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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea 群i aprobarea edi郡iei  
 

 
2.ăSituaYiaăediYiilorăşiăaăreviziilorăînăcadrulăediYiilorăproceduriiăformalizate 

 
Nr. 
crt. 

EdiYiaăsau,ădup<ăcaz,ăreviziaăînă
cadrulăediYiei 

Component<ă
revizuit< 

Modalitatea 
reviziei 

Ordinul prin care se 
aprob<ă şiă dataădeă laă
careă seă aplic<ă
prevederileăediYieiă 

1 2 3 4 
2.1 Editia I – sesiunea   

1/ 2017 
iniYial<  OMADR nr. 

108/24.04.2017 
2.2 Editia I - sesiunea 2/2019 Editia I– sesiunea   

1/ 2017 
 OMADR nr. 

202/27.02.2019 
2.3 Editia I – sesiunea 3/2020 Editia I - sesiunea 

2/2019 
 OMADR nr. 

495/01.10.2019 
2.4 Edi郡iaăI-sesiunea 4/2021 Editia I - sesiunea 

3/2020 
 Martie 2021 

 
3. Listaăcuprinzândăpersoaneleălaăcareăseădifuzeaz<ăediYia 

 
Nr.  
crt. 
 
 

Scopul 
difuz<rii 

Exemplar 
nr. 

Compartiment Functia Numeleă şiă
prenumele 

Data 
primirii 

Modalitate 
transmitere 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 Centre 
JudeYene 

FuncYionariiă
publici  

Angajatii CJ Comunicat 
prin e-mail 
de serviciu 
în data de 
........... 

Copie 
electronic</ă
instruire 
personal 

Nr. 
crt. 

Elemente privind 
responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat Ana-Maria Rotaru Consilier   

Adriana Străistaru Consilier   
1.2. Verificat  Nastasia Ştefan Йef serviciu SFEADR    

Corina Irina Rica Director DPD - SV   
1.3. Avizat Țucian Йoldănescu Йef serviciu SțțR    

Raluca Daminescu  Director DMMRRI   
Adrian Panait  Director DJ   

1.4. Avizat APIA Cornel Constantin 
TURCESCU 

Director general 
adjunct 

  

Adrian PINTEA Director general    
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3.2. Informare  1 DirecYiileă
APIA  

FuncYionariiă
publici 

AngajaYiiă
APIA 
Central 

Comunicat 
prin e-mail 
de serviciu 
în data de 
........... 

Copie 
electronic< 

3.3. EvidenY< 1 DMMRRI Consilier Responsabil 
aprobare PO 
Magdalena 
ŞTEFAN 

- - 

3.4. Arhivare 1 DMMRRI Consilier Responsabil 
aprobare PO 
Magdalena 
ŞTEFAN 

- Format 
hârtieă şiă
copie 
electronic<ă 

3.5 Alte 
scopuri  

1 ..........     
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CAPITOLUL 1 – PREZENTAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT 
 
1.1. Scopul Кi obiectivele schemei de ajutor de stat 
 
Prin PNDR 2014 – 2020,ă documentă aprobată deă c<treă Comisiaă European<ă prină Decizia 
C(2015)3508/26.05.2015, cuămodific<rileăulterioare,ăs-aăavutăînăvedereăîmbun<t<郡ireaăechilibruluiă
dintreădezvoltareaăeconomic<ă群iăutilizarea durabil<ăaăresurselorănaturale.ă 
 
Înăceeaăceăprive群teăFondulăForestierăNaYională(FFN), gestionareaădurabil<ăaăacestuia esteăasigurat<ă
prină cadrulă deă administrareă creată înă România,ă respectivă zonareaă func郡ional<ă aă p<duriloră 群iă
administrarea acestora prin ocoale silvice în baza amenajamentelor silvice. Cu toate acestea, 
caracterulăintensivăalălucr<rilorăsilvotehniceăaplicate,ăreflectatăprinănum<rulămareădeăinterven郡ii 群iă
utilizareaălaăscar<ălarg<ăaăechipamentelorămecanizate,ăcreeaz<ăpremizaăafect<riiămediului natural 
alăp<durii,ăcontribuindălaăafectareaădiversit<郡iiăbiologice,ăeroziuneaăsolului,ăcre群tereaăemisiilorădeă
gazeăcuăefectădeăser<ă(GES) etc.  
 

 
 
Introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a subm<suriiă15.1ă”PlăМi pentru angajamente de silvo-
mediu” a avut ca scop reducereaănum<ruluiădeăinterven郡iiăsilvotehniceăînăp<dureă群iăpromovareaă
tehnologiiloră deă exploatareă aă lemnuluiă cuă impactă redusă asupraă soluluiă (silvicultur<ă cuă impactă
redus), prinăăpromovareaădeăangajamenteăvoluntareăcareădep<群escăcerin郡eleăobligatorii relevante 
prev<zuteăînăcadrulălegisla郡ieiăna郡ionaleăînădomeniulăgestion<riiăp<durilor. 
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Subm<suraă 15.1ă esteă încadrat<ă laă domeniileă deă interven郡ieă 4Aă Refacerea, conservarea Кi 
dezvoltarea biodiversităМii, inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice Кi în cadrul activităМilor agricole de mare 
valoare naturală, precum Кi a stării peisajelor europene (DI 4A) 群iă4BăPrevenirea eroziunii solului 
Кi ameliorarea gestionării solului (DI 4B), contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene 
deădezvoltareărural<ăaferenteăacestorădomeniiădeăinterven郡ie. 
 

 

 
 
Astfel, prin Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniКte dinăcadrulăDIă4Aăseăurm<re群teăînăprincipală
asigurareaăcondi郡iilorăoptimeădeăcuib<rit,ăad<postăşiăhr<nireăpentruădezvoltareaăfauneiăspecificeă
ecosistemelorăforestiere.ăDeăasemenea,ăprinămen郡inereaălemnuluiămortăînăp<dureă(arboriăusca郡i,ădară
nedoborâ郡i)ă pentruă aă seă descompuneă lent,ă înă detrimentulă valorific<riiă economice,ă seă urm<re群teă
p<strareaăuneiămariăvariet<郡iădeăinsecteăxilofageă(careăseăhr<nescăcuălemn),ăcareălaărândulălorăvoră
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contribuiă laămen郡inereaă înă p<dureă aă uneiă popula郡iiă stabileă deă p<s<riă insectivore.ăTotodat<,ă prină
men郡inereaăuneiăconsisten郡eăcrescuteăaăarboretelor,ăcapacitateaăp<duriiădeăaăcontribuiălaăreducereaă
concentra郡ieiădeăgazeăcuăefectădeăser<ădinăatmosfer<ăprinăsechestrareaăcarbonuluiă群iăadaptareălaă
efecteleăschimb<rilorăclimatice,ăprecum 群iălaăcre群tereaăreten郡ieiăscurgerilorădeăsuprafa郡<ă(înăcazulă
viiturilor)ăvaăfiăîmbun<t<郡it<.ă 
Totodat<,ăprinăPachetulă2ă- Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri din cadrul DI 
4B se are în vedere protejarea resurselor de sol forestier, prin promovarea de tehnologii extensive 
deăexploatareăaălemnuluiăcuăimpactăredusăalăsolului,ărespectivăutilizareaădeăatelajeăînălucr<rileădeă
r<rituri,ăînădetrimentulălucr<rilorămecanizate,ăcareăînăprezentăsuntăaplicateălaăscar<ălarg<.ă 
Sprijinul acordat în cadrulăcelorădou<ăpacheteăesteădeătipăcompensatoriu, este acordat anual, ca 
sum<ăfix<ă(costuriăstandard)ăpeăunitateaădeăsuprafaY<ă(hectar)ăşiăreprezint<ăoăcompensaYieăpentruă
pierderileădeăvenit,ă costurileăsuplimentareă群iă costurileă tranzac郡ionaleăsuportateădeăde郡in<toriiădeă
terenuriăforestiereăcareăîncheieăangajamenteăvoluntareăpeăoăperioad<ădeă5ăani.ă 
 
PierderileădeăvenităînăcadrulăPachetuluiă1ăseărefer<ălaăvolumulădeălemnăaferentăproduselorădeăigien<ă
careănuăseărecolteaz<ăpeăoăperioad<ădeă5ăaniăînăzonaădeălini群teă群iăde 4ăaniăînărestulăsuprafe郡eiăangajateă
aferenteăunit<郡ilorăamenajisticeă(u.a.)ăpeăcareăsuntăplanificateălucr<riădeăr<rituri 群iăt<ieriădeăigien<,ă
precumă群iăcelăaferentăproduselorărezultateădinăt<ieriădeăconservareăpeăoăperioad<ădeă5 aniăpeătoat<ă
suprafa郡aăangajat<ăplanificat<ăcuăastfelădeălucr<ri. În cadrul Pachetului 2 sunt compensate costurile 
suplimentare generate de utilizarea atelajelor în detrimentul mijloacelor mecanizate pentru 
efectuareaălucr<rilorădeăr<rituri.ă 
M<surileă suplimentareă deă conservareă aă biodiversit<郡iiă promovateă prină subm<suraă 15.1ă voră
contribui,ătotodat<,ălaăatingereaăobiectivelorăzonelorăNaturaă2000ăcareăseăvorăsuprapuneăcuăzoneleă
aflateăsubăangajamentă(cca.ă38.6șădinăsuprafa郡aăFFNăesteăinclus<ăînăre郡eauaădeăariiăprotejateăNatura 
2000). 
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Schemaădeă ajutoră deă stată ”Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea pădurilor”ă
reprezint<ăinstrumentulătehnicădeăimplementareăaăsubm<suriiă15.1ă”PlăМi pentru angajamente de 
silvo-mediu” finanYat<ăprinăPNDR 2014 - 2020, care are în vedere, de asemenea, reglementarea 
condi郡iilorăspecificeădeăacordareăaăajutoarelorădeăstat. 
 

 
 
 
1.2.ăCineăpoateăbeneficiaădeăfonduriănerambursabileăprinăSchemaădeăajutorădeăstată”Serviciiădeă
silvomediu,ăserviciiăclimaticeăКiăconservareaăp<durilor”ă 
 
 
1.2.1. Beneficiarii schemei pot fi:  

 
a)   Unit<Yileăadministrativ-teritorialeăcareăauăînăproprietateăpublic<ăsauăprivat<ăterenuriăforestiere, 

 
b)   Persoaneleăfiziceă群iăjuridiceăcareăauăînăproprietateăprivat<ăterenuriăforestiere, 

 
c)   Asocia郡ii ale beneficiarilor preciza郡iă laă lit.ă a)ă 群iă b) conform preverilor Ordinul 

MADR1002/2016, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare constituiteăînăbazaălegislaYieiăînă
vigoare.  

 
c.1.1. Asocierea simpl<ăîntre persoane fizice în baza Acord-ului de asociere în vederea 

acces<rii m<suriiă15 (model orientativ în Anexa 15) poate fi între persoane fizice care au în 
proprietateăsuprafe郡eămaiămiciădeă100ădeăha. 
Cerereaă deă sprijin/deă plat<ă seă depuneă laă APIAă deă c<treă împuternicitulă membriloră asociaYi, pe 
ID/RO......-ul s<u, pentruăîntreagaăsuprafa郡<ăînscris<ăînăAcord. 
Cerereaădeăsprijin/deăplat<ă群iăangajamenteleăvorăfiăsemnateădeăc<treăîmputernicit.ă 
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Înăcerereaădeăsprijin/plat<,ălaărubrica I - Date de identificare solicitant, Persoane fizice se înscriu 
numele, prenumeleă 群iă CNP-urile tuturor persoanelor fizice proprietari, membriă asociaYi, iar la 
rubricile privindă coordonateleă bancareă 群iă adresaă deă domiciliuă seă înscriuă dateleă persoaneiă
împuternicite.  
Plataăseăvaăefectuaăînăcontulăbancarădeschisădeăc<treăîmputernicit. Împuternicitul va prezenta la 
APIAădocumentulăjustificativăprivindătransferulăsumelorăc<treăfiecareămembruăasociat. 
Înărela郡iaăcuăAPIA,ăîmputernicitulăpoateădesemna,ălaărândulăs<uăunăreprezentat/angajatăprinăprocur<ă
notarial</contract. 
 

c.1.2. Asocierea simpl<ă între persoane juridice în baza Acord-ului de asociere în 
vedereaăacces<rii m<suriiă15 (model orientativ în Anexa 15) poate fi între persoane juridice 
careăauăînăproprietateăsuprafe郡eămaiămiciădeă100ădeăha sau mixt, între persoane juridice 群i 
persoaneăfiziceăcareăauăînăproprietateăsuprafe郡eămaiămiciădeă100ădeăha. 
Cerereaădeăsprijin/deăplat<ăseădepuneălaăAPIAădeăc<treăpersoana juridic<ăîmputernicit <ădeă 
membriă asociaYi,ă pe ID/RO......-ulă s<u, pentruă întreagaă suprafa郡<ă înscris<ă înăAcord. Aceast< 
cerinY<ăseăaplic<ăşiăînăcazulăformelorădeăasociereămixte. 
Cerereaă deă sprijin/deă plat<ă 群iă angajamenteleă voră fiă semnateă deă c<treă reprezentantul legal al 
persoanei juridice împuternicite.  
Înăcerereaădeăsprijin/plat<,ălaărubrica I - Date de identificare solicitant, Persoane juridice se înscriu 
denumirea 群iăCUI tuturor persoanelor juridice proprietari,ămembriăasociaYi,ăiarălaărubricileăprivindă
coordonateleăbancareă群iăadresaădeădomiciliuăseăînscriuădateleăpersoaneiăjuridice împuternicite.  
Plata se va efectua înăcontulăbancarădeschisădeăc<treăpersoanaăjuridic<ăîmputernicit<. Împuternicitul 
vaă prezentaă laă APIAă documentulă justificativă privindă transferulă sumeloră c<treă fiecareă membruă
asociat. 
Înărela郡iaăcuăAPIA,ăîmputernicitulăpoateădesemna,ălaărândulăs<uăunăreprezentat/angajatăprinăprocur<ă
notarial</contract. 
 

c.2.1. Inăcazulă înăcareădou<ăsauămaiămulte persoane fizice deYinăoăsuprafaY<ădeăterenă
forestier în indiviziune, se poate opta pentru depunerea unei singure cereri deăsprijin/plat<ăcuă
beneficiariămultipli,ădac<ăunulădintreăaceştiaăesteăîmputernicităprinăprocur<ănotarial<,ăînărelaYiaă
cu APIA.  
În cerereaădeăsprijin/plat<,ăla rubrica I - Date de identificare solicitant, Persoane fizice se înscriu 
numele,ăprenumeleă群iăCNP-urile tuturor proprietarilorăaflaYiăînăindiviziune,ăiarălaărubricile privind 
cooordonateleăbancareă群iăadresaădeădomiciliuăseăînscriuădateleăpersoaneiăfizice împuternicite.  
Cererea deăsprijin/plat<ăesteăpeăID/RO......-ul împuternicitului. 
Cererea de sprijin/plat< va fi completat<ă群iădepus<ădeăc<treăîmputernicităpentruăîntreagaăsuprafa郡<ă
deYinut< de co-proprietari.  
Cererea de sprijin/deăplat< 群iăangajamentele vor fi semnateădeăc<treăîmputernicit.  
Înărela郡iaăcuăAPIA,ăîmputernicitul poate desemna, laărândulăs<uăunăreprezentat/angajat prin procur< 
notarial</contract. 
Plataăseăvaăefectuaăînăcontulăbancarădeschisădeăc<treăîmputernicit.ăÎmputernicitulăvaăprezentaălaă
APIAădocumentulăjustificativăprivindătransferulăsumelorăc<treăfiecareăcoproprietarăalăterenului în 
indiviziune. 
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c.2.2. În cazul în care dou<ăsauămai multe persoane juridice sau mixt (persoane juridice 
群iăpersoaneă fizice) deYinăoă suprafaY<ădeă terenă forestieră înă indiviziune, se poate opta pentru 
depunereaăuneiăsingureăcereriădeăsprijin/plat<ăcuăbeneficiariămultipli.   
Cerereaădeăsprijin/deăplat<ăseădepuneălaăAPIAădeăc<treăpersoanaăjuridic<ăîmputernicit<ădeăă
coproprietariăprinăprocur<ănotarial<, pe ID/RO......-ulăs<u, pentru întreagaăsuprafa郡<ăînscris<ă
în documentul de proprietate. Aceast< cerinY<ăseăaplic<ăşiăînăcazulăindiviziunii mixte. 
În cerereaădeăsprijin/plat<,ălaărubrica I - Date de identificare solicitant, Persoane juridice se înscriu 
datele tuturor persoanelor juridice aflate în indiviziune: denumire, CUI, numeleă群iăprenumeleă群iă
CNP administrator/reprezentant legal. 
La rubricile privind coordonatele bancare 群iă sediul social se înscriu datele persoanei juridice 
împuternicite. 
Cererea de sprijin/plat<ăvaăfiăcompletat<ă群iădepus<ădeăc<treăpersoanaăjuridic<ăîmputernicit<, prin 
reprezentantul/administratorulăs<uălegal,ăpentruăîntreagaăsuprafa郡<ădeYinut<ădeăco-proprietari.  
Cerereaădeăsprijin/deăplat<ă群iăangajamenteleăvorăfiăsemnateădeăc<treăreprezentantul/ administratorul 
legal al persoanei juridice împuternicite. 
Cerereaădeăsprijin/plat<ăesteăpeăID/RO......-ul persoanei juridice împuternicite. 
Plataăseăvaăefectuaăînăcontulăbancarădeschisădeăc<treăîmputernicit. Împuternicitul va prezenta la 
APIAădocumentulăjustificativăprivindătransferulăsumelorăc<treăfiecareăcoproprietarăalăterenuluiăînă
indiviziune. 
 
În cazul c1.1., c1.2., c2.1., c.2.2., dup<ă caz, înă con郡inutulă împuternicirii/procurii, respectiv 
Acordului de asociere în vederea accesării măsurii 15-Anexa 15, seă vaă men郡ionaă c<: 
împuternicitul are, în numele membrilorăasociaYi/co-proprietarilor, dreptulăs<ăsemneze cererea de 
sprijin/plat<,ămodific<rileă acesteia,ă angajamenteleă 群iă celelalte documente ale dosarului; sumele 
primite de la APIA în baza M15 se vor repartiza între co-proprietari/membri ai asocierii, 
propor郡ionalăcuăsuprafa郡aădeăterenăforestierăde郡inut<ădeăfiecareăîn parte etc. 
 
Fiecare coproprietar, respectiv membru al asocierii în baza Acordului de asociere în vederea 
accesării măsurii 15 - Anexa 15 careăde郡ineăterenăagricol şi/sau animaleăvaăaveaăobliga郡iaădeăaă
depuneăoăcerereăunic<ădeăplat< (indiferentădac<ăseăsolicit<ăsprijinăsauănuăpeăunaăsauămaiămulteădină
schemeleăprev<zuteăînăcerereaăunic<ădeăplat<), înăscopulăverific<riiărespect<rii normelor de eco-
condi郡ionalitate. În acest, sens, procura/împuternicirea, respectiv Acordul de asociere în vederea 
accesării măsurii 15 - Anexa 15 va stipula faptulăc<ăînăcazulăînăcareăAPIAăconstat<ăoănerespectare 
a normelor de eco-condi郡ionalitateăpeăsuprafe郡ele de teren agricol şi/ sau animale de郡inuteădeăc<treă
unul dintre co-proprietari/membri ai asocierii, laăsumaăcuvenit<ăpentruăcerereaădeăsprijin/plat<ăM15ă
seăvaăaplicaăsanc郡iuneaăstabilit<ăpentruăcererea unic<ădeăplat<. 
În cazulăînăcare,ăAPIAăconstat<ănerespect<riăaleănormelorădeăeco-condi郡ionalitate peăsuprafe郡ele 
şi/sauălaăanimalele de郡inuteădeămaiămul郡iăco-proprietari/membri  asociaYiă, laăsumaăcuvenit<ăpentruă
cerereaă deă sprijin/plat<ăM15, se va aplica sanc郡iuneaă ceaămaiămare dintre cele stabilite pentru 
fiecareăcerereăunic<ădeăplat<. 
Totodat<,ăprocura/împuternicirea, respectiv Acordul de asociere în vederea accesării măsurii 15-
Anexa 15 vaăstipulaăfaptulăc<ăînăcazulăîn care seăconstat<ăoănerespectareăaăcondi郡iilor/cerin郡elorădeă
eligibilitate,ăobligatoriiărelevanteă群iăspecificeăM15,ălaăsumaăcuvenit<ăcererii  deăsprijin/plat<ăpentru 
M15ăseăvaăaplicaăsanc郡iuneaăstabilit<.   
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Ină plus,ă înă cazulă persoaneloră juridiceă dină oricareă form<ă deă asociereă trebuieă respectat<ă cerin郡aă
privind neîncadrearea în categoria firmelor în dificultate. CerinYaăprivindăneîncadrarea în categoria 
firmelor în dificultate trebuieăîndeplinit<ădeăc<treătoateăpersoaneleăjuridiceădinăformaădeăasociereă
respectiv<. 
Calitatea de beneficiar eligibilăseădovede群teăprinăprezentareaădocumentelorăprecizateăînăSec郡iuneaă
V a cererii de sprijin (Anexa 1) la categoria ,,Documente referitoare la forma de organizare a 
solicitantului”. 
 
