Anexa nr. 1 la Ordinul MADR 1410/2018

Instrucţiune nr. 22/1 din data 04.09.2018
1.1 Prezenta instrucțiune prezintă modificările aduse Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe
împădurite”, aferentă măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe
împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, versiunea 1.0, anul 2016, cod PPS/MS-CP prin Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei
de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea
viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sesiunea 2/2017,
ediția II, revizia 0, anul 2017, cod DPD sv – SFEADRv/M8.
1.2 Descrierea și fundamentarea modificărilor precizate la pct. 1.1 sunt prezentate mai jos:

Nr.
Crt.

Ghidul solicitantului aprobat

Ghidul solicitantului completat/ modificat

Referinţă
document/
pagina din
ghidul
acreditat

Referinţă
document/
pagina din
ghidul
completat/
modificat

Text în ghidul acreditat

Fundamentare
Text în ghidul completat/modificat

1.

Pag.4

2.1. Categorii de beneficiari. Criterii privind
eligibilitatea solicitanţilor
………………………………………….........
”Declaraţia pe propria răspundere cu privire la
neîncadrarea în categoria ”întreprinderi în
dificultate” precum și documentele aferente se depun
la APIA împreună cu dosarul cererii de sprijin.
Beneficiarii din categoria persoanelor fizice,
formelor de asociere simplă fără personalitate
juridică (conform art.2 din Legea nr.36/1191,
modificată prin Legea nr.139/2007) și a unităților
adminitrativ teritoriale (U.A.T.), precum și formele

Pag.4

2.1. Categorii de beneficiari. Criterii privind
eligibilitatea solicitanţilor
……………………………………………………………………..
”Declaraţia pe propria răspundere cu privire la
neîncadrarea în categoria ”întreprinderi în
dificultate” precum și documentele aferente se
depun la APIA împreună cu dosarul cererii de
sprijin. Beneficiarii din categoria persoanelor
fizice, formelor de asociere simplă fără
personalitate juridică (conform art.2 din Legea
nr.36/1991, cu modificările și completările
ulterioare) și a unităților adminitrativ teritoriale

S-a efectuat modificare
referitoare la modificările
Legii 36/1991

Anexe
(de
susţinere a
fundament
ării)

asociative ale acestora nu depun „Declaraţia pe
propria răspundere cu privire la neîncadrarea în
categoria "firme în dificultate".

(U.A.T.), precum și formele asociative ale acestora
nu depun „Declaraţia pe propria răspundere cu
privire la neîncadrarea în categoria "firme în
dificultate".

.................................................................”

...............................................................”
2.
2.1. Categorii de beneficiari. Criterii privind
eligibilitatea solicitanţilor
...........................................................................
2.1. Categorii de beneficiari. Criterii privind
eligibilitatea solicitanţilor

Pag.5

………………………………………………….
În ceea ce privește plățile directe, excepţia se referă
la situaţia în care solicitantul schemei de ajutor, la
momentul depunerii cererii de sprijin are depusă deja
cererea unică de plată. În acest caz, dacă lucrările de
înfiinţare a plantaţiilor demarează începând cu data
de 1 octombrie, solicitantul poate să beneficieze
pentru anul respectiv de plăţile directe acordate pe
suprafaţă în baza Regulamentului (UE) 1307/2013;
dacă parcelele SAPS declarate în cererea unică de
plată (și destinate împăduririi) suportă modificări de
suprafață și este necesară depunerea formularelor M3
– de retragere și M2 de adăugare, acestea vor respecta
termenele și condițiile de depunere, pentru campania
în curs, conform legislației în vigoare; pentru
Campania 2017, se vor respecta prevederile art.13,
alin. (1) și (2) din OMADR nr.619/2015 cu
modificările și completările ulterioare.
Dacă lucrările de înfiinţare a plantaţiilor demarează
înainte de data de 1 octombrie, parcelele respective
nu mai pot beneficia de plăţi directe acordate pe
suprafaţă.
………………………………………………”

„Solicitantul schemei de ajutor de stat poate să
beneficieze de plățile directe prevăzute de
Regulamentul (UE) 1307/2013 pentru suprafața
agricolă ce urmează să fie împădurită în baza
angajamentului aferent schemei de ajutor de stat, în
cazul în care are depusă cerere unică de plată pe
suprafata agricolă respectivă, iar lucrările de
înfiinţare a plantaţiilor demarează după data de 1
septembrie a anului în care a fost depusă cererea
unică de plată.
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Dacă parcelele SAPS declarate în cererea unică de
plată (și destinate împăduririi) suportă modificări
de suprafață și este necesară depunerea
formularelor M3 – de retragere și M2 de adăugare,
acestea vor respecta termenele și condițiile de
depunere, pentru campania în curs, conform
legislației în vigoare; pentru Campania 2017, se
vor respecta prevederile art.13 din OMADR
nr.619/2015 cu modificările și completările
ulterioare (OMADR nr.817/2016).
Dacă solicitantul schemei de ajutor de stat nu a
putut depune formularele M3 și M2 pentru
campania în curs (datorită faptului că perioada de
depunere a formularului M2 nu a coincis cu
perioada de emitere a Notei de constatare sau dacă
nu au fost îndeplinite condițiile de depunere a
formularului M3 - solicitantul fiind selectat în
eșantionul de control în teren), la depunerea cererii
unice de plată a campaniei următoare va
delimita/digitiza parcelele SAPS în funcție de

S-au efectuat modificările
aferente
modificărilor
legislative

S-au
inclus
explicații
suplimentare
pentru
cazurile în care se modifică
suprafețele
destinate
împăduririi în timpul unei
campanii a cererii unice

delimitarea/digitizarea
parcelelor
destinate
împăduririi.”
………………………………………………

3.
2.1. Categorii de beneficiari. Criterii privind
eligibilitatea solicitanţilor
2.1. Categorii de beneficiari. Criterii privind
eligibilitatea solicitanţilor
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”………………………………………………
Nu a existat în ghidul acreditat

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

Pag.5

.........................................................................”

”NB – Solicitanții care au aplicat pentru acordarea
sprijinului în perioada de depunere a cererilor de
sprijin pentru sesiunea 2/2017 vor redepune
declarația conform formularului prevăzut în Anexa
3 la prezentul ghid, în momentul semnării
angajamentului.”

S-a introdus un paragraf
nou referitor la necesitatea
redepunerii
acestui
formular ca urmare a
modificărilor
legislative
(modificare formular prin
eliminarea contractului de
finanțare)

.................................................................
2.2. Criterii privind eligibilitatea terenurilor

4.

2.2. Criterii privind eligibilitatea terenurilor
De asemenea, terenurile agricole şi neagricole
definite mai sus propuse pentru împădurire trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:

………………………………………………..
”De asemenea, terenurile agricole şi neagricole
definite mai sus propuse pentru împădurire trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:


Pag.6

să fie în proprietatea solicitantului sau să fie la
dispoziţia acestuia, pe toată perioada derulării
contractului de finanţare (A se vedea Cap.4.
Documentele necesare întocmirii cererii de
sprijin); documentele doveditoare ale dreptului
de utilizare a terenului (contracte de arendă, de
concesiune etc. conform art.5 din Ordinul
MADR 619/2015) vor avea ca obiect/destinație a
terenului
crearea
de
suprafețe
împădurite/suprafețe împădurite și vor fi
încheiate pentru o perioadă de cel puțin 14 ani
avându-se în vedere respectarea perioadei de
implementare a contractului de finanțare conform alin (1), art. 2 din Contract; perioada
de implementare a Contractului începe la
data semnării acestuia de către ambele părţi
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să fie în proprietatea solicitantului sau să
fie la dispoziţia acestuia, pe toată
perioada
de
implementare
a
angajamentului (A se vedea Cap.4.
Documentele necesare întocmirii cererii
de sprijin); documentele doveditoare ale
dreptului de utilizare a terenului
(contracte de arendă, de concesiune etc.
conform art.5 din Ordinul MADR
619/2015) vor avea ca obiect/destinație a
terenului
crearea
de
suprafețe
împădurite/suprafețe împădurite și vor fi
încheiate pentru o perioadă de cel puțin
14 ani avându-se în vedere respectarea
perioadei
de
implementare
a
angajamentului;
perioada
de
implementare a angajamentului începe
la data semnării acestuia de către
beneficiar şi se finalizează la data de 31

A fost înlocuită noțiunea de
contract de finanțare cu
angajamentul și s-a adaptat
întregul
text
acestei
modificări

S-au introdus
privind
angajamentului

explicații
durata

5.

şi se încheie la data efectuării ultimei plăți în
baza Contractului.
 Cu toate acestea, la momentul depunerii cererii
de sprijin la APIA, potențialii beneficiari pot
prezenta documente doveditoare ale dreptului de
utilizare a terenului cu alt/altă obiect/destinație
a terenului decât crearea de suprafețe
împădurite/suprafețe împădurite și care să fie
valabile la data depunerii cererii de sprijin;
ulterior, la semnarea Contractului de finanțare,
beneficiarii schemei de ajutor de stat vor
prezenta documentele doveditoare ale dreptului
de utilizare a terenului încheiate pentru o
perioadă de cel puțin 14 ani și având ca
obiect/destinație a terenului crearea de
suprafețe împădurite/suprafețe împădurite.”
...........................................................................

decembrie a anului 12 de angajament
aferent ultimei unități amenajistice
(u.a.) împădurite.
 Cu toate acestea, la momentul depunerii
cererii de sprijin la APIA, potențialii
beneficiari
pot
prezenta
documente
doveditoare ale dreptului de utilizare a
terenului cu alt/altă obiect/destinație a
terenului decât crearea de suprafețe
împădurite/suprafețe împădurite și care să fie
valabile la data depunerii cererii de sprijin;
ulterior, la semnarea și depunerea
angajamentului, beneficiarii schemei de
ajutor de stat vor prezenta documentele
doveditoare ale dreptului de utilizare a
terenului încheiate pentru o perioadă de cel
puțin 14 ani și având ca obiect/destinație a
terenului
crearea
de
suprafețe
împădurite/suprafețe împădurite.”
......................................................................

