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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR   

Garda Forestieră ..................................... 

Nr..................../dată.................... 

 

         APROBAT  

            Inspector şef GF 

 

Semnătura  şi  ştampila 

Data:............................ 

 

 

RAPORT 

de verificare privind lucrările efectuate de instalare / întreținere a plantației 

 

pentru proiectul .................................................................................................................................... 

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

al beneficiarului .......................................................................................................... 

 

  În urma notificării din data de ......................... trimisă de ocolul silvic / beneficiar privind 

finalizarea și recepționarea unor lucrări în cadrul instalării/întreținerii plantației și a verificării efectuate 

în teren, în prezenţa beneficiarului, am constatat următoarele: 

 

I. Lucrări efectuate în u.s. *…………….. 

(punctele 1-5 se completează doar la instalare, la punctul 6 se menționează lucrările doar lucrările ce 
fac obiectul verificării, iar punctul-7 se completează anual, după ultima lucrare de întreținere) 
Notă *: În situația existenței a mai multor u.s., formularul va prevedea informațiile prevăzute la 
secțiunile I-II pentru fiecare u.s. în parte. 

 
1. Suprafața plantată și recepționată este de ..........ha, fiind situată la OS ........................, UP 

............... u.a. ............................ și CORESPUNDE / NU CORESPUNDE ca mărime și 
amplasament cu datele prevăzute în fișa tehnică. Se fac următoarele precizări 
........................................................................................................................................... 

2. Numărul, amplasarea şi delimitarea suprafeţelor de control ESTE / NU ESTE făcută în 
conformitate cu prevederile normelor tehnice silvice. Se fac următoarele precizări 
........................................................................................................................................... 

3. Compoziţia de împădurire determinată pe baza datelor din suprafețele de control, este 
următoarea: 
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Suprafaţa 

(ha). 

Compoziţia de împădurire Procent 

de 

prindere 

Conformitatea 

(Conformă/ 

Neconformă) 

Prevăzută în fișa 

tehnică 

Determinată în teren, 

pe baza datelor din 

suprafețele de control 

     

 

4. Desimea plantației constatată în teren este următoarea:  
 

Suprafaţa 

(ha). 

Desimea plantației (nr. puieți/ha) Conformitatea 

(Conformă/Neconformă) Prevăzută în fișa 

tehnică 

Constatată în 

teren 

    

 

5.  Materialul forestier de reproducere utilizat la instalarea plantației RESPECTĂ / NU 
RESPECTĂ normele legale în vigoare. Se fac următoarele precizări suplimentare 
……………………………………………………………… 
 

6. Lucrările efectuate, conform situației din teren și documentelor de recepție: 
 

7. Starea de vegetaţie şi înălţimea medie a puieţilor se prezintă astfel:  
 

Suprafaţa  

(ha) 

Starea de 

vegetaţie* 

Înălţimea 

medie a 

puieţilor (m) 

Starea 

fitosanitară 

Propuneri 

     

 

II. Constatări și concluzii 
 
1. Lucrările au fost efectuate de către Ocolul silvic ..................... /  persoana juridică 

atestată ........................... ....................... 

Suprafaţa 

(ha) 

Denumirea lucrării 

verificate 

Descrierea situației 

constatate și 

aprecierea modului 

de execuție a 

lucrărilor față de 

prevederile 

proiectului 

Propunere pe baza 

constatărilor din teren 

(remediere / plată) 
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2. Lucrările verificate corespund calitativ și cantitativ cu prevederile din devizul 

întocmit pentru u.s........ 
 

3. Alte observaţii ale specialiștilor silvici: .................................................... 
....................................................................................................................................................

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

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

4. În urma verificării efectuate pe teren se propune avizarea la plată a sumei de 
..................... lei, din care:: 

 

- Avizarea la plată a lucrărilor de pregătire a terenului și de instalare a plantației 
în u.s. ……… pe o suprafață de ……….. ha, în valoare de ............... lei, pe baza 
situației de lucrări nr. ..........................................  

- Avizarea la plată a prestării următoarelor servicii: ................................... 
.............................................................................................................................
..................... în valoare de .......... lei, pe baza situației de lucrări nr. ................... 

- Avizarea la plată a lucrărilor de completare a plantației în u.s. …… pentru un 
număr de ............. puieți,  în valoare de .......... lei, pe baza situației de lucrări 
nr. .......................................... 

- Avizarea la plată a lucrărilor de întreținere a plantației în u.s. …… pe o 
suprafață de ............. ha,  în valoare de .......... lei, pe baza situației de lucrări 
nr. .......................................... 
 

Întocmit de specialist GF 

Numele şi prenumele  

Semnătura  

Data   

 

Beneficiar  Reprezentant ocol silvic 

Numele şi prenumele  Numele și prenumele 

Semnătura  Semnătura 

 

Se propune pentru aprobare 

Șef serviciu GF 

Numele şi prenumele 

Semnătura 

Data  


