Deconectare) la fiecare accesare a 

aplicaţiei vor trebui reluaţi de la început paşii pentru autentificare. 

Pas 3 – Selectarea tipului de transport 

 



Pas 4 – Completare câmpuri 

 

4.1 NR APV – numărul actului de punere în valoare 

4.2 AV SERIE PRIMAR – seria avizului de însoţire primar 

4.3 AV NR PRIMAR – numărul avizului de însoţire primar 

4.4 PCT DESCARCARE – destinaţia transportului; se introduce Localitate, stradă, număr şi abreviere 

județ / punct de vămuire. 

4.5 NR VEHICUL – numărul de înmatriculare al mijlocului de transport 

4.6 SPECIE – se alege din listă materialului lemnos 

4.7 SORTIMENT – se alege din listă sortimentul materialului lemnos 

4.8 CANTITATE – volumul materialului lemnos încărcat in mijlocul de transport în vederea expedierii 

(m3) 

Pas 5 – Adaugă / Şterge 

Cele două butoane se referă strict la cei trei parametri  ai materialului lemnos (specie, sortiment şi cantitate) 

ce trebuie raportaţi. În listă se pot adăuga unul sau mai multe rânduri, corespunzătoare numărului de specii 

sau de sortimente. Ştergerea unei înregistrări din listă, dacă este necesară, se face rând cu rând. Volumul 

total se va reactualiza în timp real. 

Pas 6 – Verificare / Validare date 
Caseta de validare se bifează NUMAI după ce toate câmpurile au fost completate şi datele introduse au fost 

verificate cu atenţie de agent cel puţin o dată. Acţiunea de validare este necesară pentru activarea butonului 

Trimite. 



Pas 7 – Trimite 
Se apasă butonul trimite, după ce s-a reuşit activarea acestuia, pentru raportarea datelor colectate. Se 

aşteaptă finalizarea procesului semnalată de primirea unui cod online unic sau, dacă nu există conexiune 

internet, cod offline. 

Pas 8 – Înscrierea codului primit în avizul de însoţire 
Codul unic, codul offline, după caz, data, ora, minutul şi secunda se consemnează în mod obligatoriu în avizele 

de însoţire. 

Pas opţional 1 – Consultare listă coduri 

Comanda reprezentată prin iconiţa  se foloseşte pentru a vă informa asupra stării codurilor proprii 

obţinute în decursul ultimelor 48 de ore. 

Se alege o înregistrare din lista desfăşurată şi se aşteaptă primirea informaţiilor raportate aferente codului 

unic obţinut. 

Pas opţional 2 – Verificare cod 

Funcţia reprezentată de iconiţa  se utilizează pentru verificarea veridicităţii unui cod terţ raportat de 

un partener cu care se interacţionează în activitatea de exploatare forestieră. 

Se introduce codul, se apasă apoi butonul Verificare cod şi se aşteaptă răspunsul cu informaţiile raportate de 

partener. Datele primite ca răspuns se confruntă apoi cu seria şi numărul avizului de pe documentele sau 

înscrisurile prezentate de partener. 

Pas opţional 3 – Deconectare 

Opţiunea pentru delogare se accesează apăsând pe butonul  din colţul superior dreapta al aplicaţiei. 

Deconectarea este recomandată, din motive de securitate, când acelaşi dispozitiv mobil este folosit de doi sau 

mai mulţi agenţi. 

Caz II. Depozit (D) 

Pas 1 – Accesare aplicaţie 

Deschiderea aplicaţiei se face prin apăsarea iconiţei  din meniul dispozitivului mobil. 

Pas 2 – Autentificare 
Accesul la meniul aplicaţiei se face în baza numelui de utilizator şi a parolei primite. 



 

Introducerea datelor de identificare ale agentului este obligatorie. Se completează corect combinaţia Nume 

utilizator – Parolă de acces şi se apelează butonul Autentificare. 

 

Aşteptaţi autentificarea în aplicaţie. În funcţie de conexiunea internet este posibil ca aceasta să dureze câteva 

secunde. 