2.2. Criterii privind eligibilitatea terenurilor

2.2. Criterii privind eligibilitatea terenurilor

……………………………………………….
”Următoarele categorii de terenuri NU sunt eligibile
pentru schema de ajutor de stat:

………………………………………………
”Următoarele categorii de terenuri NU sunt
eligibile pentru schema de ajutor de stat:

• terenuri grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare
Pag.8 - 9

6.
Pag.10

în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor
cadastrelor locale
………………………………………………
 terenurile agricole pentru care există
angajamente în derulare pentru agro-mediu şi
climă”
………………………………………………
2.3. Tipul, intensitatea şi valoarea maximă a
sprijinului
...........................................................................
”- la nivel de unitate amenajistică toate lucrările de
înființare a plantației să se realizeze într-o singură
perioadă, cuprinsă între 1 septembrie anul n și 30
aprilie anul n+1; această perioadă poate fi devansată
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• terenuri grevate de sarcini, conform evidenţelor
cadastrelor locale
………………………………………………
 terenurile agricole pentru care există
angajamente în derulare pentru agro-mediu şi
climă și agricultură ecologică”
………………………………………………
2.3. Tipul, intensitatea şi valoarea maximă a
sprijinului
……………………………………………..
”- la nivel de unitate amenajistică toate lucrările
de înființare a plantației să se realizeze într-o
singură perioadă, cuprinsă între 1 septembrie anul

S-au exclus terenurile
grevate de gajuri și s-a
adăugat și agricultura
ecologică

Reformulare

sau întarziată în functie de condițiile meteo. În aceste
situații persoanele fizice care au calitatea de diriginte
de șantier, și persoanele juridice atestate de
autoritatea naţională în domeniul silviculturii
conform OMMAP nr. 1763/2015 sau OMMP nr.
718/2010 vor motiva punctual și detaliat în Ordinul
de demarare a lucrării de înfiinţare a plantației și/sau
în Nota de constatare a finalizării lucrărilor de
înfiinţare a plantaţiei necesitatea devansării sau
întârzierii perioadei de înființare a plantației.”
...........................................................................

n și 30 aprilie anul n+1; data de 30 aprilie poate
fi depășită în cazul în care condițiile meteo nu
permit realizarea lucrărilor. În această situație
persoanele fizice care au calitatea de diriginte de
șantier și persoanele juridice atestate de
autoritatea naţională în domeniul silviculturii
conform OMMAP nr. 1763/2015 sau OMMP nr.
718/2010 vor motiva punctual și detaliat în Ordinul
de demarare a lucrării de înfiinţare a plantației
și/sau în Nota de constatare a finalizării lucrărilor
de înfiinţare a plantaţiei necesitatea depășirii
termenului de 30 aprilie.”
………………………………………………
2.3. Tipul, intensitatea şi valoarea maximă a
sprijinului

7.
2.3. Tipul, intensitatea şi valoarea maximă a
sprijinului
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...........................................................................
”În cazul apariţiei unui eveniment produs de factori
biotici sau abiotici până la momentul realizării
primei lucrări de întreţinere a plantaţiei, constatat
conform prevederilor Ordinului MADR nr.766/2007
de către autorităţile publice desemnate, dacă
pierderile de puieţi depăşesc pragul de 20% din
totalul de puieţi plantaţi la nivel de u.a., costurile cu
refacerea plantaţiei vor acoperi 75% din costul
standard legat de lucrările pentru înfiinţarea plantaţiei
pe terenuri agricole. În acest caz, costurile de
întreţinere a plantaţiei din primul an vor fi plătite
proporţional cu suprafaţa plantaţiei neafectate de
evenimentul produs de factori biotici sau abiotici pe
u.a.. Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor
cu refacerea plantaţiei beneficiarul va trebui să
demonstreze că lucrările iniţiale de înfiinţare a
plantaţiei au fost planificate şi executate în
conformitate cu prevederile normelor tehnice nr. 1
sau 2, pe fiecare u.a., după caz.”
...........................................................................

Pag.12

........................................................................
”În cazul apariţiei unui eveniment produs de factori
biotici sau abiotici până la momentul realizării
celei de a doua lucrări de întreţinere a plantaţiei,
constatat conform prevederilor Ordinului MADR
nr.766/2007 de către autorităţile publice
desemnate, dacă pierderile de puieţi depăşesc
pragul de 20% din totalul de puieţi plantaţi la nivel
de u.a., beneficiarul poate solicita costurile cu
refacerea plantaţiei pentru suprafața din u.a.
afectată.
În acest caz, costurile de întreţinere a plantaţiei
din primul sau din cel de al doilea an, după caz,
vor fi plătite proporţional cu suprafaţa plantaţiei
neafectate de evenimentul produs de factori biotici
sau abiotici pe u.a.
În cazul în care evenimentul produs de factori
biotici sau abiotici are loc înainte de efectuarea
primei lucrări de întreținere a plantației, costurile
de întreținere a plantației din primul an vor fi plătite
proporțional cu suprafața plantației neafectată de
evenimentul produs de factori biotici sau abiotici.
În cazul în care evenimentul produs de factori
biotici sau abiotici are loc după efectuarea primei

S-a efectuat modificarea
pentru termenul privind
apariția
evenimentelor
produse de factori biotici și
abiotici și s-au introdus
explicații privind modul de
acordare a sprijinului în
cazul în care evenimentul se
produce în anul 1 sau 2 de la
înființarea
plantației
(conform
modificărilor
legislative)

8.

lucrări de întreținere a plantației, dar înainte de
efectuarea celei de a doua lucrări de întreținere a
plantației, costurile de întreținere a plantației din
anul doi vor fi plătite proporțional cu suprafața
plantației neafectată de evenimentul produs de
factori biotici sau abiotici.
Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor cu
refacerea plantaţiei beneficiarul va trebui să
demonstreze că lucrările iniţiale de înfiinţare a
plantaţiei au fost planificate şi executate în
conformitate cu prevederile normelor tehnice nr. 1
sau 2, pe fiecare u.a., după caz.”
........................................................................
2.3. Tipul, intensitatea şi valoarea maximă a
sprijinului

2.3. Tipul, intensitatea şi valoarea maximă a
sprijinului
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...........................................................................
”Evenimentul produs de factori biotici sau abiotici va
fi invocat numai în cazul u.a.-rilor pentru care s-a
finalizat integral procesul de înființare a plantației.
Acesta va fi documentat in conformitate cu
prevederile Ordinului MADR nr. 766/2007 aplicabile
lucrărilor de împăduriri. Semnalarea aparitiei
evenimentului produs de factori biotici sau
abiotici se face imediat de către beneficiar la GF și
APIA, în scris. Actele doveditoare emise de
autorităţile competente se transmit la APIA în termen
de maximum 15 zile lucrătoare de la data emiterii
acestora.”
...........................................................................
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9.
2.3. Tipul, intensitatea şi valoarea maximă a
sprijinului

Pag.1013

.......................................................................
Nu a existat în ghidul acreditat
………………………………………………

.......................................................................
”Evenimentul produs de factori biotici sau abiotici
va fi invocat numai în cazul u.a.-rilor pentru care sa finalizat integral procesul de înființare a
plantației. Acesta va fi documentat in conformitate
cu prevederile Ordinului MADR nr. 766/2007
aplicabile lucrărilor de împăduriri. Semnalarea
aparitiei evenimentului produs de factori biotici
sau abiotici se face în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data apariţiei evenimentului la
GF și APIA, în scris. Actele doveditoare emise de
autorităţile competente se transmit la APIA în
termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data
emiterii
acestora.”
........................................................................
2.3. Tipul, intensitatea şi valoarea maximă a
sprijinului
......................................................................

Pag.13

Costurile privind împrejmuirea plantațiilor
forestiere se acordă pe fiecare suprafață compactă
împădurită eligibilă pentru care s-a realizat
înființarea plantației.

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

S-a intodus termen de 5 zile
lucrătoare de la data
apariției
evenimentului
pentru
semnalarea
evenimentului la APIA și
GF

S-a introdus modificarea
referitoare la lucrarea de
împrejmuire
conform
modificărilor legislative

2.3. Tipul, intensitatea şi valoarea maximă a
sprijinului

10.

2.3. Tipul, intensitatea şi valoarea maximă a
sprijinului
...........................................................................

Pag.1013

”Valorile costurilor standard pe tipuri de terenuri şi
forme de relief, aferente proiectului tehnic de
împădurire, lucrărilor de înfiinţare, lucrărilor de
întreţinere, lucrărilor de îngrijire şi compensaţiilor
pentru acoperirea pierderilor de venit sunt prezentate
în tabelul 1.”

Pag.13

........................................................................
”Valorile costurilor standard utilizate pentru
evaluarea și selecția cererilor de sprijin aferente
sesiunii 2/2017, pe tipuri de terenuri şi forme de
relief, aferente proiectului tehnic de împădurire,
lucrărilor de înfiinţare, lucrărilor de împrejmuire,
lucrărilor de întreţinere, lucrărilor de îngrijire şi
compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor de
venit sunt prezentate în tabelul 1.”
.......................................................................
Tabelul 1. Nivelul costurilor standard pentru
lucrările de împădurire:
- S-a introdus lucrarea de împrejumuire cu costurile
aferente;
- S-a înlocuit ”Îngrijire anii 7 sau 8” și Îngrijire anii
10 sau 11 cu Îngrijire 1 respectiv cu Îngrijire 2;
- S-a eliminat componenta PD – Plata unică pe
suprafață.

