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Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Suceava 
Str. Teilor f.n., cod. 720223, Suceava 
Tel 0230 520790   Fax: 0230 530432 
Nr.         din 28.07.2014 
 

 
 

 
RAPORT 

privind controlul activităţii  
S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L., Rădăuţi 

 
 

Inspectoratul de Regim Silvic şi Vânătoare Suceava, în baza atribuţiilor 
legale pe care le are, prin Inspector şef adjunct Ţăpuleasa Sorin Cezar, consilieri 
Cozmaţchi Cătălin, Duca Cristinel, Istvan Erno, Pavel Dănuţ, Popovici Mihai, Rusu 
Pavel, Schipor Vasile, referent Radu Viorel,  a efectuat în perioada 20.06.2014 – 
28.07.2014, o verificare asupra activităţii desfăşurate de către S.C. 
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L. Rădăuţi, judeţul Suceava. 

A fost verificată activitatea pe ultimele 6 luni, în perioada 01.02.2014 – 
18.07.2014. 

 
1. Obiectul controlului 
 
Prin adresa Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, cu nr. 

11269/28.05.2014, înregistrată la I.T.R.S.V. Suceava cu nr. 10859/29.05.2014, se 
trimite RAPORTUL nr. 940/ADP/12.05.2014, cu solicitarea de a se dispune 
aplicarea propunerilor de la punctul 4.1, respectiv, a dispune efectuarea de 
controale atât la S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L. cât şi la furnizorii de 
biomasă ai acetui operator economic, cu informarea conducerii Departamentului 
pentru Ape, Păduri şi Piscicultură în termenul legal; 

Controlul s-a executat în prezenţa ing. Dulgheru Adrian - Şef Departament 
Achiziţii Lemn Rotund, în baza împuternicirii cu nr. 2222/19.06.2014 de a 
reprezenta  S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L. la acest control.  

Controlul anterior s-a executat în perioada 08.04.2010 de către ing. Galanton 
Moroşan Bogdan din cadrul I.T.R.S.V. Suceava. 

 
2. Constatări 

 2.1. Constatări cu privire la legalitatea funcţionării S.C. Holzindustrie 
Schweighofer S.R.L.  

S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L. – Surcursala Rădăuţi, are sediul 
social situat în municipiul Rădăuţi, str. Austriei, nr. 1, judeţul Suceava, identificată 
prin CUI RO 23279673 şi înscrisă în Registrul Comerţului cu nr. J33/301/2008. 
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Activitatea principală conform certificatului de înregistrare este „Tăierea şi 
rindeluirea lemnului” cod CAEN 1610.  

S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L. are două puncte de lucru: 
- punctul de lucru situat în municipiul Rădăuţi, str. Austriei, nr. 1, judeţul 

Suceava, locaţie la care se află şi centrala termică care are gestiune separată; 
- punctul de lucru situat în sat Ipoteşti, comuna Ipoteşti, strada 

Energeticianului FN; 
Operatorul economic deţine Acordul de distribuire şi utilizare a formularelor 

cu regim special nr. 306/15.04.2014 valabil până la 14.04.2015 şi autorizaţia de 
mediu nr. 363/09.10.2013 valabilă 5 ani, până în 08.10.2018. 

 
2.2. Analiza provenienţei materialului lemnos intrat în gestiunea S.C. 

Holzindustrie Schweighofer S.R.L. 
 
Materialul lemnos intrat în depozitele S.C. Holzindustrie Schweighofer 

S.R.L., provine din 5 surse: 
- Partizi licitate pe picior de către S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L., 

a căror exploatare se face prin firme prestatoare; 
- Livrări de la operatori economici; 
- Masă lemnoasă licitată la drum auto; 
- Achiziţii persoane fizice. 
- Import Ucraina; 
 
S-a verificat decontarea partizilor licitate pe picior de către S.C. 

Holzindustrie Schweighofer S.R.L., corelat cu modul de operare şi raportare a 
datelor în SUMAL.  