 
1.2.2. Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, solicitanМiiătrebuieăs<ăîndeplineasc<ăurm<toareleă
condiYii:ă 
a) s<ăfieăproprietariiăsuprafe郡elorădeăterenăforestierălocalizateăpeăteritoriulăRomânieiăpentruăcareăseă
solicit<ăsprijinăînăcadrulăschemei.   
Dovedirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care fac obiectul schemei de ajutor 
deăstatăseărealizeaz<ăprinăprezentareaădocumentelorăprecizateăînăSec郡iuneaăVăaăcereriiădeăsprijină
(Anexa 1) la categoria Documente doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului 
forestier. 
b) s<ăseăangajezeăc<ămen郡inăangajamentul de silvomediu pentru o perioada de 5 ani, de la data 
semn<riiăacestuia; 
c) s<ăseăangajezeăc<ărespect<ăcerin郡eleăspecificeă群iăcerin郡eleăobligatoriiărelevanteăprev<zuteădeălegeaă
na郡ional<ăaăp<durilor aplicabile pachetelorădeăsilvomediuăpentruăcareăaplic<; 
Asumarea angajamentului se face prin depunerea cererii de sprijin din cadrul sesiunii respective 
群iăaădocumentelorăanexateăacesteia.ăData semn<rii este în perioada de depunere a cererii de sprijin, 
iar angajamentulă trebuieărespectată群iă înăperioadaădeă la 1 ianuarieăpân<ă laădataădepuneriiă
cererii de sprijin . 
d) s<ăde郡in<ăcontractădeăadministrareăsauăprest<riăserviciiăsilviceăcuăunăocolăsilvicăautorizatăpentruă
suprafe郡eleădeăterenăforestierăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăînăcadrulăschemei; 
Beneficiarul este obligatăs<ăasigureăcontinuitateaăcontractului(lor) de administrare/prest<riăserviciiă
silvice a terenului forestier deăc<treăunăocol/ocoale silvic/e autorizat/e peătoat<ăperioadaădeă5ăani 
de angajament. 
Dovadaăexisten郡eiăunuiăcontractădeăadministrare/prest<riăserviciiăsilviceăcuăunăocolăsilvicăautorizat 
se face prin prezentarea Anexei 8 – AdeverinМă eliberat<ădeăocolulăsilvic.ă 
În cazul în care contractul de administrare/prest<riăserviciiăsilvice nuăacoper<ătoat<ăperioadaădeă5ă
ani de angajament sau este reziliat, beneficiarulăesteăobligat,ăoriădeăcâteăoriăesteăcazul,ăs<ăprezinteă
oănou<ăAdeverinМă (Anexa 8) laămomentulă încheieriiă unuiănouăcontract,ă avândă înăvedereă s<ă seă
asigureădeăcontinuitateaăadministr<riiădeăc<treăunăocolăsilvicăaăterenuluiăforestierăpeătoat<ăperioadaă
de angajament.  
e)  s<ăparticipeăînăcadrulăangajamentuluiăcuătoat<ăsuprafa郡aădeăterenăforestieră eligibil<ăînăcadrulă
schemei de郡inut<ădeăacestaăla 01.01.2021 într-oăunitateădeăproduc郡ieă群i/sauăprotec郡ie. 
 
Asumareaăcondi郡ieiăseăfaceăprinădepunereaăcereriiădeăsprijină群iăaădocumentelorăanexate. 
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1.2.3. Schemaănuăseăaplic<ăbeneficiarilorăcare seăafl<,ădup<ăcaz,ăînăurm<toareleăsituaМii: 
  Sunt  întreprinderi aflate în dificultate,ă înă sensulă defini郡ieiă precizateă laă art.5ă lit.ă r) din 
OMADR 1002/2016, cu modific<rile 群iăcomplet<rileăulterioare prin (aceast<ăcondi郡ieănuăseăaplic<ă
beneficiarilorăpersoaneăfiziceă群iăcelorădinăcategoriaăunit<YilorăadministrativăteritorialeădeănivelăLAUă
2 <comune,ăora群e,ămunicipii>, precumă群iăformelorăasociativeăale acestora,ăcareănuădesf<群oar<ăoă
activitateăeconomic<).  
Activitateăeconomic< – oriceăactivitateăcareăconst<ăînăfurnizareaădeăbunuriă群iăserviciiăpeăoăpia郡<. 
Conform Codului fiscal: 
,,Art.7 - activitate economică - orice activitate desfăşurată de către o persoană în scopul obţinerii 
de venit. 
Art. 269 - Persoane impozabile şi activitatea economică 
(1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră 
independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor prevăzute la alin. (2), 
oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi. 
(2) În sensul prezentului titlu, activităţile economice cuprind activităţile producătorilor, 
comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile 
profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate economică 
exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de 
continuitate.” 
 
Verificarea acestui criteriu de eligibilitate se va efectua pentru toate categoriile de 
solicitan郡i/beneficiari eligibili, careădesf<群oar<ăoăactivitateăeconomic<. 
 
Solicitantul/beneficiarulăareăobliga郡iaădeăa-群iăasumaădup< caz, fiecareăcerin郡<ă(puncteleăa,ăb,ăc,ădă群iă
e) din Anexa la Declaraţia pe propria rǎspundere privind încadrarea în categoria „întreprindere 
în dificultate (Anexaă 2),ă prină bifareaă uneiaă dintreă op郡iunileă dină formulară DA/NU/NUă ESTEă
CAZUL. 
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Înă cazulăbeneficiariloră careănuă întocmescă situa郡iiă financiareă anualeă (formularulăBilan郡ă contabil, 
formularulă Situa郡iaă contuluiă deă profită 群iă pierderi,ă etc.),ă deciă nuă auă posibilitateaă s<ă determineă
indicatoriiăeconomiciăprev<zu郡iălaăpuncteleăa),ăb)ă群iăe)ădinăAnexaălaăDeclaraМia de ”întreprindere 
în dificultate”, vorăbifaă”nuăesteăcazul”. 
 
În cazul UAT-urilor,ă formelorăasociativeăaleăpersoaneloră fiziceă 群iăUAT,ăprecumă群iăaăaltoră
entit<郡iăcareădesf<群oar<ăoăactivitateăeconomic<,ăcareănuăsuntăînregistrateălaăONRCăverific<rileă
prev<zuteălaăpuncteleăa),ăb)ă群iăe)ădinăAnexaălaăDeclara郡ieăseăefectueaz<ăîn cazul în care situa郡iileă
financiareăanualeădepuseălaăunit<YileăteritorialeăaleăMinisteruluiăFinanYelorăPublice,ăpermităcalcululă
indicatorilor respectivi”, 
UAT  va utilizaăinforma郡iileăoferiteădeăsitua郡iileăfinanciareăanualeăpeăcareăleăîntocmescăconformă
prevederilor Ordinului MFP nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea Кi conducerea contabilităМii instituМiilor publice (bilan郡,ăcontădeărezultatăpatrimonial,ă
situa郡iaăfluxurilorădeătrezorerie,ăsitua郡iaămodific<rilorăînăstructura activelor/capitalurilor, contul de 
execu郡ieăbugetar<)ă群iăvorăcalculaăindicatoriiăeconomiciăprev<zu郡iălaăpuncteleăa),ăb)ă群iăe)ădinăAnexaă
laăDeclara郡ie,ăînăm<suraăînăcareăreg<sescăelementeleănecesareădetermin<riiăacestorăindicatori.ă 
Verificareaăcerin郡eiădeălaăpunctulăc)ădinăAnexaălaăDeclara郡ie: to郡i beneficiarii careăde郡in Certificat 
constatatorăeliberatădeăRegistrulăComer郡uluiăverific<ăacestăcertificatăpentruăaăseăidentificaăeventualeă
deciziiă deă insolven郡<ă 群iăBuletinulă proceduriloră deă insolven郡<ă peă site-ulăMinisteruluiă Justi郡ieiă – 
ONRC: https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal  
Referitorălaăverificareaăcerin郡eiăd)ădinăDeclara郡iaăprivindăintreprindereaăînădificultate,ăseăacceseaz<ă
site-ulăhttp://www.renascc.eu,ăcuăuseră群iăparol<ăalocateădeăc<treăConsiliulăConcuren郡ei. 
  
Solicitan郡iiă-  persoane juridice care din diferite motive, în anul deăreferin郡<ăpentruăcareăseă
evaluaz<ărespectareaăcerin郡ei, nu au desf<群<群urat activitateăeconomic<, depun la cererea de 
sprijinăoădeclara郡ieădeăinactivitate (Formularul S1046). 
Societ<郡ileăcomerciale,ăorganiza郡iileănon-profită群iăcelelalteăentit<郡iăcareănuăauădesf<群uratăniciunăfelă
deă activitateă deă laă înfiin郡areă 群iă pân<ă laă încheierea exerci郡iuluiă financiar, nuă întocmescă situa郡iiă
financiare anuale, ciătrebuieăsaădepun<ăla ANAF oădeclara郡ieădeăinactivitate (Formularul S1046), 
potrivit art. 36 alin. (2) din Țegea contabilităţii nr. 82/1991,ă republicat<,ă cuă modific<rileă şiă
complet<rileă ulterioare. Prevederileă deă maiă susă seă aplic<ă şiă persoaneloră juridiceă f<r<ă scopă
patrimonial. 
Pentruă demonstrareaă respect<riiă acesteiă condi郡ii, solicitantul depune documentele precizate în 
Sec郡iuneaăVăaăcererii de sprijin (Anexa 1) la categoria ,,Alte documente”. 
Solicitantulăesteăconsideratăaăfiăînădificultateădac<ăaăreie群ităc<ăesteăînădificultateălaăcelăpu郡inăunulă
dinăpuncteleăa),ăb),ăc),ăd)ă群iăe)ădinăAnexaălaăDeclaraYiaăpeăpropriaărǎspundereăaăreprezentantuluiă
întreprinderii privind încadrarea în categoriaă„întreprindereăînădificultate (Anexa 2). 
        Împotriva lor a fost emis unătitluădeăcrean郡<ă aăunuiăajutorădeăstat,ădac<ăaceasta  nu a fost 
recuperat. 
Verificareaăexisten郡eiădebitelorăseăefectueaz<ădeăc<treăAPIAă群iăAFIR, înainte de demararea 
procesuluiă deă selec郡ieă înă bazaă Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de 
selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru cererile de sprijin aferente țăsurii 8 
„Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 
8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” Кi țăsurii 15 ”Servicii de silvomediu, 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
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servicii climatice Кi conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 ”PlăМi pentru angajamente de silvo-
mediu”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Ordinul 
MADR nr. 362/2016, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, denumit în continuare ROF. 
 
Cerin郡aăprivindăexisten郡aădebitelorănerecuperateăpentruăajutoarele de stat gestionate de APIA 群i 
AFIR  seăaplic<ătuturorăcoproprietarilorăsauămembrilorăasocieriiăînăbazaăAcordului de asociere în 
vederea accesării măsurii 15-Anexa 15. 
Ajutoarele de stat gestionate de APIA sunt: ajutorul de stat înăsectorulăcre群teriiăanimaleloră- în 
baza HG nr. 1179/2014,ă cuă modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioare,ă Ajutorulă deă stată pentruă
reducereaăaccizeiălaămotorin<ăutilizat<ăînăagricultur<ăînăbazaăHG nr. 1174/2014,ăcuămodific<rileă群iă
complet<rileă ulterioare,ă Rentaă viager<ă agricol<ă înă bazaă Legii nr. 247/2005,ă cuă modific<rileă 群iă
complet<rileă ulterioareă – titlul XI, Schema de ajutor de stat pentru sus郡inerea activit<郡ii 
cresc<torilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-
19 - în baza OUG nr. 149/2020, M<suraă21 - Sprijină temporarăcuăcaracterăexcepYionalăacordată
fermieriloră群iăIMM-urilorăcareăauăfostăafectaYiăîn mod deosebit de criza COVID-19 (ajutoare pentru 
susYinereaăactivit<Yilorăagricoleădinăsectoareleăbovină/ăovineă- caprine / legume-fructe,ăcartofiă群iă
vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19), Schemei de ajutor de 
stat pentru sus郡inerea activit<郡ii cresc<torilor din sectorul suin în contextul crizei economice 
generate de pandemia de COVID-19 - în baza OUG nr. 150/2020, Schema de ajutor de stat pentru 
sus郡inerea activit<郡ii cresc<torilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de 
pandemia de COVID-19 - în baza OUG nr. 151/2020, Scheme de ajutor de stat acordat 
produc<toriloră agricoliă careă auă înfiin郡ată culturiă înă toamnaă anuluiă 2019,ă afectateă deă secetaă
pedologic<ă - în baza OUG nr. 148/2020, Schemaădeă ajutorădeă stată pentruă sus郡inereaă activit<郡iiă
produc<torilorădinăsectorulăvitivinicol în contextul crizei economice - generate de pandemia de 
COVID-19 - OUG nr. 205/2020.  
 
 
1.3. Criterii privind eligibilitatea terenurilor 
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a) Facăobiectulăaplic<riiăschemeiăterenurileăacoperiteăcuăp<dure,ăcuăexcep郡iaăsuprafe郡elorăîncadrateă
în tipul I func郡ională (Tă I) 群iă terenurileădestinateă împ<duririi,ă cuăcondi郡iaăcaă terenurileădestinateă
împ<duririiăsauăreîmp<duririiăs<ănuăreprezinteămaiămultădeă15șădinăsuprafa郡aăangajat<;  
Verificareaăcondi郡ieiăcaăterenurileădestinateăîmp<duririiăsauăreîmp<duririiăs<ănuăreprezinteămaiămultă
deă15șădinăsuprafa郡aăangajat<ăseărealizeaz<ălaădepunereaăcereriiădeăsprijin,ăprecumă群iăîn fiecare an 
peăîntreagaăperioad<ădeăaplicareăaăangajamentului, de c<treăGF.  
 
Suprafa郡aă aferent<ă terenuriloră destinateă împ<duririiă sauă reîmp<duririi, care în termeni de 
specialitateăseănumeşteă„clasă de regenerare”, seăstabile群teăînăurm<torulămod: 
 
1) Pentru fiecare unitateădeăproduc郡ieă群i/sauăprotec郡ieă(UP) se vor identifica în Planul lucrărilor 
de regenerare u.a.ă careă facă obiectulă cereriiă deă sprijin/plat<ă peă careă suntă planificateă lucr<riă deă
împ<duririăîncadrateăînăurm<toareleăcategoriiă(conformăAnexei nr. 9 la Ordinul ministrului apelor, 
pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1672/2000): 
 
B.1.ăSuprafe郡eădeăparcursăintegralăcuălucr<riădeăîmp<durire 
B.1.1. Împăduriri în terenuri goale din fondul forestier 
B.1.1.1. – împ<duririăînăpoieniă群iăgoluri; 
B.1.1.2. – împ<duririăînăterenuri degradate; 
B.1.2. Împăduriri în terenuri parcurse cu tăieri de regenerare 
B.1.2.1. – împ<duririăînăsuprafe郡eăparcurseăcuăt<ieriărase; 
B.1.2.2. – împ<duririăpentruăînlocuireaăarboretelorăslabăproductiveă(refaceri); 
B.1.2.3. - împ<duririăpentruăînlocuirea arboretelor derivate (substituiri); 
B.1.2.4. - împ<duririăînăterenuriădezgoliteăprinăcalamit<郡iănaturaleă(incendii,ădoborâturiădeăvântăsauă
z<pad<,ăuscareăetc.). 
 
În cazul în care în amenajamentele silvice în Planul lucrărilor de regenerare lucr<rileă de 
împ<duririă maiă susă men郡ionateă suntă atribuiteă unuiă altă codă fa郡<ă deă celeă men郡ionateă maiă sus,ă
identificareaă u.a.ă seă vaă faceă dup<ă codurileă dină amenajamentă careă corespundă cuă lucr<rileă deă
împ<duririădeămaiăsus,ăcuăprecizareaăc<ăvalidareaăîncadr<riiăcorecteăaăcoduluiătrebuieăs<ăfieărealizat<ă
de GardaăForestier<ă(GF). 
 
2)ăPentruăfiecareău.a.ăidentificat<ălaăpasulă1)ăîncadrat<ăînăcategoriaăB.1.1ăseăidentific<ăsuprafaYaăpeă
careăauăfostădejaăefectuateălucr<rileădeăîmp<durire sauăurmeaz<ăaăfiăefectuateăpân<ălaă31.12 a anului 
1 de angajament. 
 
3)ăPentruăfiecareău.a.ăidentificat<ălaăpasulă1) încadrat< înăcategoriaăB.1.2.ăseăidentific<ăsuprafa郡aă
parcurs<ăcuălucr<riădeăextragereăaămaterialuluiălemnos sauăcareăurmeaz<ăaăfiăparcurs<ăpân<ălaă31.12ă
a anului 1 de angajament 群iăpeăcareănuăauăfostăefectuateăsauănuăurmeaz<ăaăseăefectuaălucr<riădeă
împ<duriri pân<ălaă31.12.ăaăanuluiă1ădeăangajament. 
 
4) Se efectueaz<ăurm<torulăcalcul: 
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SuprafaYaăclaseiădeăregenerareăesteăegal<ăcuăsuprafaYaă înscris<ă laăcategoriaăB.1.1,ădiminuat<ăcu 
suprafaYaăîmp<durit<ămenYionat<ălaăpasulă2),ălaăcareăseăadaug<ăsuprafaYaăparcurs<ăcuălucr<rileădeă
extragereăaăarborilor,ăprev<zuteălaăcategoriaăB.1.2ăşiăidentificat<ălaăpasulă3). 
Suprafa郡a vaăfiăactualizat<ăanual,ăpeăbazaălisteiădeălucr<riăexecutate sau careăurmeaz<ăaăseăefectuaă
pân<ălaă31.12ăaăanuluiăcereriiădeăplat< (lucr<riădeăîmp<durire/reîmp<durireăşiălucr<riădeăextragereăaă
arborilor).  
Îndeplinireaă cerinYeiă seă vaă verificaă anual,ă deăGardaă Forestier<ă (GF), prină raportareaă suprafeYeiă
determinate la pasul 4) la suprafaYaătotal<ăpentruăcareăseăîncheieăangajamentul. 
 
b) Suprafa郡aăminim<ăpentruăcareăseăîncheieăangajamentulăesteădeă100ăha; 
 
c) Suprafe郡eleăcareăfacăobiectulăangajamentuluiătrebuieăidentificateăînăformatăelectronic; 
 
d) Suprafa郡aă trebuieă s<ă fac< parte dintr-un amenajament silvic în vigoare. Amenajamentul se 
consider<ăaăfiăînăvigoareădup<ăceăaăfostăavizatăprocesulăverbalăalăconferin郡eiăaăII-a de amenajare 
documentăînăcareăseăconsemneaz<ăsuprafaYaăUP, distribuYiaăsuprafeYelorăpeăcategoriiădeăfolosinY<,ă
peăcategoriiă funcYionale,ăcuprindeăsuprafeYeleăceăvoră fiăparcurseăcuă lucr<riă şiămenYioneaz<ădataă
intr<riiăînăvigoareăaăamenajamentului şiădurataădeăaplicare.  
 
