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1. AUTENTIFICARE 

 

Se va accesa platforma web https://sumal-map.ro/auth/login și se va realiza 
operațiuﾐea de auteﾐtifiIare, îﾐ Haza Iredeﾐțialelor geﾐerate autoﾏat de sisteﾏ pe 
adresa de e-mail a utilizatorului;  

 

Introducerea datelor de identificare este 

obligatorie.  

DaIă uﾐul diﾐtre Iâﾏpuri ﾐu se Ioﾏpletează, la 

apăsarea Hutoﾐului LOGIN, se va primi un mesaj 

de ateﾐțioﾐare Vă rugăﾏ să Ioﾏpletați aIest 
Iâﾏp!!.  

 

 

 

 

 

 

DaIă se iﾐtroduIe îﾐ ﾏod eroﾐat ﾐuﾏele 
utilizatorului sau parola, la aIțioﾐarea 

butonului de logare se va primi un mesaj de 

ateﾐțioﾐare Credeﾐțialele suﾐt iﾐvalide. 
 

 

 

 

 

 

https://sumal-map.ro/auth/login
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Îﾐ Iazul îﾐ Iare utilizatorul a uitat parola de 
autentificare, acesta poate fi resetată priﾐ 
apăsarea Hutoﾐului AM UITAT PAROLA.  

Utilizatorul va completa adresa de e-mail 

validă pe Iare sisteﾏul va geﾐera autoﾏat 
parola și Iodul IaptIha vizualizat, iar apoi 

va apăsa Hutoﾐul RESETARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După Ioﾏpletarea IoreItă a 
IoﾏHiﾐației Utilizator – Parolă și 
apelarea butonului LOGIN, operația de 
autentificare la platforma SUMAL 2.0 se 

va realiza cu succes. 
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2. ELEMENTELE INTERFEȚEI GRAFICE 
 

Iﾐterfața de luIru a sisteﾏului SUMAL ヲ.ヰ Iupriﾐde atât eleﾏeﾐte fixe ふBara de titlu a 
ferestreiぶ Iât și eleﾏeﾐte ﾏoHile ふBara Iu ﾏeﾐiuri și Spațiul de luIruぶ. 

 

  

 

- Bara de titlu a ferestrei, aﾏplasată orizoﾐtal îﾐ partea de sus a imaginii, preziﾐtă 
deﾐuﾏirea apliIației; 

- Bara de meniuri, aﾏplasată vertiIal îﾐ partea stâﾐgă a zoﾐei de luIru, repreziﾐtă 
modulele sistemului SUMAL 2.0 la care utilizatorul are drept de acces; 

- Zona de lucru repreziﾐtă spațiul uﾐde se vor îﾐregistra datele îﾐ sisteﾏul SUMAL 
ヲ.ヰ și uﾐde pot fi vizualizate.  

  

BARA DE TITLU 

BARA DE 

MENIURI 

ZONA DE LUCRU 
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3. SCHIMBARE COMPANIE, SCHIMBARE PAROLĂ 

 

Priﾐ apăsarea Hutoﾐului peﾐtru setări  , aﾏplasat îﾐ Iolțul superior dreapta al 
iﾐterfeței de lucru, se va desIhide Hara de ﾏeﾐiuri îﾐ Iare utilizatorul poate efectua 

urﾏătoarele aIțiuﾐi: 

a.  poate schimba automat autentificarea la baza de date SUMAL 2.0,  îﾐ Iazul îﾐ 
care utilizatorul este aﾐgajat la două sau ﾏai ﾏulte eﾐități private priﾐ aIțioﾐarea 
comenzii Schimbare companie ; 

 

 

 

 

 

 

b. poate sIhiﾏHa parola de auteﾐtifiIare la sisteﾏ priﾐ aIțioﾐarea comenzii Profilul 

meu, Iare va desIhide fereastra uﾐde se va apăsa Hutoﾐul „SCHIMBARE 
PAROLĂ”. 
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Câﾏpurile suﾐt oHligatorii, iar după 
completarea acestora cu 

iﾐforﾏațiile dorite, se va aIțioﾐa 

butonul  RESETARE.  

 

 

!!!!! Priﾐ aIeastă aIțiuﾐe sisteﾏul 
nu va mai transmite parola 

sIhiﾏHată pe adresa de e-mail. !!! 

 

 

 

 

 

 

c.  poate efeItua operațiuﾐea de delogare diﾐ iﾐterfața de luIru priﾐ aIțioﾐarea 
comenzii Logout. 
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4. ADĂUGARE ANGAJAȚI 
 

Îﾐregistrarea și vizualizarea îﾐ sisteﾏ a datelor persoanelor angajate îﾐ Iadrul ocolului 

propriu (utilizatori ai apliIațiilor SUMAL 2.0), este o operațiuﾐe accesibilă doar pentru  

șeful de ocol. Acesta  va accesa modulul Ocol, iar din bara de meniuri va selecta 

seIțiuﾐea Aﾐgajați. 

 

Peﾐtru adăugarea îﾐ listă a uﾐui ﾐou utilizator(angajat) se va apăsa Hutoﾐul 
Adaugă angajat. 
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Sisteﾏul va afișa iﾐterfața de adăugare aﾐgajat. 

 

IﾐtroduIeți îﾐ Iâﾏpul Identificator CNP-ul peﾐtru persoaﾐele Iu Ietățeﾐie roﾏâﾐă sau 
ideﾐtifiIatorul peﾐtru persoaﾐele ﾐerezideﾐte. Urﾏătorul pas se referă la aloIarea 
rolului pe Iare îl va îndeplini utilizatorul îﾐ Iadrul oIolului silviI. 

 

Apasați Hutoﾐul Adaugă Aﾐgajat!  
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Îﾐ Iazul îﾐ Iare persoaﾐa respeItivă ﾐu a ﾏai fost îﾐregistrată îﾐ apliIația SUMAL 2.0, 

sisteﾏul afișează ﾏesaj de ateﾐțioﾐare și deschide Iâﾏpurile Ie suﾐt ﾐeIesare de 
completat peﾐtru a adăuga ﾐoua persoaﾐa. 

 

Coﾏpletați Iâﾏpurile Userﾐaﾏe ふﾐuﾏele de utilizatorぶ, Nuﾏe, Preﾐuﾏe, ﾐuﾏărul de 
telefon, adresa de e-ﾏail și seleItați diﾐ ﾐou rolurile aloIate. 
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Numele de utilizator (username) va fi alIătuit diﾐ IoﾏHiﾐația nume.prenume. DaIă 
ﾐuﾏele de utilizator a fost utilizat de Iătre altă persoaﾐă, după Irearea utilizatorului 
sisteﾏul va afișa eroarea „Nuﾏele de utilizator este îﾐregistrat. Reluați pașii de 
adăugare a Ioﾐtului”.  Îﾐ aIest Iaz, după prenumele utilizatorului se va adăuga un 

ﾐuﾏăr sau orice alt simbol (ex: nume.prenume1). 

După aIIesarea Hutoﾐului Adaugă aﾐgajat, sisteﾏul va afișa ﾏesajul de suIIes 

Angajatul a fost adăugat Iu suIIes!, iar utilizatorul se va regăsi îﾐ listă aﾐgajați. 
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Coﾐforﾏ atriHuțiilor de serviIiu, utilizatorii sistemului SUMAL 2.0 din cadrul structurilor 

silvice pot avea aIIes difereﾐțiat pentru modul Ocol, modul Ageﾐt și modul 

Iwoodtracking, drepturi de aIIes și roluri difereﾐțiate; 
Îﾐ modul Ocol, conform atriHuțiilor de serviciu pot fi alocate urﾏătoarele roluri cu 

drepturi de aIIes difereﾐțiate: 

➢ Rolul Șef-ocol – este atriHuit șefului ocolului silvic de Iătre Garda Forestieră 
Ioﾏpeteﾐtă teritorial, la ﾏoﾏeﾐtul îﾐregistrării îﾐ sisteﾏul SUMAL ヲ.ヰ; 

➢ Rolul de Fondist – este atriHuit de Iătre șeful oIolului silviI persoaﾐei/persoaﾐelor 

aﾐgajate îﾐ Iadrul struIturii silviIe Iare îﾐdepliﾐește/îﾐdepliﾐesI fuﾐIția de 

responsabil fondul forestier; 

➢ Rolul de Pp-ist – este atriHuit de Iătre șeful oIolului silviI persoaﾐei/persoaﾐelor 

aﾐgajate îﾐ Iadrul struIturii silviIe Iare îﾐdepliﾐește/îﾐdepliﾐesI fuﾐIția 

respoﾐsaHil pază și proteIție; 

➢ Rolul de Iﾐgiﾐer Iultură – este atriHuit de Iătre șeful oIolului silvic 

persoanei/persoanelor aﾐgajate îﾐ Iadrul struIturii silviIe Iare 
îﾐdepliﾐește/îﾐdepliﾐesI fuﾐIția de responsabil Iultură/responsabilului produIție 

din cadrul structurii silvice; 

➢ Rolul de Utilizator – este atriHuit de Iătre șeful ocolului silvic 

persoanei/persoanelor aﾐgajate îﾐ Iadrul struIturii silviIe Iare 
îﾐdepliﾐește/îﾐdepliﾐesI fuﾐIția  de șef district/pădurar/inginer sau alte fuﾐIții 
care au dreptul de utilizare al sistemului SUMAL 2.0; 

Îﾐ modul Agent, îﾐ fuﾐIție de atriHuțiile de serviciu, pot fi atriHuite urﾏătoarele roluri 
Iu drepturi de aIIes difereﾐțiate: 

➢ Rolul de Admin – este atriHuit șefului de oIol silviI de Iătre Garda Forestieră 
Ioﾏpeteﾐtă teritorial, la ﾏoﾏeﾐtul îﾐregistrării îﾐ sisteﾏul SUMAL ヲ.ヰ; Rolul 

admin-agent are oHligația de a declara depozitele(punctele de lucru)/depozitele 

temporare îﾐ apliIația SUMAL ヲ.ヰ Ageﾐt peﾐtru aItivarea aIestora de Iătre Garda 
Forestieră Ioﾏpeteﾐtă teritorial pe raza Iăreia își desfășoară aItivitatea și de a 
adăuga stoIurile după aItivarea depozitelor. De asemenea rolul de admin-agent 

poate eﾏite/reIepțioﾐa avize diﾐ/îﾐ depozit, poate efeItua operațiuﾐi îﾐ depozit 
și poate vizualiza iﾐforﾏațiile îﾐregistrate îﾐ apliIația SUMAL ヲ.ヰ Ageﾐt;  

➢ Rolul de Gestionar – este atriHuit de Iătre șeful ocolului silvic 

persoaﾐei/persoaﾐelor aﾐgajate îﾐ Iadrul struIturii silviIe care îﾐdeplinește/ 

îﾐdepliﾐesI fuﾐIția de șef depozit sau alte persoaﾐe desemnate de Iătre șeful 
ocolului silvic pentru eﾏiterea/reIepțioﾐarea avizelor de îﾐsoțirea ﾏaterialelor 
leﾏﾐoase diﾐ/îﾐ depozit, peﾐtru evideﾐța datelor îﾐregistrate îﾐ apliIația SUMAL 
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ヲ.ヰ Ageﾐt preIuﾏ și pentru efeItuarea operațiuﾐilor diﾐ depozit îﾐ apliIația 
SUMAL 2.0 Agent; 

➢ Rolul de Operator – este atriHuit de Iătre șeful oIolului silviI persoaﾐei/persoaﾐelor 
aﾐgajate îﾐ Iadrul struIturii silviIe Iare îﾐdepliﾐește/ îﾐdepliﾐesI fuﾐIția de pădurar 

și Iare are/au dreptul de a eﾏite avize de la loIul reIoltării, sau altă persoaﾐă 

desemnată pentru emiterea avizelor de la loIul reIoltării/din cadrul depozitelor. 

➢ Rolul de Utilizator-transporator – este atriHuit de Iătre șeful oIolului silviI 
persoaﾐei/persoaﾐelor aﾐgajate îﾐ Iadrul struIturii silviIe Iare oIupă fuﾐIția de 
IoﾐduIător auto pentru a transporta materialele lemnoase; 

Utilizatorii cu rol de Șef-ocol au aIIes îﾐ toate ﾏeﾐiurile diﾐ apliIația SUMAL ヲ.ヰ Ocol  

silvic și pot efeItua urﾏătoarele aIțiuﾐi  : 

 

  

•Creează un utilizator nou, angajat îﾐ cadrul ocolului propriu;

•AItivează/iﾐaItivează uﾐ utlizator diﾐ Iadrul oIolului propriu;
•Filtrează și exportă datele utilizatorilor, aﾐgajați îﾐ Iadrul oIolului silviI;

Meﾐiul Aﾐgajați

•IﾐtroduIe îﾐ sisteﾏul SUMAL ヲ.ヰ datele de iﾐdetifiIare ale proprietarilor de foﾐd forestier/vegetație îﾐ afara foﾐdului 
forestier Iu Iare oIolul silviI are îﾐIheiat IoﾐtraIt de adﾏiﾐistrare sau prestări serviIii silviIe;

•Vizualizează, filtrează și exportă datele de ideﾐtifiIare ale proprietarilor îﾐregistrați îﾐ sisteﾏul SUMAL ヲ.ヰ, doar după 
Ie  au fost Ireate fișe de proprietate îﾐ oIolul silviI propriu.