S-a procedat la descărcarea de partizi din care s-au efectuat transporturi de 
masă lemnoasă care se încadrează ca perioadă de timp în intervalul 01.02.2014 – 
18.07.2014 (ultimele 6 luni). Astfel s-au luat în analiză 204 APV-uri pentru care s-
au însumat volumele transportate conform avizelor emise pentru aceste partizi, iar 
valorile rezultate au fost comparate cu volumele prevăzute de actele de punere în 
valoare.  

S-au constatat următoarele deficienţe: 
I. La un număr de 4 partizi, s-a constatat că volumul de masă lemnoasă a 

depăşit prevederile actelor de punere în valoare şi a fost transportată în 
ultimele şase luni, peste marja de eroare de  ± 5%, conform Normelor 
tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, 
aprobate prin Ordinul Ministerial 1651/2000, menţionăm că aceasta este o 
abatere, la  probabilitate de acoperire de 68%, în cazul metodelor 
dendrometrice (metoda tabelelor de cubaj şi metoda ecuaţiei de regresie a 
volumelor) pentru evaluarea volumului de lemn destinat exploatării).   

II. La un număr de 35 partizi, s-a constatat că s-a expediat/transportat material 
lemnos după reprimire, reprimire făcută cu stoc 0, sau peste volumul 
prevăzut ca stoc în actul de reprimire a partizii, neexistând provenienţă 
legală.  
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Cantitatea de masă lemnoasă expediată/transportată fără provenienţă legală 
în condiţiile descrise la punctele I. şi II. de mai sus a fost de 3827,62 m.c. diferite 
sortimente lemn, conform anexei nr. I. Situaţia detaliată pentru fiecare partidă este 
prezentată în anexele I.1 – I. 39, la care se vor ataşa copii ale avizelor de însoţire cu 
care s-au transportat aceste cantităţi, copii după APV, autorizaţie de exploatare şi 
reprimire pentru fiecare partidă.   

Conform art. 3 alin. (1) şi (2) din Normele referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, aprobate prin H.G. 996 din 
27.08.2008, APV-ul este documentul de provenienţă a materialelor lemnoase 
rezultate din masa lemnoasă pe picior autorizată spre exploatare. 

Faţă de cele constatate, ţinând cont de faptul că pentru materialul lemnos în 
cele două cazuri descrise mai sus nu există provenienţă legală, s-a dispus măsura 
sancţionării contravenţionale a S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L. conform 
Legii 171/2010 actualizată, art. 19 , alineat (1): Constituie contravenţii silvice şi se 
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei şi confiscarea materialelor 
lemnoase în cauza urmatoarele fapte: a)expedierea sau transportul materialelor 
lemnoase fără provenienţă legală; Art. 23: Sancţiunea amenzii contravenţionale se 
aplică si persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor majorându-
se de 5 ori, cu excepţia acelora prevăzute numai pentru persoane juridice. 

Măsura complementară este confiscarea valorică a cantităţii de 3827,62 mc 
diferite sortimente lemn, în valoare de 715767,10 lei fără T.V.A.. Calculul 
prejudiciului a fost efectuat în conformitate cu Ordinul 19/2014, ţinând cont de 
sortimentele consemnate pe avizele de însoţire.  

S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L. nu poate prezenta justificări cu 
privire la diferenţele de masă lemnoasă constatate ca fiind expediate/transportate 
fără provenieţă legală din aceste partizi. 

 
III. Se constată primirea de materiale lemnoase cu un număr de 157 avize de 

însoţire din care nu rezultă provenienţa legală, situaţia fiind prezentată 
centralizat în anexa nr. II. Anexăm în copie conform cu originalul aceste 
avize de însoţire. 

Fapta este sancţionată de Legea 171/2010 actualizată, art. 19 , alineat (1): 
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 
5.000 lei si confiscarea materialelor lemnoase în cauză urmatoarele fapte: 

i)primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea de către detinatorii depozitelor, ai 
altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a 
materialelor lemnoase cu aviz de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală; 
Art. 23: Sancţiunea amenzii contravenţionale se aplică si persoanelor juridice, 
limitele minime şi maxime ale amenzilor majorându-se de 5 ori, cu excepţia acelora 
prevăzute numai pentru persoane juridice. 