Dac<ă valabilitateaă amenajamentuluiă silvică expir<ă înă timpulă angajamentului,ă beneficiarulă este 
obligatăs<ăîntocmesc<ăunănouăamenajamentăsilvic,ăastfelăîncâtăs<ăexisteăcontinuitateăîntreăceleădou<ă
amenajamenteăsilvice.ăÎnăaceast<ăsituaYie,ăbeneficiarulăvaăîntocmiăunănouădosarătehnicăcuădateleă
din noul amenajament, care va fi depus la GF în termen de 15 zile lucr<toareăde la dataăconferin郡eiă
a II-a de amenajare. 
 
Ordineaădeădesf<群urareăaăactivit<郡iiădeăreamenajareăaăp<durii este: 

1. Conferin郡aăIădeăamenajare,ăcareăpoateăfiăasimilat<ăcuătemaădeăproiectare. 
2. Lucr<rileădeăculegereăaădatelorădeăteren. 
3. Recep郡iaădatelorădeăteren. 

Aceste etapeăseădesf<群oar<ăînăultimulăanădeăaplicareăaăamenajamentuluiăînăvigoareă群iăsuntăcunoscuteă
deăc<treăGF. 

4. Conferin郡aăaăII-aădeăamenajare,ăcareăseădesf<群oar<ălaăînceputulăprimuluiăanădeăaplicareăaă
noului amenajament, prinăcareăseăstabilescăplanurileădeălucr<ri. 
Înainte de Conferin郡aăa II -a nuăsuntăpermiseălucr<riăînăp<dure,ăcuăexcep郡iaărecolt<riiăproduseă
accidentale. 
Întrucâtătrebuieăs<ăexisteăcâtămaiărepedeăplanurileădeălucr<ri,ăpentruăîntocmireaădosaruluiă
tehnic, s-a convenităcaădesf<群urareaăConferin郡eiăIIădeăamenajareăs<ăaib<ăprioritateăfa郡<ădeă
alteăamenajamenteăf<r<ăangajamenteălaăM<suraă15.ă 

În cazul în care la depunereaă cereriiă deă sprijin/deă plat<,ă amenajamentulă silvică esteă expirată 群iă
conferinYaăaăII-a de amenajare nu s-aădesf<群urat înc<, din punct de vedere al angajamentului, se 
consider<ărespectat<ăcerinYaăprivindăcontinuitateaădac< solicitantul sprijinului: 
- a efectuat demersurile legale precizate mai sus la pct. 1-3 pentru întocmirea noului amenajament 
înainte deădataăexpir<riiăamenajamentuluiăanterior (GFăconfirm<ălaăAPIAăprinăadres<ăc<ăeste în 
curs de elaborare un nou amenajament silvic)  
群i  



 

 
DirecYia Plati Directe - 

Sector Vegetal 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI  
pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

„Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea 
pădurilor”, aferentă țăsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii 

climatice Кi conservarea pădurilor”, 
Submăsura 15.1  „PlăМi pentru angajamente de silvomediu”,  

PNDR 2014 – 2020, sesiunea 4/2021 
Cod: DPDsv-SFEADRv/M15 

Edi郡iaăIă 
 

Pagina 15 din 170 
 

 

PUBLIC 

- ulteriorăaprob<rii planurilorădeălucr<riăprinăconferin郡aăaăII-a de amenajare, depune la APIA avizul 
(cuăFi群aărezumativ<ăaădosaruluiătehnicăanexat<)ăeliberatădeăGFăînăbazaănouluiăamenajament  odat< 
cuăurm<toareaăcerereădeăplat<ăsau în maximum 20 de zile calendaristice de la emitere. 
Pân<ălaădepunereaănouluiăaviză(群iăaăfi群eiărezumativeăcorespunzatoare)ălaăAPIA,ăcerereaănuăva fi 
autorizat<ălaăplat<.ă 

 
 

1.4.ăTipulăsprijinului,ăintensitateaăajutoruluiăКiăvaloareaăsprijinului  
 
Sprijinulăacordatăînăcadrulăacesteiăschemeăesteădeătipăcompensatoriuă群iăesteăacordatăanual,ăcaăsum<ă
fix<ă peă unitateaă deă suprafaY<ă (hectar)ă şiă reprezint< oă compensaYieă pentruă pierderileă deă venit,ă
costurileăsuplimentareă群iătranzac郡ionaleăsuportateădeăde郡in<toriiădeăterenuriăforestiereăcareăîncheieă
angajamenteăvoluntareăpeăoăperioad<ădeă5ăani. 
Înăcadrulăschemeiăsuntăcompensateădou<ătipuriădeăangajamente,ăale c<rorăcerin郡eăspecificeăsuntă
încadrateăînăurm<toareleădou<ăpachete: 

a) Pachetul 1 – Asigurareaădeăzoneădeălini群te, 
b) Pachetul 2 - Utilizareaă atelajeloră laă colectareaă lemnuluiă dină r<rituriă (Pachetul 2 poate fi 

aplicat doar în combinaМie cu Pachetul 1). 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%. 
Valorileăpl<Yilorăcompensatoriiăacordateăsuntăurm<toarele:ă  38ă€ăpeăanăşiăpeăhectarăpentruăsuprafaYaăangajat<ăînăcadrulăPachetului 1;  137ă€ăpeăanăşiăpeăhectarăpentruăsuprafaYaăanual<ăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăînăcadrulă

Pachetului 2.  
Pentruăsuprafe郡eăcuprinseăîntreă100ăhaăşiă500ăhaă(inclusiv)ăsprijinulăfinanciarăseăacord<ă100șădină
valoareaă pl<郡iiă compensatorii.ă Pentruă suprafeYeă maiă mariă deă 500ă haă seă aplic<ă degresivitatea 
suportuluiăfinanciar,ăastfelăc<ănivelulăpl<Yilorăvaăfiăajustatădup<ăcumăurmeaz<:ă 
- pentruăsuprafaYaă cuprins<ă întreă500,01 ha şiă1000 ha seăvaăacordaă85șădinăvaloareaăpl<Yiiă

compensatorii, 
- pentruăsuprafaYaăcuprins<ăîntreă1000,01 ha şiă5000 ha se vaăacordaă65șădinăvaloareaăpl<Yiiă

compensatorii, 
- pentruăsuprafaYaămaiămareădeă5000 haăseăvaăacordaă50șădinăvaloareaăpl<Yiiăcompensatorii.ă 
Degresivitateaăseăaplic<ăsuprafe郡elorăangajateămaiămariădeă500ădeăhectareăpentruăambeleăpachete. 
 
Valorileă pl<郡iloră compensatoriiă aferenteă celoră dou<ă pacheteă ajustateă caă urmareă aă aplic<riiă
degresivit<郡iiăsprijinuluiăfinanciarăsuntăprezentateăînăSec郡iuneaăIII.B  (valoareaăpublic<ăestimat<)ăa 
cererii de sprijin (Anexa 1).  
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1.5.ăCerinYeăspecificeăpeăcareătrebuieăs<ăleă îndeplineasc<ăsolicitanМiiăpentruăobМinereaăpl<Мiloră
compensatorii  
 
 
1.5.1ăCerinМeleăspecificeăPachetuluiă1ă– AsigurareaădeăzoneădeăliniКteă 
 
a) Fiecareăsolicitantăalăsprijinuluiăfinanciarădelimiteaz<ăoăzon< deălini群teăcompact<ădeăcelăpu郡ină
20% din totalulăsuprafe郡eiăeligibileăangajate,ădelimitat<ăprinălimiteăparcelareăsau subparcelare. În 
situaYiaă înă careă solicitantulădeYineă înăproprietateă terenuriă forestiereă situateă înămaiămulteăUP-uri 
(administareă deă acelaşiă ocolă silvică sauă deă ocoaleă silviceă diferite),ă delimitareaă zoneiă deă linişteă
compacteădeăminimumă20șăseăvaăasiguraălaănivelulăfiec<reiăUP.ăZonaădeălinişteăcompact<ădină
cadrul unei UP nuăpoateăaveaăoăsuprafa郡<ămaiămic<ădeă20ăha.ă 
 
Delimitareaăzoneiădeălini群teăcompacteălaănivelădeăUP seărealizeaz<ăavându-se în vedere urm<toareleă
aspecte: 
 - Zonaădeălini群teăcompact< laănivelădeăUPăpoateăfiăconstitut<ădinămaiămulteătrupuriăcompacteăcu 
suprafe郡eădeăcelăpu郡ină20ăha careăcon郡inău.a.ăîntregi.ăCompactitateaăzonelorădeălinişteăseăconsider<ă
îndeplinit<ă dac<ă suprafaYaă prezint<ă ună singură contură (nuă esteă divizat<).ăUn teren pentru hrana 
vânatuluiăpoateăfiăacceptatăînăinteriorulăzoneiădeălini群te,ăf<r<ăcaăsuprafa郡aăacestuiaăs<ăfieăluat<ăînă
calculă(fiindăcodificat<ădiferită群iăneinclus<ăînăshape-uri). 
- Nu pot face parteădinătrupurileăcompacteă群iăzonaădeălini群teău.a.ăcareăauăînăcomunănumaiăunăpunctă
cu o u.a care face parte din zona de linişte. 
Dac<ăpeăparcursulăderul<riiăangajamentuluiănuăseăîndepline群teăaceast<ăcondi郡ieăconcomitentăpentruă
toateăsuprafe郡eleăcompacteălaănivelulăuneiăUP,ăbeneficiarulăesteăexclusădeălaăplat<ăpentruăUPăînă
cauz<. 
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Unit<郡ileăamenajisticeăcareăfacăparteădinăzonaădeălini群teăvorăfiăspecificateăînăinforma郡iileăfurnizateă
deăsolicitantăînăcadrulădosaruluiătehnic,ăprecumă群iăînăcerereaădeăsprijin/plat<. 
Zonaă deă liniКteă stabilit<ă prină cerereaă deă sprijină seă menМineă peă toat<ă perioadaă deă 5ă aniă aă
angajamentului,ăcuăexcepМiaăcazurilorădeăforМ<ămajor<.ăăă 
 
Înăcazulăînăcareăamenajamentulăsilvicăexpir<ăpeăparcursulăperioadeiădeăderulareăaăăangajamentului, 
seăvaăaveaăînăvedereăcaăsuprafa郡aăzoneiădeălini群teădinănoulăamenajamentăs<ăfieăcelăpu郡inăegal<ăcuă
suprafa郡aăzoneiădeălini群teădeălaămomentulăultimeiăcereriădeăplat</cereriădeăsprijinăaferent<ăvechiuluiă
amenajament. De asemenea, amplasamentul zonei de lini群teă dină noulă amenajamentă trebuieă s<ă
cuprind<ă celă pu郡ină întregulă amplasamentă ală zoneiă de lini群teă deă laămomentulă ultimeiă cereriă deă
plat</cereriădeăsprijinăaferent<ăvechiuluiăamenajament.ăVerificareaăseă faceălaănivelădeăconturăală
suprafe郡ei.ă Dosarulă tehnică întocmită pentruă noulă amenajamentă vaă con郡ineă 群iă un tabel privind 
coresponden郡aăîntreău.a.-urileăvechiuluiăamenajamentă群iăceleăaleănouluiăamenajament.ă 
 
b) Înă cadrulă zoneloră deă lini群te, pentru perioada de angajament, voră fiă permiseă doară lucr<riă deă
împ<durire,ă ajutorareaă regener<rilorănaturale,ă între郡inereă aă culturiloră 群iă aă semin郡i群urilorăpân<ă laă
realizareaă st<riiă deă masiv,ă descople群iri,ă degaj<ri,ă depresajeă şiă cur<郡iri,ă precumă 群iă lucr<riă deă
reconstruc郡ieăecologic<ăcareăseăcontinu<ădinăperioadaăpremerg<toareăangajamentului.  
 
Nuăpotăfiă incluseăînăzonaădeălini群teău.a.ăpeăcareăauăfostăexecutate/seăafl<ăînăexecu郡ie/seăvoră
executaălucr<riăpeăperioadaăcuprins<ăîntreă01.01ăaăanuluiă1ă(primulăanădeăangajament)ă群iă
31.12ăaăanuluiă5ă(ultimulăanădeăangajament),ăcuăexcep郡iaăcelorămen郡ionateălaălit.b)ăsauălaălit.c). 
 

 
 
c) FenomeneăcareăimpunărecoltareaădeăproduseăaccidentaleăIă群iăII (conformădefini郡ieiădinăCapitolul 
5 - Defini郡iiă群iăabrevieri) înăzonaădeălini群te: 
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1. Înăcazulă înăcareăpeăperioadaădeăaplicareăaăangajamentuluiă înăcadrulăzoneiădeă liniКteăapară
fenomeneăcareăimpunărecoltareaădeăproduseăaccidentaleăIăsauăIIăpeăoăsuprafaМ<ămaiămic<ădeă
50%ă dină suprafaМaă total<ă aă zoneiă deă liniКte,ă lemnulă afectată vaă fiă extras cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. Dac<ăpeăaceast<ăsuprafaМ<ălemnul afectat  este extras f<r<ăaăfiă
respectate condiМiileălegii, beneficiarulăvaăfiăsancМionatăînăconformitateăcuăprevederileăsistemuluiă
deăsancМiuniăaferentăschemeiădeăajutorădeăstat. De asemenea, în cazul în care fenomenul care 
impune recoltarea deă produseă accidentaleă Iă sauă IIă afecteaz<ă întreagaă suprafaМaă aă u.a.,ă seă
excludeă deă laă plataă aferent<ă Pachetuluiă 1ă u.a.ă respectiv<ă pentruă anulă înă careă seă recolteaz< 
produsele accidentale I sau II.  
 
2. Înăcazulăînăcareăsuprafa郡aăpeăcareăaparăfenomeneăcareăimpun recoltarea de produse accidentale 
I sau II este egal<ăsauămaiămareăde 50șădinăsuprafa郡a total<ăa zoneiădeălini群te,ăangajamentulăseă
încheieăf<r<ăaăfiănecesar<ărambursarea sprijinului primit anterior în cadrul angajamentului.  
 
Dac<ăpeăperioadaăaplic<riiăangajamentului,ăînăcadrulăzoneiădeălini群teăaparăfenomeneăcareăimpună
recoltarea de produse accidentale I sau II, iarăsolicitantulădeYineăînăproprietateăterenuriăforestiereă
situate în mai multe UP-uri,ăcalcululăponderiiăsuprafe郡eiăpeăcareăseăimpuneărecoltareaăproduseloră
accidentaleăseăraporteaz<ălaăsuprafa郡aătotal<ăangajat<ăaăzoneiădeălini群te.ăAstfel,ădac<ăsuprafa郡aăpe 
care apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II esteămaiămareăsauăegal<ă
de 50șă dină suprafa郡aă total<ă aă zoneiă deă lini群te, angajamentulă seă închideă f<r<ă aă fiă necesar<ă
rambursarea sprijinului primit anterioră pentruă suprafa郡aă respectiv<. Angajamentul se închide, 
deoareceăînăaceast<ăsitua郡ieănuăseămai pot atinge obiectivele propuse prin implementarea acestuia. 
Constatareaă fenomenului,ă întocmirea,ă verificareaă şiă aprobareaă actuluiă deă punereă înă valoare 群i 
autorizareaăexploat<riiămaseiă lemnoase se va efectuaăconformăprevederiloră legaleă înăvigoareă şiă
instrucYiuniloră tehnice.ă Înă notificareaă prev<zut<ă în Procedura aprobată prin Ordinul MMAP, 
ocolulăsilvicăvaăprecizaăşiăfaptulăc<ăaferentăamplasamentuluiăpeăcareăaăfostăconstituităactulădeăpunereă
înăvaloareăpentruăproduseăaccidentaleăseăafl<ăînăderulareăunăangajamentădeăsilvomediu. 
 
GFăefectueaz<ăverificareaăînăsistemulă”SUMALăocol”ăprivindăinforma郡iileăreferitoareălaălucr<rileă
efectuate (UP, u.a. în care s-aăefectuatămarcarea,ăsuprafa郡aăafectat< pe fiecare u.a. afectatăetc.)ă群iă
realizeaz<ă verificareaă înă terenă aă acteloră deă punereă înă valoareă întocmiteă înă urmaă manifest<riiă
fenomenului.ăCaă urmareă aă verific<rilor,ăGFă emiteă oă not<ăde constatare a fenomenului. Pentru 
fiecare UP afectat<,ă documentulă con郡ineă urm<toareleă dateă referitoareă laă zonaă deă lini群te:ă nr./ă
denumire UP,ăsuprafa郡<ăUP angajat<ădinăzonaădeălini群te,ăsuprafa郡<ăUP afectat<ădinăzonaădeălini群te,ă
nr. u.a.,ăsuprafa郡<ău.a.ăangajat<,ăsuprafa郡< u.a.ăafectat<,ătipulăfenomenuluiăcareăafecteaz<ăzonaăde 
lini群te,ădataăproduceriiăfenomenului,ădataăsemnal<riiălaăGF,ădataăefectu<riiăverific<rii,ăprocentulă
suprafe郡eiăafectateăraportatălaătotalăsuprafa郡<ăUP angajat<ădinăzonaădeălini群te.ă 
 
d) Peăsuprafa郡aădinăangajamentăcareănuăfaceăobiectulăconstituiriiăzonei deălini群te se pot executa 
lucr<rileăprev<zuteădeăamenajamentulăsilvic,ăavându-se în vedere ca pe perioada angajamentului 
s<ănuăseăintervin<ăcuălucr<ri maiămultădeăoădat<ăpeăaceea群iău.a.,ăcuăexcep郡iaăcazuluiăînăcareăesteă
necesară s<ă seă efectuezeă lucr<riă deă împ<durire,ă ajutorareaă regener<riloră naturale,ă între郡inereă aă
culturiloră群iăaăsemin郡i群urilorăpân<ălaărealizareaăst<riiădeămasiv,ădescople群iri,ădegaj<ri,ădepresajeăşiă
cur<郡iri.ăÎnăsitua郡iaăînăcareăpeăsuprafa郡aăuneiău.a.ădinăafaraăzoneiădeălini群teăareălocăunăfenomen ce 
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impuneărecoltareaădeăproduseăaccidentaleăIăsauăII,ălemnulăafectatăvaăfiăextrasăînăcondi郡iileălegii. În 
cazul în care fenomenul care impune recoltarea deăproduseăaccidentaleăIăsauăIIăafecteaz<ăîntreagaă
suprafa郡aăaău.a.,ăseăexcludeădeălaăplataăaferent<ăPachetuluiă1ău.a.ărespectiv<ăpentruăanulăînăcareăseă
recolteaza produsele accidentale I sau II.  
 