...........................................................................
Tabelul 1. Nivelul costurilor standard pentru
lucrările de împădurire:
..........................................................................

S-a efectuat precizarea
privind costurile standard
utilizate pentru estimarea
valorii publice a cererii de
sprijin dar și pentru
stabilirea valorii cererilor
de plată;
S-a modificat tabelul 1
privind costurile standard
prin introducerea costurilor
aferente
lucrării de
împrejmuire; s-au efectuat
precizări referitoare la
eligibilitatea lucrărilor de
îngrijire; s-au eliminat din
pierderea de venit costurile
aferente PD

2.3. Tipul, intensitatea şi valoarea maximă a
sprijinului

11.

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

2.3. Tipul, intensitatea şi valoarea maximă a
sprijinului

Pag.1013

.........................................................................
Nu a existat în ghidul acreditat

Pag.14

”Valorile din tabelul 1 conțin TVA, cu excepția
marjei nete standard. La depunerea cererii de plată
aceste valori se vor ajusta în funcție de statutul
beneficiarului în ceea ce privește dreptul de
deducere a TVA, conform legislației naționale în
vigoare. Valorile ajustate sunt prezentate la
subcap. 3.4 Dosarul cererii de plată. Plata.”
…………………………………………………….

S-au introdus precizări
referitoare la costurile
standard acordate în funcție
de mecanismul de deducere
a TVA

2.4. Costuri eligibile

12.

………………………………………………

2.4. Costuri eligibile
………………………………………………
(3) Nu a existat prevederea în această versiune
………………………………………………..

(3) costuri standard aferente împrejmuirii plantației
forestiere. Împrejmuirea plantației forestiere va fi
prevăzută în proiectul tehnic în cazurile în care
aceasta este identificată ca fiind necesară;
………………………………………………

(4) costurile standard pentru cele trei tipuri de forme
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de relief (câmpie, deal, munte) pentru două lucrări
de îngrijire a arboretelor, prima lucrare efectuată
în anul 7 sau 8, iar cea de a doua în anul 10 sau 11
(din cadrul celor 12 ani pentru care se acordă Prima
2), efectuate după închiderea stării de masiv;
...........................................................................
(5) costuri standard aferente compensaţiilor pentru
acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a
împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o
perioadă de 12 ani și reprezintă suma dintre:
Componenta PD - cuantumul plății unice pe suprafaţă
aferent ultimului an de campanie integrală a cererii
unice de plată și marja netă standard - 190 euro/ha;
………………………………………………..
(6) costuri pentru refacerea plantației în cazul
apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau
abiotici până la momentul realizării primei lucrări
de întreţinere a plantaţiei din cursul primului an de
împădurire (Conform precizărilor de la Cap.2.3);
…………………………………………….
(7) costuri standard legate de lucrările de întreţinere a
plantaţiei pentru anul I pentru suprafaţa plantaţiei
neafectată de un eveniment produs de factori biotici
sau abiotici, în cazul refacerii plantaţiei ca urmare a
apariţiei unui astfel de eveniment.
………………………………………………..

Pag.14

S-a introdus modificarea
referitoare la lucrările de
împrejmuire;

(5) costurile standard pentru cele trei tipuri de
forme de relief (câmpie, deal, munte) pentru
maximum două lucrări de îngrijire a
arboretelor, efectuate după închiderea stării de
masiv;
........................................................................

S-a efectuat modificarea
referitoare la lucrările de
îngrijire și anii eligibili
aferenți acestor lucrări

(6) costuri standard aferente compensaţiilor pentru
acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a
împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o
perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a
plantației;

S-a exclus din pierderea de
venit componenta PD;

………………………………………………
(7) costuri pentru refacerea plantației în cazul
apariţiei unui eveniment produs de factori biotici
sau abiotici până la momentul realizării celei de
a doua lucrări de întreţinere a plantaţiei din
cursul primului an de împădurire (Conform
precizărilor de la Cap.2.3);
………………………………………………
(8) costuri standard legate de lucrările de
întreţinere a plantaţiei pentru anul 1 sau pentru
anul 2, după caz, pentru suprafaţa plantaţiei
neafectată de un eveniment produs de factori
biotici sau abiotici, în cazul refacerii plantaţiei ca
urmare a apariţiei unui astfel de eveniment până la
efectuarea celei de a doua lucrări de întreținere a
plantației.”

S-a corelat eligibilitatea la
plată a costurilor aferente
înființării
plantației
și
lucrărilor de întreținere cu
perioada în care se
manifestă
evenimentul
produs
de
factori
biotici/abiotici

…………………………………………….

13.

Pag.13

14.

Pag.1314

15.
Pag.14

2.5. Alte condiţii de acordare a sprijinului

2.5. Alte condiţii de acordare a sprijinului

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

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

”Lucrările de împădurire, până la atingerea stării de
masiv, se vor executa în baza unui proiect tehnic de
împădurire care va respecta Normele tehnice nr. 1 (în
cazul realizării de trupuri de pădure) sau Normele
tehnice nr. 2 (în cazul realizării de perdele forestiere
de protecţie)...”
………………………………………………..

”Lucrările de împădurire, respectiv lucrările de
înființare, împrejmuire și întreținere, se vor
executa în baza unui proiect tehnic de împădurire
care va respecta Normele tehnice nr. 1 (în cazul
realizării de trupuri de pădure) sau Normele
tehnice nr. 2 (în cazul realizării de perdele
forestiere de protecţie)...”
........................................................................

2.5. Alte condiţii de acordare a sprijinului
...........................................................................
”Lista persoanelor fizice sau persoane juridice de
specialitate atestate de autoritatea naţională în
domeniul silviculturii pentru proiectarea lucrărilor de
regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor,
lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi a lucrărilor
de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic este
publicată pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor, domeniul „Informare publică”, categoria
„Înregistrări
–
atestări”.
(http://www.mmediu.ro/categorie/inregistrariatestari/53).
...........................................................................
2.5. Alte condiţii de acordare a sprijinului
...........................................................................
”Lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere se vor
realiza în maximum 2 ani de la data semnării
contractului de finanţare. ”
.........................................................................

Pag.14

Pag.15

Pag.15

2.5. Alte condiţii de acordare a sprijinului
........................................................................
”Lista persoanelor fizice sau persoane juridice de
specialitate atestate de autoritatea naţională în
domeniul silviculturii pentru proiectarea lucrărilor
de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi
plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor,
precum şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din
domeniul silvic este publicată pe site-ul
Ministerului
Apelor
şi
Pădurilor,
(www.apepaduri.gov.ro/paduri).
………………………………………………..

2.5. Alte condiţii de acordare a sprijinului
........................................................................
”Lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere și de
împrejmuire se vor realiza în maximum 2 ani de la
data semnării angajamentului. ”
........................................................................

S-a modificat adresa site –
ului conform formulei
guvernamentale actuale

S-a efectuat modificarea
referitoare la eligibilitatea
lucrărilor de îngrijire

Anii de efectuare a lucrărilor de îngrijire a
arboretelor sunt cei prevăzuți în proiectul tehnic de
împădurire. ”
.......................................................................

Prima lucrare de îngrijire se va efectua în anul 7 sau
8, iar cea de a doua lucrare de îngrijire a arboretelor
se va realiza în anul 10 sau 11, conform proiectului
tehnic de împădurire. ”

16.
2.5. Alte condiţii de acordare a sprijinului

Pag.14

...........................................................................
”Până la vârsta exploatabilităţii precizată în proiectul tehnic
de împădurire, suprafaţa care face obiectul proiectului de
împădurire nu va mai putea beneficia de nicio plată
acordată pe suprafaţă agricolă prin intermediul IACS, cu
excepția situației în care beneficiarul solicită, înainte de
demararea lucrărilor de înființare a plantației, rezilierea
contractului de finanțare pentru împădurirea suprafeței care
face obiectul proiectului tehnic de împădurire sau în situația
în care se convine rezilierea/amendarea contractului de
finanțare în caz de forță majoră, constatată conform
prevederilor legale şi în temeiul Ordinului MADR nr.
857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat
"Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe
împădurite”, art.29 alin (2) lit. a) şi b).”

Pag.15

2.5. Alte condiţii de acordare a sprijinului
.......................................................................
”Dacă suprafața de pădure creată în baza schemei
este defrișată pe parcursul derulării sau după
finalizarea angajamentului, cu excepția situațiilor
de forță majoră, aceasta nu va mai beneficia de
nicio plată acordată pe suprafață agricolă prin
intermediul IACS până la vârsta exploatabilității
precizată în proiectul tehnic.”
........................................................................

Conform modificărilor
legislative

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

17.

