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OIRECTIA GENERALA OEZVOLTARE
RURAU - AUTORITATEA DE
MANAGEMENT PENTRU PNOR

DATEDECONTACT
T +40(21) 307 8588
F +40(21) 307 8554

Bd. Carol I nr 2-4, sector 3
Bucure~ti, cod postal 030163

Bucuresti,

www.madr.ro

nr.22s2~O din

0.3 .07.2020

Catre: Domnul Emil DRAGHICI
Pre~edinte, Asocia~ia Comunelor din Romania
Domnul Sergiu TARA
Pre~edinte executiv, Asociatia Comunelor din Romania
Domnul Ghiorghe BUTE
Secretarul general, Asocfatia Comunelor din Romania

Ref:

informare referitoare la lansarea celei de a 5-a sesiuni de depunere a cererilor de
sprijin aferente schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima ;mpiidurire 1; crearea de

suprafete impiidurite"
Stima~i domni,

Va inforrnam ca Ministerul Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale, prin Agen~ia de Pla~i~i lnterventte
pentru Agricultura (APIA), are In vedere lansarea celei de a 5-a sesiuni de depunere a cererilor
de sprijin pentru schema de ajutor de stat "Sprijjn pentru prima rmpddur;re ~; crearea de
supraiet« fmpiidurjte" aferenta masurii 8 "tnvestitit fn dfzvoltarea zonelor fmpiidurite $; fn
imbundtdtirea viabiUtiitii pddurilor", submasura 8.1 "Impdduriri~; crearea de suprofe;«
impddurite~', din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020. Perioada de
desfasurare a sesiunii este 20 iulie - 11 decembrie 2020, iar alocarea financiara este de
10.000.000 euro.
Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acorda detinatoritor de terenuri agricole,
In baza unui angajament pentru 0 pertoada de 12 ani ~i vizeaza crearea de:
• Trupuri de padure ~
• Perdele forestiere de protectie.
Sprijinul financiar se acorda ca valoare ftxa, reprezentata de costuri standard pe hectar
pentru irnpadurire ~i compensarea pierderilor de venit agricol, dupa cum urmeeza:
• Prima pentru lnfiintarea plantattllor forestiere, care acopera costurile cu elaborarea
proiectului tehnic de lmpadurire ~ costurile aferente lnfiintarii
~i lmprejmuirii
ptantatiei, denumtta Prima 1,
• Prima anuata acordata pe unitatea de suprafata, pentru acoperirea costurilor de
lntretinere (maximum 6 ani) ~i lngrijire a plantatiet forestiere (maximum 2 ani),
precum ~i pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a lmpaduririi,
pentru 0 perioada de 12 ani, denumite Prima 2.
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Dorimsa rnentionam faptul ca terenurile aflate In proprietatea publica sau privata a unitaplor
administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orase, municipii) sunt, de asemenea,
eligibile In cadrul schemei de ajutor de stat. Beneficiarii care impaduresc astfel de terenuri
sunt eligibili numai pentru platile acordate In baza Primei 1.
in contextul schtmbarilor climatice, caracterizate prin cresterea temperaturilor, scaderea
volumului de precipttatf ~i cresterea numarului de fenomene meteorologice extreme, avand
In vedere multipLele beneficii ale paduntorrperdetetor
forestiere de protectie pentru
desfasurarea activitatilor agricole, conservarea btodiversitatf locale ~i pentru sanatatea ~i
protectia locuitorilor locatttatttor pe raza carora se lnfiinteaza, va adresam rugamintea de a
ne sprijini cu promovarea acestei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin prin diseminarea
informatiilor privind oportunitatea de a aplica la aceasta schema de ajutor de stat catre
potentiali beneficiari ai schemei de ajutor de stat de pe raza terttortata a comunelor care f~c
parte din ACoR.
in acest sens, va rugam sa aveti In vedere utihzarea tuturor instrumentelor de informare ~i
promovare uzuale pe care Ie utilizati (ex. e-mail ditre membri ACoR, publica rea unui anunt
pe site-ul ACoR, indusiv trimitere catre link-ul APIA unde se regasesc documentele de
implementare etc).
Pentru informarea acestora, va transmitem atasat 0 scurts prezentare a sprijinului oferit,
condititlor de eligibilitate ~i a pasilor de parcurs pentru a aplica ~f a obtine sprijinul financiar
oferit prin aceasta schema de ajutor de stat.
Versiunea aprobata a Ghidului solicitantului pentru schema de ajutor de stat pentru aceasta
sesiune, care detatiaza modul de accesare a sprijinului financiar, precum ~i documentele
relevante pentru implementarea schemei de ajutor de stat sunt postate pe site-ul APIA httg:llwww.apia,org.ro,
Lasectiunea Masuri de sprUin ~i lACS, respectiv Masuri delegate din
PNDR.
Va muttumirn pentru sprijinul acordat.