Înăaccep郡iuneaăprevederilorădeălaălit. d)ălucrareaăprev<zut<ăînăamenjamentulăsilvicăaăseăexecutaăoă
singur<ădat<ălaănivelădeău.a.ăpeăperioadaăangajamentuluiăseăexecut<ăîntr-oăsingur<ăperioad<ăcuprins<ă
între 01.01 anul n – 31.12ăanulănă(condi郡iaăseăaplic<ăinclusivăînăanulă1 de angajament). În cazul 
angajamentelor care se întind pe perioada a doua amenajamente, se va avea în vedere ca pe u.a. 
pe care s-au executatălucr<riăînăperioadaădeăaplicabilitateăaăprimuluiăamenajamentăs<ănuăseămaiă
executeălucr<rileăprev<zuteăînănoulăamenajamentăpeăperioadaăr<mas<ădinăangajament.ăÎn cazul în 
careăoăpartid<ănuăaăpututăfiăexploatat<ăînăîntregimeăpân<ălaădataădeă31.12ăaăanului ”n” şi stocul este 
reautorizat la data de 01.01ăaăanuluiăn+1ăpentruăextragereaăstoculuiăr<mas,ănuăseăconsider<ăaăfiă
lucr<riăseparate,ăcuăcondiYiaăca durataădeă timpădeă laă începutulăexploat<riiă şiă pân<ă laăreprimirea 
parchetuluiăs<ănuădep<şeasc<ă365ădeăzile calendaristice.  
 
e) Peătoat<ăperioadaădeăangajamentă(deălaă01.01ă- anulă1ădeăangajamentăpân<ălaă31.12ă- anul 5 de 
angajament)ăînău.a.ăîncadrateăînătipulăfunc郡ionalăTII,ăpentruăcareăînăamenajamentăsuntăprev<zuteă
lucr<riăspecialeădeăconservare,ănuăseăvorăexecutaălucr<riădeărecoltareămas<ălemnoas<, cuăexcep郡ia,ă
dac<ăesteăcazul,ărecolt<riiădeăproduseăaccidentaleăIă群iăIIă(conformădefini郡ieiădinăcadrulăschemeiădeă
ajutor de stat). Toateăcelelalteătipuriădeălucr<riăprev<zuteăpotăfiăefectuate.ă 
De la data 01.01.2021 nuăseăvorămaiăexecutaălucr<riădeărecoltareămaterialălemnosăînău.a.ăîncadrateă
în TII, pentruăcareăînăamenajamentăsuntăprev<zuteălucr<riăspecialeădeăconservare, cuăexcep郡ia,ădac<ă
esteăcazul,ărecolt<riiădeăproduseăaccidentaleăIă群iăIIă(conformădefini郡ieiădinăcadrulăschemeiădeăajutoră
de stat). În cazul în care de la data de 01.01.2021 群iădataăaviz<riiădosaruluiătehnicădeăc<treăocolulă
silvică auă fostă executateă lucr<riă deă recoltareă deă mas<ă lemnoas<,ă cuă excep郡ia,ă dac<ă esteă cazul,ă
recolt<riiădeăproduseăaccidentaleăIă群iăIIă(conformădefini郡ieiădinăcadrulăschemeiădeăajutorădeăstat),ă
u.a. pe care s-auăexecutatăastfelădeălucr<riăvorăfiăexcluseădeălaăplataăPachetuluiăIăpentruăanulă1. De 
asemenea, în cazul în care fenomenul care impune recoltarea de produse accidentale I sau II 
afecteaz<ă întreagaă suprafa郡aă aău.a.,ă seă excludeădeă laăplataă aferent<ăPachetuluiă 1ău.a.ă respectiv<ă
pentru anul în care se recolteaza produsele accidentale I sau II.  
 
f) Pentru aplicarea pachetului 1 se va avea în vedere c< pân<ălaăexpirareaăamenajamentului sau, în 
cazulăînăcareăangajamentulăseăîntindeăpeăperioadaăaădou<ăamenajamente,ăpân<ălaăexpirareaăceloră
dou<ă amenajamenteă silvice,ă volumulă r<masă deă recoltată prină t<ieriă deă conservare peă toat<ă
suprafa郡aădinăangajamentă trebuieăs<ă fieăegalăcuăcelăpu郡inăcinciăposibilit<郡iăanualeădeărecoltare a 
maseiălemnoaseăprinăt<ieriădeăconservareăprev<zuteăînăamenajamentulăsauăamenajamenteleăsilviceă
(cumulate). 
VerificareaăacesteiăcerinYeăseăfaceădeăc<treăGF, atât în etapa de avizare a dosarului tehnic, câtăşiăînă
etapaădeăcontrolăpeăterenăaăcererilorădeăsprijinădeclarateăeligibileăsauăaăcererilorădeăplat<ădepuseă
pentru fiecare an de angajament 群iăcareăauăfostăincluseăînăeşantionulădeăcontrol. 
 
- Înăcazulăînăcareăamenajamentulăesteăvalabilăpeătoat<ăperioada angajamentului: 
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La avizarea dosarului tehnic, Gardaă Forestier<ă verific<ă îndeplinireaă cerin郡eiă specificeă privindă
volumulă r<masă deă recoltată prină t<ieriă deă conservare.ă Verificarea se va efectua pe fiecare 
UP/amenajament, în parte.  
 

- Pentru Cererea de sprijin: 
Volumulăr<masădeărecoltatăreprezint<ădiferen郡aădintreăvolumulădeăextrasădinăPlanulălucr<rilorădeă
conservareăaferentău.a.ăincluseăînăangajamentăă群iăvolumulărecoltat/careăurmeaz<ăaăfiărecoltatăprină
lucr<riădeăconservareădinăacelea群iău.a.ădeălaădataăintr<riiăînăvigoareăaăamenajamentuluiăpân<ălaădataă
deă31.12ăaăanuluiăanteriorăprimuluiăanădeăangajament.ăCondiYiaăf)ăesteăverificat<ădeăGFălaămomentulă
aviz<riiădosaruluiătehnicăşiăesteăcomunicat<ăbeneficiaruluiăşiămenYionat<ăînăfişaărezumativ<.ăDac<ă
cerin郡aă privindă volumulă r<masă deă recoltată prină t<ieriă deă conservareă peă toat<ă suprafa郡aă dină
angajamentănuăesteăîndeplinit<ăcerereaădeăsprijinăesteăconsiderat<ăneeligibil<,ăiarăsolicitantulănuă
poate accesa schema de ajutor de stat. 
Avândăînăvedereăc<ăcerereaădeăsprijinăesteă群iăcerereădeăplat<ăpentruăanulă1ădeăangajament,ăcerin郡aă
se va verifica 群i ulterior, prin Raportul de control întocmit pentru anul 1 de angajament. 
Neîndeplinireaăcerin郡eiăvaăfiăsanc郡ionat<ăînăconformitateăcuăsistemul deăsanc郡iuniăaprobatăprin ordin 
MADR. 
 

- Pentru toate cererile de plată: 
Cerin郡aă referitoareă laă volumulă r<masă deă recoltată prină t<ieriă deă conservareă (încadrareaă înă
posibilitateaăstabilit<ăprinăamenajamentulăsilvic)ăseăvaăverificaăanual,ăpentruăfiecareăcerereădeăplat<ă
depus<ădeăbeneficiar, luându-seăînăcalculălucr<rileăefectuate/careăseăvorăefectuaăpân<ălaă31.12ăaă
anului de cerere – înă conformitateăcuă informa郡iileăprivindă lucr<rileăefectuateă 群iă celeă r<maseădeă
efectuat din Raportul de control privind respectarea criteriilor de eligibilitate,ă aă cerinYeloră
obligatorii relevante 群iăaăcerin郡elorăspecifice.ăRaportulăvaăfiăîntocmitădeăGFăşiătransmisălaăAPIA –
centrulăjudeYeanălaăcareăa fostădepus<ăcerereaădeăsprijin/deăplat<. 
 
Deăasemenea,ăcerin郡aăreferitoareălaăvolumulăr<masădeărecoltatăprinăt<ieriădeăconservare,ătrebuieă
respectat<ă群iădup<ă încheiereaăangajamentului, pân<ă laăexpirareaăamenajamentuluiăsilvicăaflată înă
vigoare la data ultimului an de angajament.  
 
Neîndeplinireaăcerin郡eiăvaăfiăsanc郡ionat<ăînăconformitateăcuăsistemul deăsanc郡iuni aprobat prin ordin 
MADR. 
 
- Înăcazulăînăcareăamenajamentulăexpir<ăpeăparcursulăderul<riiăangajamentului: 
GardaăForestier<ăverific<ăîndeplinireaăcondi郡iilorăprivindăvolumulăr<masădeărecoltatăprinăt<ieriădeă
conservare la intrarea în vigoare a noului amenajament prin cumularea prevederilor din ambele 
amenajamente. 
Înainte  de expirarea perioadei de valabilitate a amenajamentului beneficiarul: 
- întocme群teă ună nouă amenajamentă – cuă respectareaă continuit<郡iiă privindă valabilitateaă
amenajamentelorăpeătoat<ăperioada angajamentului - 群iăunănouădosarătehnicăprivindăamenajamentulă
actual; 
- înainteaz<ădosarulă tehnică c<treăGardaăForestier<,ă spreă avizare.ăGardaăForestier<ă întocme群teăoă
nou<ăFi群<ărezumativ<. 
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Astfel,ăvolumulăr<masădeărecoltatăreprezint<ădiferen郡aădintre suma volumelor de extras din Planul 
lucr<rilorădeăconservare aferent u.a. incluse în angajament din ambele amenajamente, pe de o parte 
群iăsumaăvolumelorărecoltateădinăacelea群iău.a.ădeălaădataăintrariiăînăvigoareăaăprimuluiăamenajamentă
pân<ălaădataăîntocmiriiănouluiădosarătehnic,ăpeădeăalt<ăparte.ă 
Deăasemenea,ăcerin郡aă referitoareă laăvolumulă r<masădeărecoltatăprină t<ieriădeăconservareă trebuieă
respectat<ă群iădup<ă încheiereaăangajamentului,ăpân<ă laăexpirareaăamenajamentuluiăsilvicăaflată înă
vigoare la data ultimului an de angajament.  
 
Respectarea cerin郡eiă esteă verificat<ă deă GF,ă iară neîndeplinireaă acesteiaă determin<ă reducereaă
propor郡ional<ă aă sumeloră deă plat<ă înă conformitateă cuă sistemul deă sanc郡iuniă aprobată prinăOrdin 
MADR.  
In situa郡ia în care în noul amenajamentănuăseămen郡inăatributeleădeăidentificareăaleău.a. (codificare 
u.a.)ă群iăsuprafa郡a,ăsolicitantulăsprijinuluiăanexeaz<ăunătabelădeăcoresponden郡< între u.a.-urile din 
primul amenajament 群iăcelăcurentăînăvedereaăverific<riiărespect<riiăcerin郡elorăastfel: 
 
 Pentru pachetul 1 seăvaă郡ineăcontădeăurm<toareleăcerin郡e:  
- conturulăsuprafe郡eiăzoneiădeălini群teăcompacteădinănoulăamenajamentăpoateăfiăidenticăsauămaiămareă
decâtăsuprafa郡aădinăprimulăamenajamentă(conturulăsuprafe郡eiădinănoulăamenajamentătrebuieăs< se 
suprapun<ăcuăcelăini郡ialăsauăîlăpoateădep<群i). Înăcazulăexcluderiiău.a.ădinăzonaădeălini群teăseăvorăaveaă
înăvedereăurm<toareleăposibilit<郡i: 
 completarea,ădac<ăesteăposibil,ăaăzoneiădeălini群teăcuău.a.ăadiacente,ăastfelăîncâtăs<ăseăajung<ălaă

procentul de 20ș.ăCondi郡iaăcaău.a.ăs<ăfieăincluseăînăzonaădeălini群teăînăanulăurm<torăesteăcaăpeă
acesteaăs<ăseăfiărespectatăcerin郡eleăspecificeăînăaniiăanteriori; 

 înăcazulă înăcareăcompletareaăzoneiădeă lini群teăcuău.a.ăadiacenteănuăesteăposibil<,ă sanc郡iuneaă
identificat<ăini郡ialăpentruăcerin郡aăspecific<ăseăaplic<ăpân<ălaăfinalizareaăangajamentului,ăf<r<ăaă
seăconsideraărepeti郡ie/inten郡ie.ăÎnăsitua郡iaăînăcareăintervinăalteănerespect<riădeăcerin郡e,ăacesteaă
potăfiăîncadrateălaărepeti郡ie/inten郡ie,ădup<ăcaz. 

- peăsuprafe郡eleădinăafaraăzoneiădeălini群teăseăpotăefectuaălucr<rileăprev<zuteădeăamenajamenteăoă
singur<ădat<ăpeăaceea群iăunitateăamenajistic<ăpeăperioadaăangajamentului. 
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1.5.2. CerinМeleăspecificeăPachetuluiă2ă– Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din  
r<rituriă 
 

 
 

Pachetulă2ăpoateăfiăaccesatădoarăînăcombina郡ieăcuăPachetulă1. 
 

Adoptândă acestă pachet,ă solicitantulă sprijinuluiă seă angajeaz<ă s<ă exploateze materialul lemnos 
provenitădinăr<rituriăfolosindăexclusivăatelajeălaăopera郡iileădeăadunat,ăscosă群iăapropiatăpeăsuprafa郡aă
ceăfaceăobiectulăangajamentului,ăpân<ălaăplatformaăprimar<.ă 
 
Fiecareăsolicitantăalăsprijinuluiăfinanciarăprecizeaz< pentru fiecare UP, u.a. 群iăsuprafe郡eleăaferenteă
de parcurs cu lucr<ri de r<rituri cu atelaje pe perioada de angajamentăacoperit<ădeăamenajamentulă
înăvigoare.ăÎnăcazulăînăcareăamenajamentulăexpir<ăpeăperioadaădeăaplicareăaăangajamentului,ăpentruă
aniiă neacoperiYiă deă amenajamentulă ini郡ial,ă seă vaă întocmiă oă estimareă careă s<ă conYin<ă u.a.ă 群iă
suprafe郡eleădeăparcursăcuălucr<riădeăr<rituriăcuăatelajeăşiăcareăseăvaădefinitiva cu ocazia întocmirii 
dosarului tehnic aferent noului amenajament. 
Se va avea în vedere ca: 
1. laănivelădeău.a.ăînăafaraăzoneiădeălini群te, s<ăseăplanificeălucr<riădeăr<rituriăoăsingur<ădat<ăpeă
perioada de 5 ani de angajament (în conformitate cu prevederile cap. 1.5.1 CerinМele specifice 
Pachetului 1 – Asigurarea de zone de liniКte, lit.d). 
2. u.a.ă selectateă trebuieă s<ă seă reg<seasc<ă înă planulă lucr<riloră deă îngrijireă aă arboreteloră dină
amenajamentul silvic, înăsec郡iuneaăr<rituri. 



 

 
DirecYia Plati Directe - 

Sector Vegetal 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI  
pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

„Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea 
pădurilor”, aferentă țăsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii 

climatice Кi conservarea pădurilor”, 
Submăsura 15.1  „PlăМi pentru angajamente de silvomediu”,  

PNDR 2014 – 2020, sesiunea 4/2021 
Cod: DPDsv-SFEADRv/M15 

Edi郡iaăIă 
 

Pagina 23 din 170 
 

 

PUBLIC 

3. la nivel de UP, sumaăsuprafe郡elorădeăparcursăcuălucr<riădeăr<rituriăaău.a.ăselectateănuăpoateă
dep<群iăjum<tateădinăsuprafa郡aătotal<ădeăparcursăcuălucr<riădeăr<rituriăaău.a.ăaferenteăsuprafe郡eiăcareă
face obiectul cererii de sprijin precizat<ă înă planulă lucr<riloră deă îngrijireă aă arboreteloră dină
amenajamentulăsilvicăînăcauz<,ăînăsec郡iuneaăr<rituri.ăă 
4. u.a.ăselectateănuăvorăfaceăparteădinăzonaădeălinişte. 
5.        suprafa郡aăanual<ăpentruăcareăseăpoateăsolicitaăsprijinăesteădeă20șă±10% (10-30%) din 
întreaga  suprafa郡aăselectat< (întreagaăsuprafa郡<ăaău.a.-rilor selectate). Procentulădeă10șăseăaplic<ă
laăîntreagaăsuprafa郡<ăselectat<. Seăadmiteăcaăprocentulăs<ănuăseăîncadrezeăînăacestăintervalănumaiă
în cazul în care gruparea pe ani a u.a. nu poateăfiăefectuat<ă(nr.ămicădeău.a.,ăsuprafa郡<ămareăaăunoră
u.a.ăcareănuăpoateăfiăfragmentat<ăînăaniădiferi郡i). Conform sistemului de sancМiuni, aprobat prin 
Ordin MADR, nerespectareaăcerin郡eiănuăvaăfiăsanc郡ionat<ădac<ăbeneficiarul,ăconformăcereriiădeă
sprijin/plat<,ănuăaveaăposibilitateaărespect<riiăacesteia. 

 
Stabilireaă moduluiă deă calculă aă suprafeYeloră deă parcursă cuă r<rituriă peă toat<ă durataă
angajamentului,ăînăsituaYiaăînăcareăaceastaăesteăacoperitădeăunăsingurăamenajamentăsauădeă
dou<ăsuccesive 
 
Identificarea u.a. Кi a suprafeМelor de parcurs cu lucrări de rărituri cu atelaje pe toată perioada 
de angajament acoperită de amenajament seărealizeaz<ăparcurgândăurm<toareleăetape: 
1) Pentru fiecare UP,ăînăPlanulălucr<rilorădeăîngrijireăaăarboretelorăseăidentific<ău.a.ăcareăfacăparteă
dinăsuprafa郡aăcareăfaceăobiectulăcereriiădeăsprijin/plat<ă群iăsuprafa郡aădeăparcursăaferent<ădinăcoloanaă
,,Spr. deăparcurs”,ăaferent<ăsec郡iuniiă,,R<rituri”. În cazul în care suprafa郡aădeăparcursăesteămaiămareă
decâtăsuprafa郡aău.a.ăseăutilizeaz<ăvaloareaăsuprafe郡eiău.a. 
2)ăSeăînsumeaz<ăvalorileăaferenteăsuprafe郡elorădeăparcursăaferenteău.a.ăidentificateălaăpasulă1. 
3)ăSeăidentific<ăsuprafa郡aăanual<ădeăparcursăcuălucr<riădeăr<rituriăpeătoat<ăperioadaădeăaplicabilitateă
a amenajamentului UP înăcauz<,ăprinăîmp<r郡ireaăvaloriiăob郡inuteălaăpasulă2ălaănum<rulădeăaniădeă
valabilitate a amenajamentului (10 ani sau 5 ani). 
4.1)ăPentruăamejamenteleăcuăaplicabilitateăpeăzeceăani,ă seă identific< suprafa郡aă total<ăposibilădeă
parcursăcuălucr<riădeăr<rituriăpeăperioadaădeăangajamentăacoperit<ădeăamenajamentulăUP înăcauz<,ă
prinăînmul郡ireaăsuprafe郡eiăanualeădeăparcursăcuălucr<riădeăr<rituriăob郡inuteălaăpasulă3ăcuănum<rulădeă
ani din angajament acoperit deăamenajamentulăînăcauz<.ă 
4.2)ăPentruăamenajamenteleăcuăaplicabilitateăpeăcinciăani,ăseăidentific<ăsuprafa郡aătotal<ăposibilădeă
parcursăcuălucr<riădeăr<rituriăpeăperioadaădeăangajamentăacoperit<ădeăamenajamentulăUP înăcauz<,ă
prinăînmul郡ireaăsuprafe郡eiăanualeădeăparcursăcuălucr<riădeăr<rituriăob郡inuteălaăpasulă3ăcuănum<rulădeă
aniădinăangajamentăacoperitădeăamenajamentulăînăcauz<ă群iăîmp<r郡ireaălaă2.ăăă 
5)ă Seă identific<ă u.a.ă (dină celeă rezultateă prină aplicareaă pasuluiă 1)ă 群iă seă precizeaz<ă suprafa郡aă deă
parcurs cuălucr<riădeăr<rituriă(suprafa郡aăindicat<ănuăpoateăfiămaiămareădecâtăsuprafa郡aăidentificat<ă
laăpasulă1ăpentruău.a.ărespectiv<)ăpeăperioadaădeăangajamentăacoperit<ădeăamenajamentulăUP în 
cauz<ăpentruăfiecareău.a.,ăavându-seăînăvedereăcaăsuprafa郡aăcumulat<ăa acestoraăs<ănuăfieămaiămareă
decâtăsuprafa郡aăidentificat<ălaăpasulă4.1ăsauă4.2,ădup<ăcaz.ăLaăselectareaău.a.ă群iăstabilireaăsuprafe郡eiă
deăparcursăcuălucr<riădeăr<rituriăseăvaăaveaăînăvedereăcaăsuprafe郡eleăselectateăs<ănuăfiăfostăparcurseă
dejaăcuălucr<riădeăr<rituriăpeăparcursulăaplic<riiăamenajemtuluiăsilvicăînăvigoareăsau,ăînăcazulăînă
careăauăfostăparcurse,ăs<ăseăconfirmeădeăc<treăocolulăsilvicăc<ăesteănecesar<ăparcurgereaăacestoraă
cuănoiălucr<riădeăr<rituri. 
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Exemplu: 
- dac<ăîntr-un amenajament de 10 ani careăexpir<ădup<ă2ăaniădeăangajamentăesteăprev<zut<ă ădeă
parcursăcuăr<rituriăoăsuprafa郡<ătotal<ădeă250ăha,ăînseamn<ăc<ăsuprafa郡aăanual<ădeăparcursăcuăr<rituriă
poate fi 250 : 10 = 25 ha. Deci, pentruă2ăaniădinăangajament,ăsuprafa郡aădeăparcursăcuăr<rituri va fi 
25 * 2 = 50 ha.  
- dac<ăînănoulăamenajamentăde 10 aniă(considerândăc<ăvalabilitateaăunuiăamenajamentăpoateăfiă10ă
sauă5ăaniăşiăc<ăunăamenajament de 10 ani poate fi continuat tot cu unul de 10 ani),ăsuprafa郡aădeă
parcursăcuăr<rituriăesteă300ăha,ăsuprafa郡aăanual<ădeăparcursăcuăr<rituriăvaăfiă300 : 10 = 30 ha. Pentru 
urm<toriiă3ăaniădeăangajament,ăsuprafa郡aădeăparcursăcuăr<rituriăpoateăfiă3 * 30 = 90 ha. 
 