Măsura complementară este confiscarea valorică a cantităţii de 4812,92 m.c. 
diferite sortimente lemn, în valoare de 1142727,19 lei fără T.V.A.. Calculul 
prejudiciului a fost efectuat în conformitate cu Ordinul 19/2014, ţinând cont de 
sortimentele consemnate pe avizele de însoţire.  
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IV. Se constată că nu se respectă modul de eliberare a avizelor de însoţire. 

Conform HG 996/2008 din 27 august 2008 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, art. 8, 
alineat (9): Formularele documentelor de însoţire a materialelor lemnoase 
nu sunt transmisibile şi se utilizează numai de către operatorul economic 
care le-a solicitat şi căruia i-au fost distribuite. În cazul de faţă, avizele de 
însoţire aparţinând S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L.sunt emise 
de alţi operatori economici care fac prestarea serviciilor de exploatare 
masă lemnoasă pentru aceasta.  

Conform art. 8 din OM 584/2008, art. 8 (1) Emitentul procedează la 
retragerea acordului prevăzut la art. 4 alin. (1) dacă beneficiarul acestuia a săvârşit 
cel puţin una dintre următoarele fapte: c) transmiterea către alte persoane fizice 
sau juridice a formularelor cu regim special şi/sau a sigiliilor-crotalii pentru 
identificarea pomilor de Crăciun pe care beneficiarul acordului de distribuire le-a 
procurat pentru utilizare de la unitatea tipografică abilitată de Compania 
Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.;  

Se va proceda la retragerea Acordul de distribuire şi utilizare a 
formularelor cu regim special. 

 
2.3. Verificarea respectării normelor în vigoare referitoare la utilizarea 

aplicaţiei SUMAL  
 
Au fost luate în verificare datele operate şi raportate în SUMAL Agent 

pentru perioada 01.02.2014 – 30.06.2014. 
S-a constatat faptul că raportările SUMAL agent sunt efectuate. Ataşăm 

confirmările de primire ale raportărilor emise de către I.T.R.S.V. Suceava pentru 
ultimele 5 luni verificate (pentru perioada verificată 01 – 18.07.2014, operarea şi 
raportarea datelor în SUMAL se va face până pe data de 05.08.2014). 

În ceea ce priveşte raportarea datelor în SUMAL, s-a constatat că există 
un  număr de 19 avize de însoţire neraportate, centralizate în anexa nr. III. 
Fapta este sancţionată de HG  996/2008 actualizată, respectiv Art. 3 care prevede: 
Constituie contravenţii urmatoarele fapte: b)nerespectarea obligaţiilor referitoare la 
raportarea de către utilizatori a datelor în SUMAL; Art. 4, alineat  (1) din acelaşi 
act normativ stabileşte sancţiunea: Faptele prevăzute la art. 3 se sancţionează după 
cum urmează: b)fapta prevazuta la lit. b), cu amendă de la 1.500 lei la 10.000 lei, 
retragerea acordului pentru eliberarea documentelor cu regim special şi 
confiscarea materialului lemnos. Art. 4, alineat  (2): "În cazul în care 
contravenţiile prevazute la art. 3 sunt savârşite de către persoane juridice, limitele 
minime şi maxime ale amenzilor prevazute la alin. (1) se majoreaza de 3 ori ... ". 

Măsura complementară este confiscarea valorică a cantităţii de 710,69 mc 
diferite sortimente lemn, în valoare de 216934,4 lei fără T.V.A.. Calculul 
prejudiciului a fost efectuat în conformitate cu Ordinul 19/2014, ţinând cont de 
sortimentele consemnate pe avizele de însoţire şi retragerea acordului.  
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 În urma analizei modului de operare a datelor în programul SUMAL, s-au 
constatat o serie de erori de operare, respectiv:  

- operarea eronată în gestiuni: lăturoaiele au fost operate în cazul SUMAL 
centrală termică şi SUMAL punct lucru Ipoteşti în situaţia depozitului de 
buşteni. Corect era operarea în situaţia depozitului de cherestea; 

- operarea eronată a datei; 
- operarea eronată a speciei; 
- operarea eronată a provenienţei (nr. APV); 
- operarea eronată a cantităţii; 
- operarea eronată a seriei şi/sau numărului avizului de însoţire; 
- operarea de două ori a aceluiaşi aviz de însoţire. 