Datele de autentificare rămân memorate dacă nu se părăseşte aplicaţia prin delogare, astfel încât la fiecare 

accesare a aplicaţiei nu va mai fi necesară introducerea combinaţiei Nume utilizator – Parolă. 

Dacă se apelează butonul atribuit delogării (vezi pasul opţional 3 – Deconectare) la fiecare accesare a 

aplicaţiei vor trebui reluaţi de la început paşii pentru autentificare. 

Pas 3 – Selectarea tipului de transport 

 



Pas 4 – Completare câmpuri 

 

4.1 SERIE – seria din Registrul de Evidenţă a intrărilor-ieşirilor de Materiale Lemnoase 

4.2 NR PAGINA – numărul paginii din Registrul de Evidenţă a intrărilor-ieşirilor de Materiale Lemnoase 

4.3 POZITIE – poziţia din Registrul de Evidenţă a intrărilor-ieşirilor de Materiale Lemnoase 

4.4 PCT INCARCARE – locaţia de încărcare a materialului lemnos (Localitate, stradă, număr și 

abreviere județ). 

4.5 AV SERIE SECUNDAR – seria avizului de însoţire secundar 

4.6 AV NR SECUNDAR – numărul avizului de însoţire secundar  

4.7 PCT DESCARCARE – destinaţia transportului; se introduce Localitate, stradă, număr și abreviere 

județ, punct de vămuire 

4.8 NR VEHICUL – numărul de înmatriculare al mijlocului de transport 

4.9 SPECIE – se alege din listă specia materialului lemnos 

4.10 SORTIMENT – se alege din listă sortimentul materialului lemnos 

4.11 CANTITATE – volumul materialului lemnos expediat (m3) 

Pas 5 – Adaugă / Şterge 
Cele două butoane se referă strict la cei trei parametri  ai materialului lemnos (specie, sortiment şi cantitate) 

ce trebuie raportaţi. În listă se pot adăuga unul sau mai multe rânduri corespunzătoare numărului de specii 

sau sortimente. Ştergerea unei înregistrări din listă, dacă este necesară, se face rând cu rând. Volumul total se 

va reactualiza în timp real. 



Pas 6 – Verificare / Validare date 
Caseta de validare se bifează NUMAI după ce toate câmpurile au fost completate şi datele introduse au fost 

verificate cel puţin o dată. Acţiunea de validare este necesară pentru activarea butonului Trimite. 

Pas 7 – Trimite 
Se apasă butonul trimite, după ce s-a reuşit activarea acestuia, pentru raportarea datelor colectate. Se 

aşteaptă finalizarea procesului semnalată de primirea unui cod online unic sau, dacă nu există conexiune 

internet, cod offline. 

Pas 8 – Înscrierea codului primit în avizul de însoţire 
Codul unic, codul offline, după caz, data, ora, minutul şi secunda se consemnează în mod obligatoriu în avizele 

de însoţire. 

Pas opţional 1 – Consultare listă coduri 

Comanda reprezentată prin iconiţa  se foloseşte pentru a vă informa asupra stării codurilor proprii 

obţinute în decursul ultimelor 48 de ore. 

Se alege o înregistrare din lista desfăşurată şi se aşteaptă primirea informaţiilor raportate aferente codului 

unic obţinut. 

Pas opţional 2 – Verificare cod 

Funcţia reprezentată de iconiţa  se utilizează pentru verificarea veridicităţii unui cod terţ raportat de 

un partener cu care se interacţionează în activitatea de exploatare forestieră. 

Se introduce codul, se apasă apoi butonul Verificare cod şi se aşteaptă răspunsul cu informaţiile raportate de 

partener. Datele primite ca răspuns se confruntă apoi cu seria şi numărul avizului de pe documentele sau 

înscrisurile prezentate de partener. 