Meniul Proprietari

•Creează fișele de proprietate peﾐtru proprietarii de foﾐd forestier/vegetație îﾐ afara foﾐdului forestier Iu Iare oIolul 
silviI are îﾐIheiat IoﾐtraIt de adﾏiﾐistrare/prestări serviIii silviIe;

•Editează datele îﾐregistrate îﾐ ﾏod eroﾐat îﾐ fișa de proprietate/șterge fișele de proprietate îﾐregistrate eroﾐat, atât 
tiﾏp Iât aIeastea au statusul CREAT;

•AItivează și îﾐIhide fișele de proprietate diﾐ oIolul propriu;
•Creează o fișă de proprietate Iopil;
•Filtrează și vizualizează fișele de proprietate 

Meniul Fișe de proprietate

•Îﾐregistrează datele de ideﾐtifiIare ale dispozitivelor speIiale de ﾏarIat diﾐ Iadrul oIolului silviI;
•Atribuie dispozitivele de marcare utilizatorilor din cadrul ocolului silvic;

•AItivează/iﾐaItivează dispozitivele speIiale de ﾏarIat îﾐregistrate îﾐ sisteﾏul SUMAL ヲ.ヰ;
•Filtrează, vizualizează și exportă datele de ideﾐtifiIare ale dispozitivelor speIiale de ﾏarIat diﾐ oIolul propriu

Meniul Dispozitive de marcare

•Eﾏite delegații de ﾏarIare peﾐtru persoﾐalul silviI îﾏputerﾐiIit;
•Filtrează, vizualizează și exportă delegațiile de ﾏarIare îﾐregistrate îﾐ sisteﾏ
•IﾐaItivează delegațiile ﾐeutilizate;

Meniul Delegații de ﾏarIare

•Vizualizează,  filtrează, exportă, desIarIă, aproHă, respiﾐge, verifiIă iﾐveﾐtar ﾏarIare diﾐ oIol propriu
Meniul Inventar de marcare

•Adaugă,  șterge, ﾏodifiIă, filtrează, vizualizează, exportă, sIhiﾏHă status peﾐtru APV-urile din ocol propriu;

•Adaugă,  preluﾐgește, suspeﾐdă, retrage, autorizația de exploatare diﾐ oIolul propriu;
•Introduce prejudicii pentru un APV din ocol propriu.

Meniul APV

•Adaugă, filtrează, vizualizează iﾐforﾏații supliﾏeﾐtare, sIhiﾏHă status peﾐtru APV-urile istorice din ocolul propriu;

Meniul APV istoric



                                                                                                                                                              14  

 

Utilizatorii cu rol de fondist au acces îﾐ toate ﾏeﾐiurile diﾐ apliIația SUMAL ヲ.ヰ OIol  
silvic, Iu exIepția ﾏeﾐiului Aﾐgajați și pot efeItua urﾏătoarele aIțiuﾐi: 

a) Meniul Proprietari: 

- IﾐtroduIe îﾐ sisteﾏul SUMAL ヲ.ヰ datele de iﾐdetifiIare ale proprietarilor de fond 

forestier/vegetație îﾐ afara foﾐdului forestier Iu Iare oIolul silviI are îﾐIheiat 
IoﾐtraIt de adﾏiﾐistrare sau prestări serviIii silviIe; 

- Vizualizează, filtrează și exportă datele de ideﾐtifiIare ale proprietarilor 
îﾐregistrați îﾐ sisteﾏul SUMAL ヲ.ヰ, doar după Ie  au fost Ireate fișe de proprietate 
îﾐ oIolul silviI propriu. 

b) Meniul Fișe de proprietate: 

- Creează fișele de proprietate peﾐtru proprietarii de foﾐd forestier/vegetație îﾐ 
afara foﾐdului forestier Iu Iare oIolul silviI are îﾐIheiat IoﾐtraIt de 
adﾏiﾐistrare/prestări serviIii silviIe; 

- Editează datele îﾐregistrate îﾐ ﾏod eroﾐat îﾐ fișa de proprietate/șterge fișele de 
proprietate îﾐregistrate eroﾐat, atât tiﾏp Iât aIeastea au statusul CREAT; 

- AItivează și îﾐIhide fișele de proprietate diﾐ oIolul propriu; 
- Creează o fișă de proprietate Iopil; 
- Filtrează și vizualizează  fișele de proprietate  
c) Meniul Dispozitive de marcare: 

- Filtrează, vizualizează și exportă datele de ideﾐtifiIare ale dispozitivelor speIiale 
de marcat din ocolul propriu 

d) Meniul Delegații de ﾏarIare: 

- Filtrează, vizualizează și exportă delegațiile de ﾏarIare îﾐregistrate îﾐ sisteﾏ 

e) Meniul Inventar de marcare: 

- Vizualizează,  filtrează, exportă, desIarIă, aproHă, respiﾐge, verifiIă iﾐveﾐtar 
marcare din ocol propriu 

f) Meniul APV: 

- Adaugă,  șterge, ﾏodifiIă, filtrează, vizualizează, exportă, verifiIă APV-urile din 

ocol propriu; 

g) Meniul APV istoric: 

- Adaugă, filtrează, vizualizează iﾐforﾏații supliﾏeﾐtare, peﾐtru APV-urile istorice 

din ocolul propriu. 

Utilizatorii cu rol de Pp-ist¸Iﾐgiﾐer Iultură și Utilizator au aIIes îﾐ ﾏeﾐiurile 
Dispozitive de ﾏarIare, Delegații de ﾏarIare, Iﾐveﾐtar de ﾏarIare, APV și APV 
istoric cu drept de vizualizare a iﾐforﾏațiilor.  
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5. ADĂUGARE PROPRIETAR 

 

Preﾐtru adăugarea și vizualizarea datelor de ideﾐtifIare ale proprietarilor cu care 

structurile silvice au îﾐIheiat contracte de adﾏiﾐistrare/prestări serviIii silviIe, 
utilizatorii cu rol de șef-ocol/fondist vor aIIesa îﾐ apliIația SUMAL Ocol - seIțiuﾐea 
Proprietari.  

 

 
 

Prin aIțioﾐarea Hutoﾐului „adaugă” , sistemul va deschide automat fereastra 

unde se va alege tipul de proprietar și Iategoria aIestuia. 
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Selectarea tipului de proprietar va accesa zona de lucru unde se vor introduce datele de 

ideﾐtifiIare ale proprietarului, după Iare se va apăsa Hutoﾐul Adaugă. 

 

DaIă proprietarul ﾐu este îﾐregistrat îﾐ Haza de date, 
sisteﾏul va afișa ﾏesajul de suIIes Proprietarul a fost 

adăugat Iu suIIes!.  
După afișarea ﾏesajului, datele de ideﾐtifiIare ale 
proprietarului vor fi salvate îﾐ Haza de date SUMAL ヲ.ヰ, iar 
vizualizarea acestor iﾐfoﾏații îﾐ listă va fi posiHilă doar 

după Ie se va Irea o fișă de proprietate pe proprietarul 

respectiv. 

DaIă proprietarul este îﾐregistrat îﾐ Haza de date SUMAL ヲ.ヰ de Iătre altă struItură 
silviIă și ﾐu este viziHil îﾐ lista proprietarilor deoareIe ﾐu a fost Ireată fișa de proprietate, 

după apăsarea Hutoﾐului Adaugă sisteﾏul va afișa ﾏesajul de eroare Proprietarul 

există!. 

Îﾐ Iazul foﾐdului forestier proprietate puHliIă a statului, fieIare oIol silviI va adăuga 
proprietar de tip proprietar public – categorie stat cu denumirea RNP – ROMSILVA – 

OS........, iar câﾏpul CUI se va Ioﾏpleta Iu Iodul uﾐiI de ideﾐtifiIare fisIală al oIolului 
silvic.  
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6. ADĂUGARE FIȘĂ DE PROPRIETATE CU AMENAJAMENT 
 

Peﾐtru a vizualiza și adăuga o fișă de proprietate, utilizatorul va accesa  modulul Ocol, 

iar din bara de meniuri se va selecta seIțiuﾐea Fișe proprietate. Operațiuﾐea de 

adăugare este perﾏisă doar peﾐtru utilizatorii diﾐ Iadrul oIolului silviI Iu rol de șef_ocol 

/fondist. 

    
 Pentru a adăuga o fișă de proprietate ﾐouă, peﾐtru Iare există îﾐtoIﾏit aﾏeﾐajaﾏeﾐt 
silvic, se va apăsa Hutoﾐul  Adaugă. 
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Se va Hifa opțiuﾐea Cu amenajament și se va adăuga îﾐ listă aﾏeﾐajaﾏeﾐtul Iare dețiﾐe 
iﾐforﾏațiile afereﾐte proprietății. Îﾐ Iâﾏpul Cod amenajament, utilizatorul are 

posiHilitatea de a Iăuta îﾐ Haza de date a sistemului SUMAL ヲ.ヰ aﾏeﾐajaﾏeﾐtul după 
Iodul aIestuia geﾐerat de sisteﾏ la ﾏoﾏeﾐtul îﾐregistrării îﾐ SUMAL ヲ.ヰ – Amenajare 

sau după deﾐuﾏirea aIestuia. 

 

După adăugarea îﾐ listă a aﾏeﾐajaﾏeﾐtului silviI, se Ioﾏpletează Iâﾏpurile: ﾐuﾏăr 
Iadastral, ﾐuﾏăr aIt  proprietate, tip aIt proprietate și data îﾐtoIﾏirii aItului de 
proprietate. 

 
 

Îﾐ Iazul îﾐ Iare aﾏeﾐajaﾏeﾐtul este îﾐtoIﾏit peﾐtru uﾐ siﾐgur proprietar Iare dețiﾐe uﾐ 
siﾐgur doIuﾏeﾐt de proprietate ふex. CertifiIat de ﾏoșteﾐitor, ProIes-verbal de punere 

îﾐ posesie, Titlu de proprietate sau CoﾐtraIt de vâﾐzare/Iuﾏpărareぶ îﾐ Iâﾏpul Nr. act 

proprietate se va Ioﾏpleta ﾐuﾏărul doIuﾏeﾐtului, îﾐ Iâﾏpul Tip act de proprietate se 

va selecta diﾐ listă documentul respectiv iar îﾐ Iâﾏpul Dată aIt se va selecta data 

îﾐtoIﾏirii aItului de proprietate. DaIă peﾐtru suprafața de proprietate există 
ﾏăsurătoare Iadastrală, îﾐ Iâﾏpul Nr. cadastral se va Ioﾏpleta ﾐuﾏărul Iadastral al 
acesteia, îﾐ seﾐs Ioﾐtrar se va Ioﾏpleta Iu aIroﾐiﾏul „FN” ふfără ﾐuﾏărぶ.  
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Îﾐ situația îﾐ Iare aﾏeﾐajaﾏeﾐtul este îﾐtoIﾏit peﾐtru uﾐ siﾐgur proprietar Iare dețiﾐe 
mai multe documente de proprietate (de aIelași tip sau tipuri diferite), îﾐ Iâﾏpul Tip 

act de proprietate se va seleIta opțiuﾐea Diverse acte, iar îﾐ Iâﾏpul Nr. act proprietate 

se va trece unul dintre numerele documentelor de proprietate. Îﾐ Iâﾏpul dată aIt se va 

selecta din calendar data îﾐtoIﾏirii actului de proprietate al Iărui ﾐuﾏăr a fost adăugat.  

DaIă aﾏeﾐajaﾏeﾐtul este îﾐtoIﾏit peﾐtru ﾏai ﾏulți proprietari, se vor îﾐtoIﾏi fișe de 
proprietate peﾐtru fieIare proprietar îﾐ parte. 
Pentru foﾐdul forestier proprietate puHliIă a statului, fișa de proprietate se va Irea la 
nivel de Uﾐitate de ProduIție. Câﾏpurile Nr. cadastral și Nr. act proprietate  vor fi 

completate cu acronimul „FN”, îﾐ Iâﾏpul Tip act de proprietate se va seleIta diﾐ listă 
diverse acte. Îﾐ Iâﾏpul Dată aIt se va seleIta data iﾐtrării îﾐ vigoare a amenajamentului 

silvic/UP.  