Fa郡<ădeăacesteăsuprafe郡eăprev<zute,ăsuprafe郡eleăparcurseăefectivăpotăfiăegaleăsauămaiămici.ăPlataă
sprijinuluiăpentruăpachetulă2ăseăvaăefectuaăpentruăsuprafa郡aăparcurs<ăefectivăcuăr<rituriădinău.a.-rile 
selectateăcareăesteăconfirmat<ăînăraportulădeăcontrolăGF. 
 
Suprafa郡aă anual<ă pentruă careă seă poateă acordaă sprijină pentruă pachetulă 2ă esteă suprafa郡aă dină uaă
selectate,ăcareăesteăprev<zut<ăaăfiăparcurs<ăcuăr<rituriăînăanulărespectiv.ăSuprafa郡aădeăparcursăcuă
r<rituriăpoateăfiă≤ăsuprafa郡aău.a. selectate.ăAcordareaăpl<郡iiăseăfaceăpentruăsuprafa郡aădinău.a.ăselectateă
careăesteăparcurs<ăefectivăcuălucr<riădeăr<rituri,ăînăcondi郡iileărespect<riiăcerin郡elorădeăeligibilitate,ă
obligatoriiă relevanteă 群iă specifice.ă Dac<ă urmareă controluluiă efectuată deăGFă suntă diferen郡eă întreă
suprafa郡aăprev<zut<ăîn Planul lucrărilor de îngrijire 群iăînăcoloanaăsuprafe郡eăprev<zuteăcuăr<rituriă
din declara郡iaădeăsuprafa郡<ădinăcerereaădeăsprijin/deăplat<ăseăvaăprocedaăastfel:   înă cazulă înă careă suprafa郡aă parcurs<ă efectivă esteă maiă mareă decâtă suprafa郡aă deă parcursă

prev<zut<ăînăPlanul lucrărilor de îngrijire a arboretelor, în coloana ,,Spr. de parcurs”, 
aferent<ăsec郡iuniiă,,R<rituri”, plataăseăvaăacordaăpentruăsuprafa郡aăprev<zut<;  înă cazulă înă careă suprafa郡aă parcurs<ă efectivă esteă maiă mic<ă decâtă suprafa郡aă deă parcursă
prev<zut<ă înă Planulă lucr<riloră deă îngrijireă aă arboreteloră înă coloanaă ,,Spr. deă parcurs”, 
aferent<ăsec郡iuniiă,,R<rituri”, plataăseăvaăacordaăpentruăsuprafa郡aăparcurs<ăefectiv. 

 
Lucr<rileădeăcolectareătrebuieăs<ăcuprind<ăcelăpu郡inăopera郡iaădeăadunată群iăunaăsauăamândou< din 
opera郡iileădeăscosă群iăapropiat.  
 
Distan郡aă deă colectareă pentruă careă seă solicit<ă sprijină trebuieă s<ă fieă deăminimumă100ăm,ă iară ceaă
maxim<ădeă 2000ăm;ădistanţa de colectare va fi precizată în documentele privind organizarea 
lucrărilor de exploatare. DistanYaădeăcolectareăseăcalculeaz<ăgrafic,ăcaămedieăaritmetic<ăaădistan郡eiă
celei mai scurteă群iăaădistan郡eiăceleiămaiălungiădeăcolectareădintr-o  u.a.ăfa郡<ădeăplatformaăprimar<ăaă
parchetuluiă(rampaădeăînc<rcareăînăautoăaălemnului). 
 
Atelajele vor fi folosite avându-seăînăvedereăcaăvolumulăarboreluiămediuăcolectatăs<ăfieădeăcelămultă
0,3 m3. Înăsitua郡iaăînăcareădup<ăconstituireaăAPVăseăconstat<ăc<ăînău.a.ărespectiv<ăvolumulăarboreluiă
mediu este mai mare decât 0,3 m3/firăsauădistanYaădeăcolectareănuăseăîncadreaz<ăînălimiteleădeălaă
lit. E), beneficiarul poate solicita înlocuirea (numai în perioada de depunere a cererilor de 
plat<) sau excluderea acestui u.a din lista u.a. selectate pentru Pachetul 2. InformaYiaăprivindă
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volumulăarboreluiămediuăseăreg<seşteăînăActul de Punere în Valoare întocmitădeăc<treăocolulăsilvică
anteriorăefectu<riiălucr<riiădeăr<rituri.ă 
 

Înlocuireaă uneiă u.a.ă cuă alt<ă u.a.ă peă careă s<ă seă efectuezeă lucr<rileămen郡ionateă înă anulă
respectiv se poate face: 

-   între u.a-urile selectate pentru pachetul 2 în cererea de sprijin,  
-   cuăoău.aăneselectat<ăiniYial, darăcareăesteăprev<zut<ăcuăr<rituriăînăcererea de sprijin. 

Indiferentădeăformaădeăînlocuireătrebuieăs<ăseărespecteăurm<toarele:  cerin郡aăprivindăsuprafa郡aăanual<ăpentruăcareăseăpoateăsolicitaăsprijinăesteă20șădinăsuprafa郡a 
selectat<ă+/- 10%,   peăoău.a.ăseăpotăefectuaălucr<riădeăr<rituriăîntr-un singur an din cei 5 de angajament,  maximă50șădinăsuprafaYaău.aăprev<zut<ăcuăr<rituriăpoateăfiăselectat<ăpentruăpachetulă2. 

 
InăsituaYiaădeălaăpunctulăb),ăcalculeleăseăvorăefectuaăYinândăcontădeăsuprafaYaăselectat<ăcareărezult<ă
dup<ăînlocuire. 
Procedural,ăînlocuireaăseărealizeaz<ăprinăcompletareaă群iădepunereaăcereriiădeăplat<ăsauăulterior,ăprină
formularele de tip M1ă群iăM3,ădescriseălaăcap.ă2.1.3. 
 

Modific<rileăînăcadrulăpachetuluiă2 (de alegere/înlocuire a u.a. sau de reprogramare pe 
ani) faY<ădeău.aăprev<zute/estimateăcuăpachetă2ăînăcerereaădeăsprijinăseăefectueaz<ăpe toata durata 
angajamentului, numaiă înă perioadeleă deă depunere/modificareă aă cereriloră deă plat<. Dac<ă
beneficiarul renun郡<ălaăunaăsauămaiămulteău.a.ăînăperioadaădeăimplementareăaăangajamentului,ănuă
seăvorăaplicaăsanc郡iuni,ăcuăexcep郡iaăsitua郡ieiăînăcareăacestaăaăsolicitatăsprijinăprinăcerereaădeăplat< 群iă
nuăaăsolicitatăexcludereaăacesteiaădinăcerereaădeăplat<ăînăconformitate cu prevederile cap. 2.1.3 - 
țodificarea cererii de plată/sprijin. 
In cererea de sprijin: 
- ,,u.aăprev<zute”ăsuntău.a. peăcareăbeneficiarulăsolicit<ăplat<ăP2ăînăanulădeăangajamentărespectiv. 
- ,,u.aăestimate”ăsuntău.a. pe care beneficiarul estimeaz< c<ăvaăsolicitaăplataăP2ăînăaniiăurm<toriădeă
angajament. 
In cazul P2 nu este obligatorie menYinereaăsuprafeYeiăsolicitateăînăcerereaădeăsprijinăpeătoat<ădurataă
angajamentului. Nu este obligatorie solicitarea P2 în fiecare dintre cei 5 ani de angajament, dar în 
fiecare dintre anii  în care beneficiarul solicit< plata pentru acest pachet trebuie  respectat< condiYiaă
ca  suprafa郡aăanual<ăsolicitat<ăcuăP2ăs<ăfieă20șădinăsuprafa郡aăselectat< (iniYial /actualizat< ca urmare 
aă modific<riloră intervenite) +/- 10%. Pe suprafaYaă solicitat<ă înă cerereaă deă plat<ă pentruă anul 
respectiv este obligatorie efectuareaă lucr<riloră prev<zuteă deă angajament. Nerespectarea se 
sancYioneaz<ăînăconformitateăcuăprevederileăsistemuluiădeăsanc郡iuniăaferentăschemeiădeăajutorădeă
stat.  
 

Excluderea unei u.a. din u.a. selectate pentru pachetul 2 
Înă cazulă înă careă laă dataă depuneriiă cereriiă deă plat<ă pentruă anulă “n”ă deă angajament,ă beneficiarulă
excludeăoăanumit<ău.aădinălistaău.a.ăselectateăpentruăPachetulă2,ăsuprafa郡aătotal<ăselectat<ăcareăseă
va lua în calculălaăverificareaăcerin郡eiăprivindăsuprafa郡aăanual<ăpentruăcareăseăpoateăsolicitaăsprijină
esteă20șădinăsuprafa郡aăselectat<ă+/- 10ș,ăînăanulăcurentă群iăînăaniiăurm<toriădeăangajamentăvaăfiă
actualizat<.ă 
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Excludereaăseăfaceă群iăprinădocumentulăM1ăînăcondi郡iileămen郡ionateăla cap. 2.1.3 - Modificarea 
cererii de plată/sprijin. 訓iăînăacestăcaz, înăanulăcurentă群iăînăaniiăurm<toriădeăangajament,ăsuprafa郡aă
total<ăselectat<ădeăP2ăvaăfiăactualizat<.ă 
 
 
1.6.ăCerinМeăobligatoriiărelevante prev<zuteădeălegislaYia naМional<ăsilvic< sau de dreptul intern 
relevant  
  
Codulă silvic,ă legisla郡iaă silvic<ă subsecvent<,ă precumă 群iă sistemulă deă normeă tehniceă silvice,ă
economiceă şiă juridiceă careă alc<tuiescă regimulă silvică cuprindă cerin郡eleă obligatoriiă relevanteă
prev<zuteădeălegeaăna郡ional<ăaăp<durilorăsauădeădreptulăinternărelevant. 
 
Beneficiarulă esteă obligată caă peă toat<ă perioadaă deă angajamentă s<ă respecteă cerin郡eleă obligatoriiă
relevanteă prev<zuteă deă legislaYiaă na郡ional<ă silvic<ă sauă deă dreptulă internă relevantă referitoareă laă
aplicarea lucr<riloră deă extragereă aă materialuluiă lemnosă prină t<ieriă deă igien<,ă r<rituri,ă t<ieriă deă
conservareă 群iă regenerareă prev<zuteă deă amenajamentulă silvic,ă precumă 群iă celeă referitoareă laă
executareaălucr<rilorădeăr<rituriăcuăatelaje. 
 

 
 
În cazul în care pe perioadaădeăaplicabilitateăaăangajamentuluiăseăconstat<, deăc<treăinstituМiileă
specializateăînăcadrulăsarcinilorălegaleăcareăleărevin,ăînc<lcareaăcerinМelorăobligatoriiăărelevanteă
prev<zuteă deă legislaYiaă naМional<ă silvic<ă sauă deă dreptulă internă relevant, beneficiarul va fi 
sancМionatăînăconformitateăcuăprevederileăsistemului deăsancМiuniăaferentăschemeiădeăajutorădeă
stat.  
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1.7. Eco-condiYionalitateaă(BuneleăCondiМiiăAgricoleăКiădeățediuă– GAECăКiăCerinМeleăȚegaleă
în Materie de Gestionare – SMR)  
 
Beneficiarii schemei de ajutor de stat  M 15 (selectaYiăînăvedereaăfinanY<rii)ăcareăde郡inăexploata郡ieă
agricol<:ă 
- trebuieăs<ădeclareătoateăparceleleăutilizateă群i/sauăanimaleleădin exploataYia agricol<  
- trebuieă s<ă respecteă laă nivelulă întregiiă exploataYii agricole standardele de eco-condiYionalitateă
stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şiăprev<zuteăînă
legislaYiaă naYional<ă conformă Ordinului MADR/MAPP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015, cu 
modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare. 
Detaliileăprivindăimplementareaă群iăverificareaăstandardelorădeăeco-condiYionalitateăseăreg<sescăînă
„Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea”,ăelaboratădeăAPIAă群iăpostatăpeăsite-ulăinstitu郡ieiă
(www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare). 
a) În cazul în care solicitantul sprijinului M 15 areădepus<ăcerereăunic<ădeăplat< la APIA, cererea 
unic<ăvaăfiăsupus<ăe群antion<riiăînăscopăde verificare a respectarii normelor de ecocondi郡ionalitate.ă
Totodat<,ăeventualeleăsanc郡iuniăpentruănedeclarareaătuturorăsuprafe郡elorădinăexploata郡iaăagricol<ă
(exprimateăînăprocente)ăvorăfiăaplicateăsumelorădeăplat<ăaferenteăschemeiădeăajutorădeăstat. 
b) În cazul în care solicitantul sprijinului M 15 nuăareădepus<ăcerereăunic<ădeăplat<ălaăAPIA, în 
perioadaădeădepunereăaă cererilorăuniceădeăplat<,ă solicitan郡iiă schemeiădeăajutorădeăstatădepună laă
APIA,ăcerereaăunic<ădeăplat<ăcuădeclarareaătuturorăsuprafe郡eloră群iăaăanimalelorăexploata郡ieiăagricoleă
peă careă leă de郡ină 群iă leă utilizeaz<,ă f<r<ă aă fiă obligatorieă solicitareaă sprijinuluiă peă vreunaă dintreă
scheme/m<suriădeăsprijin.ă 
Cerereaăunic<ădeăplat<ăseădepuneăînăconformitateăcuăOrdinul MADR de aprobare a formularului 
de cerere unică de plată pentru campania respectivă, laăCJăAPIAăundeăseădepuneă群iăcerereaădeă
sprijin pentru schema de ajutor de stat 群iă esteă înso郡it<ă deă documenteleă justificativeă privindă
utilizareaăterenurilorăagricoleăprecumă群iădeăadeverin郡aădeălaăPrim<rieăprivindăidentificareaă群iămodulă
de utilizare a terenului. 
La depunerea cererii de sprijin / plat<ăpentru schema de ajutor de stat, dac<ăînăadeverin郡a de la 
Prim<rie suntăînscriseădateăreferitoareălaăde郡inerea de terenuri agricole, cerereaădeăsprijinăprime群teă
codulă”B”ăpân<ălaădepunereaăcereriiăuniceădeăplat<.ă 
Înăvedereaăverific<riiăîndepliniriiăstandardelorădeăecocondi郡ionalitate,ăsolicitan郡iiăschemeiădeăajutoră
deăstatăcareăauădepusăcerereăunic<ădeăplat<ăf<r<ăsolicitareaăsprijinuluiăvorăfiăselecta郡iămanuală înă
vedereaăverific<riiăpeăterenăcuăscopăecocondi郡ionalitate. 
 
NedeclarareaătuturorăsuprafeYeloră- în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 640/ 2014 
- seăidentific<ăînătimpulăcontroalelorăadministrativeă(inclusivăcontrolul vizual la depunerea cererii 
uniceădeăplat<)ăprecumă群iălaăcontrolulăpeăteren. 
 
 
1.8. Cumularea sprijinului acordat în cadrul schemei de ajutor de stat 

 
Sprijinulăacordatăînăcadrulăprezenteiăschemeădeăajutorădeăstatăpoateăfiăcumulatăpeăaceea群iăsuprafa郡<ă
angajat<,ă cuă oriceă altă sprijină financiar,ă atâtă timpă câtă acestaă vizeaz<ă pl<郡iă compensatoriiă
identificabile diferite. 
 

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare
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Beneficiarii schemei de ajutor de stat „ Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe 
împădurite ” – submăsura 8.1 „Împ<duririăşiăcreareaădeăsuprafeYeăîmp<durite”ăvorăputeaăaplicaă
pentruăschemaădeăajutorădeăstată„Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” 
– submăsura 15.1„Pl<Yiăpentruăangajamenteădeăsilvomediu” numaiădup<ăexecutareaăultimeiălucr<riă
deăîntreYinereăaăplantaYiei. 
 
Nuă seă consider< dubl< finan郡are pl<郡ile acordate în baza HG nr. 447/2017 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de acordare, utilizare Кi control al compensaМiilor reprezentând 
contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcМiilor de protecМie 
stabilite prin amenajamente silvice care determină restricМii în recoltarea de masă lemnoasă, cu 
modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioareă (care seă aplic< înă leg<turaă cuă renun郡<rileă legateă deă
amenajament la întocmirea acestuia) cu cele acordate în baza M15 (care seărefer< la renun郡areaă
efectu<rii unor lucr<ri careăauăfostăprev<zuteăîn amenajament). 
 
 
 
CAPITOLUL 2 – MECANISMULăDEăIMPLEMENTAREăTEHNIC;ăAă
SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT 
 
Implementarea angajamenteloră finan郡ateăprinăschemaădeă ajutorădeăstată „Servicii de silvomediu, 
servicii climatice şi conservarea pădurilor” din PNDR 2014-2020 peăparcursulăceloră5ăaniănecesit<ă
parcurgerea mai multor etape, care sunt prezentate mai jos:  
 

Etapa de implementare   Activit<郡i  Persoane/ 
Structuri 

responsabile 

Perioadaăestimat< 

Verific<riăăprivindăcerereaădeăsprijin/plat<ăă(Anulă1ădeăangajament)  
1 Înregistrarea în Registrul 

Unic de Identificare (RUI) 
gestionat de APIA  

În cazul în care nu este înregistrat,  
solicitantul transmite prin toate 
mijloaceleă deă telecomunica郡iiă existenteă
(pe e-mail în format scanat sau alte 
mijloace) documentele necesare CJ 
APIAă înă vedereaă ob郡ineriiă num<ruluiă
unic de identificare (RO...). 

Solicitantul 
sprijinului 

 
CJ APIA 

Dup<ăpublicareaăGSăpeă
site-ul APIA 

2 Identificarea terenurilor 
forestiereă 群iă întocmireaă
dosarului tehnic 

Întocmireaădosaruluiă tehnică 群iă anexareaă
fi群iereloră careă cuprindă 群iă conturulă
generală ală suprafeYeiă pentruă careă seă
solicit<ăsprijinăşi,ădistinct,ăconturulăzoneiă
deă linişteă 群iă ală u.a.ă propuseă pentruă aă fiă
parcurseăcuălucr<riădeăr<rituriăcuăatelajeă
înă cadrulă Pachetuluiă 2,ă înă proiecYieă
Stereo 70 Dealul Piscului (EPSG 31700) 
şiă înă formată electronică shapeă (extensiaă
.shp), pe suport optic (CD).  