Pag.16

CAPITOLUL 3 ACCESAREA FONDURILOR
NERAMBURSABILE
ACORDATE PENTRU
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ”SPRIJIN
PENTRU PRIMA ÎMPĂDURIRE ȘI CREAREA
DE SUPRAFEŢE ÎMPĂDURITE”
...........................................................................
Nu a existat în ghidul acreditat

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

CAPITOLUL 3 ACCESAREA FONDURILOR
NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ”SPRIJIN
PENTRU PRIMA ÎMPĂDURIRE ȘI CREAREA
DE SUPRAFEŢE ÎMPĂDURITE”
Pag.21-22
...........................................................................
”Lucrările de împrejmuire a plantației vor fi
prevăzute în proiectul tehnic, acolo unde acestea
sunt necesare, la nivel de suprafață compactă (trup
de pădure). Necesitatea efectuării lucrărilor de
împrejmuire va fi justificată. Împrejmuirea se va
realiza pentru întregul contur al trupului și poate

S-au intodus precizări
referitoare la: împrejmuirea
plantației,
modul
de
acordare a sprijinului pentru
lucrarea de împrejmuire în
cazul existenței unei limite
comune a zonelor compacte
împrejmuite și modificarea
proiectului tehnic

cuprinde porți de acces cu o lățime de maximum 6
metri fiecare și vor fi prevăzute în proiectul tehnic.
Caracteristicile tehnice ale tipurilor de împrejmuiri
acceptate sunt prezentate în Anexa 31 - Tipuri de
împrejmuiri eligibile.

...................................................................
Pentru evitarea dublei finanțări, în cazul în care
prin accesarea sM8.1 un beneficiar va realiza o
suprafață compactă împădurită, care are o limită
comună cu o altă suprafață compactă împădurită
aparținând altui beneficiar, împrejmuirea va fi
finanțată integral beneficiarului care a finalizat
primul lucrarea de împrejmuire. În acest sens,
acesta va prezenta documente justificative care să
ateste execuția și finalizarea lucrării de
împrejmuire.
Celuilalt/celorlalți beneficiari învecinați li se va
finanța împrejmuirea mai puțin cu valoarea
aferentă părții comune, calculată ca procent în
funcție de lungimea totală a perimetrului
împrejmuirii.
La depunerea Declarației privind modificarea
cererii de sprijin (completarea proiectului tehnic de
împădurire sau/și solicitarea lucrărilor de îngrijire)
– Anexa 18c, APIA va verifica, în IPA Online,
beneficiarii care au bifat, în Declarație, opțiunea ”
Completarea proiectului tehnic de împădurire cu
lucrările de împrejmuire” și va notifica solicitanții
care se regăsesc în situația de a avea limită comună
a zonelor compacte care urmează a fi împrejmuite,
în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la
depunerea Declarației pentru a-i anunța cu privire
la situația existentă și la modalitatea de acordare a
sprijinului pentru această lucrare.
Împrejmuirea se va menține în stare funcțională cel
puțin pe perioada de implementare a
angajamentului, răspunderea pentru partea comună
aparținând în totalitate beneficiarului care a primit
finanțarea integrală a împrejmuirii.”

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

În cazul în care modificarea schemei de ajutor de
stat necesită modificarea proiectului tehnic, acesta
se completează cu următoarele subcapitole:
2.2.4.2.3. Necesitatea și descrierea lucrării de
împrejmuire a plantației, 3.3.Împrejmuirea
plantației, IV. Costurile investiţiei, V. Graficul
general de realizare a plantaţiei, 6.3 Împrejmuirea
plantației,Volumul II – Piese desenate 5. Modelul
de împrejmuire.
Modificările efectuate se vor depune la GF și se vor
anexa la proiectul tehnic de împădurire existent;
modificările vor face obiectul unui aviz
suplimentar emis de către GF care va fi însoțit de o
nouă Fișă rezumativă care va conține și
modificările referitoare la împrejmuire, conform
Anexei 7.
Avizul suplimentar și Fișa rezumativă se depun de
către solicitant la CJ APIA împreună cu formularul
de modificare a cererii de sprijn – Anexa 10c, în
termenele comunicate de CJ APIA prin Notificare
– Anexa 18a.”
……………………………………………….
3.1.3 Modificarea cererilor de sprijin

18.

Nu a existat în ghidul acreditat
Pag.24-26

În cazul în care înainte de semnarea
angajamentului intervin modificări legislative
privind accesarea schemei de ajutor de stat, toți
solicitanții schemei de ajutor de stat ale căror cereri
de sprijin au fost declarate eligibile sau neeligibile
de către CJ APIA prin Raportul de selecție
preliminar sunt notificați – Anexa 18a - Notificare
privind rezultatul selecției preliminare și
modificarea cererii de sprijin, cu privire la:
- rezultatele selecției preliminare;
- termenul de depunere a contestațiilor;
- modificările fișei măsurii, respectiv a schemei de
ajutor de stat aferentă măsurii, aplicabile fără ca
solicitanții să aibă opțiunea de a alege aplicarea
acestora;

S-a dezvoltat un nou
subcapitol referitor la
modificarea cererii de
sprijin

- posibilitatea modificării cererii de sprijin, , în
cazul în care modificările fișei măsurii, respectiv a
schemei de ajutor de stat aferentă măsurii, sunt
aplicabile solicitanților prin opțiunea acestora.
- depunerea Anexei 18c -Declarația privind
modificarea cererii de sprijin (completarea
proiectului tehnic de împădurire sau/și solicitarea
lucrărilor de îngrijire).
Declarația – Anexa 18c - este depusă de către:
- solicitanții declarați eligibili în Raportul de
selecție preliminar – indiferent dacă depun sau nu
contestație și indiferent dacă optează pentru
modificarea proiectului tehnic sau nu;
- solicitanții declarați neeligibili în Raportul de
selecție preliminar care depun contestație
indiferent dacă optează pentru modificarea
proiectului tehnic sau nu.
Solicitanții eligibili/neeligibili pot depune
contestaţii cu privire la elemente legate de
eligibilitate, punctarea unui/unor criterii de selecție
(în cazul în care acesta se determină) și valoarea
sprijinului în termen de maximum 10 zile
lucrătoare de la publicarea Raportului de selecţie
preliminar pe pagina de internet a APIA.
Contestaţia (Anexa 16), semnată de solicitant, este
despusă la registratura Centrului judeţean APIA
unde a fost depusă cererea de sprijin.
Solicitanții declarați eligibili care sunt de acord cu
rezultatele selecției din Raportul de selecție
preliminar și nu intenționează să depună
Contestație pot depune Declarația privind
modificarea cererii de sprijin (completarea
proiectului tehnic de împădurire sau/ și solicitarea
lucrărilor de îngrijire) în termen de 2 zile lucrătoare
de la primirea Notificării (Anexa 18a).
Solicitanții declarați eligibili/neeligibili în
Raportul de selecție preliminar care depun
Contestație vor depune odată cu formularul de
contestație și Declarația (Anexa 18c).
Modificarea/completarea proiectului tehnic, pentru
solicitanții eligibili indiferent dacă depun sau nu
contestație se va efectua în termen de maximum 15
zile lucrătoare de la depunerea Declarației pentru

modificarea cererii de sprijin privind completarea
proiectului tehnic de împădurire sau/ și solicitarea
lucrărilor de îngrijire - Anexa 18c.
Modificarea/completarea proiectului tehnic, pentru
solicitanții neeligibili care au depus contestație și
optează pentru modificarea proiectului poate fi
inițiată (de către solicitanți) imediat după primirea
Notificării privind rezultatul contestației - Anexa
17 – Notificare privind rezultatul contestației și
numai dacă rezultatul este în favoarea acestora. În
cazul acestor solicitanți, finalizarea modificărilor
la proiect și depunerea în vederea avizării la GF se
va realiza în termen de maximum 10 zile
lucrătoare de la primirea Notificării – Anexa 17.
Dacă după primirea Notificării – Anexa 18a,
solicitantul împreună cu proiectantul stabilesc
necesitatea efectuării lucrării de împrejmuire a
plantației forestiere iar beneficiarul optează pentru
suplimentarea sprijinului cu această lucrare,
solicitantul:
completează
proiectul
tehnic
de
împădurire
pentru
capitolele
aferente
lucrărilor/descrierii acestora precum și costurilor
aferente – conform subcap. 3.1 Completarea,
depunerea şi verificarea dosarului cererii de sprijin,
pct. B. Elaborarea proiectului tehnic de împădurire;
transmite la GF completările proiectului
tehnic de împădurire însoțite de Solicitarea
avizului suplimentar (Anexa 7a) prin care solicită
emiterea avizului suplimentar (Anexa 7b) aferent
lucrării de împrejmuire; completarea proiectului
tehnic și depunerea la GF a completărilor împreună
cu solicitarea pentru eliberarea avizului
suplimentar și a Fișei rezumative revizuite se
realizează în termen de maximum 15 zile
lucrătoare de la depunerea Declarației (Anexa 18a)
sau în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la
comunicarea rezultatului contestației (Anexa 17);
fișa rezumativă revizuită, la cap.V va cuprinde
valoarea, în euro, a lucrării de împrejmuire ca total
sume aferente zonelor compacte împrejmuite. De
asemenea, fișa rezumativă va fi însoțită de un
document care va conține defalcarea tabelară

pentru fiecare fiecare u.a. pentru care se realizează
împrejmuirea (numărul șu suprafața pentru fiecare
u.a.).
avizul suplimentar însoțit de o nouă Fișă
rezumativă se depun de către solicitant la CJ APIA
împreună cu formularul de modificare a cererii de
sprijn – Anexa 10c - Solicitarea de modificare a
cererii de sprijin, în termen de 5 zile lucrătoare de
la emiterea avizului suplimentar de către GF; în
formularul Anexa 10c suma estimată aferentă
lucrării de împrejmuire se calculează ca total sume
aferente fiecărei zone compacte împrejmuite cu
excluderea suprafețelor declarate de APIA ca
neeligibile.
Beneficiarii care, după primirea Notificării –
Anexa 18a, se regăsesc în categoria solicitanților
care au avut prevăzute în proiectul tehnic lucrările
de îngrijire în alți ani decât anii 7/8 și/sau 10/11 și
nu au solicitat sprijin în cererea de sprijin, odată cu
depunerea Declarației, vor depune la CJ APIA
formularul de modificare a cererii de sprijin –
Anexa 10c pentru solicitarea sprijinului aferent
lucrărilor de îngrijire; depunerea formularului de
modificare se va efectua în termenul stabilit de
APIA prin Notificare. În cazul în care solicitantul
optează numai pentru sprijinul aferent lucrărilor de
îngrijire a plantației forestiere, acesta va completa
numai secțiunea aferentă din formularul de
modificare a cererii de sprijin (Anexa 10c din
Ghidul solicitantului).
În cazul în care aplicantul solicită atât sprijinul
pentru îngrijirea plantației forestiere cât și cel
aferent lucrărilor de împrejmuire, acesta va
completa și depune la CJ APIA formularul de
modificare a cererii de sprijin, numai după
completarea proiectului tehnic cu lucrarea de
împrejmuire și obținerea avizului suplimentar și a
Fișei rezumative revizuite de la GF.

