
ACORD nr.                     / 
(Se completează de către Garda Forestieră. Ploieşti) 

GARDA FORESTIERĂ PLOIEŞTI 

 
 

Profesionistul:…………………………………………………………..………cu sediul social/sediul 
filialei/sucursalei/punctului de lucru în localitatea ………………………..…………………..jud ….………, 
certificat de înregistrare în registrul comerţului nr: J/F……../……………./………………. CUI/CIF: 
………………….………….., având ca obiect de activitate principal……………………………………….. 
…………………………………………………...şi secundar………………………………………………… 
…………………………………………………, în temeiul prevederilor art. 3 şi art. 4 aliniat (3) din 
Ordinul 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,  
solicit emiterea ACORDULUI de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special, prevăzute în 
anexele Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la 
regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/04.06.2014, respectiv: 
 

Tipul formularului solicitat 
Număr formulare 

Solicitat Aprobat* 

Aviz de însoţire primar    

Aviz de însoţire secundar - materiale lemnoase, altele decât 
cherestele   

Aviz de însoţire secundar - cherestele   

Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase   

Registrul de evidenţă a lemnului şi produselor din lemn care nu fac 
parte din categoria materialelor lemnoase   

*se completează de către Garda Forestieră Ploieşti 

 
În temeiul condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (4) din normele aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 470/04.06.2014, justificarea numărului de formulare solicitat se face cu documente 
anexate prezentei solicitări. 

Delegatul împuternicit care reprezintă în mod oficial profesionistul, este: 
............……………………………………………………………….având următoarele date de identificare:  
CI/BI, seria……nr…………..….,CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, telefon………………………………….. 

Profesionistul:……………………………………………………………….se obligă să transmită 
emitentului, în termen de 5 zile lucrătoare, eventualele modificări operate în Registrul comerţului cu 
privire la schimbarea sediului social/sediului filialei/ sucursalei/punctului de lucru şi cu privire la 
încetarea activităţilor pentru care i s-a emis acordul 

Se cunosc reglementările legale în vigoare, potrivit cărora, încălcarea prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 470/04.06.2014, pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi 
al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, atrage, după caz, răspunderea civilă, contravenţională sau 
penală a persoanei vinovate,  

Profesionist: 
…………………………………………….. 

L.S. 