 
Fapta este sancţionată de HG 996/2008, actualizată, Art. 3 : Constituie 

contravenţii urmatoarele fapte: c) nerespectarea obligaţiilor referitoare la modul de 
operare de catre utilizatori a datelor SUMAL. Art. 4 alineat (1) din acelaşi act 
normativ stabileşte sancţiunea: Faptele prevazute la art. 3 se sancţionează după cum 
urmează: c)fapta prevazută la lit. c), cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei şi 
suspendarea acordului pentru eliberarea şi utilizarea documentelor cu regim special 
pe o perioada de la 1 la 6 luni. Art. 4, alineat  (2): "În cazul în care contravenţiile 
prevăzute la art. 3 sunt săvârşite de către persoane juridice, limitele minime şi 
maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (1) se majorează de 3 ori ...". 

Având în vedere faptul că se impune retragerea acordului, măsura 
suspendării nu mai este necesară. 

 
 2.4. Verificarea modului de utilizare şi completare a formularelor cu regim 
special 
 

► Reamitim constatările de la subpunctul 2.2. IV. , respectiv nerespectarea 
modului de eliberare a avizelor de însoţire, în sensul că nu se respectă prevederile 
Conform HG 996/2008 din 27 august 2008 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, art. 8, alineat (9): Formularele documentelor de însoţire a materialelor 
lemnoase nu sunt transmisibile şi se utilizează numai de către operatorul economic 
care le-a solicitat şi căruia i-au fost distribuite. În cazul de faţă, avizele de însoţire 
sunt emise de persoane fizice angajate ale firmelor care fac prestarea serviciilor de 
exploatare masă lemnoasă pentru S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L. 

 
► S-au constatat numeroase deficienţe în privinţa completării avizelor de 

însoţire: 
- necompletarea datei și/sau a orei plecării transportului, 
- înscrierea eronată a provenienţei materialelor lemnoase (partizii), 
- modificări necertificate a datelor înscrise la rubrica cuprinzând data şi/sau 

ora plecării transportului, 
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- nemenţionarea, în situaţiile în care se impun, pe avizul de însoţire la 
rubrica aferentă a dispozitivului special de marcat de formă 
dreptunghiulară,  

- completarea necorespunzătoare a sortimentaţiei, 
- necompletarea numărului de colete în cazul cherestelelor; 
- nerespectarea prevederii ca avizele de însoţire să fie completate cu pastă 

de pix; în cazul avizelor secundare pentru cherestele, avizele sunt 
completate cu ajutorul unei imprimante matriciale;  

Faptele sunt sancţionate de Legea 171/2010 actualizată, art. 21: Constituie 
contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei 
următoarele fapte: d)nerespectarea de către emitenţi a prevederilor legale privind 
modul de completare şi eliberare a avizelor de însoţire a materialelor lemnoase; 
Art. 23: Sancţiunea amenzii contravenţionale se aplică şi persoanelor juridice, 
limitele minime şi maxime ale amenzilor majorându-se de 5 ori, cu excepţia acelora 
prevăzute numai pentru persoane juridice. 

 
► S-a constatat că s-a expediat/transportat din Depozitul de Buşteni Rădăuţi 

material lemnos fără provenienţă legală. Cantitatea de masă lemnoasă 
expediată/transportată în aceste condiţii a fost de  33,31 m.c. lemn lucru răşinoase, 
conform anexei nr. IV.  

Conform art. 3 alin. (10) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, aprobate prin H.G. 996 din 27.08.2008, 
registrul de intrare -ieşire este documentul de provenienţă a materialelor lemnoase 
în situaţia depozitelor de materiale lemnoase. 

Faţă de cele constatate, ţinând cont de faptul că pentru materialul lemnos în 
cele două cazuri descrise mai sus nu există provenienţă legală, s-a dispus măsura 
sancţionării contravenţionale a S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L. conform 
Legii 171/2010 actualizată, art. 19 , alineat (1): Constituie contravenţii silvice şi se 
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei şi confiscarea materialelor 
lemnoase în cauză următoarele fapte: a)expedierea sau transportul materialelor 
lemnoase fără provenienţă legală; Art. 23: Sancţiunea amenzii contravenţionale se 
aplică şi persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor majorându-
se de 5 ori, cu excepţia acelora prevăzute numai pentru persoane juridice. 