Cu stima,
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Masura 8 - Investltit in dezvoltarea zone lor impadurite ~i in imDunata~irea viaDilita~ii padurilor
Schema dQ ajutor de stat - SerijiR eentru erima iml?iidurire si crearea de sUp"raiete imeiidurite

Informatii

referitoare

la sprijinul

acordat

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acorda detinatorilor
baza unui angajament pentru 0 perioada de 12 ani si vizeaza crearea de:
• Trupuri de padure,
• Perdele forestiere de protectie.

de terenuri agricole, In

Sprijinul financiar se acorda ca valoare fixa, reprezentata de costuri standard pe hectar pentru
irnpadurire ~i compensarea pierderilor de venit agricol, dupa cum urrneaza:
Prima de inftintare
a plantatiilor
forestiere,
care acopera si costurile cu elaborarea
proiectului tehnic de irnpadurire ~i lmprejmuire a ptantatiei, denurnita Prima 1,
Prima anuala acordata pe unitatea de suprafata, pentru acoperirea costurilor de intretinere
(maximum6 ani) ~i lngrijire a plantatiei forestiere (maximum 2 ani), precum ~i pentru
compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a irnpadurtrti, pentru 0 perioada de 12 ani,
denumita Prima 2.
Valoarea maxima a sprijinutui public pentru 0 cerere de sprijin acordat In baza prezentei scheme
este de 7.000.000 euro, valorile costurilor standard acordate fiind prezentate In tabelul de mai
jos, cu precizarea ca valorile din paranteza sunt aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a
TVA, conform legislatiei nationale aplicabile.
Terenuri

EUR/ha

Carnpie

agricole
Munte

Prima 1 irimdut
1

Proiect tehnic

Terenuri

Deal

Cost elaborare

t+riindul

proiect

Campie

neagricole
Deal

Munte

2 + riindu! 3)

tehnic de irnpadurire = VB + n x VM x 2%, In care:
VB - 590 (476) euro

n (ha) - suprafata totata solicitata a fi lmpadurita In baza schemei de ajutor de stat
VM (euro) - 8.889 (7169) euro
2

lnfnntare

3994 (3221)

2528 (2039)

2619 (2112)

4393 (3543)

2639 (2128)

2730 (2202)

3

Imprejmuire

2081 (1749)

2081 (1749)

2081 (1749)

2081 (1749)

2081 (1749)

2081 (1749)

Prima 2* (rondul 4 ...9 + riindut 10...11 + !pndul

12)

(maximum 6 ani)

...

".~
,

Lucrari de intretinere

" "'U'-'JV

4

lntretinere

anul 1

1138(918)

1443 (1164)

487 (393)

1138 (918)

1443 (1164)

487 (393)

5

lntretinere

anul 2

2423 (1954)

1923 (1551)

1295 (1044)

2423 (1954)

1923 (1551)

1295 (1044)

6

lntretinere

anul 3

1671 (1348)

1438 (1160)

1198 (966)

1671 (1348)

1438 (1160)

1198 (966)

7

Intretinere

anul 4

899 (725)

834 (673)

109 (88)

899 (725)

834 (673)

109 (88)

8

lntretinere

anul 5

632 (510)

465 (375)

109 (88)

632 (510)

465 (375)

109 (88)

465 (375)

55 (44)

632 (510)

465 (375)

55 (44)

9

lntretinere

anul 6

632 (510)

Lucrari de 'ingrijire

(2 ani)

10

Ingrijire

1

191 (154)

191 (154)

191 (154)

191 (154)

191 (154)

191 (154)

11

Ingrijire

2

157 (127)

157 (127)

262 (211)

157(127)

157(127)

262 (211)

Cornpensatii pentru acoperirea pierderilor
12

Marja neta
standard
* Beneficiarii

190
care sunt eligibili

190
pentru orice components

de venit agricol (12 ani) ••

190

-

a Primei 2 trebuie sa respecte normele privind eco-

conditionalitatea
pe toate terenurile agricole apartinand exploatatiei agricole ~i pe toata perioada angajamentului.
xx Numai beneficiarii
detinatori de terenuri agricole, incadrati 'in categoria fermierilor activi la momentul depunerii
cererii de sprijin,

pot beneficia de cornpensatia pentru acoperirea

pierderilor

de venit agricol.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat care doresc impadurirea de terenuri agricole -proprietate a
statului sau a unitatitor administrativ-teritoriale
(UAT) beneficiaza numai de sprijinul acordat In
baza Primei 1.1n cazul terenurilor aflate In proprietatea statului, sprijinul se poate acorda doar
daca autoritatea care gestioneaza respectivele terenuri este un organism privat sau 0 unitate
administrativ teritoriala (UAT) de nivel LAU 2 (comune, erase, municipii).
Intensitatea

sprijinului

public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile.