La seIțiuﾐea iﾐforﾏații proprietari se va Hifa opțiuﾐea Proprietar cunoscut și se va Iăuta 
proprietarul după ideﾐtifiIatorul aIestuia, Iare poate fi CUI/CIF sau CNP. DaIă 
proprietarul este îﾐregistrat îﾐ Haza de date SUMAL ヲ.ヰ, sisteﾏul va afișa uﾐ ﾏesaj de 
validare a Iăutării „Proprietarul a fost găsit”, iar peﾐtru adăugarea pentru îﾐ listă a 
acestuia se apasă Hutoﾐul Adaugă proprietar. 

 

După adăugarea îﾐ listă a proprietarului, îﾐ seIțiuﾐea Iﾐforﾏații  tereﾐ utilizatorul va 

introduce datele de teren aferente fieIărui u.a. pentru fișa de proprietate,  după Iare va 
apăsa Hutoﾐul Adaugă. 
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Odată Ioﾏpletat Iâﾏpul Iu județul, la urﾏătoarea îﾐregistrare aIesta va răﾏâﾐe 
predefiﾐit și se va sIhiﾏHa doar îﾐ situația îﾐ Iare suprafața este aﾏplasată pe alt județ. 
Iﾐforﾏațiile diﾐ Iâﾏpul pantă și suprafață proprietate vor fi preluate și completate 

autoﾏat de Iătre sisteﾏ diﾐ desIrierea parIelară  a aﾏeﾐajaﾏeﾐtului. 
După adăugarea u.a.-urilor afereﾐte fișei de proprietate, se va verifiIa daIă suprafața 
acestora Iorespuﾐde Iu suprafața proprietății pentru care s-a Ireat fișa de proprietate. 
Îﾐ Iazul îﾐ Iare se Ioﾐstată Iă pe fișa de proprietate s-a iﾐtrodus îﾐ ﾏod eroﾐat uﾐ 
aﾐuﾏit u.a. Iare ﾐu Iorespuﾐde proprietății, aIesta poate fi șters diﾐ listă apăsâﾐd 
butonul Șterge  din coloana AIțiuﾐi 

 

Îﾐ seIțiuﾐea „Iﾐforﾏații GIS”, se va îﾐIărIa liﾏita îﾐ forﾏat veItorial ふtip poligoﾐ, format 

SHP*, SHX*, DBF* și PRJ*ぶ peﾐtru suprafața  proprietății. Îﾐ situația îﾐ Iare aIesta ﾐu 
există sau este greu de defiﾐit, se va treIe la pasul urﾏător deoareIe Iâﾏpul nu este 

obligatoriu!! Se va verifiIa diﾐ ﾐou IoreItitudiﾐea iﾐforﾏațiilor iﾐtroduse pe fișa de 
proprietate, după Iare se va apăsa Hutoﾐul Adaugă fișă de proprietate.  
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După fiﾐalizarea și adăugarea fișei de proprietate, sisteﾏul îi va atriHui uﾐ Iod unic, iar 

aIeasta se va regăsi îﾐ lista fișelor de proprietate cu statusul CREATĂ.  

 
 

Îﾐ aIeastă etapă pot fi efeItuate urﾏătoarele aIțiuﾐi asupra stării fișei de proprietate: 
 

 

 

- Editează  - priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ iﾐforﾏațiile îﾐregistrate îﾐ ﾏod 
eronat îﾐ fișa de proprietate pot fi ﾏodifiIate; 

- Iﾐforﾏații supliﾏeﾐtare  - priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ sisteﾏul va afișa 
detaliile despre fișa de proprietate, detaliile despre proprietar/proprietari și 
detaliile despre aItele de puﾐere îﾐ valoare Ioﾐstituite pe fișa de proprietate; 

- Istoric  - priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ, sisteﾏul va afișa istoriIul traﾐsferului 
fișei de proprietate; 

- Șterge fișă de proprietate – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ se pot șterge 
fișele de proprietate adăugate îﾐ ﾏod eroﾐat. Sisteﾏul va afișa uﾐ ﾏesaj peﾐtru 
Ioﾐfirﾏarea sau ﾐu a aIțiuﾐii; 
 

 

- AItivează  - priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ se va ﾏodifiIa statusul fișei de 
proprietate diﾐ CREAT îﾐ ACTIVAT, Sisteﾏul va afișa uﾐ ﾏesaj peﾐtru Ioﾐfirﾏarea 
aIțiuﾐii 
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Priﾐ aIIeptarea opțiuﾐii DA, fișa de proprietate va treIe îﾐ status ACTIVAT, iar din acest 

moment u.a.-urile îﾐregistrate pot fi utilizate la eﾏiterea delegațiilor de ﾏarIare; 

 Îﾐ aIeastă etapă se pot efeItua urﾏătoarele aIțiuﾐi asupra fișei de proprietate: 

 

 

- Editează  - priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ sisteﾏul perﾏite doar adăugarea datelor 

îﾐ seIțiuﾐea Iﾐforﾏații tereﾐ; 

- Iﾐforﾏații supliﾏeﾐtare  - priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ sisteﾏul va afișa 
detaliile despre fișa de proprietate, detaliile despre proprietar/proprietari și 
detaliile despre aItele de puﾐere îﾐ valoare Ioﾐstituite pe fișa de proprietate; 

- Istoric  - priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ, sisteﾏul va afișa istoriIul transferului 

fișei de proprietate; 
- ÎﾐIhide  - priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ sisteﾏul va desIhide autoﾏat o 

fereastră uﾐde utilizatorul va Ioﾏpleta ﾏotivul îﾐIhiderii fișei de proprietate. 
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Peﾐtru Ioﾐtiﾐuare se va aIțioﾐa Hutoﾐul SALVEA)Ă. Îﾐ Iaz Ioﾐtrar se va aIțioﾐa Hutoﾐul 
ÎNCHIDE și sisteﾏul va aﾐula Ioﾏaﾐda. DaIă pe fișa de proprietate se regăsesI aIte de 
puﾐere îﾐ valoare îﾐ starea AUTORI)AT și/sau PREGĂTIT PENTRU PREDARE/PREDAT, la 

aIțioﾐarea Hutoﾐului SALVEA)Ă sisteﾏul va afișa uﾐ ﾏesaj de eroare, iar fișa de 
proprietate ﾐu se poate îﾐIhide. 

 

Îﾐ Iaz Ioﾐtrar, daIă aItele de puﾐere îﾐ valoare Ioﾐstituite pe fișa de proprietate suﾐt 
îﾐ starea APROBAT și/sau PREGĂTIT PENTRU REPRIMIRE/REPRIMIT, sisteﾏul va afișa 
mesajul de succes Fișa de proprietate a fost îﾐIhisă!, iar aceasta se va regăsi îﾐ listă Iu 
status ÎNCHISĂ 
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Îﾐ aIeastă etapă aIțiuﾐile care pot fi efeItuate asupra fișei de proprietate suﾐt 
urﾏătoarele: 

- Iﾐforﾏații supliﾏeﾐtare  - priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ sisteﾏul va afișa 
detaliile despre fișa de proprietate, detaliile despre proprietar/proprietari și 
detaliile despre aItele de puﾐere îﾐ valoare Ioﾐstituite pe fișa de proprietate; 

- Istoric  - prin acțioﾐarea aIestui Hutoﾐ, sisteﾏul va afișa istoriIul traﾐsferului 
fișei de proprietate; 

- Adaugă fișă Iopil   - priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ diﾐ fișa de proprietate cu 

status INCHIS se pot crea uﾐa sau ﾏai ﾏulte fișe de proprietate Iopil, după Iaz. 
Sisteﾏul va desIhide fereastra priﾐIipală uﾐde vor fi îﾐregistrate iﾐforﾏațiile 
referitoare la doIuﾏeﾐtele de proprietate, proprietar și datele de tereﾐ. După 

apăsarea Hutoﾐului ADAUGĂ FIȘĂ DE PROPRIETATE COPIL, sisteﾏul va afișa 
mesajul de succes Fișa de proprietate a fost adăugată!, iar aIeasta se va regăsi îﾐ 
listă Iu status CREATĂ. 
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7. ADĂUGARE FIȘĂ DE PROPRIETATE FĂRĂ AMENAJAMENT 
 

Peﾐtru a vizualiza și adăuga o fișă de proprietate utilizatorul va accesa  modulul Ocol, iar 

din bara de meniuri se va selecta seIțiuﾐea Fișe proprietate. Operațiuﾐea de adăugare 
este perﾏisă doar peﾐtru utilizatorii diﾐ Iadrul oIolului silviI Iu rol de șef_ocol /fondist. 

    
 Peﾐtru a adăuga o ﾐouă fișă de proprietate, peﾐtru Iare ﾐu există îﾐtoIﾏit 
amenajament silvic, se va apăsa Hutoﾐul  Adaugă . Fișa de proprietate se va crea 

la nivel de proprietar. 
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Sisteﾏul va desIhide fereastra priﾐIipală și se va seleIta opțiuﾐea Fără aﾏeﾐajaﾏeﾐt.  
Se vor îﾐregistra iﾐforﾏațiilor referitoare la doIuﾏeﾐtele de proprietate. 

 

Se Iaută după ideﾐtifiIator proprietarul și se adaugă pe fișa de proprietate. 

 

Se adaugă iﾐforﾏațiile referitoare la datele de tereﾐ.  

 

După fiﾐalizarea aIțiuﾐii de îﾐregistrare a iﾐforﾏațiilor, peﾐtru a salva fișa de proprietate 
îﾐ sisteﾏ, se apăsa Hutoﾐul Adugare fișă de proprietate.   
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8. ADĂUGARE DISPOZITIV SPECIAL DE MARCAT 

 

Îﾐ sisteﾏul SUMAL ヲ.ヰ vor fi îﾐregistrate doar dispozitivele speIiale de ﾏarIat utilizate 
peﾐtru Ioﾐstituirea aItelor de puﾐere îﾐ valoare ふAPVぶ – dispozitivele speciale de marcat 

Iu aﾏpreﾐtă IirIulară. 

Peﾐtru a vizualiza și îﾐregistra îﾐ Haza de date SUMAL 2.0 datele de identificare ale 

dispozitivelor speciale de marcat, se va accesa modulul Ocol iar din bara de meniuri se 

va seleIta opțiuﾐea Dispozitive marcare.  

 

 
Operațiuﾐea de îﾐregistrare îﾐ sisteﾏul SUMAL ヲ.ヰ a datelor de ideﾐtifiIare ale 
dispozitivelor speciale de marcat, este perﾏisă doar peﾐtru utilizatorii Iu rol de 
șef_ocol.  Priﾐ apăsarea Hutoﾐului  Adaugă se va deschide fereastra unde se 

vor îﾐregistra iﾐforﾏațiile referitoare la iﾐdiIativul și forﾏa dispozitivelor 
speciale de marcat. 

 
 

După apăsarea Hutoﾐului Adaugă, iﾐforﾏațiile vor fi 
îﾐregistrate îﾐ Haza de date SUMAL ヲ.ヰ iar sisteﾏul va afișa 
ﾏesajul de suIIes „Dispozitivul a fost adăugat Iu suIIes”. 
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Îﾐ Iaz Ioﾐtrar, daIă îﾐ Haza de date există îﾐregistrat uﾐ 
dispozitiv speIial de ﾏarIare Iu aIeleași date de 
indentificare ふiﾐdiIativ și forﾏăぶ, sisteﾏul va afișa ﾏesaj 
de eroare. 

Urﾏătoarea etapă o repreziﾐtă aloIarea sau atriHuirea îﾐ sisteﾏul SUMAL ヲ.ヰ a 

dispozitivele speciale de marcat persoaﾐelor îﾏputerﾐiIite de Iătre IoﾐduIătorul 
structurii silvice pentru a le utiliza . AIeastă operațiuﾐe este posiHilă priﾐ apăsarea 
butonului „AtriHuire dispozitiv” din coloana  AIțiuﾐi. 

 

După apăsarea butonului se va deschide fereastra de lucru, iar din lista de utilizatori se 

va seleIta persoaﾐa îﾏputerﾐiIită Iăreia i se va atriHui dispozitivul speIial de ﾏarIat.  

 

Fiﾐalizarea operațiuﾐii de atriHuire se faIe priﾐ apăsarea Hutoﾐului Atribuie, iar daIă îﾐ 
baza de date dispozitivul de marcare  nu a fost atribuit unei alte persoane sistemul va 

afișa ﾏesajul de suIIes AsoIierea dispozitivului de ﾏarIare a fost aItualizată Iu suIIes, 

statusul acestuia fiind activ. 
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DaIă după finalizarea operațiuﾐii de atriHuire se Ioﾐstată faptul Iă îﾐ ﾏod eroﾐat 
dispozitivul special de marcat a fost alocat altui utilizator, sau daIă persoaﾐa 
îﾏputerﾐiIită să utilizeze dispozitivul ﾐu ﾏai luIrează ori și-a îﾐIetat aItivitatea peﾐtru 
o perioadă deterﾏiﾐată îﾐ Iadrul struIturii silviIe, acesta poate fi dezatribuit persoanei 

respective priﾐ apăsarea Hutoﾐului „X” ștergere valoare.  

