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Nr. înregistrare solicitant ………………………   Nr. înregistrare administrator ……………………...... 

 

Către: Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A,  

identificat ca administrator de grup constituit în scopul certificării managementului forestier 

 

Subsemnatul, …………………………………………………….…… în calitate de reprezentant al 

proprietarului de pădure identificat prin datele din tabelul de mai jos solicit integrarea acestei 

proprietăți în grupul de certificare constituit de către Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș 

R.A.  

Confirm prin prezenta că am studiat, înțeles și sunt de acord cu prevederile manualului privind 

certificarea managementului forestier, prevederi care mi-au fost aduse la cunoștință de 

administratorul de grup. Accept efectuarea unei pre-evaluări înainte de intrarea în cadrul 

grupului. Mă angajez să îndeplinesc toate măsurile ce vor fi stabilite în urma pre-evaluării și 

înțeleg faptul că aderarea la grup este condiționată de îndeplinirea acestor cerințe. 

Datele de identificare ale proprietății care solicită includerea în grupul de certificare 

Denumirea proprietății și forma de 

proprietate (publică, privată) 

 

Date de identificare  

(sediu, domiciliu) 

 

Date de contact  

(telefon, fax, e-mail) 

 

Titlu de proprietate Nr: 

(sau document echivalent) 

 

Suprafața fondului forestier  

Unitatea de producție  

Perioada de validitate a amenajamentului  

Posibilitatea anuala (m3)  

Suprafața ariilor protejate (Parcuri 

naționale, naturale, situri Natura 2000) 

 

Litigii soluționate/ nesoluționate privind 

această proprietate 

 

 

Nume prenume:  

Funcţia/Calitatea:  

Semnătura  

Data  
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Decizia administratorului de grup 

 

Această secțiune se completează de managerul de grup 

 

În urma analizei cererii de aderare la grupul de certificare și a evaluării preliminare privind 

eligibilitatea proprietarului pentru îndeplinirea cerințelor stipulate de Manualul de certificarea a 

managementului forestier la Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruș R.A, administratorul de 

grup decide că: 

 

 SE APROBĂ 

 NU SE APROBĂ  

 

cererea de intrare în grup. 

 

 

 

Nume prenume: Ing. Bordas Florin Mihai 

Calitatea: Reprezentat legal al administratorului de grup 

Semnătura  

 

 

Data  

 