 (8) Operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase,  are obligaţia de a verifica veridicitatea 

codului unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda, prin interogarea aplicaţiei SUMAL, la 

destinaţie;   

Pas opţional 3 – Deconectare 

Opţiunea pentru delogare se accesează apăsând pe butonul  din colţul superior dreapta al aplicaţiei. 

Deconectarea este recomandată, din motive de securitate, când acelaşi dispozitiv mobil este folosit de doi sau 

mai mulţi agenţi. 



Caz III. Frontiera (F) 

Pas 1 – Accesare aplicaţie 

Deschiderea aplicaţiei se face prin apăsarea iconiţei  din meniul dispozitivului mobil. 

Pas 2 – Autentificare 
Accesul la meniul aplicaţiei se face în baza numelui de utilizator şi a parolei primite. 

 

Introducerea datelor de identificare ale agentului este obligatorie. Se completează corect combinaţia Nume 

utilizator – Parolă de acces şi se apelează butonul Autentificare. 

 

Aşteptaţi autentificarea în aplicaţie. În funcţie de conexiunea internet este posibil ca aceasta să dureze câteva 

secunde. 

Datele de autentificare rămân memorate dacă nu se părăseşte aplicaţia prin delogare, astfel încât la fiecare 

accesare a aplicaţiei nu va mai fi necesară introducerea combinaţiei Nume utilizator – Parolă. 

Dacă se apelează butonul atribuit delogării (vezi opţiunea 3 – Deconectare) la fiecare accesare a aplicaţiei vor 

trebui reluaţi de la început paşii pentru autentificare. 

Pas 3 – Selectarea tipului de transport 

 



Pas 4 – Completare câmpuri 

 

4.1. PCT INCARCARE– locația de încărcare a materialului lemnos: denumirea operatorului care 

realizează exportul, localitate, stradă, număr și abreviere județ, punct de vămuire (în cazul 

exportului), locul liberului de vamă (în cazul importului) 

4.2. SERIE FLEGT – seria licenței FLEGT în cazul importurilor din statele cu care Comunitatea 

Europeană are încheiate acorduri de parteneriat voluntar -VPA 

4.3. COD DVI –  codul unic de înregistrare al declarației vamale de import (MRN - movement reference 

number )  

4.4. AV SERIE SECUNDAR– seria avizului de însoțire secundar 

4.5. AV NR SECUNDAR– numărul avizului de însoțire secundar 

4.6. PCT. DESCARCARE– destinația transportului: beneficiarul extern din statele altele decât cele 

intracomunitare, punctului vamal, localitate, număr, abreviere județ (în cazul exportului) 

4.7. NR VEHICUL – numărul de înmatriculare al mijlocului de transport 

4.8 SPECIE – se alege din listă specia materialului lemnos 

4.9 SORTIMENT – se alege din listă sortimentul materialului lemnos 

4.10 CANTITATE – volumul materialului lemnos expediat (m3) 

Pas 5 – Adaugă / Şterge 
Cele două butoane se referă strict la cei trei parametri  ai materialului lemnos (specie, sortiment, și cantitate) 

ce trebuie raportaţi. În listă se pot adăuga unul sau mai multe rânduri corespunzătoare numărului de specii 

sau sortimente. Ştergerea unei înregistrări din listă, dacă este necesară, se face rând cu rând. Volumul total se 

va reactualiza în timp real. 



Pas 6 – Verificare / Validare date 
Caseta de validare se bifează NUMAI după ce toate câmpurile au fost completate şi datele introduse au fost 

verificate cel puţin o dată. Acţiunea de validare este necesară pentru activarea butonului Trimite. 

Pas 7 – Trimite 
Se apasă butonul trimite, după ce s-a reuşit activarea acestuia, pentru raportarea datelor colectate. Se 

aşteaptă finalizarea procesului semnalată de primirea unui cod online unic sau, dacă nu există conexiune 

internet, cod offline. 

Pas 8 – Înscrierea codului primit în avizul de însoţire 
Codul unic, codul offline, după caz, data, ora, minutul şi secunda se consemnează în mod obligatoriu în avizele 

de însoţire. 