 
Sistemul SUMAL 2.0 permite atribuirea unui dispozitiv special de marcat de aceeași 
forﾏă doar uﾐui siﾐgur utilizator. Îﾐ Iaz Ioﾐtrar, daIă peﾐtru uﾐ utilizator se dorește 
aloIarea a două dispozitive de aIeeași forﾏă, sisteﾏul va afișa urﾏătorul ﾏesaj de 
eroare : 

 

 

Iﾐforﾏațiile îﾐregistrate îﾐ ﾏod eroﾐat Iu privire la ﾐuﾏărul iﾐdiIativului sau forﾏa 
dispozitivului pot fi editate priﾐ apăsarea Hutoﾐului Editare dispozitiv din coloana 

AIțiuﾐi. DaIă puﾐerea îﾐ valoare a arHorilor destiﾐați exploatării se realizează îﾐ 
arHorete Ie se parIurg Iu tăieri rase ふatât la Iodru, Iât și la Irâﾐgぶ, arHorete Ie se parIurg 
Iu ultiﾏa tăiere de produse priﾐIipale sau îﾐ arHorete îﾐ Iare se exeIută Iurățiri, Iu 

diaﾏetrul de Hază ﾏai ﾏiI de 8 Iﾏ, ﾐu există oHligativitatea utilizării dispozitivului 
special de marcat. Astfel, îﾐ aIeste situații peﾐtru a iﾐveﾐtaria arHorii destiﾐați 
exploatării și pentru a calcula volumul total al acestora este necesar utilizarea apliIației 
SUMAL 2.0 Marcare. Șeful de oIol va defiﾐi îﾐ sisteﾏ uﾐ dispozitiv virtual peﾐtru a putea 
emite delegația de ﾏarIare. La adăugarea dispozitivului se va selecta la forma 

dispozitivului ﾐoﾏeﾐIlatorul FĂRĂ DISPO)ITIV, iar la iﾐdiIativul dispozitivului se va 

completa NUMELE și PRENUMELE persoaﾐei delegate să efeItueze iﾐveﾐtarierea 
arborilor. 

 
Procedura de atribuire a dispozitivului virtual persoanei/persoanelor deseﾏﾐate să 
efeItueze iﾐveﾐtarierea, este aseﾏăﾐătoare proIedurii de atriHuire dispozitivelor 

speIiale de ﾏarIat Iu aﾏpreﾐtă IirIulară. 
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Îﾐ Iazul îﾐ Iare persoaﾐa îﾏputerﾐiIită să utilizeze dispozitivul special de marcat își 
îﾐtrerupe aItivitate peﾐtru o perioadă deterﾏiﾐată îﾐ Iadrul struIturii silviIe, sau daIă 
priﾐ verifiIarea stării tehﾐiIe a dispozitivului speIial de ﾏarIat IoﾐduIătorul 
utilizatorului propune casarea acestuia, statusul dispozitivului se poate modifica îﾐ 
sisteﾏ priﾐ apăsarea Hutoﾐului Schimbare status din coloana AIțiuﾐi, iar 

utilizatorul cu rol de șef-oIol are opțiuﾐea de a iﾐaItiva sau de a Iasa dispozitivul speIial 
de marcat.  

SchiﾏHarea statusului îﾐ INACTIV se faIe îﾐ Iazul îﾐ Iare persoaﾐa îﾏputerﾐiIită de 
Iătre IoﾐduIătorul utilizatorului să  utilizeze dispozitivul speIial de ﾏarIat, diﾐ diferite 
ﾏotive, ﾐu ﾏai este îﾐdreptățită să utilizeze dispozitivul speIial de ﾏarIat, aIesta nu 

ﾏai poate fi atriHuit altei persoaﾐe o perioadă de ヱヲ luﾐi.  Îﾐ situația îﾐ Iare se Ioﾐstată 
Iă aﾏpreﾐta dispozitivului de ﾏarIat este deteriorată sau uzată și se propuﾐe Iasarea 
acestuia și se va sIhiﾏHa statusul îﾐ sisteﾏ priﾐ seleItarea opțiuﾐii CASAT. 
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9. EMITERE DELEGAȚIE DE MARCARE 
 

Peﾐtru a vizualiza și a eﾏite o delegație de ﾏarIare, utilizatorul Iu rol de șef_oIol va 

accesa seIțiuﾐea Delegații de ﾏarIare din bara de meniuri a apliIației SUMAL ヲ.ヰ OIol.  

 

 

Îﾐ seIțiuﾐea filtrare delegații de ﾏarIare pot fi Iăutate îﾐ Haza de date delegațiile de 
ﾏarIare după: 

➢ Nuﾏărul delegației de ﾏarIare; 
➢ Nuﾏele persoaﾐei delegate să efeItueze puﾐerea îﾐ valoare; 
➢ Amprenta dispozitivului special de marcat; 

➢ Indicativul dispozitivului special de marcat; 

➢ Perioada de la...pâﾐă la...peﾐtru Iare a fost eﾏisă delegația de ﾏarIare; 
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Sisteﾏul va desIhide fereastra priﾐIipală de luIru uﾐde vor fi afișate toate delegațiile de 
marcare emise, pot fi adăugate delegații de ﾏarIare și pot fi Iăutate delegațiile emise 

după aﾐuﾏite Iriterii de filtrare.  
Priﾐ apăsarea Hutoﾐului   Adaugă, sistemul va deschide fereastra de lucru unde 

vor fi Ioﾏpletate datele afereﾐte delegației de ﾏarIare: 

➢ daIă delegatul să efeItueze puﾐerea îﾐ valoare este diﾐ oIolul propriu sau nu; 

➢ ﾐuﾏele și preﾐuﾏele persoaﾐei delegate să efeItueze ﾏarIarea arHorilor; 

➢ fuﾐIția persoaﾐei delegate;  
➢ datele de identificare ale dispozitivului special de marcat – forﾏă și iﾐdiIativ;  

➢ perioada peﾐtru Iare persoaﾐa delegată are dreptul să utilizeze dispozitivul 

special de marcat; 

➢ Iuloarea vopselei staHilită aﾐual priﾐ deIizia IoﾐduIătorului struIturii teritoriale 
de speIialitate a autorității puHliIe Ieﾐtrale Iare răspuﾐde de silviIultură, sau 
după Iaz, staHilită priﾐ deIizia șefului oIolului silvic; 

➢  ﾏetoda deﾐdroﾏetriIă utilizată peﾐtru IalIulul voluﾏului de leﾏﾐ destiﾐat 
valorifiIării conforﾏ Aﾐexei la Metodologia priviﾐd orgaﾐizarea și fuﾐIțioﾐarea 
SUMAL 2.0. 
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Peﾐtru evaluarea voluﾏului de leﾏﾐ destiﾐat valorifiIării pot fi utilizate urﾏătoarele 
metode dendrometrice, astfel:  

➢ ﾏetoda eIuației de regresie a voluﾏelor: 

 ➢ ﾏetoda eIuației de regresie a îﾐălțiﾏilor relative eIhieﾐe, relativ eIhieﾐe și 
pluriene: 

 

 ➢ ﾏetoda eIuației de regresie a voluﾏelor eIhieﾐe, relativ eIhieﾐe și plurieﾐe: 

 

 ➢ metoda tabelelor de cubaj 

 
Pe lâﾐgă aIeste ﾏetode Iare vor fi utilizate îﾐ fuﾐIție de luIrarea silviIulturală Ioﾐforﾏ 
Aﾐexei la Metodologia priviﾐd orgaﾐizarea și fuﾐIțioﾐarea SUMAL ヲ.ヰ, s-a dezvoltat și o 
ﾏetodă, deﾐuﾏită ﾏetoda ﾏaﾐuală, Iu ajutorul Iăreia pot fi îﾐregistrate îﾐ SUMAL ヲ.ヰ 
aItele de puﾐere îﾐ valoare IalIulate și neautorizate îﾐ SUMAL ヱ. Preluarea ﾏaﾐuală a 
aItelor de puﾐere îﾐ valoare îﾐ SUMAL ヲ.ヰ se va faIe doar după Ie aIestea au fost 
aproHate îﾐ SUMAL ヱ. 
Peﾐtru a adauga uﾐ aIt de puﾐere îﾐ valoare Iu ﾏetoda ﾏaﾐuală, se va eﾏite o delegație 
fictivă, iar modul de emitere al acesteia este aseﾏăﾐător Ielui prezeﾐtat ﾏai sus. Pentru 

a eﾏite delegația de ﾏarIare raportată la perioada îﾐ Iare a fost efeItuată puﾐerea îﾐ 
valoare a arHorilor destiﾐați exploatării, utilizatorul va alege metoda manuală diﾐ listă 

iar sistemul va debloca Ialeﾐdarul peﾐtru a seleIta data iﾐițială a eﾏiterii delegației. 
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După apăsarea Hutoﾐului SALVEA)Ă, delegația de ﾏarIare este salvată îﾐ seIțiuﾐea 
INVENTARE DE MARCARE. Datele referitoare la tipul de proprietate și loIația uﾐde 
urﾏează să se efeItueze ﾏarIarea arHorilor destiﾐați reIoltării, preIuﾏ felul tăierii și 
natura produsului se vor adăuga pe delegația de ﾏarIare. Pentru fondul forestier cu 

aﾏeﾐajaﾏeﾐt Iât și peﾐtru foﾐdul forestier ﾐațioﾐal fără aﾏeﾐajaﾏeﾐt îﾐ Iare urﾏează 
să se realizeze luIrările de puﾐere îﾐ valoare, proprietarul și fișa de proprietate vor fi 
selectate din sistem. Toate Iasetele suﾐt derulaﾐte, datele fiiﾐd aduse îﾐ listă autoﾏat 
de sistem. 

 
Îﾐ Iazul îﾐ Iare ﾏarIarea se va efeItua îﾐ proprietăți Iu vegetație diﾐ afara fondului 

forestier ﾐațioﾐal ﾐu există oHligativitatea îﾐregistrării proprietarilor in sistemul SUMAL 

2.0, aIeștia pot fi adăugați direIt îﾐ delegația de ﾏarIare, îﾐ Haza Iererilor de ﾏarIare. 
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După completarea delegației de marcare cu toate iﾐforﾏațiile afereﾐte, aceasta se va 

salva îﾐ Haza de date SUMAL ヲ.ヰ.  

 

Priﾐ apăsarea Hutoﾐului Salvează, sisteﾏul verifiIă datele îﾐregistrate îﾐ delegația de 
ﾏarIare și validează priﾐtr-un mesaj de succes corectitudinea acestora. 
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Din anumite motive justificate, seful de ocol poate inactiva delegația de 
marcare priﾐ apăsarea Hutoﾐului IﾐaItivează delegația de ﾏarIat, 

diﾐ seIțiuﾐea AIțiuﾐi.  

Prin aIțioﾐarea butonului Iﾐforﾏații supliﾏeﾐtare delegație de ﾏarIare pot fi 

vizualizate datele îﾐregistrate îﾐ delegația de ﾏarIare, referitoare la:  

➢ ﾐuﾏărul delegației de ﾏarIare geﾐerat de sisteﾏul SUMAL ヲ.ヰ;  

➢ ﾐuﾏele și preﾐuﾏele persoaﾐei delegate;  
➢ fuﾐIția persoaﾐei delegate;  
➢ perioada delegației;  
➢ datele referitoare la amprenta și indicativul dispozitivului special de marcat. 

 

Priﾐ apăsarea Hutoﾐului Date tăiere, sistemul va deschide fereastra cu datele referitoare 

la ﾏetoda deﾐdroﾏetriIa utilizată peﾐtru IalIulul voluﾏului, vopseau folosită și 
aﾏplasaﾏeﾐtul proprietății uﾐde se va efeItua puﾐerea îﾐ valoare. De asemenea, prin 

apăsarea Hutoﾐului EXPORTĂ se va geﾐera delegația de ﾏarIare îﾐ foﾏat pdf.  
Diﾐ aIest ﾏoﾏeﾐt persoaﾐa deseﾏﾐată să efeItueze puﾐerea îﾐ valoare a arborilor 

destiﾐați exploatării se poate IoﾐeIta îﾐ apliIația SUMAL 2.0 Marcare, va efectua 

siﾐIroﾐizarea Iu serverul SUMAL ヲ.ヰ, iar după Ie siﾐIroﾐizarea va fi efeItuată Iu suIIes 
delegația de ﾏarIare se va regăsi îﾐ seIțiuﾐea Adaugă iﾐveﾐtar. 
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10.  APROBARE/RESPINGERE INVENTAR MARCARE 
 

Pentru vizualizarea listei cu inventarele de marcare din ocolul propriu, utilizatorul va 

accesa apliIația SUMAL ヲ.ヰ Ocol, iar din bara de meniuri va selecta butonul Inventar de 

marcare.  