Suprafetele terenurilor propuse spre irnpadurire trebuie sa fie de cel putin 1 ha pentru trupurile
padure ~i de cel putin 0,5 ha pentru perdelele forestiere.

de

Terenurile din categoria pajistiior
naturaLe permanente (cu exceptia celor afectate, conform
proiectului tehnic de irnpadurire, de fenomene de degradare a solului), precum ~i terenurile
agricole pentru care existii angajamente in deruLare pentru agro-mediu ~i ctirna (Masura 10) ~i
agricuttura ecologica (Masura 11), nu sunt eligibile pentru sprijin.
Pasi de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor de stat
1. Etape premergatoare depunerii c:e~~rii de sprijin
.
../ Identificarea cu sprijinul APIA a suprafetelor care urrneaza a fi Irnpaduritc,
../ Elaborarea proiectului tehnic de Impadurire de catre persoane fizice sau persoane juridice
de specialitate atestate (costuriLe aferente acestor servicii se vor pL6ti La prima cerere de
pLata),
../ Obtinerea avizului Garzit Forestiere pentru proiectul tehnic de irnpadurire.
2. Etape aferente
depunerii
cererii
de sprijin,
selectarii
benefidarilor
~i serrmarii
angaJamentelor
._
../ Depunerea cererii de sprijin la centrele judetene APIA,
../ Evaluarea cererii de sprijin de catre expertii APIA,
../ Selectia beneficiarilor in functie de punctajul acordat (in cazuL in care vaLoarea proiecteLor
depuse depiiseste aLocarea financiarii a sesiunii),
../ Semnarea angajamentelor de catre beneficiarii selectati,
3. Etapeaferenteimplementarii
angajarnentl,ilui
~,
. './. Demaran?a l~crarilor de lmpadurlre '(rwmai dupa semnarecl angaJamentuLui),
../ Depunerea anuala a cererilor de plata pentru solicitarea sprijinului,
../ Verificarea adrninistrativa ~i pe teren de catre APIA/Garda forestiera a tucrarilor
~i a respectarii conditiilor prevazute in angajament,
../ Plata catre beneficiar a sprijinului.

efectuate

In

sprijinul potenttalilor
beneficiari, APIA a dezvoltat 0 aplicatie electronics pentru depunerea
online a cererii de sprijin. Aceasta poate fi acceseta din pagina princtpata a site-ului APIA
www.apia.org.ro
~i este insotita de instructiuni
de utilizare.

lnforrnatiile detaliate pentru accesarea schemei de ajutor de stat pot fi consultate la centrele
judetene/ locale ale APIA, respectiv in Ghidul solicitantului
~i documentele de implementare
publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro.
Sesiunea 5 de depunere a cererilor de sprtjm pentru accesarea schemei de ajutor de stat
sevadestasura in perioada 20iulie- 11 decembrie 2020, alocarea flnanciara fiind de 10.000.000
euro.
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Subject; A2Iresa MADR ref. la schema de ajutor de stat - Sprijin pentru prima impadurire ~i
crearea de suprafete impadurite
From: Asociatia Comunelor din Romania <contact@acor.ro>
Date: 7/7/2020, 11:25 AM
To: lonel POPA<secretariat@primaria-margineni.ro>

Stirnata doarnna/ Stimate domnule primar,
Va transmitem atasat adresa Ministerului Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale nr. 223240/
03.07.2020 privind lansarea sesiunii nr. 5 pentru schema de ajutor de stat .Sprijin pentru
prima lmpiidurire ~i crearea de suprafete lmpiidurite" aferenta masurii 8 .lnvestitil In
dezvo/tarea zone/or impiuiurite ~i In imbuniitiulrea viabilitiitii piidurilor", submasura 8.1
"Impaduriri ~i crearea de suprafete lmpiidurite" din cadrul Programului National de Dezvoltare
Rurala 2014-2020 care se va desfasura in perioada 20.07 - 11.12.2020.
Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acorda detinatorilor de terenuri agricole, In
baza unui angajament pentru 0 perioada de 12 ani ~i vizeaza crearea de:
• Trupuri de padure,
• Perdele forestiere de protectie.
Sprijinul financiar se acorda ca valoare fixa, reprezentata de costuri standard pe hectar pentru
irnpadurire si compensarea pierderilor de venit agricol, dupa cum urrneaza:
• Prima de lnfiintare a plantatiilor forestiere, care acopera ~i costurile cu elaborarea
proiectului tehnic de impadurlre ~i Imprejmuire a plantatiei, denurnita Prima 1,
• Prima anuala acordata pe unitatea de suprafata, pentru acoperirea costurilor de
Intretinere (maximum 6 ani) ~iIngrijire a plantatiei forestiere (maximum 2 ani), precum
~i pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a 7mpaduririi, pentru 0
perioada de 12 ani, denumita Prima 2.
Valoarea maxima a sprijinului public pentru 0 cerere de sprijin acordat 7n baza prezentei
scheme este de 7.000.000 euro, valorile costurilor standard acordate fiind prezentate In
pliantul anexat, cu precizarea ca valorile din paranteza sunt aplicabile beneficiarilor cu drept
de deducere a TVA, conform legislatiei nationale aplicabile.
Cu stirna,
Mariuca PETRE
Manager relatii publice ~i comunicare
Asociatia Comunelor din Romania
Strada Argentina, nr. 33
Sector 1, Bucuresti
Cod postal: 011753
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Tel mobil: 0743.280.566
Tel/Fax: +40 21 311 99 69
Website:

www.acor.ro
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