3.2 Selecţia proiectelor

19.

Pag.23

La încheierea etapei de verificare a condiţiilor de
eligibilitate, cererile de sprijin pot fi declarate
eligibile sau neeligibile. Cererile de sprijin declarate
eligibile parcurg în continuare etapa de selecţie în
baza prevederilor Ordinului MADR 362/2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului
de verificare a contestaţiilor pentru cererile de sprijin
aferente schemelor de ajutor de stat "Sprijin pentru
prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”
şi "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi
conservarea pădurilor”, aferente Măsurii 8 „Investiţii
în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea
viabilităţii pădurilor, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi
crearea de suprafeţe împădurite” şi Măsurii 15
”Servicii de silvomediu, servicii climatice şi
conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 ”Plăţi pentru
angajamente de silvo-mediu”, din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)
(ROF).

3.2 Selecţia proiectelor

Pag.26

La încheierea etapei de verificare a condiţiilor de
eligibilitate, cererile de sprijin pot fi declarate
eligibile sau neeligibile. Cererile de sprijin
declarate eligibile, inclusiv cererile de sprijin
declarate eligibile modificate prin Anexa 10c –
Solicitarea de modificare a cererii de sprijin
(solicitarea sprijinului aferent lucrărilor de
împrejmuire a plantației sau/și solicitarea
sprijinului aferent lucrărilor de îngrijire a
plantației) parcurg în continuare etapa de selecţie
în baza prevederilor ROF.

S-a adaptat paragraful la
procedura de modificare a
cererii de sprijin

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

...................................................................
3.2.3 Selecţia proiectelor şi soluţionarea
contestaţiilor

20.

Pag.33

3.2.3 Selecţia proiectelor şi soluţionarea
contestaţiilor
..........................................................................
Rezultatele procesului de selecție preliminar vor fi
notificate solicitanților de către APIA (Anexa 15).
........................................................................

Pag.36-37

Prin aplicarea criteriilor de selecție fiecare cerere
de sprijin eligibilă, după caz, primește un punctaj.
Cererile
de
sprijin,
statutul
de
eligibilitate/neeligibilitate, precum și punctajele
aferente pentru cererile de sprijin eligibile vor fi
incluse în Raportul de selecţie preliminar, care va
fi publicat pe site-ul APIA www.apia.org.ro.
Acordarea punctajelor se efectuează în
conformitate cu alin.(7), art.6 – Primirea și
evaluarea cererilor de sprijin din ROF – aprobat
prin OMADR nr.840/7.05.2018: în cazul în care
valoarea publică a cererilor de sprijin depuse într-o
sesiune (calculată prin însumarea valorilor anuale
estimate a fi solicitate pentru finanțare prin cererile
de plată care vor fi depuse în perioada cuprinsă
între 1 ianuarie a anului în care sunt depuse cererile
de sprijin la APIA și 31 decembrie 2023) este egală

S-a efectuat modificarea
referitoare la fluxul de
selecție în condițiile
efectuării modificărilor la
cerere

sau mai mică decât valoarea alocării sesiunii de
depunere a cererilor de sprijin, determinarea
punctajului în baza criteriilor de selecție nu se
realizează.
Rezultatele procesului de selecție preliminar vor fi
notificate solicitanților de către APIA (Anexa 18a)
conform prevederilor de la subcap. 3.1.3 Modificarea cererilor de sprijin.
După implementarea modificărilor conform
legislației în vigoare, APIA emite Raportul de
selecție preliminar revizuit iar beneficiarii
eligibili/neeligibili vor fi notificați cu privire la
rezultatele selecției prin Anexa 15 - Notificare
privind rezultatul selecției preliminare conform
Raportului de selecție preliminar revizuit.
Ca urmare a transmiterii Anexei 15, solicitanții
eligibili din sesiunea 2/2017 care au modificat
proiectul tehnic de împădurire pot depune
contestații cu privire la elemente referitoare la
eligibilitatea lucrărilor de împrejmuire și valoarea
sprijinului (impactat de componenta referitoare la
valoarea lucrărilor de împrejmuire) în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea
Raportului de selecţie preliminar revizuit pe pagina
de internet a APIA.
Contestaţia (Anexa 16), semnată de solicitant, este
despusă la registratura Centrului judeţean APIA
unde a fost depusă cererea de sprijin.
Pentru analiza și soluționarea contestațiilor nu se
mai solicită documente suplimentare.
Orice documente suplimentare se solicită în etapa
de verificare a criteriilor de eligibilitate! După
stabilirea status-urilor ”eligibil”/”neeligibil” nu se
mai pot solicita documente în vederea punctării
dosarelor sau soluționării contestațiilor.
Nu vor fi luate în considerare la analizarea
contestației decât documentele existente în dosar la
data depunerii cererii de sprijin.
Nu vor fi luate în considerare la analizarea
contestației decât documentele existente în dosar la
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data depunerii cererii de sprijin sau solicitate de CJ
APIA pe parcursul etapei de evaluare.
Raportul Comisiei de contestaţii cuprinzând
rezultatele contestaţiilor va fi postat pe pagina de
internet APIA în aproximativ 40 de zile lucrătoare
de la finalizarea perioadei de depunere a
contestaţiilor pentru Raportul de selecție
preliminar/în termen de 15 zile lucrătoare de la
finalizarea perioadei de depunere a contestaţiilor
pentru Raportul de selecție preliminar revizuit.
Rezultatele procesului de analizare a contestațiilor
vor fi notificate solicitanților de către APIA
(Anexa 17).
3.3 Semnarea angajamentelor. Restituirea
proiectelor neselectate

3.3 Contractarea fondurilor. Restituirea proiectelor
neselectate
...........................................................................
Rezultatele procesului de selecție a cererilor de
sprijin prezentate în Raportul de selecție parțial și
Raportul de selecție final, după caz, vor fi notificate
solicitanților de către APIA, în vederea semnării
contractului de finanţare (Anexa 11 – Contract de
finanţare).
.........................................................................
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Verificările pe teren a lucrărilor de înfiinţare,
întreţinere și îngrijire a plantaţiei, precum și
verificările de menţinere a plantaţiei şi respectarea
ecocondiţionalităţii, se efectuează de către
reprezentanţii APIA, GF şi AFIR, după caz.
..........................................................................

Nu a existat în ghidul acreditat
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Rezultatele procesului de selecție a cererilor de
sprijin prezentate în Raportul de selecție parțial și
Raportul de selecție final, după caz, vor fi
notificate solicitanților de către APIA, în vederea
semnării
angajamentului
(Anexa
11
–
”Angajament privind acordarea sprijinului
financiar prin Schema de ajutor de stat "Sprijin
pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe
împădurite”, aferentă măsurii 8 „Investiţii în
dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea
viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri
şi crearea de suprafeţe împădurite”, din Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în
cadrul Sesiunii 2/2017”).
La semnarea angajamentelor solicitanții prezintă la
CJ APIA:
- Carte de identitate;
- Documentele privind dreptul de utilizare a
terenului pentru beneficiarii care nu sunt
proprietarii terenurilor destinate împăduririi – dacă
la momentul depunerii cererii de sprijin acestea nu
au avut ca obiect „crearea de suprafețe
împădurite/suprafețe împădurite” și/sau aceste
documente au fost reînnoite;
- Documentul final emis de autoritățile de protecția
mediului în urma parcurgerii procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului și, după caz,

S-a înlocuit Contractul de
finanțare cu Angajamentul

S-au introdus documentele
care se depun la semnarea
angajamentului;

În cazul în care solicitantul a prezentat deja
documentul final emis de autorităţile de protecţia
mediului în urma parcurgerii procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi, după caz, evaluare
adecvată a efectelor potenţiale ale împăduririi asupra
ariilor naturale protejate de interes comunitar, acesta
se prezintă la sediul Centrului judetean la care a depus
cererea de sprijin, în termen de 20 zile lucrătoare de
la primirea notificării (Anexa 18), pentru semnarea
Contractului de finanţare.
.....................................................................
După expirarea termenelor precizate, contractul de
finanțare nu mai poate fi semnat.
.........................................................................
Nerespectarea de către beneficiar a termenilor din
contractul de finanţare, precum şi a celor asumate
prin cererile de plată depuse, determină sancţiuni de
reducere a plăților, excluderi de la plată și/sau
recuperarea plăților efectuate pentru înfiinţarea,
întreţinerea şi îngrijirea plantaţiei, precum şi pentru
pierderea de venit agricol.
Verificările pe teren a lucrărilor de înfiinţare,
întreţinere și îngrijire a plantaţiei, precum și
verificările de menţinere a plantaţiei şi respectarea
ecocondiţionalităţii, se efectuează de către
reprezentanţii APIA, GF şi AFIR, după caz.