 
 

Îﾐ seIțiuﾐea filtrare inventar marcare utilizatorul poate efeItua o serie de Iăutări după: 
ﾐuﾏărul delegației de ﾏarIare; UP; ua; ﾐatură produs; fel tăiere; IoﾐduIătorul luIrării, 
ﾏetoda de IalIul utilizată; proprietar; perioada de la și paﾐă la; forﾏa și iﾐdiIativul 
special de marcat. De asemeﾐea se poate Iăuta și după STATUS iﾐveﾐtar, Iare poate fi: 

➢ Acceptat; 

➢ Acceptat manual; 

➢ Creat; 

➢ Creat manual; 

➢ De verificat; 

➢ Respins; 

➢ Transmis; 

➢ Utilizat; 

➢ Verificat. 

  



                                                                                                                                                              38  

 

Îﾐ partea superioară este dispoﾐiHilă o seIțiuﾐe peﾐtru filtrarea și Iautarea iﾐveﾐtarelor 
de marcare. 

 

 
 

Iﾐveﾐtarul de ﾏarIare ﾐeutilizat la IalIularea uﾐui APV, al Iărui status îﾐ sisteﾏ este 
„Traﾐsﾏis”, poate fi aproHat, respins sau verificat. Operațiuﾐea de aproHarea a uﾐui 
iﾐveﾐtar de ﾏarIare se poate realiza priﾐ apăsarea Hutoﾐului Aprobare 

inventar, iar operațiuﾐea de respiﾐgere se poate realiza priﾐ apăsarea Hutoﾐului  
Respingere inventar din coloana aIțiuﾐi este dispoﾐiHilă doar peﾐtru utilizatorul cu rol 

de șef_ocol.,  
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Priﾐ apăsarea Hutoﾐului  VerifiIă iﾐveﾐtar,  sisteﾏul va desIhide o fereastră de 
luIru uﾐde șeful de oIol va deseﾏﾐa persoaﾐa Iare să efeItueze verifiIarea iﾐveﾐtarului 
la tereﾐ și apasă Hutoﾐul VERIFICĂ. 

 

  

CoﾐduIătorul verifiIării se va auteﾐtifiIa îﾐ apliIația SUMAL ヲ.ヰ MarIare Iu 
Iredeﾐțialele persoﾐale, uﾐde la seIțiuﾐea Verificare inventar va regăsi iﾐveﾐtarul 
peﾐtru Iare a fost deseﾏﾐat să efeItueze verifiIare. 
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Îﾐ Iazul delegațiilor de ﾏarIare peﾐtru Iare la ﾏetoda de IalIul a fost aleasă metoda 

ﾏaﾐuală, se Ireează îﾐ ﾏod autoﾏat uﾐ iﾐveﾐtar cu status Creat manual care se va 

aproba din secțiunea Inventare de marcare, după iﾐtroduIerea iﾐforﾏațiilor referitoare 
la : 

a. Nr. crt. pe UA; 

b. Tip arboret; 

c. Procedeu de inventariere; 

d. Gestionarul; 

e. Suprafața parIursă Iu luIrări; 
f. Nuﾏărul de inventar; 

g. Grupa de speIii și speIia 
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11. ADĂUGARE ACTE DE PUNERE ÎN VALOARE 

 

Peﾐtru adăugarea/calcularea/salvarea actelor de punere in valoare 

se aIIesează seIțiuﾐea APV din bara de meniuri, ﾏoﾏeﾐt îﾐ Iare se 

va desIhide fereastra priﾐIipală uﾐde se pot adăuga, Iăuta, șterge, 
casa, aproba, autoriza, aproba procesele verbale de predare-primire 

și repriﾏi aItele de puﾐere îﾐ valoare.  
 

 

 

Priﾐ apăsare Hutoﾐului Adaugă APV sisteﾏul va desIhide fereastra priﾐIipală peﾐtru 
iﾐtroduIerea datelor, adăugarea inventarului/inventarelor, calcularea Actului de Punere 

îﾐ Valoare și salvarea aIestuia. De aseﾏeﾐea, există posiHilitatea Ia utilizatorul să Iaute 
aﾐuﾏite iﾐforﾏații referitoare la aItele de puﾐere îﾐ valoare adăugate îﾐ Haza de date, 
aIIesâﾐd Hutoﾐul Filtrare APV, Iare perﾏite Iăutarea după urﾏătoarele iﾐforﾏații: 

➢ Nuﾏăr APV; 
➢ Denumire APV; 

➢ An exploatare; 

➢ Felul tăierii; 
➢ Natura produsului; 

➢ Uﾐitatea de produIție – UP; 

➢ Unitatea aﾏeﾐajistiIă – ua; 

➢ Proprietar; 

➢ Status APV; 

➢ Indicativ dispozitiv. 

Îﾐ sisteﾏul SUMAL ヲ.ヰ suﾐt ヲ opțiuﾐi peﾐtru adăugarea si IalIularea aItelor de puﾐere 
îﾐ valoare: 

A. Manual – peﾐtru aItele de puﾐere îﾐ valoare aproHate îﾐ SUMAL ヱ după 
îﾐregistrarea și aproHarea iﾐveﾐtarului 

B. Automat – daIă iﾐveﾐtarierea arHorilor s-a efeItuat îﾐ tereﾐ Iu apliIația SUMAL 
ヲ.ヰ MarIare și iﾐveﾐtarul a fost traﾐsﾏis pe server; 
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11.1  Adăugarea și ﾏodul de IalIul ﾏaﾐual al aItelor de puﾐere îﾐ valoare  
 

AItele de puﾐere îﾐ valoare ﾐeautorizate îﾐ SUMAL ヱ se vor traﾐsfera îﾐ SUMAL ヲ.ヰ 
doar îﾐ stadiul AproHat. Astfel, după eﾏiterea delegației de ﾏarIare ふdelegația este 
fiItivă și se va emite doar pentru a urma fluxul norﾏal al datelor îﾐ sisteﾏul SUMAL 
2.0), peﾐtru Iare oHligatoriu a fost setată la ﾏetoda de IalIul ﾏetoda ﾏaﾐuală și 
după Ie iﾐveﾐtarul îﾐregistrat a fost aproHat, se aIIesează seIțiuﾐea APV uﾐde se va 
adăuga îﾐ Haza de date aItul de puﾐere îﾐ valoare. Iﾐterfața de iﾐtroduIere a datelor 
îﾐ forﾏularul priﾐIipal este uﾐitar atât peﾐtru adăugarea ﾏaﾐuală a aItului de puﾐere 
îﾐ valoare Iât și peﾐtru adăugarea și IalIularea autoﾏată a aItului de puﾐere îﾐ 
valoare.  

 
 

După Ioﾏpletarea Iâﾏpurilor diﾐ seIțiuﾐea date forﾏular, sisteﾏul va afișa uﾐ ﾏesaj 
de avertizare Ateﾐție – Nu există iﾐveﾐtare peﾐtru datele Ioﾏpletate aﾐterior! 

Peﾐtru Ia sisteﾏul să perﾏită adăugarea ﾏaﾐuală a aItelor de puﾐere îﾐ valoare este 
necesar să se Hifeze opțiuﾐea:   
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Iﾐforﾏațiile Ioﾏpletate îﾐ Iâﾏpurile diﾐ seIțiuﾐea Date formular sunt interdependente 

de datele îﾐregistrate îﾐ iﾐveﾐtarul de ﾏarIare și repreziﾐtă eleﾏeﾐtele ﾐeIesare peﾐtru 
identificarea documentului. Acestea sunt: 

✓ Ocol – aIeastă Iasetă este ﾐeeditaHilă și repreziﾐtă deﾐuﾏirea oIolului   silviI; 
✓ Data – Iasetă editaHilă Iare repreziﾐtă data îﾐtoIﾏirii AItului de Puﾐere îﾐ Valoare; 
✓ Denumire APV – Iaseta editaHilă uﾐde se staHileșete deﾐuﾏirea AItului de Puﾐere îﾐ 

Valoare; 

✓ Aﾐul exploatării – Iasetă editaHilă peﾐtru staHilirea aﾐului exploatării; 
✓ Tehnologia de exploatare – Iasetă derulaﾐtă Ie perﾏite staHilirea tehﾐologiei de 

exploatare; 

✓ Proprietar – Iaseta derulaﾐtă Iu deﾐuﾏirea proprietarilor peﾐtru Iare au fost eﾏise 
delegații de ﾏarIare și s-au efeItuat puﾐeri îﾐ valoare; 

✓ UP – Iasetă derulaﾐtă, iar sisteﾏul va aduIe îﾐ listă deﾐuﾏirii Uﾐității de ProduIție 
dispoﾐiHile îﾐ seIțiuﾐea Aﾏeﾐajaﾏeﾐte si peﾐtru Iare au fost Ireate fișe de 
proprietate. Sisteﾏul va Ioﾏpleta lista îﾐ fuﾐIție de proprietarul seleItat; 

✓ Felul tăierii/Trataﾏeﾐt  - Iasetă derulaﾐtă Ie perﾏite adăugarea trataﾏeﾐtului silviI 
apliIat, iar iﾐ listă vor fi luIrările realizate la ﾐivelul Uﾐității de produIție Ioﾏpletate 
îﾐ Iaseta aﾐterioară și peﾐtru Iare au fost eﾏise delegații de ﾏarIare; 

✓ Natura produsului – Iasetă derulaﾐtă peﾐtru staHilirea ﾐaturii produsului exploatat; 
✓ Forﾏă dispozitiv – îﾐ listă se va regăsi aﾏpreﾐta IirIulară a dispozitivelor speciale de 

ﾏarIat, deoareIe doar peﾐtru aIestea exista oHligativitatea îﾐregistrării îﾐ sisteﾏul 
SUMAL 2.0.  

✓ Indicativ dispozitiv – se va seleIta diﾐ listă 

✓ Procedeul de inventariat – se va seleIta diﾐ listă 

✓ Tipul de arboret – se va selecta diﾐ listă.  

DaIă aIeste date suﾐt Iorespuﾐzătoare, după seleItarea opțiuﾐii de iﾐtroduIere a 
datelor fără IalIulare APV ふﾏetoda ﾏaﾐualăぶ, sisteﾏul va afișa uﾐ ﾏesaj de suIIes. Îﾐ 
caz contrar, sisteﾏul  va afișa ﾏesajul de avertizare Ateﾐție – Nu există iﾐventare 

pentru datele completate anterior!  
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Priﾐ Hifarea opțiuﾐii IﾐtroduIere fără IalIulare APV ふMetoda ﾏaﾐualăぶ, sistemul va 

deHloIa Iâﾏpul Data și va perﾏite seleItarea diﾐ Ialeﾐdar a datei Iâﾐd a fost adăugat 
și IalIulat aItul de puﾐere îﾐ valoare îﾐ sisteﾏul SUMAL ヱ. 
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După iﾐtroduIerea iﾐforﾏațiilor diﾐ forﾏular, pasul urﾏător este de a îﾐregistra îﾐ 
Iâﾏpurile latitudiﾐe și loﾐgitudiﾐe Ioordoﾐatele aItului de puﾐere îﾐ valoare, Ie iﾐdiIă 
loIalizarea aItului de puﾐere îﾐ valoare. După Ie Ioordoﾐatele au fost adăugate se va 
apăsa Hutoﾐul Afișează hartă pentru a verifiIa daIă amplasamentul actului de punere 

îﾐ valoare este IoreIt. 

DaIă aﾏplasaﾏeﾐtul aItului de puﾐere îﾐ valoare este IoreIt, utilizatorul priﾐ apăsarea 
butonului Adaugă va adăuga datele diﾐ iﾐveﾐtarul/iﾐveﾐtarele de ﾏarIare, îﾐ seIțiuﾐea 
Detalii componeﾐță APV – Adaugă detalii.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                              46  

 

La seIțiuﾐea Detalii Calcul APV, priﾐ aIțioﾐarea Hutoﾐului Adaugă, sistemul va deschide 

fereastra de lucru Sortare diﾏeﾐsioﾐală, uﾐde vor fi îﾐregistrate iﾐforﾏațiile referitoare 

la eleﾏeﾐtele deﾐdroﾏetriIe ふdiaﾏetru, îﾐălțiﾏeぶ, iﾐforﾏațiile referitoare la 

sortimentele primare și dimensionale preIuﾏ și iﾐforﾏațiile referitoare la ﾐuﾏărul de 
arbori de extras,  pentru fiecare specie din inventar. După fiﾐalizarea operațiuﾐii de 

îﾐregistrare a iﾐforﾏațiilor se vor aIțioﾐa Hutoaﾐele Adaugă și Salvează APV, iar actul 

de puﾐere îﾐ valore se va regăsi îﾐ listă Iu statusul CULES. 
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11.2  AIțiuﾐi efeItuate asupra stării aItului de puﾐere îﾐ valoare. 
 