Măsura complementară este confiscarea valorică a cantităţii de 33,31 m.c. 
lemn lucru răşinoase, în valoare de 9065,65 lei fără T.V.A.. Calculul prejudiciului a 
fost efectuat în conformitate cu Ordinul 19/2014, ţinând cont de sortimentul 
consemnat pe avizul de însoţire. Sancţiunea contravenţională şi cu cea 
complementară se aplică împreună cu cele constatate la subpunctele 2.1. I. şi 2.1. 
II., fiind vorba de aceeaşi încadrare. 
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2.3. Alte constatări: 
- nu s-a făcut inventarul faptic al masei lemnoase datorită volumului mare de 

material lemnos existent în stocul societăţii (peste 50.000 m.c.). Personalul 
I.T.R.S.V. Suceava care a efectuat controlul nu avea capacitatea de a 
inventaria/măsura aceste cantităţi; 

- registrele de evidenţă a masei lemnoase sunt  completate la zi; 
- s-a constatat că nu se respectă prevederile art. 16, alineat (1) din HG 

996/2008 actualizată : Deţinătorii depozitelor de materiale lemnoase, ai altor spaţii 
destinate depozitării temporare, precum şi deţinătorii instalaţiilor de transformat 
lemn rotund au următoarele obligaţii: 
d) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale 
lemnoase şi ale celorlalte perimetre pe care le deţin şi pe care le folosesc în 
procesul tehnologic. 

Mai exact, nu este împrejmuită incinta punctului de lucru a S.C. 
Holzindustrie Schweighofer S.R.L. de cea a S.C. Bioelectrica Transilvania S.R.L., 
din municipiul Rădăuţi, str. Austriei nr. 1. 
 Fapta este sancţionată de Legea 171/2010 actualizată, art. 21: Constituie 
contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei 
următoarele fapte: b)neîmprejmuirea de către deţinători a depozitelor, a altor spaţii 
destinate depozitării temporare şi/sau a instalaţiilor de prelucrare a materialelor 
lemnoase; Art. 23: Sancţiunea amenzii contravenţionale se aplică şi persoanelor 
juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor majorându-se de 5 ori, cu 
excepţia acelora prevăzute numai pentru persoane juridice. 

 
- Volumul de muncă a fost unul foarte mare. Pentru perioada controlată, 

s-au verificat: 
- Intrările de material lemnos: un număr de 16399 avize de însoţire primare şi 
secundare de intrare şi un număr de 2616 declaraţii vamale de import (DVI-
uir). În acestă perioadă au intrat 834794,64 m.c. diferite sortimente materiale 
lemnoase; 
- Ieşirile de material lemnos: un număr de 9820 avize de însoţire primare şi 
secundare. În acestă perioadă a ieşit cu avize de însoţire cantitatea de 
450209,83 m.c. diferite sortimente materiale lemnoase. Prin bonuri de 
consum a ieşit catitatea de 105674,4 m.c. diferite sortimente materiale 
lemnoase; 
- desocotirea unui număr de 204 partizi. 
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Centralizator sancţiuni aplicate: 

Nr 

crt 

Fapta 
contravenţională 

Act 
normativ 

care 
sancţionează 

articol 

Sancţiune aplicată 

Valoare 

amendă 

Măsură complementară 

Confiscări 
Alte 

măsuri 
Cantitate 

m.c. 

Valoare 
fără TVA 

1 
expediere/transport 

material lemnos fără 
provenienţă legală 

Legii 
171/2010 
actualizată 

art. 19 , 
alineat 

(1): 
litera 

a) 

25000 3860,93 724829,1 - 

2 

primirea de materiale 
lemnoase cu avize de 
însoţire din care nu 
rezultă provenienţa 

legală 

Legii 
171/2010 
actualizată 

art. 19 , 
alineat 

(1): 
litera i) 

24000 
 

4812,92 
 

1142727,2 
 
- 

3 

Nerespectarea 
obligaţiilor referitoare 
la raportarea de către 
utilizatori a datelor în 