Pas opţional 1 – Consultare listă coduri 

Comanda reprezentată prin iconiţa  se foloseşte pentru a vă informa asupra stării codurilor proprii 

obţinute în decursul ultimelor 48 de ore. 

Se alege o înregistrare din lista desfăşurată şi se aşteaptă primirea informaţiilor raportate aferente codului 

unic obţinut. 

Pas opţional 2 – Verificare cod 

Funcţia reprezentată de iconiţa  se utilizează pentru verificarea veridicităţii unui cod terţ raportat de 

un partener cu care se interacţionează în activitatea de exploatare forestieră. 

Se introduce codul, se apasă apoi butonul Verificare cod şi se aşteaptă răspunsul cu informaţiile raportate de 

partener. Datele primite ca răspuns se confruntă apoi cu seria şi numărul avizului de pe documentele sau 

înscrisurile prezentate de partener. 

Pas opţional 3 – Deconectare 

Opţiunea pentru delogare se accesează apăsând pe butonul  din colţul superior dreapta al aplicaţiei. 

Deconectarea este recomandată, din motive de securitate, când acelaşi dispozitiv mobil este folosit de doi sau 

mai mulţi agenţi. 



Caz IV. Achizitie/Transbordare (AT) 

 

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. 

În cazul transbordării/achiziției dintr-un aviz cu o cantitate mare în alte avize cu cantități mai mici: 

pentru avizele cu cantități mai mici se va face validarea la obținerea codurilor online. Documentul de 

proveniență îl constituie avizul de însoțire inițial (cantitate mare) – acesta trebuie să dețină cod unic online 

valid, iar pe baza lui sistemul permite emiterea noilor avize numai în limita volumului înregistrat în acesta, pe 

specii. 

 

Pas 1 – Accesare aplicaţie 

Deschiderea aplicaţiei se face prin apăsarea iconiţei  din meniul dispozitivului mobil. 

Pas 2 – Autentificare 
Accesul la meniul aplicaţiei se face în baza numelui de utilizator şi a parolei primite. 

 

Introducerea datelor de identificare ale agentului este obligatorie. Se completează corect combinaţia Nume 

utilizator – Parolă de acces şi se apelează butonul Autentificare. 

 

Aşteptaţi autentificarea în aplicaţie. În funcţie de conexiunea internet este posibil ca aceasta să dureze câteva 

secunde. 

Datele de autentificare rămân memorate dacă nu se părăseşte aplicatia prin delogare, astfel încât la fiecare 

accesare a aplicatiei nu va mai fi necesară introducerea combinaţiei Nume utilizator – Parolă. 



Dacă se apeleaza butonul atribuit delogarii (vezi pasul opţional 3 – Deconectare) la fiecare accesare a 

aplicatiei vor trebui urmati pasii pentru autentificare. 

Pas 3 – Selectarea tipului de transport 

 

Pas 4 – Completare câmpuri 

 

4.1 PCT INCARCARE – locaţia de încărcare a materialului lemnos 

4.1.1 Localitate, stradă, număr și abreviere județ în cazul achiziției 

4.1.2 Localitate, stradă, număr și abreviere județ, alte elemente de identificare ale locului 

unde se realizează transbordarea: denumire drum auto – km, hm, toponimia locului, cadastru 

forestier etc., după caz. 

4.2 AV SERIE PRIMAR – seria avizului de însoţire în baza căruia se face achiziția sau dupa caz 

transbordarea 

4.3 AV NR PRIMAR – numărul avizului de însoţire în baza căruia se face achiziția sau transbordarea 

după caz transbordarea 

4.4 AV SERIE SECUNDAR – seria avizului de însoţire secundar care va însoți transportul de la locul 

achiziției/transbordării 

4.5 AV NR SECUNDAR – numărul avizului de însoţire secundar care va însoți transportul de la locul 

achiziției/transbordării 



4.6 PCT DESCARCARE – destinaţia transportului (Localitate, stradă, număr și abreviere județ, punct de 

vămuire). 