În situaţia în care beneficiarul este eligibil numai
pentru acordarea Primei 1, va continua să
implementeze prevederile Proiectului tehnic de

evaluare adecvată a efectelor potențiale ale
împăduririi asupra ariilor naturale protejate de
interes comunitar;
- Anexa 3 – refăcută – conform prezentului ghid.
În cazul în care solicitantul a prezentat deja
documentul final emis de autorităţile de protecţia
mediului în urma parcurgerii procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi, după caz,
evaluare adecvată a efectelor potenţiale ale
împăduririi asupra ariilor naturale protejate de
interes comunitar, acesta se prezintă la sediul
Centrului judetean la care a depus cererea de
sprijin, în termen de 20 zile lucrătoare de la
primirea notificării (Anexa 18b), pentru semnarea
angajamentului.
....................................................................... După
expirarea termenelor precizate, angajamentul mai
poate fi semnat decât în situații speciale
independente de voința solicitantului, cu aprobarea
Directorului General al APIA.
........................................................................
Nerespectarea
de
către
beneficiar
a
angajamentului, fișei măsurii, schemei de ajutor
de stat, ghidului solicitantului, precum şi a celor
asumate prin cererile de plată depuse, determină
sancţiuni de reducere a plăților, excluderi de la
plată și/sau recuperarea plăților efectuate pentru
înfiinţarea, întreţinerea şi îngrijirea plantaţiei,
precum şi pentru pierderea de venit agricol.
Verificările pe teren a lucrărilor de înfiinţare,
împrejmuire, întreţinere și îngrijire a plantaţiei,
precum și verificările de menţinere a plantaţiei şi
respectarea ecocondiţionalităţii, se efectuează de
către reprezentanţii APIA, GF şi AFIR, după caz.
........................................................................
În situaţia în care beneficiarul este eligibil numai
pentru acordarea Primei 1, va continua să
implementeze prevederile Proiectului tehnic de
împădurire referitoare la lucrările de întreţinere şi
îngrijire a plantaţiei, precum și prevederile
Schemei de ajutor de stat referitoare la menţinerea

S-a introdus
Anexa 18b

Notificarea

S-a înlocuit contractul cu
angajamentul

S-a introdus necesitatea
respectării angajamentului,
fișei măsurii, schemei de
ajutor de stat și ghidului
solicitantului

S-a introdus lucrarea de
împrejmuire
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împădurire referitoare la lucrările de întreţinere şi
îngrijire a plantaţiei, precum și prevederile Schemei
de ajutor de stat referitoare la menţinerea plantaţiei pe
toată perioada de implementare a contractului de
finanțare şi va accepta controalele efectuate de
APIA, AFIR, GF efectuate în acest sens.

plantaţiei pe toată perioada de implementare a
angajamentului şi va accepta controalele
efectuate de APIA, AFIR, GF efectuate în acest
sens.

3.4 Dosarul cererii de plată. Plata

3.4 Dosarul cererii de plată. Plata

Lucrările de înfiinţare şi întreţinere, precizate în
proiectul tehnic de împădurire, vor fi executate de
persoane juridice sau sub îndrumarea persoanelor
fizice atestate de autoritatea naţională în domeniul
silviculturii conform OMMAP nr. 1763/2015 sau
OMMP nr. 718/2010 pentru executarea lucrărilor
menționate mai jos, cu precizarea că persoanele fizice
au calitatea de diriginte de șantier, conform art.30,
lit.e) din OMMP nr. 1763/2015.

Lucrările de înfiinţare, împrejmuire şi întreţinere,
precizate în proiectul tehnic de împădurire, vor fi
executate de persoane juridice sau sub îndrumarea
persoanelor fizice atestate de autoritatea naţională
în domeniul silviculturii conform OMMAP nr.
1763/2015 sau OMMP nr. 718/2010 pentru
executarea lucrărilor menționate mai jos, cu
precizarea că persoanele fizice au calitatea de
diriginte de șantier, conform art.30, lit.e) din
OMMP nr. 1763/2015.

Pag.39

S-a înlocuit contractul cu
angajamentul

S-a introdus lucrarea de
împrejmuire
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3.4 Dosarul cererii de plată. Plata

3.4 Dosarul cererii de plată. Plata

Lista persoanelor fizice și a persoanelor juridice de
specialitate atestate de autoritatea naţională în
domeniul silviculturii pentru executarea lucrărilor de
regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor,
lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi a lucrărilor
de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic este
publicată pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor, domeniul „Informare publică”, categoria
„Înregistrări
–
atestări”
(http://www.mmediu.ro/categorie/inregistrariatestari/53).
...........................................................................
Costurile standard sunt plătite beneficiarilor pentru
elaborarea proiectului tehnic de împădurire,
efectuarea lucrărilor de împădurire prevăzute în
proiectul tehnic de împădurire, respectiv înființare,
întreținere și îngrijire, refacerea plantației și pentru
compensarea pierderilor de venit agricol.
..................................................................................

Lista persoanelor fizice și a persoanelor juridice de
specialitate atestate de autoritatea naţională în
domeniul silviculturii pentru executarea lucrărilor
de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi
plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor,
precum şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din
domeniul silvic este publicată pe site-ul
Ministerului
Apelor
şi
Pădurilor
(www.apepaduri.gov.ro/paduri).
........................................................................
Costurile standard sunt plătite beneficiarilor pentru
elaborarea proiectului tehnic de împădurire,
efectuarea lucrărilor de împădurire prevăzute în
proiectul tehnic de împădurire, respectiv înființare,
împrejmuire, întreținere și îngrijire, refacerea
plantației și pentru compensarea pierderilor de
venit agricol.
........................................................................
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.................................................................................

Cererile de plată aferente Primei 1 (proiectul tehnic
de împădurire, lucrările de înființare a plantației și
împrejmuire a plantației) și Primei 2 (lucrările de
întreținere, îngrijire și compensațiile pentru
pierderea de venit agricol, după caz) se vor depune
la termenele comunicate de către APIA pe pagina
de internet www.apia.org.ro,
prin poşta
electronică, prin afişare la sediile centrelor
judeţene APIA şi la sediile primăriilor.
........................................................................

3.4 Dosarul cererii de plată. Plata

3.4 Dosarul cererii de plată. Plata

La prima cerere de plată se va solicita, după caz:
...........................................................................
Nu a existat în ghidul acreditat

La prima cerere de plată se va solicita, după caz:
........................................................................

Cererile de plată aferente Primei 1 (proiectul tehnic
de împădurire și lucrările de înființare a plantației) și
Primei 2 (lucrările de întreținere, îngrijire și
compensațiile pentru pierderea de venit agricol, după
caz) se vor depune la termenele comunicate de către
APIA pe pagina de internet www.apia.org.ro, prin
poşta electronică, prin afişare la sediile centrelor
judeţene APIA şi la sediile primăriilor.

24.
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..........................................................................
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Plata costurilor standard de împrejmuire a
plantației dacă aceasta a fost prevăzută în proiectul
tehnic de împădurire și a fost solicitată în cererea
de sprijin cu modificări;
.......................................................................
Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările
de împădurire sub forma costurilor standard,

S-a înlocuit adresa site-ului
MAP

S-a introdus lucrarea de
împrejmuire

S-au introdus referințe la
costurile cu împrejmuirea
precum și acordarea
ajutorului în funcție de
mecanismul de deducere a
TVA

Nu a existat în ghidul acreditat

aplicabile beneficiarilor fără drept de deducere a
TVA, conform legislației naționale aplicabile, sunt
prezentate în tabelul 1. Aceste costuri standard
includ Taxa pe valoare adăugată (TVA).
Tabelul 1. Valorile primelor anuale acordate pentru
lucrările de împădurire sub forma costurilor
standard, aplicabile beneficiarilor fără drept de
deducere a TVA, conform legislației naționale
aplicabile

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

Nu a existat în ghidul acreditat

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

Nu a existat în ghidul acreditat

.........................................................................
Această perioadă poate fi devansată sau întarziată în
functie de condițiile meteo. În aceste situații
persoanele fizice care au calitatea de diriginte de
șantier, și persoanele juridice atestate de autoritatea
naţională în domeniul silviculturii conform OMMAP
nr. 1763/2015 sau OMMP nr. 718/2010 vor motiva
punctual și detaliat în Ordinul de demarare a lucrării

........................................................................
Valorile primelor anuale acordate pentru lucrările
de împădurire sub forma costurilor standard,
aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a
TVA, conform legislației naționale aplicabile, sunt
prezentate în tabelul 2. Aceste costuri standard NU
includ Taxa pe valoare adăugată (TVA).
Tabelul 2. Valorile primelor anuale acordate pentru
lucrările de împădurire sub forma costurilor
standard, aplicabile beneficiarilor cu drept de
deducere a TVA, conform legislației naționale
aplicabile.
........................................................................
În baza art. 32 alin (2) lit. (b) (ii) din Regulamentul
(UE) nr. 1307/ 2013, beneficiarii schemei de ajutor
de stat eligibili pot solicita, pentru terenul
împădurit eligibil, plățile acordate prin schemele
de plăți directe din FEGA, pentru care sunt
eligibili. Astfel, începând cu prima cerere de plată
aferentă schemei de ajutor de stat, beneficiarii pot
depune cererea unică de plată în campania în curs,
cerere aferentă u.a. –urilor pe care a fost înființată
plantația forestieră 100% / pe care a fost accesată
schema de ajutor de stat.
........................................................................
Data de 30 aprilie poate fi depășită în cazul în care
condițiile meteo nu permit realizarea lucrărilor. În
această situație persoanele fizice care au calitatea
de diriginte de șantier și persoanele juridice atestate
de autoritatea naţională în domeniul silviculturii
conform OMMAP nr. 1763/2015 sau OMMP nr.