După salvarea aItului de puﾐere îﾐ valoare, aIesta se va regăsi îﾐ listă Iu status CULES. 
Îﾐ aIeastă etapă, se pot efeItua urﾏătoarele aIțiuﾐi asupra stării aItului de puﾐere îﾐ 
valoare: 

 

 

 

 

 

- Editează APV  - priﾐ aIțioﾐarea acestui buton sistemul permite schimbarea 

anului de exploatare sau modificarea iﾐforﾏațiilor îﾐregistrate eroﾐat la 

adăugarea aItului de puﾐere îﾐ valoare priﾐ ﾏetoda ﾏaﾐuală; 

 

- Ștergere APV – priﾐ aIțioﾐarea acestui buton sistemul perﾏite ștergerea 
actului de puﾐere îﾐ valoare adăugat greșit ; 

 

- Exportare APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ aItul de puﾐere îﾐ valoare 
se poate desIărIa îﾐ forﾏat pdf.; 
 

- Vizualizare marcare APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ se poate vizualiza 
pe hartă loIația iﾐveﾐtarului de ﾏarIare; 

  

- Iﾐforﾏații supliﾏeﾐtare  iﾐveﾐtar ﾏarIare – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ 
utilizatorul poate vizualiza iﾐforﾏațiile diﾐ iﾐveﾐtarul/iﾐveﾐtarele de ﾏarIare 
utilizate la adaugarea/IalIularea aItului de puﾐere îﾐ valoare; 
 

- IstoriI stări APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ utilizatorul poate vizualiza 
ﾏodifiIările efeItuate asupra stării aItului de puﾐere îﾐ valoare. 
 

- Verificare APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ aItul de puﾐere îﾐ valoare 
trece din starea CULES îﾐ starea VERIFICAT. 
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11.3  VerifiIarea aItului de puﾐere îﾐ valoare 
 

VerifiIarea aItului de puﾐere îﾐ valoare este aIțiuﾐea realizată ulterior verificării 
inventarului/inventarelor de marcare și verificării iﾐforﾏațiilor adăugate/IalIulate îﾐ 
aItul de puﾐere îﾐ valoare.   

 

Priﾐ apăsarea Hutoﾐului verifiIare APV 

sisteﾏul afișează uﾐ ﾏesaj peﾐtru Ioﾐfirﾏarea sau 
respiﾐgerea aIțiuﾐii. 
 

 



                                                                                                                                                              49  

 

Priﾐ aIțioﾐarea butonului DA, documentul trece din starea CULES îﾐ starea VERIFICAT, 

iar sisteﾏul va afișa uﾐ ﾏesaj de suIIes „APV-ul a fost verifiIat!”. Prin apăsarea 
butonului NU doIuﾏeﾐtul va răﾏâﾐe îﾐ starea CULES. 

Îﾐ aIeastă etapă se pot efectua urﾏătoarele aIțiuﾐi asupra stării aItului de puﾐere îﾐ 
valoare: 

 

 

 

 

 

- Casare APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui buton sistemul va deschide o 

fereastră uﾐde utilizatorul va ﾏeﾐțioﾐa ﾏotivul Iasării actului de puﾐere îﾐ 
valoare, aIțiuﾐea fiiﾐd ireversibilă; 

 
 

Îﾐ urﾏa confirmării aIțiuﾐii priﾐ apăsarea Hutoﾐului 
CASEA)Ă APV-UL,  sisteﾏul va afișa uﾐ ﾏesaj de 
succes „APV-ul a fost casat!”, iar documentul trece 

diﾐ starea VERIFCAT îﾐ starea CASAT și ﾐu se ﾏai poate utiliza. Priﾐ apăsarea 
butonului ÎNCHIDE, doIuﾏeﾐtul păstrează datele verifiIate și va răﾏâﾐe îﾐ starea 
VERIFICAT. 

- Exportare APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ, aItul de puﾐere îﾐ valoare 
se poate desIărIa îﾐ forﾏat pdf.; 

- Vizualizare marcare APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ se poate vizualiza 
pe hartă loIația inventarului de marcare; 

- Iﾐforﾏații supliﾏeﾐtare  iﾐveﾐtar ﾏarIare – priﾐ aIțioﾐarea aIestui 
buton utilizatorul poate vizualiza iﾐforﾏațiile din inventarul/inventarele de 

marcare utilizate la adaugarea/calcularea aItului de puﾐere îﾐ valoare; 
- IstoriI stări APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ utilizatorul poate vizualiza 

ﾏodifiIările efeItuate asupra stării aItului de puﾐere îﾐ valoare. 
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- Aprobare APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ aItul de puﾐere îﾐ valoare 
trece din starea VERIFICAT îﾐ starea APROBAT, aIțiuﾐea fiiﾐd ireversiHilă. 

- ÎﾐtoarIere îﾐ CULES – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ sistemul va deschide o 

fereastră de luIru uﾐde se va Ioﾏpleta ﾏotivul îﾐtoarIerii îﾐ starea CULES a 

aItului de puﾐere îﾐ valoare.  

Prin apăsarea Hutoﾐului DA, VREAU SĂ ÎNTORC APV-UL ÎN STATUSUL CULES!, 

doIuﾏeﾐtul treIe diﾐ starea VERIFCAT îﾐ starea CULES. Priﾐ apăsarea Hutoﾐului 
ÎNCHIDE doIuﾏeﾐtul păstrează datele verifiIate și va răﾏâﾐe îﾐ starea VERIFICAT. 

ÎﾐtoarIerea îﾐ starea CULES a aItului de puﾐere îﾐ valoare este aIțiuﾐe realizată doar de 
Iătre șeful de oIol. 

 

 

 

Peﾐtru efeItuarea operațiilor de editare/IoreItare, utilizatorul va aIIesa Hutoﾐul 
Editează APV, din coloana AIțiuﾐi. 
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11.4 AproHarea aItului de puﾐere îﾐ valoare 
 

FuﾐIția de aprobarea a aItului de puﾐere îﾐ valoare este realizată doar de Iătre șeful de 
ocol și numai asupra unui act de puﾐere îﾐ valoare care are starea VERIFICAT. 

 

 

Priﾐ apăsarea Hutoﾐului aprobare APV sistemul 

afișează uﾐ ﾏesaj peﾐtru Ioﾐfirﾏarea sau respiﾐgerea 
aIțiuﾐii. 
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Priﾐ aIțioﾐarea butonului DA, documentul trece din starea VERIFICAT îﾐ starea 
APROBAT, aIțiuﾐea fiiﾐd ireversiHilă, iar sisteﾏul va afișa uﾐ ﾏesaj de suIIes „APV-ul a 

fost aprobat!”. Prin apăsarea Hutoﾐului NU doIuﾏeﾐtul va răﾏâﾐe îﾐ starea VERIFICAT, 

fiiﾐd posiHilă o ﾐouă aIIesare a aIestuia. 

Din acest moment APV-ul nu se mai poate edita, șterge sau casa, iar îﾐtoarIerea 
aIestuia îﾐ starea CULES se faIe doar de Iătre adﾏiﾐistratorul sistemului SUMAL 2.0 

diﾐ Iadrul autorității puHliIe Ieﾐtrale Iare răspuﾐde de silviIultură, îﾐ Haza uﾐei 
soliIitări. 
Îﾐ aIeastă etapă se pot efeItua urﾏătoarele aIțiuﾐi asupra stării aItului de puﾐere îﾐ 
valoare:  

 

 

 

 

- Exportare APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ, aItul de puﾐere îﾐ valoare 
se poate desIărIa îﾐ forﾏat pdf.; 
 

- Vizualizare marcare APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ se poate vizualiza 
pe hartă loIația iﾐveﾐtarului de ﾏarIare; 
 

- Iﾐforﾏații supliﾏeﾐtare  iﾐveﾐtar ﾏarIare – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ 
utilizatorul poate vizualiza iﾐforﾏațiile diﾐ iﾐveﾐtarul/iﾐveﾐtarele de ﾏarIare 
utilizate la adaugarea/IalIularea aItului de puﾐere îﾐ valoare; 
 

- IstoriI stări APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ utilizatorul poate vizualiza 
ﾏodifiIările efeItuate asupra stării aItului de puﾐere îﾐ valoare. 
 

- Autorizare APV   – prin actionarea acestui buton sistemul va deschide 

fereastra priﾐIipală uﾐde se va genera autorizația de exploatare pentru actul de 

puﾐere îﾐ valoare; 
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11.5 Autorizarea spre exploatare a aItului de puﾐere îﾐ valoare  
 

FuﾐIția de autorizare a aItului de puﾐere îﾐ valoare este realizată doar de Iătre șeful de 
oIol și ﾐuﾏai asupra uﾐui aIt de puﾐere îﾐ valoare Iare are starea APROBAT. 

 

Priﾐ apăsarea Hutoﾐului Autorizare APV   sisteﾏul va desIhide fereastra priﾐIipală 
uﾐde utilizatorul va geﾐera autorizația de exploatare peﾐtru aItul de puﾐere îﾐ valoare, 

ulterior îﾐregistrării iﾐforﾏațiilor referitoare la: titularul autorizației de exploatare, 

beneficiarul masei lemnoase, emiteﾐtul de avize, perioada de pregătire, perioada de 
exploatare și persoaﾐa deseﾏﾐată se efeItueze predarea la tereﾐ spre exploatare a 
aItului de puﾐere îﾐ valoare. 
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Titular al autorizației de exploatare poate fi persoaﾐă Iu statut juridiI sau persoaﾐa 
fiziIă. Îﾐ Iazul îﾐ Iare titular al autorizației de exploatare este o persoaﾐă juridiIă ce 

dețiﾐe IertifiIat de atestare peﾐtru luIrări de exploatare forestieră, în Iâﾏpul Se 

autorizează se Iaută si se va selecta deﾐuﾏirea operatorului eIoﾐoﾏiI, iar îﾐ Iâﾏpul 
Reprezeﾐtaﾐtul soIietății se va Ioﾏpleta ﾐuﾏele și preﾐuﾏele reprezeﾐtaﾐtului 
soIietății sau îﾏputerﾐiIitul aIestuia.  
DaIă aItul de puﾐere îﾐ valoare este Ioﾐstituit îﾐ proprietate privată iar voluﾏul 
aIestuia ﾐu depășește ヲヰ de ﾏI, titular al autorizației de exploatare poate fi și persoaﾐa 

fiziIă sau persoaﾐă juridiIă Ie ﾐu dețiﾐe IertifiIat de atestare peﾐtru luIrări de 
exploatare forestieră. Îﾐ aIeastă situație sisteﾏul va Ioﾏpleta autoﾏat numele 

persoanei fizice/persoanei juridice pentru care a fost coﾐstituit aItul de puﾐere îﾐ 
valoare și Iare este și HeﾐefiIiarul ﾏasei leﾏﾐoase. 

 

La seIțiuﾐea BeﾐefiIiar ﾏasă leﾏﾐoasă se vor Ioﾏpleta Iâﾏpurile afereﾐte, după Iaz:  
1. DaIă Iuﾏpărătorul masei lemnoase dețiﾐe IertifiIat de atestare peﾐtru luIrări de 
exploatare forestieră și este și titular al autorizației de exploatare, aIesta se va Iăuta și 
seleIta îﾐ lista Parteneri; Îﾐ aIeastă situație eﾏiteﾐt al avizelor de îﾐsoțire peﾐtru 
materialele lemnoase rezultate poate fi ocolul silvic eﾏiteﾐt al autorizației de exploatare 

sau titularul autorizației de exploatare. 
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1. DaIă Iuﾏpărătorul ﾏasei leﾏﾐoase ﾐu dețiﾐe IertifiIat de atestare peﾐtru luIrări de 
exploatare forestieră, exploatarea ﾏasei leﾏﾐoase se va realiza cu un prestator de 

serviIii de exploatare Iare dețiﾐe IertifiIat de atestare peﾐtru luIrări de exploatare 
forestieră și Iare va fi titular al autorizației de exploatare. Îﾐ aIeastă situație, îﾐ Iaseta 
Beneficiar se va seleIta diﾐ listă opțiuﾐea Cuﾏpărător, iar îﾐ Iaseta Parteneri  se va 

seleIta titularul autorizației de exploatare.  Pentru materialele lemnoase rezultate 

eﾏiteﾐt al avizelor de îﾐsoțire va fi ocolul silvic.  