4.7 NR VEHICUL – numărul de înmatriculare al mijlocului de transport 

4.8 SPECIE – se alege din listă specia materialului lemnos 

4.9 SORTIMENT – se alege din listă sortimentul materialului lemnos 

4.10 CANTITATE – volumul materialului lemnos expediat (m3) 

Pas 5 – Adauga / Sterge 
Cele doua butoane se refera strict la cei trei parametri  ai materialului lemnos (specie, sortiment, și cantitate) 

ce trebuie raportaţi. În listă se pot adăuga unul sau mai multe rânduri corespunzătoare numărului de specii 

sau sortimente. Stergerea unei înregistrări din lista, dacă este necesară, se face rând cu rând. Volumul total se 

va reactualiza în timp real. 

Pas 6 – Verificare / Validare date 
Caseta de validare se bifeaza NUMAI după ce toate câmpurile au fost completate și datele introduse au fost 

verificate cel puţin o data. Acțiunea de validare este necesară pentru activarea butonului Trimite. 

Pas 7 – Trimite 
Se apasă butonul trimite, după ce s-a reuşit activarea acestuia, pentru raportarea datelor colectate. Se 

aşteaptă finalizarea procesului semnalată de primirea unui cod online unic sau, dacă nu există conexiune 

internet, cod offline. 

Pas 8 – Înscrierea codului primit in avizul de însoţire 
Codul unic, codul offline, după caz, data, ora, minutul şi secunda se consemnează în mod obligatoriu în avizele 

de însoţire. 

Pas opţional 1 – Consultare listă coduri 

Comanda reprezentată prin iconiţa  se foloseste pentru a va informa asupra starii codurilor proprii 

obţinute în decursul ultimelor 48 de ore. 

Se alege o înregistrare din lista desfășurată și se așteaptă primirea informaţiilor raportate aferente codului 

unic obţinut. 

Pas opţional 2 – Verificare cod 

Funcţia reprezentată de iconiţa  se utilizează pentru verificarea veridicităţii unui cod tert raportat de 

un partener cu care se interacţionează in activitatea de exploatare forestieră. 

Se introduce codul, se apasă apoi butonul Verificare cod şi se aşteaptă răspunsul cu informaţiile raportate de 

partener. Datele primite ca răspuns se confruntă apoi cu seria şi numărul avizului de pe documentele sau 

înscrisurile prezentate de partener. 

Pas opţional 3 – Deconectare 

Opţiunea pentru delogare se accesează apăsând pe butonul  din colţul superior dreapta al aplicaţiei. 

Deconectarea este recomandată, din motive de securitate, când acelaşi dispozitiv mobil este folosit de doi sau 

mai mulţi agenţi. 



Caz V. Confiscare (C) 

Pas 1 – Accesare aplicaţie 

Deschiderea aplicaţiei se face prin apăsarea iconiţei  din meniul dispozitivului mobil. 

Pas 2 – Autentificare 
Accesul la meniul aplicaţiei se face in baza numelui de utilizator și a parolei primite. 

 

Introducerea datelor de identificare ale agentului este obligatorie. Se completeaza corect combinaţia Nume 

utilizator – Parolă de acces şi se apelează butonul Autentificare. 

 

Aşteptaţi autentificarea în aplicaţie. În funcţie de conexiunea internet este posibil ca aceasta să dureze câteva 

secunde. 

Datele de autentificare rămân memorate dacă nu se părăseşte aplicatia prin delogare, astfel încât la fiecare 

accesare a aplicației nu va mai fi necesară introducerea combinaţiei Nume utilizator – Parolă. 

Dacă se apelează butonul atribuit delogării (vezi pasul opţional 3 – Deconectare) la fiecare accesare a 

aplicaţiei vor trebui reluaţi de la început paşii pentru autentificare. 