SUMAL 

HG 996/2008 
actualizată 

3 litera 
b 15000 

 
710,69 

 
216934,4 

Retragere acord de 
distribuire şi 

utilizare a 
formularelor cu 
regim special 

4 

Nerespectarea 
obligaţiilor referitoare 
la modul de operare 
de către utilizatori a 
datelor în SUMAL 

HG 996/2008 
actualizată 

3 litera 
c 9000 

 
- 

 
- - 

5 

Nerespectarea de 
catre emitenti a 

prevederilor legale 
privind modul de 

completare si 
eliberare a avizelor de 
însotire a materialelor 

lemnoase 

 
Legii 

171/2010 
actualizată; 

 
 

OM 584/2008 

 
art. 21 , 

litera 
d) 
 
 

art. 8, 
litera c 

15000 - - 

Retragere acord de 
distribuire şi 

utilizare a 
formularelor cu 
regim special 

6 

neîmprejmuirea de 
catre detinatori a 

depozitelor, a altor 
spatii destinate 

depozitarii temporare 
si/sau a instalatiilor 

de prelucrare a 
materialelor lemnoase 

Legii 
171/2010 

actualizată; 
Art. 21 
litera b 5000 - - - 

TOTAL 93000 9384,54 2084490,7 - 
 

- A fost ridicat în original Acordul de distribuire şi utilizare a formularelor 
cu regim special nr. 306/15.04.2014;  

- S-a stabilit prin prezenta ca, în data de 29.07.2014, S.C. Holzindustrie 
Schweighofer S.R.L. să predea la I.T.R.S.V. Suceava formularele cu 
regim special neutilizate în vederea casării. 
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Măsuri stabilite pentru S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L., cu 
termen permanent: 

- respectarea prevederilor legale cu privire la operarea şi raportarea datelor 
în programul informaţional integrat de urmărire a materialului lemnos – 
SUMAL; 

- primirea de materiale lemnoase doar cu documente din care rezultă 
provenienţa legală; 

- eliberarea şi completarea documentelor cu regim special în condiţiile 
prevăzute de lege; 

- să împrejmuiască incinta punctului de lucru Depozit Buşteni Rădăuţi de 
punctul de lucru al S.C. Bioelectrica Transilvania SRL; 

- respectarea legislaţiei silvice în vigoare. 
 

Controale adiţionale propuse : 
 

- verificarea activităţii operatorilor economici, furnizori de masă lemnoasă 
pentru S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L., la care s-au constatat 
deficienţe în avizele de însoţire cu care a fost livrată masa lemnoasă; 
 

 Anexe: 
- anexele I – IV despre care s-a făcut referire în prezenta; 
- împuternicirii cu nr. 2222/19.06.2014 a ing. Dulgheru Adrian - Şef 

Departament Achiziţii Lemn Rotund, de a reprezenta  S.C. Holzindustrie 
Schweighofer S.R.L. la acest control; 

- copie certificat înreegistrare S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L.; 
- copie acord de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special nr. 

306/15.04.2014 valabil până la 14.04.2015; 
- copie autorizaţie de mediu nr. 363/09.10.2013 valabilă 5 ani, până în 

08.10.2018. 
- confirmările de primire ale raportărilor SUMAL emise de către I.T.R.S.V. 

Suceava pentru lunile februarie – iunie 2014; 
- raportările SUMAL: situaţia depozitului de buşteni şi a depozitului de 

cherestea pentru punctul de lucru din municipiul Rădăuţi, str. Austriei nr. 
1; 

- raportările SUMAL: situaţia depozitului de buşteni pentru punctul de 
lucru din localitatea Ipoteşti, str. Energeticianului nr. 1; 

- raportările SUMAL: situaţia depozitului de buşteni pentru centrala 
termică din municipiul Rădăuţi, str. Austriei nr. 1; 
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Obiecţiunile celui controlat: 

……......……………………………………………………………………......................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

…………............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

 

 

 
Coordonator control 
Inspector şef adjunct 

 
 

Ing. Cezar ŢĂPULEASA 
 
 
 
 

S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L. 
Împuternicit reprezentare control 

Şef Departament Achiziţii Lemn Rotund 
 
 

Ing. Adrian DULGHERU 
 


	Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Suceava