S-au efectuat precizări
referitoare la eligibilitatea
plăților directe pentru
terenurile împădurite
eligibile

Reformulare

de înfiinţare a plantației și/sau în Nota de constatare
a finalizării lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei
necesitatea devansării sau întârzierii perioadei de
înființare a plantației.

718/2010 vor motiva punctual și detaliat în Ordinul
de demarare a lucrării de înfiinţare a plantației
și/sau în Nota de constatare a finalizării lucrărilor
de înfiinţare a plantaţiei necesitatea depășirii
termenului de 30 aprilie.

Lucrările de înființare a plantației pot fi demarate
numai după semnarea contractului de finanțare.

Lucrările de înființare a plantației pot fi demarate
numai după semnarea angajamentului.
.......................................................................

........................................................................
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Forța majoră

Forța majoră

În cazul în care fenomenul asociat cazului de forța
majoră conduce la pierderea a peste 80% din numărul
total de puieți la nivel de u.a., în condițiile în care
beneficiarul a planificat și executat lucrările în
conformitate cu prevederile legislației din domeniul
forestier, acesta poate solicita excluderea u.a.
respective din contractul de finanțare, fără
recuperarea plăților efectuate (prin încheierea unui
Act adițional la Contractul de finanțare). La
verificarea respectării condiției de menținere a
punctajului de selecție, caracteristicile u.a. excluse
din contract vor fi cele de la ultima verificare aferentă
ultimei cereri de plată.
.........................................................................

În cazul în care fenomenul asociat cazului de forța
majoră conduce la pierderea a peste 80% din
numărul total de puieți la nivel de u.a., în condițiile
în care beneficiarul a planificat și executat lucrările
în conformitate cu prevederile legislației din
domeniul forestier, acesta poate solicita
excluderea
u.a.
respective
din
angajament/închiderea angajamentului pentru
u.a. respectivă, fără recuperarea plăților efectuate.
La verificarea respectării condiției de menținere a
punctajului de selecție, caracteristicile u.a. excluse
din angajament vor fi cele de la ultima verificare
aferentă ultimei cereri de plată.
........................................................................
CAPITOLUL 4 DOCUMENTELE NECESARE
ÎNTOCMIRII CERERII DE SPRIJIN
........................................................................
Pentru toate categoriile de beneficiari:
” Avizul GF pentru proiectul tehnic de împădurire
– Anexa 28 (și aviz suplimentar, dacă este
cazul);”
……………………………………………..
Fişa rezumativă a proiectului tehnic de
împădurire/fișa rezumativă revizuită, dacă este
cazul- Anexa 7;
........................................................................
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CAPITOLUL 4 DOCUMENTELE NECESARE
ÎNTOCMIRII CERERII DE SPRIJIN
..........................................................................
Pentru toate categoriile de beneficiari:
” Avizul GF pentru proiectul tehnic de împădurire –
Anexa 28;”
………………………………………………
Fişa rezumativă a proiectului tehnic de împădurireAnexa 7 ;
……………………………………………….
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S-a înlocuit contractul de
finanțare cu angajamentul

S-a exclus referința la acte
adiționale la contractul de
finanțare în cazul
excluderii unei u.a. afectate
de forța majoră datorită
înlocuirii contractului cu
angajamentul

S-a adaptat textul pentru
documentele suplimentare
care se crează în condițiile
modificării proiectului cu
lucrarea de împrejmuire
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CAPITOLUL 5 LEGISLAȚIE RELEVANTĂ
.........................................................................
Regulamentul delegat (UE) nr 639/2014 al Comisiei
din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului
(UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile
directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în
cadrul politicii agricole comune și de modificare a
anexei X la regulamentul menționat,
...........................................................................
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...........................................................................

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

5.2. Legislație primară
...........................................................................
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O.U.G. nr.49/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii
agricole comune, politicii comune de pescuit și
politicii maritime integrate la nivelul Uniunii
Europene, precum și a fondurilor alocate de la
bugetul de stat pentru perioada de programare 20142020 și pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul garantării, aprobată cu
modificări prin Legea nr.56/2016,
...........................................................................
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare,
...........................................................................

S-a efectuat precizarea
referitoare la modificarea
documentelor legislative în
cauză

Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei de
declarare a anumitor categorii de ajutoare în
sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca
fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, cu modificările
ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei de
declarare a anumitor categorii de ajutoare în
sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca
fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene,

28.

CAPITOLUL 5 LEGISLAȚIE RELEVANTĂ
.......................................................................
Regulamentul delegat (UE) nr 639/2014 al
Comisiei din 11 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului de
stabilire a unor norme privind plățile directe
acordate fermierilor prin scheme de sprijin în
cadrul politicii agricole comune și de modificare a
anexei X la regulamentul menționat, cu
modificările și completările ulterioare,
........................................................................
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5.2. Legislație primară
........................................................................
O.U.G. nr.49/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene nerambursabile aferente
politicii agricole comune, politicii comune de
pescuit și politicii maritime integrate la nivelul
Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate
de la bugetul de stat pentru perioada de programare
2014-2020 și pentru modificarea și completarea
unor acte normative din domeniul garantării,
aprobată cu modificări prin Legea nr.56/2016, cu
modificările și completările ulterioare;
........................................................................
Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și
completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Autorității Naționale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter
Personal, precum și pentru abrogarea Legii
nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date

Din mai 2018 a fost
abrogată Legea nr.
677/2001 prin Legea nr.
129/2018 (recomandarea
Direcției Juridice APIA)

29.
Pag.5051

5.4. Alte documente, inclusive reglementări interne
ale entității publice
Nu a existat în ghidul acreditat
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CAPITOLUL 6 DEFINIȚII și ABREVIERI
Costuri standard
................................................................................
Costuri standard - reprezintă costuri unitare medii
la nivel național cuantificate de Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin
Drăcea" (ICAS) și Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului ICPA București, calculate pe
tip de teren (agricol, neagricol) și forme de relief
(câmpie, deal, munte), după caz, pentru:
................................................................................
- realizarea lucrărilor de împrejmuire a plantației,
..............................................................................

30.

Pag.5256

CAPITOLUL 6 DEFINIȚII și ABREVIERI
Costuri standard
...........................................................................
Costuri standard - reprezintă costuri unitare medii la
nivel național cuantificate de Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
(ICAS) și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului
ICPA București, calculate pe tip de teren (agricol,
neagricol) și forme de relief (câmpie, deal, munte),
după caz, pentru:
...........................................................................
Nu a existat în ghidul acreditat
.........................................................................
Contract de finanţare - reprezintă documentul juridic
încheiat între APIA şi beneficiar, prin care se
stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor,
durata, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi
condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă
financiară nerambursabilă din FEADR în scopul
atingerii obiectivelor măsurii;
……………………………………………….

Nu a existat în ghidul acreditat
………………………………………………..

5.4. Alte documente, inclusive reglementări
interne ale entității publiceProgramul Naţional de
Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2014 – 2020,
aprobat prin Decizia de punere în aplicare a
Comisiei Europene nr.4952/20 iulie 2018;

Pag.58-65

Angajament - reprezintă documentul menționat la
art.2, alin. (1) lit.a) din Hotărârea Guvernului
nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor Programului național de
dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală și de la bugetul de
stat, cu modificările și completările ulterioare,
depus de beneficiar la APIA pentru acordarea
asistenței financiare nerambursabile din FEADR și
bugetul de stat în scopul atingerii obiectivelor
schemei;
………………………………………………
Sesiune de depunere a cererilor de sprijin reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia
se pot depune cererile de sprijin de către potențialii
beneficiari la Centrele Județene APIA.
................................................................................

S-a introdus decizia
referitoare la versiunea 6 a
PNDR

S-au introdus și lucrări de
împrejmuire la costuri
standard cuantificate de
ICAS

A fost înlocuită definiția
contractului de finanțare cu
cea a angajamentului

S-a introdus definiția
sesiunii de depunere a
cererii de sprijin

Anexa 3 – Declarație referitoare la renunțarea la
orice altă formă de sprijin

31.
Anexa 3 – Declarație referitoare la renunțarea la
orice altă formă de sprijin

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

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

Pag.67

- voi putea/........................ (se completează
denumirea solicitantului care nu este persoană fizică)
va putea beneficia de plăţile directe pe suprafaţă
acordate în baza Regulamentului (UE) 1307/2013
aferente campaniei anului în care se iniţiază lucrările
de înfiinţare a plantaţiei, dacă lucrările de înfiinţare a
plantaţiilor demarează după data de 1 octombrie.
...........................................................................

Pag.72

Anexa 7 – Fișa rezumativă a proiectului tehnic
...........................................................................

****** Toate lucrările de înființare a plantației trebuie
definitivate într-o perioadă de doi ani de la semnarea
contractului de finanțare; pentru sesiunea 2 se vor înscrie
unul din anii: 2017, 2018, 2019.
……………………………………………………………

Nu a existat în ghidul acreditat
..........................................................................

S-a efectuat precizarea cu
privire la redepunerea
Anexei 3 la semnarea
angajamentului

Anexa 7 – Fișa rezumativă a proiectului tehnic
........................................................................

………………………………………………………
**** Se vor preciza anii în care se vor efectua lucările de
îngrijire, prima lucrare în anii 7 sau 8, iar cea de-a doua în
anul 10 sau 11 (ex. 7/11).
…………………………………………………………….