Pas 3 – Selectarea tipului de transport 

 



Pas 4 – Completare câmpuri 

 

4.1 PCT INCARCARE – locaţia de încărcare a materialului lemnos 

4.1.1 Localitate, stradă, număr și abreviere județ în cazul achiziției 

4.1.2 Localitate, stradă, număr și abreviere județ, alte elemente de identificare ale locului 

unde se realizează transbordarea: denumire drum auto – km, hm, toponimia locului, cadastru 

forestier etc., după caz. 

4.2 NUMAR PV – numărul generat de SUMAL procesului-verbal de constatare a contravenţiei 

4.3 AV SERIE SECUNDAR – seria avizului de însoţire secundar care va însoți transportul de la locul 

achiziției/transbordării 

4.4 AV NR SECUNDAR – numărul avizului de însoţire secundar care va însoți transportul de la locul 

achiziției/transbordării 

4.5 PCT DESCARCARE – destinaţia transportului (Localitate, stradă, număr și abreviere județ) 

4.6 NR VEHICUL – numărul de înmatriculare al mijlocului de transport 

4.7 SPECIE – se alege din listă specia materialului lemnos 

4.8 SORTIMENT – se alege din listă sortimentul materialului lemnos 

4.9 CANTITATE – volumul materialului lemnos incarcat și expediat (m3) 

Pas 5 – Adauga / Sterge 
Cele două butoane se referă strict la cei trei parametri  ai materialului lemnos (specie, sortiment, și cantitate) 

ce trebuie raportaţi. În listă se pot adăuga unul sau mai multe rânduri corespunzătoare numărului de specii 

sau sortimente. Ştergerea unei înregistrări din listă, dacă este necesară, se face rând cu rând. Volumul total se 

va reactualiza în timp real. 



Pas 6 – Verificare / Validare date 
Caseta de validare se bifeaza NUMAI după ce toate câmpurile au fost completate și datele introduse au fost 

verificate cel puţin o data. Acțiunea de validare este necesară pentru activarea butonului Trimite. 

Pas 7 – Trimite 
Se apasă butonul trimite, după ce s-a reuşit activarea acestuia, pentru raportarea datelor colectate. Se 

aşteaptă finalizarea procesului semnalată de primirea unui cod online unic sau, dacă nu există conexiune 

internet, cod offline. 

Pas 8 – Înscrierea codului primit in avizul de însoţire 
Codul unic, codul offline, după caz, data, ora, minutul şi secunda se consemnează în mod obligatoriu în avizele 

de însoţire. 

Pas opţional 1 – Consultare listă coduri 

Comanda reprezentată prin iconiţa  se foloseste pentru a va informa asupra starii codurilor proprii 

obţinute în decursul ultimelor 48 de ore. 

Se alege o înregistrare din lista desfășurată și se așteaptă primirea informaţiilor raportate aferente codului 

unic obţinut. 

Pas opţional 2 – Verificare cod 

Funcţia reprezentată de iconiţa  se utilizează pentru verificarea veridicităţii unui cod tert raportat de 

un partener cu care se interacţionează in activitatea de exploatare forestieră. 

Se introduce codul, se apasă apoi butonul Verificare cod şi se aşteaptă răspunsul cu informaţiile raportate de 

partener. Datele primite ca răspuns se confruntă apoi cu seria şi numărul avizului de pe documentele sau 

înscrisurile prezentate de partener. 

Pas opţional 3 – Deconectare 

Opţiunea pentru delogare se accesează apăsând pe butonul  din colţul superior dreapta al aplicaţiei. 

Deconectarea este recomandată, din motive de securitate, când acelaşi dispozitiv mobil este folosit de doi sau 

mai mulţi agenţi. 

Pas 1 – Accesare aplicaţie Caz VI. Alte situatii (A) 

 

Deschiderea aplicaţiei se face prin apăsarea iconiţei  din meniul dispozitivului mobil. 

Pas 2 – Autentificare 
Accesul la meniul aplicaţiei se face in baza numelui de utilizator și a parolei primite. 



 

Introducerea datelor de identificare ale agentului este obligatorie. Se completeaza corect combinaţia Nume 

utilizator – Parolă de acces şi se apelează butonul Autentificare. 