Solicitantul 
sprijinului 

Dup<ăpublicareaăGSăpeă
site-ul APIA  
Dosarul tehnic nu 
poate fi depus la GF cu 
maiăpu郡inădeă15ăzileă
înainte de finalizarea 
sesiunii de depunere a 
cererilor de sprijin la 
APIA. 

3 Avizarea dosarului tehnic Verificareaăfi群ierelorăpeăsuportăopticăCDă
cuă privireă la:ă excludereă suprafe郡eă
neeligibile (exemplu: cele incluse în T1), 
coresponden郡aăîntreăcontururileăzoneiădeă
lini群te/zoneiădinăafaraăzoneiădeălini群teă群iă

GF Dup<ăpublicareaăGSăpeă
site-ul APIA  
GF 
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a u.a. propuse pentru a fi parcurse cu 
lucr<riă deă r<rituriă cuă atelajeă înă cadrulă
Pachetuluiă 2ădină fi群ierulă .shpă cuăh<r郡ileă
amenajistice;  
Analizaă群iăavizareaădosaruluiătehnic.ă 

4 AcYiuniă preg<titoareă
privind depunerea cererii 
de sprijin  

Transmiterea deăc<treăGF,ăprin mijloace 
electronice a avizului, fi群eiărezumativeă群iă
fişiereloră peă suportă CDă înă vedereaă
înc<rc<riiăînăaplicaYiaăIPA-online APIA. 
GFă vaă transmiteă 群iă copiaă dup<ă
Adeverin郡aăeliberat<ădeăOcolulăSilvicăcuă
care solicitantul are contract de 
administrareă群iăprest<riăservicii. 
 
Inc<rcareaăinforma郡iilorăînăIPA-onlineăşiă
rezolvarea eventualelor inadverten郡e 
(erori de scriere, codificare, câmpuri 
incomplete, etc). 

GF, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre 
jude郡ene 
APIA, 
GF, 

Solicitan郡iiă
sprijinului 

In perioada de 
desf<群urareăaăsesiuniiă4 
de depunere a cererii 

de sprijin 

5 Depunerea cererii de 
sprijin  conformă anun郡uluiă
de lansare a sesiunii de 
depunere a cererilor de 
sprijin 
 

- Completarea online deăc<treăsolicitan郡iă
a cererii de sprijin înăaplicaYiaăelectronic<ă
M15, disponibil<ă pentruă sesiunea 4, 
verificarea modului de preluare a 
informaYiiloră dină dosarul tehnică 群i 
selectareaăstatusuluiă„Depus”.  
- Printarea/tip<rirea la CJ APIA, 
semnarea 群iă transmitereaă cererii de 
sprijin (inclusiv a tuturor 
angajamentelor) 群iă documenteloră
necesare. 
- Scanareaă 群iă transmitereaă cererii de 
sprijin (cu anagajamentele 
corespunz<toare)ă 群iă aă documenteloră
aferente prin e-mail, sau prin toate 
mijloaceleă deă telecomunica郡ii. 
Transmiterea dosarului cererii de sprijin 
seăpoateărealizaă群iăprinăpo群t<. 
Cererile semnate, scanateă群iătransmiseălaă
APIA prin email/alt mijloc de 
telecomunica郡iiă trebuieă semnateă înă
originală deă c<treă solicitantă pân<ă laă
sfâr群itulăperioadeiădeăevaluareăaăcereriloră
(25 de zile lucr<toareă deă laă finalizarea 
perioadei de depunere a cererilor de 
sprijin). 
 
Depunerea cererii de sprijin pe suport 
hârtie la CJ APIA seărealizeaz< în cazuri 
excep郡ionaleă (ex.ă nefunc郡ionareaă
temporar<ăaăaplica郡ieiăM15). 
 

SolicitanYiiă
sprijinului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In perioada de 
desf<群urareăaăsesiuniiă4 
de depunere a cererii 

de sprijin 
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- Verificareaăvizual<ăaăcereriiădeăsprijină 
群iăîntocmirea formularului V1 pe suport 
hârtieăf<r<ăsemn<turaăsolicitantului. 
Formularulă V1ă completată vaă con郡ineă
informa郡iileă laă dataă înregistr<riiă cereriiăă
deăsprijin/ăplat<ăînăRegistrulădeăintrare-
ieşire. 
Transmitereaăulterioar<ădepuneriiăcereriiă
de sprijin, dar nu mai târziu de termenele 
men郡ionateăanterior,ădeăc<treăsolicitantăaă
informa郡iiloră necesareă îndrept<riiă
erorilorădinăcereriă群i/sauăaădocumenteloră
lips<ă anexateă cererii,ă determin<ă
modificareaăcoduluiă”B”ădeăpeăcerereăînă
codulă ”A”ă (func郡ionarulă taieă codul B, 
semneaz<ă群iădateaz<). 
FormularulăV1ăseăcompleteaz<ăpeăhârtieă
deăc<treăfunc郡ionarulăAPIA, atât pentru 
cerereaădeă sprijin,ă câtă 群iăpentruăcerereaă
deăplat<.ă 
Peă formularulă V1ă seă efectueaz<ă
modific<rileă referitoareă laă îndreptareaă
eroriloră 群i/sauă laă documenteleă lips<ă (seă
marcheaz<”DA”,ă prină încercuire,ă laă
sec郡iuneaă dină formulară careă aă fostă
neconform<ă şiă seă taieă ”NU”).ă Toateă
modific<rileă seă efectueaz<ă peă acelaşiă
document.  FormularulăV1ăseăsemneaz<ă
pentruă modific<rileă aduseă acestuia,ă deă
c<treă funcYionarul care a efectuat 
modific<rile. 
 
- Centralizarea cererilor depuse la nivel 
deă CJă (”SituaМia cererilor de sprijin 
depuse aferente țăsurii 15 ”– Anexa 
22)ă înădou<ăexemplare:ăunăexemplară seă
transmite electronic la Comisia de 
selec郡ieă central<ă 群iă ună exemplar se 
arhiveaz<ălaăCJăAPIA. 
 
- Verificareaă existen郡eiă debiteloră înă
Registrul debitorilor. 
 

Centre 
jude郡ene 
APIA,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CJ APIA, 
APIA 

Central 
 
 
 
 
 

APIA, 
AFIR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dup<ăfinalizareaă
perioadei de 

desf<群urareăaăsesiuniiă4 
de depunere a cererii 

de sprijin 
 
 
 

Dup<ăfinalizareaă
perioadei de 

desf<群urareăaăsesiuniiă4 
de depunere a cererii 

de sprijin 
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6 Evaluareaă 群iă selec郡iaă
cererilor de sprijin 
 

Evaluarea cererilor de sprijin: 
o Verificareaă îndepliniriiă condi郡iiloră deă
eligibilitateă群iăaăcondi郡iilorăspecifice; 

o Acordarea punctajelor;  
o Efectuarea supracontroluluiă deă c<treă

AFIR privind cererile de sprijin 
declarateă deă APIAă eligibileă 群iă
neeligibile; 

o Emitereaă 群iă aprobareaă Raportuluiă deă
selec郡ieăpreliminar; 

o Notificareaă solicitan郡iloră cuă privireă laă
rezultateleăselec郡ieiăpreliminare; 

o Depunerea contesta郡iiloră privindă
rezultateleăselec郡ieiăpreliminare; 

o Emitereaă 群iă aprobareaă Raportuluiă deă
selec郡ieăpar郡ial; 

o Notificareaă solicitan郡iloră cuă privireă laă
rezultateleăselec郡ieiăpar郡iale; 

o Solu郡ionareaă contesta郡iiloră privindă
rezultateleăselec郡ieiăpreliminare; 

o Emitereaă 群iă aprobareaă Raportuluiă deă
selec郡ieăfinal; 

o Notificareaă solicitan郡iloră cuă privireă laă
rezultateleăselec郡ieiăfinale. 

CJ APIA, 
APIA – 
Aparat 
Central, 
AFIR, 

Solicitan郡iiă
sprijinului 

Termenul de evaluare 
de c<tre APIA este de 
maximum 25 de zile 

lucr<toare de la 
finalizarea perioadei de 
depunere a cererilor de 
sprijin, cu posibilitatea 

prelungirii cu 5 zile 
lucr<toare 

7 Analiz<ă deă riscă 群iă
e群antionareă 

- Evaluareaă factoriloră deă riscă 群iă
e群antionareă înă vedereaă stabiliriiă
e群antionuluiădeăcontrolăAPIAă(selectarea 
cererilor de sprijin cu risc mai mare de 
identificareăaăunorăneconformit<郡i);ă 
- Evaluareaă factoriloră deă riscă 群iă
e群antionareă înă vedereaă stabiliriiă
e群antionuluiădeăsupracontrolă– AFIR. 

APIA – 
Aparat 
Central, 

Direc郡iaăIT-
LPIS, 
AFIR 

5 zile dupa publicarea 
raportuluiădeăselec郡ieă

preliminar  

8 Controale pe teren - GF - Controale privind îndeplinirea 
condi郡iiloră deă eligibilitate,ă aă cerinYeloră
obligatoriiă relevanteă 群iă aă condi郡iiloră
specificeă m<suriiă 15ă careă cuprinde:ă
verificare documentar<ă înă sistemulă
informatică ”FMIMSă (SUMALă ocol)”ă
precumă群iăverificareăînăteren; 
Se emite Raportul de control privind 
respectarea criteriilor de eligibilitate Кi 
a cerinМelor specifice  
APIA – Determinareaăsuprafe郡elor. 
- Verificareaă respect<riiă
ecocondiYionalit<Yii. 
Controaleleăpeăterenăseăefectueaz<ăpentruă
beneficiariiăaleăc<rorăcereriădeăsprijinăauă
fost declarate eligibile 群iăau fost incluse 
înăe群antionulădeăcontrol. 

GF, 
APIA, 
Centrul 

Judetean, 
Serviciul 

Control pe 
Teren 

Termen de transmitere 
a rapoartelor de control 

GF- februarie 2022 
pentru anul anterior 

9 Controale administrative 
Gestionarea erorilor 

Controaleleăadministrativeăseăefectueaz<ă
înăbazaărezultatelorăverific<rilorăînăteren,ă
aă informa郡iiloră dinăRaportul de control 
privind respectarea criteriilor de 

APIA Dupaăintoducereaă群iă
validarea rapoartelor 
de control pe teren 

APIAă群iăGF 
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eligibilitate, a cerinţelor obligatorii  
relevante Кi a cerinМelor specifice. 

10 Supracontrol AFIR  Înă aceast<ă etap<ă seă efectueaz<ă
supracontrolul AFIR asupra cererilor de 
sprijin dină e群antionulă AFIRă deă
supracontrol. 

AFIR  

11 Controale administrative 
Gestionarea erorilor 

Controaleleăadministrativeăseăefectueaz<ă
înăbazaărezultatelorăverific<rilorăînăteren,ă
aă informa郡iiloră dinăRaportul de control 
privind respectarea criteriilor de 
eligibilitate, a cerinţelor obligatorii  
relevante Кi a cerinМelor specifice.  

CJ APIA Dup< introducerea 
rezultatelor 

supracontrolului AFIR 
pentru dosarele din 

e群antion 

12 Autorizareaăpl<郡ilor Calculareaăsumelorădeăplat<ă群iăaplicareaă
sanc郡iuniloră(dac<ăesteăcazul),ăaprobareaă
listelorădeăplat<ă群iă transferulăacestoraălaă
Direc郡iaăEconomic<. 
 

CJ APIA, 
Direc郡iaă

Ordonan郡areă
Pl<郡iă– 
APIA 
Aparat 
Central, 
Direc郡iaă

Economic<ă
– APIA 
Aparat 
Central 

Dupa finalizarea 
controalelor 

administrative  

13 Efectuareaăpl<郡ilor Virareaăsumelorădeăplat<ăaferenteăanuluiă
1 de angajament în conturile 
beneficiarilor. 

Direc郡iaă
Economic<ă
– APIA 
Aparat 
Central 

 

Verific<riăprivindăcererileădeăplat<ădepuseăînăfiecareăanădeăangajamentă(aniiă2-5)  
1. - Identificarea terenurilor 

forestiereă 群iă întocmireaă
dosarului tehnic pentru 
noul amenajament silvic: 
în cazul în care 
amenajamentulă expir<ă înă
perioada de derulare a 
angajamentuluiă 群iă seă
întocme群teă ună nouă
amenajament silvic (cu 
realizarea  corespondentei 
între u.a-urile din vechiul 
amenajament cu cele din 
noul amenajament silvic) 
(etap<ăobligatorieă în cazul 
expir<riiă
amenajamentului); 
- Identificarea terenurilor 
forestiereă 群iă întocmireaă
dosarului tehnic în cazul 
solicit<riiă cre群teriiă deă
suprafa郡<ă(etap<ăop郡ional<)  

Întocmireaădosaruluiă tehnică 群iă anexareaă
fi群iereloră careă cuprindă 群iă conturulă
generală ală suprafeYeiă pentruă careă se 
solicit<ăsprijinăşi,ădistinct,ăconturulăzoneiă
deă linişteă 群iă ală u.a.ă propuseă pentruă aă fiă
parcurseăcuălucr<riădeăr<rituriăcuăatelajeă
în cadrul Pachetului 2, ambele în 
proiecYieă Stereoă 70ă Dealulă Pisculuiă
(EPSGă 31700)ă şiă înă formată electronică
shape (extensia .shp), pe suport optic 
(CD). 

Beneficiarul 
sprijinului 

În perioada de 
desf<群urareăaă

campaniei de depunere 
aăcererilorădeăplat< 

pentru fiecare dintre 
anii 2-5 
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2. Avizarea noului dosar 
tehnic  
 

Verificareaăfi群ierelorăpeăsuportăopticăCDă
cuă privireă la:ă excludereă suprafe郡eă
neeligibile (Exemplu: cele incluse în 
T1),ă coresponden郡aă întreă contururileă
zoneiădeălini群te/zoneiădinăafaraăzoneiădeă
lini群teă 群iă aă u.a.ă propuseă pentruă aă fiă
parcurseăcuălucr<riădeăr<rituriăcuăatelajeă
înăcadrulăPachetuluiă2ădinăfi群ierulă.shpăcuă
h<r郡ileăamenajistice;ă 
Analizaă群iăavizareaădosaruluiătehnic. 

GF În perioada de 
desf<群urareăaă

campaniei de depunere 
aăcererilorădeăplat< 

pentru fiecare dintre 
anii 2-5 

3. Transmiterea la APIA de 
c<treăGFă aă documenteloră
群iă înc<rcareaă dateloră înă
IPA Online 
- înă cazulă expir<riiă
amenajamentului,  
- înăcazulăsolicit<riiăcre群teriiă
deă suprafa郡<ă totale aflate 
subă angajamentă peă toat<ă
perioada de aplicare a 
angajamentului în limitele 
men郡ionateămaiăsus.  

- Transmitereaăavizului,ăfişeiărezumativeă
群iă fişiereloră peă suportă CDă înă vedereaă
înc<rc<riiăînăaplicaYiaăIPA-online APIA; 
 
- Inc<rcareaă informa郡iiloră înăIPA-online 
şiă rezolvareaă eventualeloră inadverten郡eă
(erori de scriere, codificare, campuri 
incomplete, etc). 
 
 

GF 
 
 
 
 

APIA 

În perioada de 
desf<群urareăaă

campaniei de depunere 
aăcererilorădeăplat<ă

pentru fiecare dintre 
anii 2-5 

4. Depunerea cererii de 
plat<ă înă perioadaă stabilit<ăă
legisla郡ie  

Completareaăcereriiădeăplat<; 
Depunereaăformularuluiăcereriiădeăplat<ă
completată 群iă semnată 群iă aă documenteloră
necesare, la CJ APIA;  
Verificareaăvizual<ăaăcereriiădeăplat<.  

Beneficiarul 
sprijinului, 
CJ APIA 

În perioada de 
desf<群urareăaă

campaniei de depunere 
aăcererilorădeăplat< 

pentru fiecare dintre 
anii 2-5 

 5. Analiz<ă deă riscă 群iă
e群antionare 

- Evaluareaă factoriloră deă riscă 群iă
e群antionareă înă vedereaă stabiliriiă
e群antionuluiădeăcontrolăAPIAă(selectareaă
cererilor de sprijin cu risc mai mare de 
identificareăaăunorăneconformit<郡i);ă 
- Evaluareaă factoriloră deă riscă 群iă
e群antionareă înă vedereaă stabiliriiă
e群antionuluiădeăsupracontrolă- AFIR 

APIA 
Central 

DirecYiaăIT-
LPIS, 
Aparat 
Central 
AFIR 

5 zile dupa finalizarea 
perioadei de depunere a 

cererilorădeăplat<ă 

 6. Controale pe teren GF - Controale pe teren privind 
îndeplinireaăcondi郡iilorădeăeligibilitate,ăaă
cerinYeloră obligatoriiă relevanteă 群iă aă
cerin郡elorăspecificeăm<suriiă15. 
Se emite Raportul de control privind 
respectarea criteriilor de eligibilitate Кi 
a cerinМelor specifice – 
APIA – Determinareaă suprafe郡eloră 群iă
respectareaă cerin郡eloră deă
ecocondi郡ionalitate 
Controaleleăpeăterenăseăefectueaz<ăpentruă
beneficiariiăaleăc<rorăcereriădeăsprijinăauă
fost declarate eligibile si ale caror cereri 
deăplat<ăauăfostăincluseăînăe群antionulădeă
control. 

GF, 
Centrul 
Judetean 
APIA- 

Serviciul 
Control pe 

Teren 

Ianuarie-decembrie 
pentru fiecare an de 

angajament  
 
 
 
 
 

Termen de transmitere 
a rapoartelor de control 

GF- luna februarie a 
anului curent pentru 
cerereaădeăplat<ă
aferent<ăăanuluiă

anterior 
7.  Controale administrative 

Gestionarea erorilor 
Controaleleăadministrativeăseăefectueaz<ă
înăbazaărezultatelorăverific<rilorăînăteren,ă
aă informa郡iiloră dinăRaportul de control 

CJ APIA Dupaăintoducereaă群iă
validarea rapoartelor 
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privind respectarea criteriilor de 
eligibilitate, acerinţelor obligatorii 
relevante  Кi a cerinМelor specifice. 

de control pe teren 
APIAă群iăGF 

8. Supracontrol AFIR Înă aceast<ă etap<ă seă efectueaz<ă
supracontrolul AFIR asupra cererilor de 
plat<ă dină e群antionulă AFIRă deă
supracontrol. 

AFIR  

9. Controale administrative 
Gestionarea erorilor 

Controaleleăadministrativeăseăefectueaz<ă
înăbazaărezultatelorăverific<rilorăînăteren,ă
aă informa郡iiloră dinăRaportul de control 
privind respectarea criteriilor de 
eligibilitate, acerinţelor obligatorii 
relevante  Кi a cerinМelor specifice. 

CJ APIA Dup<ăintroducereaă
rezultatelor 

supracontrolului AFIR 
pentru dosarele din 

e群antion 

10. Autorizareaăpl<郡ilor Calculareaăsumelorădeăplat<ă群iăaplicareaă
sanc郡iuniloră(dac<ăesteăcazul),ăaprobareaă
listelorădeăplat<ă群iă transferul acestora la 
Direc郡iaăEconomic<. 
 