 
3.DaIă Heﾐeficiarul masei leﾏﾐoase este și proprietarul aIesteia, îﾐ Iâﾏpul 
Reprezentant proprietari se va Ioﾏpleta ﾐuﾏele și preﾐuﾏele proprietarului sau 
ﾐuﾏele și preﾐuﾏele îﾏputerﾐiIitului aIestuia. Îﾐ aIeastă situație eﾏiteﾐt al avizelor de 
îﾐsoțire peﾐtru ﾏaterialele leﾏﾐoase rezultate va fi oIolul silviI eﾏiteﾐt al autorizației 
de exploatare. 
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Se va Ioﾏpleta perioada de pregătire a parIhetului și terﾏeﾐul/terﾏeﾐele de 
exploatare Iu respeItarea perioadelor perﾏise peﾐtru reIoltarea și IoleItarea ﾏasei 
lemnoase, conform legislației îﾐ vigoare și se va deseﾏﾐa persoaﾐa diﾐ Iadrul oIolul 
silviI Iare va efeItua predarea la tereﾐ spre exploatare a aItului de puﾐere îﾐ valoare. 

 
După îﾐregistrarea tuturor iﾐforﾏațiilor și aIțioﾐarea Hutoﾐului SALVEA)Ă, sistemul va 

afișa mesajul Autorizație adăugată Iu suIIes! ふsisteﾏul va geﾐera ﾐuﾏăr uﾐiI peﾐtru 
autorizația de exploatareぶ, iar aItul de puﾐere îﾐ valoare va treIe diﾐ starea APROBAT 
îﾐ starea AUTORI)AT.  

Diﾐ aIest ﾏoﾏeﾐt, persoaﾐa deseﾏﾐată de Iătre șeful de oIol să efeItueze predarea 
actului de puﾐere îﾐ valoare la tereﾐ va priﾏi Iererea de predare, Iare va fi dispoﾐiHilă 
îﾐ apliIația SUMAL MarIare, la seIțiuﾐea Predare APV. 
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Îﾐ aIeastă etapă se pot efeItua urﾏătoarele aIțiuﾐi asupra stării aItului de puﾐere îﾐ 
valoare:  

 

 

 

- Exportare APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ, aItul de puﾐere îﾐ valoare 
se poate desIărIa îﾐ forﾏat pdf.; 

- Vizualizare marcare APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ se poate vizualiza 
pe hartă loIația iﾐveﾐtarului de ﾏarIare; 

- Iﾐforﾏații supliﾏeﾐtare  iﾐveﾐtar ﾏarIare – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ 
utilizatorul poate vizualiza iﾐforﾏațiile diﾐ iﾐveﾐtarul/iﾐveﾐtarele de ﾏarIare 
utilizate la adaugarea/IalIularea aItului de puﾐere îﾐ valoare; 

- IstoriI stări APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ utilizatorul poate vizualiza 
ﾏodifiIările efeItuate asupra stării aItului de puﾐere îﾐ valoare. 

- Autorizație exploatare    – prin actionarea acestui buton sistemul va 

desIhide fereastra priﾐIipală a autorizației de exploatare unde se pot efectua 

urﾏătoarele: vizualizarea iﾐforﾏațiilor îﾐregistrate îﾐ autorizația de exploatare; 
adăugarea proIeselor verHale de forță ﾏajoră; preluﾐgirea autorizației de 
exploatare; suspeﾐdarea autorizației de exploatare; retragerea autorizației de 
exploatare; desIărIarea autorizației de exploatare geﾐerată de Iătre sisteﾏ îﾐ 
format pdf; 
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- Predarea APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ sisteﾏul va deschide 

fereastra priﾐIipală uﾐde îﾐ fuﾐIție de starea aItului de puﾐere îﾐ valoare, 

utilizatorul poate avea acces la diferite iﾐforﾏații. 

11.6 Aprobarea/respingerea procesului verbal de predare APV 
 

Îﾐ seIțiuﾐea Predare APV, daIă APV-ul este îﾐ starea AUTORIZAT, se poate vizualiza 

ﾐuﾏărul APV-ului, ﾐuﾏărul autorizației și ﾐuﾏele și preﾐuﾏele persoaﾐei deseﾏﾐate să 
efectueze predarea. 

 

După fiﾐalizarea predării la tereﾐ și traﾐsﾏiterea proIesului verHal de predare pe 
serverul SUMAL 2.0, aItul de puﾐere va treIe autoﾏat îﾐ starea PREGĂTIT PENTRU 
PREDARE  și pot fi vizualizate urﾏătoarele iﾐforﾏații supliﾏeﾐtare: ﾐuﾏărul, data si ora 
procesului verbal de predare; persoanele care au participat la predarea actului de 

puﾐere îﾐ valoare;  
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De asemenea, după traﾐsﾏiterea procesului verbal de predare pot fi  efectuate 

urﾏătoarele aIțiuﾐi asupra aIestui document:  

- Vizualizare predare – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ utilizatorul poate 
vizualiza loIația uﾐde a fost efeItuată predarea APV-ului;  

- Exportă predare – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ utilizatorul are opțiuﾐea 
de a desIărIa proIesul verbal de predare-priﾏire geﾐerat de Iătre sisteﾏ îﾐ 
format pdf.; 

- Aprobare predare APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ, sisteﾏul va 
deschide fereastra de lucru care oferă utilizatorului posiHiliatatea de a Ioﾐfirﾏa 
sau nu aIțiuﾐea efectuată.  

Peﾐtru aproHarea proIesului verHal de predare, utilizatorul va apăsa Hutoﾐul 
APROBĂ PROCESUL VERBAL DE PREDARE!. Sisteﾏul va afișa ﾏesajul de suIIes 
Predarea Apv-ului a fost aproHată!.   
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Îﾐ seﾐs Ioﾐtrar, daIă ﾐu se dorește aproHarea proIesului verHal de predare, 
utilizatorul va aIțioﾐa Hutoﾐul ÎNCHIDE, iar documentul răﾏâﾐe dispoﾐiHil peﾐtru 
o ﾐouă aIțioﾐare a acestuia. 

După efeItuare operațiuﾐii de aproHare, proIesul verHal deviﾐe aItiv iar aItul de 
puﾐere îﾐ valoare va treIe îﾐ starea PREDAT. Diﾐ aIest ﾏoﾏeﾐt titularul 

autorizației poate îﾐIepe luIrările de exploatare și se pot eﾏite avize de îﾐsoțire 
pentru materiele lemnoase rezultate. 

- Respingere predare APV – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ, sisteﾏul va 
deschide fereastra de luIru Iare oferă utilizatorului posiHiliatatea de a 
Ioﾐfirﾏa sau ﾐu aIțiuﾐea efeItuată.  
DaIă îﾐ urﾏa verifiIărilor  se Ioﾐstată Iă predarea aItului de puﾐere îﾐ valoare ﾐu 
a fost efeItuată Iorespuﾐzător, utilizatorul aﾐulează proIesul verHal de predare, 
ﾏeﾐțioﾐează ﾏotivul respiﾐgerii și va apăsa Hutoﾐul RESPINGE PROCESUL 

VERBAL DE PREDARE!.  

Îﾐ urﾏa aIțiuﾐii efeItuate, aItul de puﾐere îﾐ valoare treIe îﾐ starea APROBAT, 
pentru a deseﾏﾐa o ﾐouă persoaﾐă să efeItueze diﾐ ﾐou predarea la teren a 

aItului de puﾐere îﾐ valoare. 
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11.7 Repriﾏirea aItului de puﾐere îﾐ valoare 
 

După fiﾐalizarea luIrărilor de exploatare și la fiﾐalul terﾏeﾐului de repriﾏire prevăzut îﾐ 
autorizația de exploatare, șeful de oIol deseﾏﾐeză persoaﾐa Iare va efeItua repriﾏirea 
aItului de puﾐere îﾐ valoare la tereﾐ priﾐ aIțioﾐarea Hutoﾐului Reprimire din coloana 

aIțiuﾐi uﾐde va Irea Iererea/delegația de repriﾏire. 

Sisteﾏul va desIhide fereastra de luIru uﾐde pot fi vizualizate iﾐforﾏații referitoare la 
ﾐuﾏărul aItului de puﾐere îﾐ valoare și deﾐuﾏirea aIestuia, ﾐuﾏărul autorizației de 
exploatare și data eﾏietrii aIesteia, UP-ul și ua-ul unde este constituit actul de punere 

îﾐ valoare, data preIoﾐizată a repriﾏirii și data Iererii/delegației de repriﾏire. 
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Priﾐ aIțioﾐarea Hutoﾐului DESEMNEA)Ă DELEGAT, sistemul va deschide fereastra de 

luIru uﾐde șeful de oIol va deseﾏﾐa persoaﾐa diﾐ Iadrul oIolului silviI Iare să efeItueze 
proIesul verHal de repriﾏire și data delegației de repriﾏire.  

Coﾐfirﾏarea iﾐforﾏațiilor îﾐregistrate se va realiza doar după Ie va fi apăsat Hutoﾐul 
ADAUGĂ DELEGAT REPRIMIRE!, ﾏoﾏeﾐt îﾐ Iare sisteﾏul va afișa ﾏesajul de suIIes 
Delegația de repriﾏire a fost adăugată! 

Cererea/delegația de repriﾏire, va fi dispoﾐiHilă peﾐtru utilizatorul deseﾏﾐat îﾐ 
apliIația SUMAL MarIare, la seIțiuﾐea Repriﾏire APV, îﾐIepâﾐd Iu data seleItată. 
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După efeItuarea repriﾏirii la tereﾐ și traﾐsﾏiterea proIesului verHal de repriﾏire pe 
server, aIesta se va regăsi îﾐ fereastra priﾐIipală a operațiuﾐii de repriﾏire, la seIțiuﾐea 
Listă repriﾏiri. 

Îﾐ aIeastă etapă pot fi efeItuate urﾏătoarele aIțiuﾐi asupra stării proIesului verHal de 
reprimire: 

Vizualizare reprimire  – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ utilizatorul poate vizualiza 

detaliile diﾐ proIesul verHal de repriﾏire și loIația uﾐde a fost efeItuată reprimirea APV-

ului; 
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- Exportă repriﾏire – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ utilizatorul are opțiuﾐea 
de a desIărIa proIesul verbal de reprimire geﾐerat de Iătre sisteﾏ îﾐ forﾏat pdf.; 

- AproHă proces verbal reprimire – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ, sisteﾏul 
va deschide fereastra de luIru Iare oferă utilizatorului posiHiliatatea de a 
Ioﾐfirﾏa sau ﾐu aIțiuﾐea efeItuată.  

Peﾐtru aproHarea proIesului verHal de repriﾏire, utilizatorul va apăsa Hutoﾐul 
APROBĂ CEREREA DE REPRIMIRE!. Sisteﾏul va afișa ﾏesajul de suIIes Predarea 

Apv-ului a fost aproHată!.   

 

Îﾐ seﾐs Ioﾐtrar, daIă ﾐu se dorește aproHarea proIesului verHal de reprimire, 

utilizatorul va aIțioﾐa Hutoﾐul ÎNCHIDE, iar doIuﾏeﾐtul răﾏâﾐe dispoﾐiHil peﾐtru 
o ﾐouă aIțioﾐare a aIestuia. 
După efeItuare operațiuﾐii de aproHare, aItul de puﾐere îﾐ valoare va treIe îﾐ 
starea REPRIMIT.  
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- Respingere proces verbal reprimire – priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ, 
sistemul va deschide fereastra de luIru Iare oferă utilizatorului 
posiHiliatatea de a Ioﾐfirﾏa sau ﾐu aIțiuﾐea efeItuată.  
DaIă îﾐ urﾏa verifiIărilor  se Ioﾐstată Iă îﾐtoIﾏirea proIesului verHal de 
reprimire nu a fost efectuată Iorespuﾐzător, șeful de ocol aﾐulează proIesul 
verbal de reprimire, ﾏeﾐțioﾐează ﾏotivul respiﾐgerii și va apăsa Hutoﾐul 
RESPINGE CEREREA DE REPRIMIRE!.  

Îﾐ urﾏa aIțiuﾐii efeItuate, aItul de puﾐere îﾐ valoare treIe îﾐ starea PREDAT, peﾐtru a 
deseﾏﾐa o ﾐouă persoaﾐă să efeItueze diﾐ ﾐou la tereﾐ proIesul verHal de repriﾏire a 
aItului de puﾐere îﾐ valoare. 
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11.8  Adăugarea și ﾏodul de IalIul autoﾏat al aItelor de puﾐere îﾐ valoare 
 

Modul de adăugare al datelor îﾐ forﾏularul aItului de puﾐere îﾐ valoare este 
aseﾏăﾐător exeﾏplului prezeﾐtat la puﾐItul A.a ふﾏetoda ﾏaﾐualăぶ, îﾐsă la IalIulul 
automat nu se va bifa optiunea IﾐtroduIere fără IalIulare APV.  
După adăugarea Iu suIIes a iﾐveﾐtarului/inventarelor care corespunde/corespund 

Ioﾐforﾏ iﾐforﾏațiilor îﾐregistrate îﾐ seIțiuﾐea Date formular, se aIțioﾐează Hutoﾐul 
CALCULEA)Ă APV. După fiﾐalizarea IalIulului se va aIțioﾐa Hutoﾐul SALVEA)Ă APV, iar 

aItul de puﾐere îﾐ valoare se va regăsi îﾐ listă Iu statusul CULES. 