 

Aşteptaţi autentificarea in aplicaţie. În funcţie de conexiunea internet este posibil ca aceasta să dureze câteva 

secunde. 

Datele de autentificare rămân memorate dacă nu se părăseşte aplicaţia prin delogare, astfel încât la fiecare 

accesare a aplicaţiei nu va mai fi necesară introducerea combinaţiei Nume utilizator – Parolă. 

Dacă se apelează butonul atribuit delogării (vezi pasul opţional 3 – Deconectare) la fiecare accesare a 

aplicaţiei vor trebui reluaţi de la început paşii pentru autentificare. 

Pas 3 – Selectarea tipului de transport 

 



Pas 4 – Completare câmpuri 

 

4.1 OBSERVATII – însemnări privind cazurile speciale (altele decât cele 5 situaţii anterioare) – pentru 

utilizare este necesar acordul scris al DAPP/ITRSV. 

4.2 AV SERIE SECUNDAR – seria avizului de însoţire secundar 

4.3 AV NR SECUNDAR – numărul avizului de însoţire secundar 

4.4 PCT DESCARCARE – destinaţia transportului (Localitate, stradă, număr și abreviere județ, punct de 

vămuire.) 

4.5 NR VEHICUL – numărul de înmatriculare al mijlocului de transport 

4.6 SPECIE – se alege din listă specia materialului lemnos 

4.7 SORTIMENT – se alege din listă sortimentul materialului lemnos 

4.8 CANTITATE – volumul materialului lemnos recoltat (m3) 

Pas 5 – Adaugă / Şterge 
Cele două butoane se referă strict la cei trei parametri  ai materialului lemnos (specie, sortiment, și cantitate) 

ce trebuie raportaţi. În listă se pot adăuga unul sau mai multe rânduri corespunzătoare numărului de specii 

sau sortimente. Ştergerea unei înregistrări din listă, dacă este necesară, se face rând cu rând. Volumul total se 

va reactualiza în timp real. 

Pas 6 – Verificare / Validare date 
Caseta de validare se bifează NUMAI după ce toate câmpurile au fost completate şi datele introduse au fost 

verificate cel puţin o dată. Acţiunea de validare este necesară pentru activarea butonului Trimite. 



Pas 7 – Trimite 
Se apasă butonul trimite, după ce s-a reuşit activarea acestuia, pentru raportarea datelor colectate. Se 

aşteaptă finalizarea procesului semnalată de primirea unui cod online unic sau, dacă nu există conexiune 

internet, cod offline. 

Pas 8 – Înscrierea codului primit în avizul de însoţire 
Codul unic, codul offline, după caz, data, ora, minutul şi secunda se consemnează în mod obligatoriu în avizele 

de însoţire. 

Pas opţional 1 – Consultare listă coduri 

Comanda reprezentată prin iconiţa  se foloseşte pentru a vă informa asupra stării codurilor proprii 

obţinute în decursul ultimelor 48 de ore. 

Se alege o înregistrare din lista desfăşurată şi se aşteaptă primirea informaţiilor raportate aferente codului 

unic obţinut. 

Pas opţional 2 – Verificare cod 

Funcţia reprezentată de iconiţa  se utilizează pentru verificarea veridicităţii unui cod terţ raportat de 

un partener cu care se interacţionează în activitatea de exploatare forestieră. 

Se introduce codul, se apasă apoi butonul Verificare cod şi se aşteaptă răspunsul cu informaţiile raportate de 

partener. Datele primite ca răspuns se confruntă apoi cu seria şi numărul avizului de pe documentele sau 

înscrisurile prezentate de partener. 

Pas opţional 3 – Deconectare 

Opţiunea pentru delogare se accesează apăsând pe butonul  din colţul superior dreapta al aplicaţiei. 

Deconectarea este recomandată, din motive de securitate, când acelaşi dispozitiv mobil este folosit de doi sau 

mai mulţi agenţi. 

 

 