Pag.7679

S-a efectuat modificarea
referitoare la eligibilitatea
pentru plăți directe a
terenurilor eligibile
împădurite

*Declaraţia pe proprie răspundere va fi completată de
către solicitantul ajutorului de stat – dacă acesta este
proprietarul terenului destinat împăduririi; dacă
solicitantul nu este proprietarul terenului, declarația va fi
completată atât de solicitant cât și de proprietar.
Solicitanții care au aplicat pentru acordarea
sprijinului în perioada de depunere a cererilor de
sprijin pentru sesiunea 2/2017 vor redepune
declarația conform prezentului formular, la
momentul semnării angajamentului.

Nu a existat în ghidul acreditat

32.

- voi putea/........................ (se completează
denumirea solicitantului care nu este persoană
fizică) va putea beneficia de plăţile directe pe
suprafaţă acordate în baza Regulamentului (UE)
1307/2013 pentru care sunt/este eligibil pentru
suprafețele împădurite eligibile.
........................................................................

Pag.81-86

**** Se vor preciza anii în care se vor efectua lucările
de îngrijire - sunt eligibile maximum două lucrări de
îngrijire.
…………………………………………………………..
****** Toate lucrările de înființare a plantației trebuie
definitivate într-o perioadă de doi ani de la semnarea
angajamentului; pentru sesiunea 2 se vor înscrie unul din
anii: 2018, 2019, 2020.
……………………………………………………
Pct 10. Este prevăzută lucrarea de împrejmuire în
Proiectul tehnic de împădurire?
……………………………………………………

Pentru lucrările de îngrijire
s-a adaptat explicația
conform modificărilor
legislative

La punctul 10 din Tabelul
Fișei rezumative s-a
adăugat verificarea lucrării
de împrejmuire

V.Valoarea totala a proiectului (Prima I + Prima II,
fără componenta Pierdere de venit) este
de……………….euro din care:
..........................................................................

V.Valoarea totala a proiectului (Prima I + Prima
II, fără componenta Pierdere de venit) este
de……………….euro din care:
........................................................................

Nu a existat în ghidul acreditat

-Împrejmuirea plantației....................euro
........................................................................
-Îngrijire 1…………….............euro
-Îngrijire 2…………........... euro
........................................................................
(Pentru calculul valorilor aferente lucrărilor de
mai sus, se vor utiliza costurile standard din
Tabelul 1 – Ghidul solicitantului. Valorile
primelor anuale acordate pentru lucrările de
împădurire sub forma costurilor standard,
aplicabile beneficiarilor fără drept de deducere a
TVA, conform legislației naționale aplicabile din
Ghidul solicitantului aferent sesiunii 2/2017,
revizia 1; lucrările de împrejmuire se vor calcula
ca total sume aferente zonelor compacte
împrejmuite cu evidențiere tabelară a unităților
amenajistice pentru care se realizează
împrejmuirea; lucrările de întreținere (anii I – VI)
și cele de îngrijire se vor calcula la total suprafețe
teren agricol (câmpie, deal, munte) și total
suprafețe teren neagricol (câmpie, deal, munte)
utilizând costurile standard).
…………………………………………………….

..........................................................................
- Îngrijire anii 7/8…………….............euro
-Îngrijire anii 10/11…………........... euro
...........................................................................
(lucrările de întreținere (anii I – VI) și cele de
îngrijire se vor calcula la total suprafețe teren
agricol (câmpie, deal, munte) și total suprafețe teren
neagricol (câmpie, deal, munte) utilizând costurile
standard).
……………………………………………………….

*Fișa rezumativă va avea anexată situația u.a.
împrejmuite (nr. u.a. și suprafață).
Nu a existat în ghidul acreditat

33.
Nu a existat în ghidul acreditat
Pag.86

Anexa 7a – Solicitare eliberare Aviz suplimentar
GF

S-au introdus valorile
aferente împrejmuirii și
îngrijirii

S-a explicat modul de
calcul a suprafeței totale
eligibile pentru lucrări de
împrejmuire

Având în vedere faptul că
în sesiunea 2/2017
solicitanții nu au depus la
APIA proiectul tehnic, s-a
efectuat precizarea că la
Fișa rezumativă să se
anexeze situația u.a.
împrejmuite
S-a
introdus
Anexa
referitoare la modelul de
solicitare
a
avizului
suplimentar în cazul în care
se
optează
pentru
modificarea
proiectului
tehnic de împădurire

34.
Nu a existat în ghidul acreditat
Pag.87

35.

Anexa 7b – Aviz suplimentar GF

Instrucțiuni de completare a cererii de sprijin

Instrucțiuni de completare a cererii de sprijin

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

........................................................................
109-119

Completare privind instrucțiunile de modificare a
cererii de sprijin – Anexa 10c

Pag.122127

Anexa 10c – Solicitarea de modificare a cererii de
sprijin

Pag.130137

Anexa 11 – Angajament privind acordarea
sprijinului financiar prin Schema de ajutor de
stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea
de suprafeţe împădurite”

Nu a existat în ghidul acreditat

S-a
introdus
Anexa
referitoare la modelul de
aviz suplimentar emis de
GF
pentru
avizarea
modificărilor la proiectul
tehnic de împădurire
A fost introdusă
completarea referitoare la
instrucțiunile privind
completarea Anexei 10c de
modificare a cererii de
sprijin

36.
Nu a existat în ghidul acreditat

37.
Nu a existat în ghidul acreditat

38.

Pag.126128

Nu a existat în ghidul acreditat

Pag.138140

Anexa 12 – Cuprinsul proiectului tehnic de
împădurire
........................................................................
2.2. Date tehnice ale proiectului
........................................................................
2.2.4.2.3 Necesitatea și descrierea lucrării de
împrejmuire a plantației
………………………………………………
III. ANTEMĂSURĂTORI
………………………………………………
3.3. Împrejmuirea plantației
………………………………………………
VI. ÎNDRUMĂRI TEHNICE PRIVIND
EXECUŢIA LUCRĂRILOR
………………………………………………
6.3 Împrejmuirea plantației

A fost introdus formularul
de modificare a cererii de
sprijin

A fost introdus formularul
de angajament care a
înlocuit formularul de
contract de finanțare

S-au introdus informații cu
privire la capitolele și
subcapitolele care se
modifică la proiectul tehnic
de împădurire

………………………………………………
Piese desenate
………………………………………………
5. Modelul de împrejmuire

39.

Pag.133134

Anexa 15 – Notificare privind rezultatul selecției
preliminare

Pag.145146

40.

Anexa 15 – Notificare privind rezultatul selecției
preliminare conform Raportului de selecție
preliminar revizuit

Anexa 17 – Notificare privind rezultatul
contestației

Pag.137138

Anexa 17 – Notificare privind rezultatul
contestației
1. Cererea de sprijin are statusul eligibil/neeligibil.
.......................................................................
Nu a existat în ghidul acreditat

Pag.149150

1. Cererea de sprijin are statusul
eligibil/neeligibil.

(pentru cererile neeligibile se va descrie motivul
pentru care a fost stabilit/menținut acest status)
........................................................................

41.
Pag.139

Anexa 18 – Notificare privind rezultatul selecției
finale

Pag.151153

Anexa 18 – Notificare privind selectarea cererii
de sprijin și depunerea angajamentului în baza
Raportului de selecție final /parțial

Formularul a fost modificat:
Ca urmare a transmiterii
Anexei 15, solicitanții
eligibili din sesiunea 2/2017
care au modificat proiectul
tehnic de împădurire pot
depune
contestații
cu
privire la elemente legate de
eligibilitate pentru lucrările
de împrejmuire și valoarea
sprijinului (impactat de
componenta referitoare la
valoarea
lucrărilor
de
împrejmuire) în termen de
maximum 5 zile lucrătoare
de la publicarea Raportului
de
selecţie
preliminar
revizuit pe pagina de
internet a APIA.
La recomandarea centrelor
județene APIA s-a introdus
precizarea privind
descrierea motivului pentru
care o cerere este declarată
neeligiblă pentru a furniza
solicitanților neeligibili
informațiile necesare
privind motivele
neeligibilității cererii astfel
încât acesta să le poată
contesta
Formularul a fost modificat
cu introducerea
informațiilor privind
modificările legislative
intervenite precum și cu

privire la documentele care
se prezintă la CJ APIA la
semnarea angajamentului

Pag.154156

Anexa 18a – Notificare privind rezultatul selecției
preliminare și modificarea cererii de sprijin

A fost introdus formularul
Anexa 18a prin care
solicitantul este informat că
poate modifica cererea de
sprijin; formularul conține
și
informații
privind
procedura de modificare

Pag.157

Anexa 18c – Declarația privind modificarea
cererii de sprijin

A fost introdus formular
prin care solicitantul poate
opta pentru modificarea
cererii de sprijin

Anexa 31 Tipuri de împrejmuiri eligibile

A fost introdusă Anexa cu
privire la tipurile de garduri
eligibile pentru
împrejmuirea plantației

42.
Nu a existat în ghidul acreditat

43.
Nu a existat în ghidul acreditat

44.
Nu a existat în ghidul acreditat

Pag.171174

Sintagma ”contract de finanțare” a fost înlocuită cu ”angajament” pe parcursul ghidului revizuit

Aprobat,
Director General,
Adrian PINTEA

Director General Adjunct,
Cornel Constantin TURCESCU

Avizat,
Director DPD-sv,
Corina RICA
Sef serviciu FEADR - v,
Nastasia STEFAN

Consilier superior,
Liliana Costandin