CJ APIA, 
Direc郡iaă

Ordonan郡areă
Pl<郡iă– 
APIA 
Aparat 
Central, 
Direc郡iaă

Economic<ă
– APIA 
Aparat 
Central 

Dupa finalizarea 
controalelor 

administrative privind 
cererea de plata 

11. Efectuareaăpl<郡ilor Virarea în conturile beneficiarilor a 
sumelorădeăplat<ă aferenteă aniloră 2-5 de 
angajament,ădup<ăcaz.ă 

Direc郡iaă
Economic<ă
– APIA 
Aparat 
Central 

 

 
 
2.1. AcМiuniăpremerg<toare depunerii cererii de sprijin 
 
Înăaceast<ăetap<,ăsolicitan郡iiăsprijinuluiăpotăefectuaăac郡iunile 1-4,ăenun郡ateăînătabelulădeămaiăsus,ă
respectiv:  

 Înregistrarea în Registrul Unic de Identificare (RUI) gestionat de APIA,  
 Identificarea terenurilor forestiere, întocmirea dosarului tehnic deă c<treă proiectant/ocolă

silvicăetc.ă群iăavizarea dosarului tehnic deăc<treăGF,  
 Transmiterea avizului, fi群eiărezumativeă群iăfişierelorăpeăsuportăCD deăc<treăGFălaăAPIA,  
 Inc<rcareaă informa郡iiloră înă IPA-online APIA şiă rezolvareaă eventualeloră inadverten郡e/ 

inconsisten郡e. 
Acesteă ac郡iuniă seă potă efectuaă dup<ă aprobareaă Ghidului solicitantului prin Ordin MADR 群iă
publicarea acestuia pe site-ul APIA. 
 
 
2.1.1. Înregistrarea în Registrul Unic de Identificare (RUI) gestionat de APIA 
 
În cazul în care nu este înregistrat în RUI, solicitantul transmite prin toate mijloacele de 
telecomunica郡iiăexistenteă(peăe-mail în format scanat sau alte mijloace) documentele necesare CJ 



 

 
DirecYia Plati Directe - 

Sector Vegetal 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI  
pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

„Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea 
pădurilor”, aferentă țăsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii 

climatice Кi conservarea pădurilor”, 
Submăsura 15.1  „PlăМi pentru angajamente de silvomediu”,  

PNDR 2014 – 2020, sesiunea 4/2021 
Cod: DPDsv-SFEADRv/M15 

Edi郡iaăIă 
 

Pagina 35 din 170 
 

 

PUBLIC 

APIAăînăvedereaăob郡ineriiănum<ruluiăunicădeăidentificareă(RO...). Ca urmare a înscrierii în RUI , 
APIAăelibereaz<ăCertificatul privind înscrierea în Registrul Unic de Identificare. Codul unic de 
identificare va fi utilizat de APIA pentru identificarea solicitantilor/beneficiarilor în toate etapele 
de administrare a cererilor de sprijin/plat<ăprecumă群iălaăidentificarea fi群ierelorădeătipă.shpăprivindă
suprafe郡eleăceăurmeaz<ăaăfiăangajateădinăamenajamentulăsilvic.ă 
 
2.1.2. IdentificareaăterenurilorăforestiereăКiăîntocmirea dosarului tehnic  
 
Dosarulă tehnică seă întocmeşteă înainteă deă depunereaă cereriiă deă sprijin,ă pentruă oă perioad<ă deă
angajament de 5 ani.  
Deăasemenea,ăseăîntocme群teăun nou dosar tehnic: 
- în anii 2-5ă deă angajamentă dac<ă amenajamentulă silvică expir<ă înă perioadaă deă derulareă aă
angajamentuluiă群iăseăîntocme群teăunănouăamenajamentăsilvic;ă 
- în anii 2-5 de angajament dac< suprafa郡aă aflat< subăangajamentăseămodific<,ăconformăcap.ă2.8ă
țodificarea suprafeМelor aflate sub angajament pe perioada de implementare.  
 
Înăvedereaăanaliz<riiăşiăaviz<rii,ădosarulătehnicăîn original va fi depus/transmis la registratura GF 
care areă arondată judeYulă înă careă esteă situată terenulă şiă undeă seă afl<ă centrulă judeYeanăAPIAăundeă
urmeaz<ăs<ăfieădepus<ăcerereaădeăsprijin,ăînăperioadaăurm<toareăaprob<riiăGhidului Solicitantului 
M15 aferent sesiunii  4. Dosarul tehnic nu poate fi depus la GF cu maiăpu郡inădeă15ăzileăînainteădeă
finalizarea sesiunii de depunere a cererilor de sprijin la APIA. 
 
Dosarul tehnic cuprinde următoarele documente: 
1.ăUnăextrasădinăamenajamentulăsilvic,ăsubăform<ătabelar<,ăavizat deăc<treăocolulăsilvicăcareăasigur<ă
administrareaăsauăprestareaădeăserviciiăsilvice,ăcareăvaăconYineăobligatoriuăurm<toareleădate: 
- nr.ăşiădenumire UP  
- u.a. care vor face obiectul angajamentului:  

- suprafaYaăaferent< 
- categoriaăfuncYional< 
- tipul funcYional 
- lucrareaăpropus<ăaăseăefectuaăconformăamenajamentuluiăsilvic 
- volumul decenal propus pentru a fi extras prinălucr<riădeăconservare 
- lucrareaăefectuat<ăpân<ăla 31.12.2020 (anul,ătipulălucr<riiă– înăcazulăefectu<riiămaiămultoră
lucr<ri,ăseăvorăenumera) 
- volumul extras pân<ălaă31.12.2020 prin t<ieriăînăcadrulălucr<rilor de conservare  
- diferenYaă deă volumă r<mas<ă deă recoltată înă deceniu prin t<ieriă înă cadrulă lucr<rilor de 
conservare propuse 
- codulă lucr<riiă deă împ<durire,ă dac<ă esteă cazulă (B.1.1.1., B.1.1.2., B.1.2.1., B.1.2.2., 
B.1.2.3., B.1.2.4. – conform celor precizate la cap.1.3, lit. a) 
- suprafa郡aăpeăcareăauăfostăefectuateălucr<riădeăîmp<durire sauăpeăcareăurmeaz<ăaăseăefectuaă
pân<ălaă31.12.2021,ăpentruău.a.ăcareăauăcodurileăB.1.1.1.ă群iăăB.1.1.2 
- suprafa郡aăparcurs<ăcuăt<ieriădeăregenerareăsauădeăproduseăaccidentaleăînămas< în anii de 
aplicare a amenajamentului anteriori încheierii angajamentului 群i pe care nu au fost 
efectuateălucrariădeăîmp<duriri sauănuăurmeaz<ăaăfiăefectuateăpân<ălaă31.12.2021, pentru 
u.a.ăcareăauăcodurileăB.1.2.1.,ăB.1.2.2.,ăB.1.2.3.ă群iăB.1.2.4 
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- propunereaă înăcadrulăschemeiădeăajutoră(zon<ădeă linişte,ă lucrareădeăr<rituriăpropus<ă înă
cadrul pachetului II) 
- suprafa郡a propus<ăcuăr<rituriă(dinăplanulălucr<rilorădeă îngrijire), pentru u.a în care este 
planificat<ăînăamenajamentăefectuarea lucr<rilor deăr<rituri 
- suprafa郡aăpropus<ăaăfiăparcurs<ăcuălucr<riădeăr<rituriăînăcadrulăpachetuluiăII 
- lucr<rile silvice efectuate (înăcazulăînăcareăauăfostăefectuateăpân<ălaăîntocmireaădosarului 
tehnic) /planificate a se efectua în primul an al angajamentului 
- alteăobservaYii.  

 
Tabelul (Anexa nr. 12) vaăconYineătotaliz<riăpentruăurm<toareleăelemente: 
- suprafaY<,ă 
- volum decenal propus a fi extras prin t<ieriăînăcadrulălucr<rilor de conservare,  
- volum extras pân<ălaă31.12.2020 prin t<ieriăînăcadrulălucr<rilor de conservare,  
- suprafaYaău.a.ăîncadrateăînăsubgrupeleăfuncYionaleă1.3ă+1.5,ă 
- suprafaYaău.a.ăîncadrateăînăsubgrupeleăfuncYionaleă1.1+1.2,ă 
- suprafaYaău.a.ăincluseăînătipulăfuncYionalăTII, 
- suprafaYaăzoneiădeălinişte, 
- suprafaYa u.a propuse a fi parcurse cu lucr<riădeăr<rituriăînăcadrulăpachetuluiăII,  
- suprafa郡aăclaseiădeăregenerare,ăcaăsum<ăaăsuprafe郡elorău.a cu coduri B.1.1.1.,  B.1.1.2. din planul 
deă regenerare,ă laăcareă seăadaug<ăsuprafa郡aău.a.ăparcurseăcuă lucr<riăconformăcodurilor, B.1.2.1., 
B.1.2.2., B.1.2.3., B.1.2.4, din care se scade 
- suprafa郡aăpeăcareăauăfostăefectuateălucr<riădeăîmp<durire sauăpeăcareăurmeaz<ăaăseăefectua pân<ălaă
31.12.2021, pentru u.a cu coduri B.1.1.1., B.1.1.2. 
TabelulămenYionatămaiăsusăvaăfiăîntocmităînăformatăhârtieăşiăînăformatăelectronică(fişierăexcel)ă– 
model Anexa 12 careăvaăfiăad<ugatăcaăfişierăseparatăpeăsuportulăopticăprev<zutălaăpct.ă4. 
Totodat<,ăseăvaăata群aă群iăAnexaănr.ă12b. 
 
2. Copii,ă certificateă deă ocolulă silvică careă administreaz<ă sauă presteaz<ă serviciiă silviceă pentruă
suprafaYaăangajat<,ăaleăpaginilorădinăamenajamentulăsilvicăînăvigoare,ăcareăcuprindăurm<toareleă
informaYiiăaferenteăsuprafeYelorăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijin:ă 
- Fişaăindicatorilorădeăcaracterizareăaăfonduluiăforestier, 
- Tabelul 2.2.3ăCorespondenYaăîntreăparcelarulăşiăsubparcelarulăprecedentăşiăcelăactual,ă 
- Tabelul 2.4.2 Tabelul 1E,   
- Tabelul 12.1 Planul decenal de recoltare a produselor principale,  
- Tabelul 12.1.4ăPlanulălucr<rilorădeăconservare,ă 
- Tabelul 12.2.2ăPlanulălucr<rilorădeăîngrijireăaăarboretelor,ă 
- Tabelul 12.3ăPlanulălucr<rilorădeăregenerare,ă 
- Tabelul 15.1.1ăDescriereaă parcelar< a u.a. care fac parte din angajament completat<ă la zi cu 
lucr<rileăefectuate în anii anteriori pân<ălaă31.12.2020.  
 
3. H<rYileă amenajisticeă pentru fiecare U.P cu figurarea conturului general al u.a.-rilor ce fac 
obiectul angajamentului, figurarea conturului general al suprafeYeiăzoneiădeălinişteăcompact< 群iăa 
u.a.ăpropuseăpentruăaăfiăparcurseăcuălucr<riădeăr<rituriăcu atelaje în cadrul Pachetului 2, în copie, 
pe hârtie;  
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4. ConturulăgeneralăalăsuprafeYeiăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăşi,ădistinct,ăconturulăzoneiădeălinişte 
群i conturul fiec<reiău.a. propuse pentruă aă fiă parcurseă cuă lucr<riă deă r<rituri cu atelaje în cadrul 
Pachetului 2, toate înăproiecYieăStereoă70ăDealul Piscului (EPSG 31700), şiăînăformatăelectronică
shape (extensia .shp), pe suport optic (CD), în 2 exemplare. Suportulăoptică (CD)ăvaăcon郡ineă群i 
urm<toareleăfi群iere: dbf,ăshx,ăprj,ănecesareăuneiălocaliz<riă群iăpozi郡ion<riăcâtămaiăexacteă群iăprecise. 
Unăconturăvaăfiăformatădinăliniaăexterioar<ăaătuturorău.a.ăcareăauălaturiăcomuneăşiăcareăformeaz<ăună
trupăcompact.ă ÎnăsituaYiaă înăcareăsuprafaYaăceăface obiectulăcereriiădeăsprijinăesteăsituat<ă înămaiă
multeătrupuriădistincte,ătoateăcontururileădeăacelaşiătipă(suprafaY<ăangajat<, zon<ădeălinişte 群iău.a.ă
propuseăpentruăaăfiăparcurseăcuălucr<riădeăr<rituriăcu atelaje în cadrul Pachetului 2) vor fi incluse 
într-unăsingurăfişier.ăFiecareăcontur vaăaveaăcaăatributeăsuprafaYaătotal<ăşiădenumireaăUP şiăaău.a.ă
care sunt cuprinse în conturul respectiv. Înăcazulău.a.ăpropuseăpentruăaăfiăparcurseăcuălucr<riădeă
r<rituriăcuăatelajeăînăcadrulăPachetuluiă2ăseăvaărealizaăcate un contur pentru fiecare u.a.. Denumirea 
fişieruluiăvaăfiăformat<ădinăcodulădeăidentificareăRUIăalăsolicitantuluiăşiătipulăsuprafeYei,ărespectivă
„SA”ă pentruă suprafaYaă angajat<ă „ZL”ă pentruă zonaă deă linişte sauă „R”ă pentruă u.a.ă propuseă aă fiă
parcurse cu lucr<riădeăr<rituriăcuăatelajeăînăcadrulăPachetuluiă2. Ex: RoxxxxxxxxxxxxxSA.shp.  
Conturulă generală vaă cuprindeă doară suprafe郡eleă careă facă obiectulă angajamentului;ă celeă
neeligibile, încadrateă înă categoriileăgrupaă func郡ional<ăT1, alte categorii de terenuri decât 
“p<duri”ă群iă“terenuriădestinateăîmp<duririi”, suprafe郡eleădeăp<duri aflate în litigii se exclud 
din contur. Deăasemenea,ăînăcazulăînăcareăterenurileădestinateăîmp<duririi dep<群escăprocentulă
deă 15șămen郡ionată laă cap.1.3ă lit.ă a),ă beneficiarulăpoateă exclude u.a. din lista u.a. eligibile 
încadrateă înă aceast<ă categorie,ă astfelă încâtăprocentulă deămaximumă15șăs<ă fieă atins.ăU.a.ă
excluseădinăacestămotivăvorăr<mâneăneeligibileăpân<ălaăfinalizareaăangajamentului.ăTotodat<,ă
peăperioadaădeădesf<群urareăaăangajamentului, nu mai pot fi excluse din angajament alte u.a. 
încadrate în categoria “terenuriădestinateăîmp<duririi”ăînăvedereaăatingeriiăprocentuluiădeă
maximum 15%.  
Zonele aferente angajamentului nu vor cuprinde drumurile forestiere (permanente) – 
acestea vor fi excluse din contururile zonelor aferente angajamentului. Drumurile de tractor 
(temporare) care au servit la scoaterea materialului lemnos 群i nu sunt identificate separat în 
amenajamentul silvic, nu se exclud din contururi. 
 
“Instruc郡iuniănecesareăconfigur<rii fi 群ierelor excel 群iăshpănecesarăaă fiă înc<rcateăînăaplica郡iaă IPAă
Online”ăvor fi publicate pe site-ul APIA. 
 
5. Copia ordinului de aprobare al amenajamentului/elor sau, în lipsa acestuia, copia procesulului 
verbalăalăconferinYeiăaăII-a de amenajare sau copii privindădesf<群urareaăConferinteiă1ă群i copii ale 
Procesuluiăverbalădeărecep郡ieădatate din ultimul an de aplicare a amenajamentului anterior. 
 
6. AdeverinY<ădeălaăocolulăsilvicăcareăadministreaz<ăsauăpresteaz<ăserviciiăsilviceăpentruăsuprafaYaă
angajat<ă dină careă rezultaă c<ă întreă solicitantă şiă Ocolululă Silvică exist<ă încheiată contract(e) de 
administrareăsauăprest<riăserviciiăprivindăterenul forestier pentruăcareăseăsolicit<ăsprijin conform 
informa郡iiloră cuprinseă înă dosarulă tehnic,ă peă bazaă dateloră dină amenajamenteleă silviceă 群i a altor 
documenteăde郡inuteădeăocoaleleăsilvice – (Anexa 8). Inăcazulăînăcareăexist<ămaiămulteăcontracte, 
seăvaămen郡ionaăsuprafa郡a dinăfiecareăUPăcareăfaceăobiectulăfiec<ruiăcontract. 
 
7. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului forestier.  
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8. Tabel privind u.a.-urile neeligibile conform modelului din Anexa 12b -“Total suprafaМă 
neeligibilă (încadrată în categoria funcМională T1, alte categorii de terenuri decât “păduri” Кi 
“terenuri destinate împăduririi”, suprafeМele de păduri aflate în litigii, “terenurile destinate 
împăduririi” care contribuie la depăКirea procentului admis de 15% din suprafaМa angajată etc.). 
În baza acestui tabel, vaăfiăcompletat<ărubricaă,,Suprafa郡aăneeligibil<”ădinăcap.ăIIăalăAnexeiă3a-Fi群a 
rezumativ<. 
 
Toateă documenteleă dină dosarulă tehnică seă semneaz< deă c<treă elaborator, sauă seă certific<ă prină
semn<tur<ădeăc<treăsolicitant, dac<ăseădepunăînăcopie.ă 
 
Dosarul tehnic se depune laăGFăcareăareăarondatăjudeYulăînăcareăseăafl<ăterenul forestier respectiv. 
Înăurmaăverific<riiădosaruluiătehnic,ăînăcazulăînăcareăsuntăîndepliniteăcondiYiileăspecificeăacces<riiă
m<surii,ă GFă elibereaz< solicitantului un aviz – model Anexa 3; însoYită deă fişa rezumativ<ă aă
dosarului tehnic – model Anexa 3a, laăcareăseăataşeaz<ăunăexemplarădinăsuportulăopticăprev<zutălaă
pct. 4, în plic sigilat.  
 
ÎnăsituaYiaăînăcareăsuprafaYaăcuprins<ăînădosarulătehnicăesteăarondat<ăpeămaiămulteăjudeYeă
careăintr<ăînărazaădeăcompetenY<ăaămaiămultorăGF,ădosarulăvaăfiăanalizatădeăc<treăGFăînărazaă
c<reiaăseăafl<ămajoritateaăterenurilor.ăLaăAPIAăseăvorăprezentaăoăsingur<ăFiş<ărezumativ<, 
un singur aviz şiăun singur CD cu toate suprafeYeleăsolicitantului.ă 
Nuăseăvaăpermiteăacelaşiănum<r/indicativ de u.a.ăînăcadrulăaceluiaşiăUP. 
 
 
2.1.3ăTransmitereaădocumentelorăspecificeădeăc<treăGFălaăAPIAăКiăînc<rcareaădatelorăînăIPA 
On-line APIA 
 
G<rzileăForestiereăvorătransmiteălaăAPIA,ăprinăpo群t<ăsauăprinăreprezentantălistaăsolicitan郡ilorăpentruă
care au fost avizate dosarele tehnice, avizele acordate – înăoriginalăîmpreun<ăcuăfi群iereleătipăshp.ă
privindăcontururileăsuprafe郡eloră群iăTabelulăprivindădateleăînscriseăînăamenajamentulăsilvică(.xls)ă
din Fi群aărezumativ<ăemis<ădeăGardaăForestier<,ăpeăsuportăelectronică(CD). 
Fi群iereleădeă tipă ,,.shp”,ă înă sistemădeăproiec郡ieăStereoă70ăDealulăPisculuiă (EPSGă31700),ă voră fiă
înc<rcateăînăaplica郡iaăIPAăOnline.ă 
“Instruc郡iuni necesare configur<rii fi 群ierelor excel 群i shp necesar a fi înc<rcate în aplica郡ia IPA 
Online ” vor fi publicate pe site-ul APIA. 
 
Dac<ăurmareăînc<rc<riiă群iăverific<riiădatelorăînăsistemulăIPA_onlineăaparăinconsisten郡e,ăAPIAăvaă
solicitaăclarific<riălaăGF,ăiarăbeneficiarulăvaăfiăinformatăprivindăacest demers. 
Dup<ăînc<rcarea/reînc<rcareaădatelor,ădup<ăcaz,ăsolicitan郡iiăvorăfiănotifica郡iăprivindăposibilitateaădeă
a depune cererea de sprijin.  
 
