
ORDIN nr. 836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de 
emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor 

documentelor cu regim special 
 

Art. 5 
(1)Pentru obţinerea acordului, profesioniştii sunt obligaţi să prezinte următoarele documente, 
după caz: 
a)solicitarea scrisă prevăzută la art. 4 alin. (3); 
b)copia legalizată a documentului de înfiinţare a persoanei juridice în situaţia solicitării primului 
acord emis în conformitate cu prezentul ordin;(la data 24-Jun-2015 Art. 5, alin. (1), litera B. 
modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 966/2015 ) 
c)atestatul de exploatare, în cazul profesioniştilor care au ca obiect de activitate exploatarea 
forestieră şi au calitatea de emitenţi ai avizelor de însoţire prevăzute la art. 2 lit. b); 
d)dovada achitării eventualelor amenzi contravenţionale silvice devenite executorii aflate în 
evidenţa emitentului; 
e)împuternicire notarială pentru persoana delegată să ridice acordul; 
f)borderoul avizelor de însoţire utilizate, anulate, pierdute, distruse, generat în SUMAL Agent; 
(raportul R II N 6); pentru avizele anulate se prezintă cele 3 exemplare, iar pentru avizele 
pierdute/distruse se prezintă dovada plăţilor efectuate la publicarea în Monitorul Oficial a 
acestor evenimente; 
g)situaţia documentelor ou regim special neutilizate generată în SUMAL Agent; (raportul R II 5) 
h)copii ale 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 sau a autorizaţiei de funcţionare a depozitului/atelierului de debitat.(la data 24-Jun-
2015 Art. 5, alin. (1), litera H. modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 966/2015 ) 
i)exemplarul 2 sau 3 al documentelor utilizate şi exemplarele documentelor rămase neutilizate, 
precum şi orice alte documente care să ateste legalitatea materialelor lemnoase comercializate; 
j)împuternicire notarială pentru persoana de cetăţenie română din cadrul persoanei juridice care 
ridică şi utilizează documentele cu regim special, în cazul profesioniştilor ai căror 
administratori/proprietari/acţionari sunt cetăţeni străini; 
k)ultima confirmare de primire pentru raportările lunare ale datelor prevăzute de către SUMAL. 
(la data 24-Jun-2015 Art. 5, alin. (1), litera H. completat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 
966/2015 ) 
(2)În cazul emiterii primului acord în conformitate cu prezentul ordin nu este necesară 
prezentarea de către profesionistul solicitant a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d), f) şi g). 
(3)În cazul ocoalelor silvice, ocoalelor silvice experimentale şi bazelor experimentale prevăzute 
la art. 4 alin. (4), documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) se înlocuiesc cu copia autorizaţiei de 
funcţionare şi copia codului de identificare fiscală. 
(4)În cazul emiterii unui nou acord pentru un depozit temporar, profesionistul va depune, pe 
lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi următoarele: 
a)schiţa spaţiului de depozitare temporară; 
b)contractul de închiriere/deţinere a spaţiului, cu menţionarea amplasamentului, întinderii 
suprafeţei şi a coordonatelor geografice; 
c)extras din amenajamentul silvic în cazul ocoalelor silvice pentru depozitele temporare cu 
prezentarea amplasamentului, a mărimii suprafeţei şi a coordonatelor geografice.(la data 24-
Jun-2015 Art. 5, alin. (3) completat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 966/2015 ) 
 