 

AIțiuﾐile asupra stării aItului de puﾐere îﾐ valoare suﾐt ideﾐtiIe Ielor prezentate la 

IalIulul aItului de puﾐere îﾐ valoare priﾐ ﾏetoda ﾏaﾐuală de la puﾐItul A.H. pâﾐă la 

punctul A.g. 
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12. ADĂUGARE APV ISTORIC 
 

Îﾐ seIțiuﾐea APV istoriI se vor îﾐregistra  aItele de puﾐere îﾐ valoare aflate îﾐ stadiul 
"AUTORI)AT" sau "REPRIMIT CU STOC" pâﾐă la data de ンヰ iaﾐuarie ヲヰヲヱ iﾐIlusiv, 
geﾐerate îﾐ apliIația SUMAL 1. APV istoriI fuﾐIțioﾐează Ia uﾐ depozit vitual-locul 

reIoltării, iar peﾐtru adăugarea uﾐei ﾐoi îﾐregistrări, se apasă Hutoﾐul Adaugă. 

 

Sisteﾏul va desIhide fereastra priﾐIipală, uﾐde vor fi îﾐregistrate iﾐforﾏațiile 
referitoare la: 

- Emitent avize – Iasetă derulaﾐtă și opțiuﾐe de Iăutare; se Ioﾏpletează Iu 
eﾏiteﾐtul avizlelor de îﾐsoțire diﾐ autorizația geﾐerată îﾐ SUMAL ヱ; 

- Proprietar – Iasetă derulaﾐtă și opțiuﾐe de Iăutare; se Ioﾏpletează proprietarul 
foﾐdului forestier/vegetației din afara fondului forestier unde s-a constituit actul 

de puﾐere îﾐ valoare; 
- Nume APV – Iasetă editaHilă uﾐde se iﾐtroduIe deﾐuﾏirea aItului de puﾐere îﾐ 

valoare Ioﾐstituit îﾐ SUMAL ヱ. Deﾐuﾏirea va fi alIătuită diﾐ ﾐuﾏărul APV-ului 

geﾐerat îﾐ SUMAL ヱ și deﾐuﾏirea APV-ului din SUMAL 1; 

- Volum transportat (mc) – casetă editaHilă uﾐde se va treIe voluﾏul ﾏaterialelor 
leﾏﾐoase traﾐsportate pâﾐă la data îﾐregistrării APV-ului îﾐ aIeastă seIțiuﾐe; 

- Volum total  (mc) – Iasetă editaHilă uﾐde se treIe voluﾏul Hrut diﾐ aItul de 
puﾐere îﾐ valoare geﾐerat îﾐ SUMAL ヱ; 

- Data reprimire – Iasetă editaHilă uﾐde se alege diﾐ Ialeﾐdar data prevăzută a 
repriﾏirii aItului de puﾐere îﾐ valoare. Peﾐtru toate aItele de puﾐere îﾐ valoare 
îﾐregistrate, data repriﾏirii va fi de ﾏaxiﾏuﾏ ヱヲヰ de zile de la îﾐsIrierii și aItivării 
depozitului istoric. Îﾐ situația îﾐ Iare data repriﾏirii diﾐ autorizația de exploatare 

geﾐerată îﾐ SUMAL ヱ depășește terﾏeﾐul de ヱヲヰ de zile, îﾐ aIeastă Iăsuță se va 
treIe data repriﾏirii diﾐ autorizația de exploatare; 
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- Județ  - Iasetă derulaﾐtă uﾐde se treIe județul pe raza Iăreia este Ioﾐstituit aItul 
de puﾐere îﾐ valoare; 

- Localitate – Iasetă derulaﾐtă uﾐde se treIe loIalitatea pe raza Iăreia este 
Ioﾐstituit aItul de puﾐere îﾐ valoare; 

- An – Iasetă editaHilă uﾐde se treIe aﾐul autorizării aItului de puﾐere îﾐ valoare îﾐ 
SUMAL 1; 

- Titular autorizație – Iasetă editaHilă uﾐde se Ioﾏpletează deﾐuﾏirea 
operatorului economic titular al autorizației de exploatare; 

- Fel tăiere – Iasetă derulaﾐtă uﾐde se seleItează luIrarea diﾐ aItul de puﾐere îﾐ 
valoare geﾐerat îﾐ SUMAL ヱ; 

- Natură produs – Iasetă derulaﾐtă uﾐde se seleItează ﾐatura produsului diﾐ aItul 
de puﾐere îﾐ valoare geﾐerat îﾐ SUMAL ヱ; 

-  Nuﾏăr autorizație exploatare – Iasetă editaHilă uﾐde se treIe ﾐuﾏărul 
autorizației de exploatare geﾐerat îﾐ SUMAL ヱ; 

- Perioada de exploatare 1/2 de la – Perioada de exploatare ヱ/ヲ pâﾐă la  - casetă 

editaHilă uﾐde se treI termenele de exploatare prevăzute îﾐ autorizația geﾐerată 
îﾐ SUMAL ヱ; 

- Nuﾏăr fire iﾐveﾐtariate – Iasetă editaHilă unde se trece ﾐuﾏărul de arHori puși 
îﾐ valoare îﾐregistrați îﾐ aItul de puﾐere îﾐ valoare geﾐerat îﾐ SUMAL ヱ; 

- Cod UP – Iasetă editaHilă, se treIe ﾐuﾏărul uﾐității de produIție unde a fost 

Ioﾐstituit aItul de puﾐere îﾐ valoare;Nume UP – Iasetă editaHilă uﾐde se treIe 
deﾐuﾏirea uﾐității de produIție. 
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După îﾐregistrarea iﾐforﾏațiilor geﾐerale diﾐ priﾏa seIțiuﾐe, se vor adăuga u.a.-urile îﾐ 
caseta editaHilă Cod UA. DaIă îﾐ aItul de puﾐere îﾐ valoare geﾐerat îﾐ SUMAL ヱ suﾐt 
cuprinse mai multe u.a.-uri, aIestea se vor adăuga priﾐ aIțioﾐarea Hutonului ADAUGĂ 
UA.  

 Îﾐ seIțiuﾐea Stocuri, sisteﾏul va afișa îﾐ Iaseta  Volum maxim stocuri, volumul total al 

stoIurilor, Iare repreziﾐtă difereﾐța diﾐtre Volumul total și Volumul transportat. 

Volumul stocurilor disponibile va fi adăugat priﾐ aIțioﾐarea Hutoﾐului ADAUGĂ STOC, 

difereﾐțiat pe grupă de speIie, speIie și sortiﾏeﾐt ふleﾏﾐ rotuﾐd, leﾏﾐ de foIぶ.  

Îﾐ situația îﾐ Iare, suﾐt adăugate ﾏai ﾏulte u.a.-uri, cu mai multe specii, stocurile se vor 

cumula la nivel de sortiment. 
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Îﾐ seIțiuﾐea Localizare APV istoric, se vor adăuga coordonatele pentru localizarea a 

aItului de puﾐere îﾐ valoare și peﾐtru loIalizarea platforﾏei/platforﾏelor priﾏare. 

Astfel priﾐ aIțioﾐarea Hutoﾐului ADAUGĂ CENTRU APV, îﾐ Iâﾏpurile Longitudine și 
Latitudine se vor îﾐregistra Ioordoﾐatele puﾐItului Ie repreziﾐtă Ieﾐtrul aItului de 
puﾐere îﾐ valoare.  Apăsarea Hutoﾐului AFIȘEA)Ă PE HARTĂ sisteﾏul va afișa loIalizarea 
aItului de puﾐere îﾐ valoare pe harta OSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îﾐ seIțiuﾐea Coordoﾐate Raﾏpă APV, 

prin aIțioﾐarea Hutoﾐului ADAUGĂ 
COORDONATE, îﾐ Iâﾏpurile Longitudine 

și Latitudine se vor îﾐregistra 
Ioordoﾐatele puﾐItului Ie repreziﾐtă 
centrul platformei/platformelor primare 

La apăsarea Hutoﾐului AFIȘEA)Ă PE 
HARTĂ sisteﾏul va afișa loIalizarea 
actului de puﾐere îﾐ valoare pe harta 
OSM. 
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După fiﾐalizarea îﾐregistrării iﾐforﾏațiilor și adăugarea APV-ului istoric, acesta se va 

regăsi îﾐ listă Iu status CREAT. Îﾐ aIeastă etapă se pot efeItua urﾏătoarele aIțiuﾐi 
asupra stării aItului de puﾐere îﾐ valoare:  
 

 

 

 

 

- Editare APV istoric   - priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ, se pot ﾏodifiIa 
iﾐforﾏațiile îﾐregistrate îﾐ ﾏod eroﾐat la adăugarea Apv-ului istoric. 

Nu se pot edita aﾐul exploatării si seIțiuﾐea oIol silviI; ATENȚIE diﾐ depozitele 
istorice (APV-uri istorice) cu status CREAT, NU SE POT EMITE AVIZE DE ÎNSOȚIRE 
PENTRU MATERIALELE LEMNOASE; 

- Schimbare status   - aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ perﾏite ﾏodifiIarea stării 
depozitului istoriI diﾐ CREAT îﾐ ACTIV. Utilizatorul va seleIta îﾐ Iaseta AIțiuﾐe 
opțiuﾐea ACTIVARE iar îﾐ Iaseta Motiv opțiuﾐea CREARE și va apăsa Hutoﾐul 
MODIFICĂ. Diﾐ aIest ﾏoﾏeﾐt statusul depozitului istoriI deviﾐe ACTIV și se pot 
eﾏite avize de îﾐsoțire peﾐtru ﾏaterialel leﾏﾐoase rezultate.  
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- Iﾐforﾏații supliﾏeﾐtare  - priﾐ aIțioﾐarea aIestui Hutoﾐ utilizatorul poate 
vizualiza detaliile din aItul de puﾐere îﾐ valoare geﾐerat îﾐ SUMAL ヱ, 
loIalizarea aItului de puﾐere îﾐ valoare și loIalizarea platforﾏei/platforﾏelor 
primare, detalii stoI și istoric depozit; 
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Diﾐtre toate Hutoaﾐele desIrise ﾏai sus, după aItivarea depozitului istoriI, Hutoﾐul de 
editare deviﾐe iﾐdispoﾐiHil și ﾐu se ﾏai pot faIe operațiuﾐi de editare a iﾐforﾏațiilor. 
Îﾐ sIhiﾏH după activarea depozitului istoric, butonul de Adăugare prejuduIii  
deviﾐe operațioﾐal. Priﾐ aIțioﾐarea aIestuia, sisteﾏul va desIhide fereastra de luIru 
unde se poate adăuga voluﾏul arHorilor prejudiIiați priﾐ proIesul de exploatare a 
partizii.   

Voluﾏul arHorilor distruși/prejudiIiați se deterﾏiﾐă priﾐ iﾐveﾐtariere Iu staHilirea 
voluﾏului  peﾐtru fieIare arHore îﾐ parte. Astfel, șeful de oIol va eﾏite delegație de 
marcare, uﾐde la date tăiere va seleIta metoda tabela de cubaj iar la natura produsului 

se va asimila cu produsele accidentale – t. aIIideﾐtale II. După efeItuarea iﾐveﾐtarierii, 
traﾐsﾏiterea și aproHarea iﾐveﾐtarului, se IalIulează APV-ul îﾐ stadiul CULES, iar 
voluﾏul rezultat se va adăuga îﾐ Iaseta Volum stoc pe grupă de speIie, speIie și 
sortiment. 
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Îﾐ Iaz de forță ﾏajoră, situație de urgeﾐță, preIuﾏ și îﾐ situația produIerii de Ialaﾏități 
naturale constatate cu documente justificative care nu permit transportul materialelor 

leﾏﾐoase aflate îﾐ platforﾏa priﾏară, depozitul istoriI se va suspeﾐda Iu data îﾐIeperii 
factorului limitativ pâﾐă la îﾐIetarea aIestuia. AIțiuﾐea va fi efeItuată de Iătre garda 
forestieră după îﾐștiiﾐțarea struIturii silviIe. Îﾐ aIeastă situație data repriﾏirii se va 
prelungi cu perioada echivalentă aIțiuﾐii faItorului liﾏitativ. 

 

Îﾐ Iazul rezilierii contractului de vâﾐzare a ﾏasei leﾏﾐoase pe piIior sau de prestări de 
serviIii de exploatare şi altele aseﾏeﾐea, depozitul istoriI se va desfiiﾐța. Utilizatorul va 
seleIta îﾐ aIseta AIțiuﾐea opțiuﾐea RETRAGERE iar la Motiv se va alege opțiuﾐea 
DESFIINȚARE. 

 