 
2.2ăUndeăseăsolicit<ăpl<Мileăcompensatoriiăaferenteăschemeiădeăajutorădeăstat? 
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Dac<ăsolicitantulăareădepus<ăcerereăunic<ădeăplat<ăpentruăexploata郡iaăagricol<,ăcerereaădeăsprijină
aferent<ăschemeiădeăajutorădeăstatăvaăfiădepus<ălaăCJăAPIAăundeăaăfostădepus<ăcerereaăunic<ădeă
plat<. 
Dac<ăsolicitantulănuăareădepus<ăcerereăunic<ădeăplat<ăpentruăexploata郡iaăagricol<ăcuăsolicitareădeă
scheme/masuriădeăplata,ăcerereaădeăsprijinăaferent<ăschemeiădeăajutorădeăstatăvaăfiădepus<ălaăCJă
APIAădeăcareăapar郡ineăjude郡ulăundeăesteăsituatăterenulăforestierăalăsolicitantului. 
ÎnăsituaYiaăînăcareăsolicitantulăareăterenuriăforestiereăsituateăpeărazaămaiămultorăjudeYe,ăCererea de 
sprijin, semnat<ădeăc<treăacesta,ă împreun<ăcuădocumenteleăaferente,ăseădepuneălaăCJăAPIAădină
judeYulăînăcareădeYineăceaămaiămareăsuprafaY<ăsolicitat</angajat<ădeăterenăforestier.ă 
 
 
2.3.ăCândăseăcompleteaz< Кiădepun/transmit cererile de sprijin  
 
Completareaă 群iă depunerea/transmiterea formularelor cererilor de sprijin,ă împreun<ă cuă
documentele aferente, se va realiza înăperioadaăspecificat<ăpeăsite-ul www.apia.org.ro conform 
AnunYuluiădeălansareăaăsesiuniiădeădepunereăaăcererilorădeăsprijinăpentru ajutorul de stat (acesta 
conYine informa郡iileă necesareă solicitan郡ilor,ă respectiv perioada de depunere a cererii de sprijin 
precumăşiăvaloareaăaloc<riiăfinanciareăaăsesiunii).  
Data depunerii cererii de sprijin este cea înregistrat<ăînăRegistrul special de intrare-ie群ireăM15. 
Completareaă cereriiă onlineă f<r<ăparcurgereaă etapelorăprivindă înregistrareaă acesteiaă în Registrul 
special de intrare-ie群ireă M15, depunerea documentelor anexate, semnarea angajamentului 
multianual 群i a cererii 群iăefectuareaăcontroluluiăvizualădeăc<treăfuncYionarulăAPIAăcuăatribuYiiăînă
acestăsens,ănuăvaăfiăluat<ăînăconsiderareăînăvedereaăstabiliriiăeligibilit<Yii. 
 
 
2.4. Completarea onlineă înă aplicaМiaă electronic<ă ț15 Кi depunerea/transmiterea cererii de 
sprijin 
 
Etapeleă enun郡ateă laă sub-capitolul 2.1, respectiv înregistrarea în Registrul Unic de Identificare 
(RUI) gestionat de APIA, identificarea terenurilor forestiere, întocmirea dosaruluiătehnicădeăc<treă
proiectant/ocolă silvică etc.ă 群iă avizareaă dosaruluiă tehnică deă c<treăGF,ă transmitereaă avizului,ă fi群eiă
rezumativeă群iăfişierelorăpeăsuportăCDădeăc<treăGFălaăAPIA,ăînc<rcareaăinforma郡iilorăînăIPA-online 
APIAăşiărezolvareaăeventualelorăinadverten郡eă/inconsisten郡eăseăparcurgădeăc<treăto郡iăsolicitan郡iiăcareă
depun cererea de sprijin,ăindiferentădac<ăacesteaăseăcompleteaz<ăon-line sau doar pe format hârtie. 
 
Pentru acordarea sprijinului în cadrul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii 
climatice şi conservarea pădurilor”, solicitantul completeaz<,ă depune/transmite o cerere de 
sprijin  - Anexa 1. Cererea de sprijin seăcompleteaz<ăconform InstrucМiunilor prezentate în Anexa 
1a. 
 
Cererea de sprijin se completeaz< online utilizândăaplica郡iaăelectronic<ă,,Serviciiădeăsilvomediu,ă
serviciiă climaticeă 群iă conservareaă p<durilor”, disponibil<ă peă site-ul APIA (http://apia.org.ro), 
denumit<ăgenericăaplica郡iaăM15. 
Procedura de logare la aplicaМie este următoarea: 

Seăintroducăutilizatorulăsiăparolaă群iăseăapas<ăbutonulă[Deschideă!].ă 

http://www.apia.org.ro/
http://apia.org.ro/
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Format utilizator exemplu: AB_123456789, undeăABăreprezint<ăini郡ialaăjude郡ului unde se 
depune cererea de sprijin conform prevederilor sub-cap. 2.2 群iă123456789ăCUI-ulăsociet<郡iiă(înă
cazul persoanelor fizice - CNP). 

Parola va fi CNP-ulă urmată deă 5ă caractereă alfanumericeă (caractereă stabiliteă deă c<treă
utilizator/solicitant), total 18 caractere; ex. 2821023230012Gft12.   

Parolaătrebuieăs<ăcon郡in<ădup<ăCNP,ăcelăpu郡inăoăcifr<,ăcelăpu郡inăoăliter<ămare,ăcelăpu郡inăoă
liter<ămic<. 
Completarea online se va efectua conform Ghidului privind utilizarea aplicaМiei ț15, postat pe 
siteăAPIA.ăAceast<ăac郡iuneăpoateăaveaălocădoarădup<ăceădateleădeăpeăCD-urile transmise de GF au 
fostăînc<rcateăînăIPA_online.  
 
În perioada de desf<群urare a sesiunii, solicitan郡iiăvorăcompletaăcerereaădeăsprijinăonlineăînăaplicaYiaă
electronic<ăM15,ădisponibil<ăpentruăsesiuneaă4. La completare, ace群tiaăverific<ămodulădeăpreluareă
aăinformaYiilorădinădosarulătehnicăînăaplica郡iaăelectronic<, pot modificaădateleădeăidentificareă(dac<ă
esteăcazul),ăbifeaz<ădocumenteleăpeăcareăleăanexeaz<ălaăcerereaădeăsprijin, salveaz<ăinforma郡iileă
introduse 群iăselecteaz<ăstatusul cererii -statusulă„Depus”. 
 
Dup<ăselectareaăstatusuluiă„Depus”,ăurmeaz<ăprintarea/tip<rirea, semnarea 群iătransmitereaălaăCJă
APIAăaăcereriiădeăsprijină(inclusivăaătuturorăangajamentelor)ăîmpreun<ăcuădocumenteleănecesare 
(conform cap.V. Documente ataКate cererii de sprijin) 

 
Scanareaă群iătransmitereaăcereriiădeăsprijină(cuăanagajamenteleăcorespunz<toare)ă群iăa documentelor 
aferenteăseărealizeaz<ăprinăe-mail, la adresa apia.judet@apia.org.ro (seăvaătreceăînăadres<ăjude郡ulă
la care se va depune cererea) sau prin toateămijloaceleădeătelecomunica郡iiăexistente.  
Transmiterea dosarului cererii de sprijin se poate realiza 群i prinăpo群t<. 
 
Înă cazulă înă careă solicitan郡iiă nuă auă posibilitateaă s<ă printezeă 群iă s<ă scanezeă cerereaă deă sprijin,ă
func郡ionarulăcareăgestioneaz<ăm<suraădinăCJ APIA respectiv vizualizeaz<ă群i/sauăprinteaz<ăcerereaă
群iădocumenteleăaferenteăprimite de la solicitant. Acesteaăseăvorăsemnaăulterior,ăcândăsitua郡iaăoăvaă
permite,ădarănuămaiătârziuădeătermenulăfinalăalăevalu<riiăcereriiădeăsprijin (25 de zile lucr<toareădeă
la finalizarea perioadei de depunere a cererilor de sprijin). 
 
Inăcazulăînăcareăvaăfiăposibil,ăsolicitan郡iiăvorăaveaăop郡iuneaăs<ăîncarceădocumenteleăaferenteăcereriiă
deăsprijin/ăplat<ăpeăoăadres<ădeătipăftp. 
 
Toate documentele transmise prin e-mail,ă po群t<ă sauă prină alteă mijloaceă deă comunicare vor fi 
asumate de solicitant prinăsemn<tur<ăpeăfiecareăpagin<ăaădocumentuluiătransmis. 
 
Cererileă semnate,ă scanteă 群iă transmiseă laă APIAă prină e-mail/altă mijlocă deă telecomunica郡iiă
trebuie semnate 群i înăoriginalădeăc<treăsolicitantăpân<ă laă sfâr群itulăperioadei de evaluare a 
cererilor (25 de zile lucr<toareădeălaăfinalizareaăperioadeiădeădepunereăaăcererilorădeăsprijin). 
 
Înă cazulădocumenteloră careă implic<ădeplasareaă solicitantuluiă laă alteă institu郡ii, APIA va efectua 
demersurileă necesareă ob郡ineriiă acestoraă directă deă laă institu郡iileă înă cauz<ă (ex.ă Adeverin郡aă deă laă
Prim<rie,ăcertificatul ONRC etc).ăDac<ăacestălucruănuăesteăposibil,ăsolicitantulăvaăfiănotificatăc<ă

mailto:apia.judet@apia.org.ro
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documentulăînăcauz<ăvaăputeaăfiădepus/transmisădeăc<treăacestaăpân<ălaăultimulătermenădeăevaluareă
a cereriiădeăsprijinădeăc<treăAPIA. 
 
Documenteleătrebuieăs<ăfieăvalabileălaădataădepuneriiăCereriiădeăplat<,ătermenulădeăvalabilitateăală
acestoraă fiindă înă conformitateă cuă legislaYiaă înăvigoareă 群iă s<ă aib<ăcontinuitateă celă pu郡inăpeă toat<ă
perioadaăderul<riiăangajamentului. 
 
Depunerea cererii de sprijin doar pe suport hârtie la CJ APIA se poate efectua în cazuri 
excep郡ionaleă(ex.ănefunc郡ionareaătemporar<ăaăaplica郡ieiăM15). 
 
Dosarele cererilor de sprijin sunt depuse/transmise deăc<treătitularulădeăcerere,ăreprezentantulălegală
sauăîmputernicit,ăaşaăcumăesteăprecizatăînăformularulăcereriiădeăsprijin.ă 
 
Dup<ă printare,ă cererileă suntă înregistrateă înă Registrul general de intrare-ie群ire ală CJă APIAă 群iă
Registrul special de intrare-ie群ireăM15. 
 
Unăbeneficiarăpoateădepuneăoăsingur<ăcerereădeăsprijinăînăcadrulăuneiăsesiuniădeădepunereăaă
cererilor de sprijin.  
 
Completareaăonlineăaăcereriiădeăsprijinănuăesteăsuficient< pentruăcaăcerereaăs<ăpoat<ăfiăconsiderat<ă
depus<. Aceast<ă ac郡iuneă trebuieă s<ă fieă urmat<ă de depunerea/transmiterea formularuluiă 群i 
documentelor anexate la APIA 群i înregistrarea acestora la APIA sau depunerea/transmiterea 
documentelor, printareaă formularuluiă deă c<treă func郡ionariiă APIAă 群iă înregistrarea în Registrul 
special de intrare-ie群ireăM15, înăperioadaă stipulat<ă înă anun郡ul de lansare, urmând ca semnarea 
cererii, a angajamentelor 群iăaăcelorlalteădocumenteăs<ăfieăefectuat<ăulterior, pân<ălaătermenulămaximă
prev<zutăpentruăfinalizareaăperioadeiădeăevaluareăaăcererilorădeăsprijin. 
 
Pentruăverificareaărespect<riiăecocondi郡ionalit<郡iiă laănivelulăexploata郡ieiăagricole,ăsolicitantulăvaă
furnizaăpeăpropriaăr<spundereă(scris/telefonic)ăurm<toareleăinforma郡ii: 
-de郡ineă群iăutilizeaz<ăterenuriăagricoleă 
sau 
-de郡ineă群i/nuăutilizeaz<ăterenulăagricolă(indic<ănr. contractuluiădeăarend<,ăînchiriereăetc.) 
sau  
-nuăde郡ine/nuăutilizeaz<ăterenuriăagricole. 
Înăfunc郡ieădeăinforma郡iileăfurnizateădeăsolicitant, func郡ionariiăAPIAărealizeaz< verific<riăreferitoareă
laă declarareaă suprafe郡eloră agricoleă 群iă respectareaă ecocondi郡ionalit<郡iiă laă nivelulă exploata郡ieiă
agricoleă(înăIACS,ăînăSNIIA,ăPrim<rie).ă 
Dac<ăsolicitantulănuăareăcerereăunic<ădeăplat<ădepus<ă群iădeclar<ăc<ăde郡ineă群iăutilizeaz<ăterenăagricol,ă
CJăAPIAăvaăsolicitaăprinăadres<ăPrim<rieiăpeărazaăc<reiaăexist<ăterenulăAdeverin郡a.ăAdeverin郡aăseă
va transmite laăcentreleăjude郡ene/localeăAPIAăelectronicăprinătoateămijloaceleădeătelecomunica郡iiă
existente (pe e-mail în format scanat sau alte mijloace).  
 
Prinăcerereaădeăsprijinădepus<,ăsolicitantulăî群iăasum<ăaccesareaăschemeiădeăajutorădeăstatăpentruăoă
perioad<ădeă5ăani,ăpentruăpachetulă1ă群iăpachetulă2,ădup<ăcază(Pachetul 2 poate fi aplicat doar în 
combinaМie cu Pachetul 1). 
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CerereaădeăsprijinăconYine,ăînăsec郡iuneaă“Angajamenteă群iădeclara郡ii”,ădeclara郡iaăbeneficiaruluiăc<ăaă
luatălaăcuno群tint<ăcareăsuntăprincipiileădeăselec郡ieă群iăceăobliga郡iiăvaăaveaăînăcazul în care este selectat. 
Pentru fiecare dintre anii  de angajament 2-5, beneficiarii aleăc<rorăcereriădeăsprijinăauăfostădeclarateă
eligibile, vorădepuneăcereriădeăplat<.  
Ună ană deă angajamentă reprezint<ă perioadaă cuprins<ă întreă 01.01ă anulă „n” 群iă 31.12ă anulă „n”, n 
reprezentândăanulăcereriiădeăplat<. 
Angajamentulămultianualăprivindărespectareaăcerin郡elorăM15 seăsemneaz<ădoar în primul 
anădeăangajament.ăSemnareaăangajamentuluiămultianualăesteăcerinY<ădeăeligibilitateăpentruă
efectuareaăpl<Yilorădin sesiunea respectiv<. 
 
 
2.5 DocumenteleăcareăînsoМescăcererea de sprijn  
 
Dosarul cererii de sprijin seădepuneălaăCJăAPIAăşiăconYine: 

- cererea de sprijin (Anexa 1)  
- avizulă群iăFi群aărezumativ<ăaădosaruluiătehnicăînăoriginală(Anexa 3 şiăAnexa 3a) - pe suport 

de hârtie (transmise de GF) 
- celelalte documente justificative (conformăsec郡iuniiăVăaăcereriiădeăsprijină– Anexa 1) - pe 

suport de hârtie 
- conturulăgeneralăalăsuprafeYeiăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăşi,ădistinct,ăconturulăzoneiădeă

linişte, 群iăconturul u.a. propuse pentruăaăfiăparcurseăcuălucr<riădeăr<rituriăcuăatelajeăînăcadrulă
Pachetului 2, toate înă proiecYieă Stereoă 70ăDealul Piscului (EPSG 31700), şiă înă formată
electronic shape (extensiaă .shp),ă împreun<ă cuă fişierulă formată excelă (modelăAnexa 12), 
completatăcuădateleădinăamenajamentăaferenteăsuprafeYeiădeăp<dureăpentruăcareăseăsolicit<ă
sprijinul - peă suportă optică (CD),ă introdusă deă c<treăGFă într-un plic, ce va fi sigilat prin 
aplicareaă群tampileiăGFăînăcelăpu郡inătreiăcol郡uri.ăă 

 
Pentru acele documente originale care ulterior depunerii cererii de sprijin r<mână înă posesiaă
solicitantuluiă (ex:ă titluă deă proprietate,ă procesă verbală deă punereă înă posesie),ă copiileă trebuieă s<ă
conYin<ămenYiuneaă„Conform cu originalul” şiăs<ăfieăsemnateădeăc<treăsolicitant/reprezentantul 
legal al solicitantului.  
SolicitanYiiăauăobligaYiaădeăaăcompletaăşiăbifaăcâmpurileădinăcerereaădeăsprijin,ădup<ăcaz,ăconformă
Instruc郡iunilorădeăcompletareăaăcereriiădeăsprijină– Anexa 1a.  
 
Pentru verificarea întreprinderilorăînădificultateăvaăfiădepus<ă„DeclaraYiaăpeăpropriaăr<spundereăcuă
privire la neîncadrarea în categoria "întreprindere în dificultate" (Anexa 2). DeclaraYiaă esteă
însoYit<,ă dup<ă caz,ă de documentele men郡ionate pe formularul cererii de sprijin, la cap V. 
DOCUMENTEăATA訓ATEăCERERIIăDEăSPRIJIN- Alte documente.  
Solicitantulătrebuieăs<ăseăasigureăc<ăr<mâneăînăposesiaăunuiăexemplarăcompletăalădosarului 
cereriiădeăsprijinăînăafaraăceluiădepusălaăCentrulăJudeYeanăAPIA. 
 
Solicitantul semnează toate paginile cererii de sprijin. 
 
 
2.6. EvaluareaăКiăselecМiaăcererilorădeăsprijin 
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2.6.1 VerificareaăîndepliniriiăcondiYiilorădeăeligibilitateăКiăaăcerinМelorăspecifice 
 
Primaăetap<ăaăprocesuluiădeăselec郡ieăesteăetapa de evaluare a cererilor de sprijin. 
Evaluarea,ă caă parteă aă procesuluiă deă selec郡ie,ă reprezint<ă acYiuneaă procedural<ă prină careă
documentaYiaăprinăcareăseăsolicit<ăfinanYareăesteăanalizat<ăpentruăverificareaăîndepliniriiăcriteriiloră
deă eligibilitateă 群iă cerin郡eloră specificeă asimilateă criteriiloră deă eligibilitate,ă precumă şiă punctareaă
criteriilor de selec郡ie, concretizat<ăînăRaportulădeăselec郡ieăpreliminar. 
 
Evaluareaăseădesf<群oar<ădup<ăîncheiereaăperioadeiăînăcareăsolicitan郡iiăpotădepuneăcereriădeăsprijină
群iăintroducerea/operareaăînăaplica郡iaăelectronic< a datelor din cererea de sprijin. 
 
Înăaceast<ăetap<ăseăverific<,ăde c<treăCJ APIA,ăcondiYiileădeăeligibilitateăinclusivăcerinYeleăspecificeă
(conform datelor expuse în dosarul tehnic)  menYionateăînăOrdinul MADR nr. 1002/2016 privind 
aprobarea schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea 
pădurilor” modificat şiă completat ulterior şi în fişaă m<suriiă 15ă dină PNDR 2014-2020, cu 
modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare.  
AgenYiaădeăPl<YiăşiăIntervenYieăpentruăAgricultur<ăîşiărezerv<ădreptulădeăaăsolicitaădocumenteă
sauăinformaYiiăsuplimentare,ădac<ăpeăparcursulăverific<rilorădosaruluiăcereriiădeăsprijinăseă
constat<ăc<ăesteănecesar.ă 
La încheierea etapei de verificare a condiYiilorădeăeligibilitate 群iăaăcerin郡elorăspecifice, cererea de 
sprijinăpoateăs<ăfieădeclarat<ăeligibil<ăsauăneeligibil<.ăCererile declarate eligibile trec în etapa de 
acordareăaăpunctajelorăprivindăcriteriileădeăselec郡ie.  
 
 
2.6.2ăSelecМiaăcererilorăde sprijin  
 
SelecYiaă pentruă finanYareaă cereriloră deă sprijină esteă realizat<ă peă bazaă principiilor,ă criteriiloră deă
selecYie/criteriiloră deă departajareă aă cereriloră deă sprijină cuă punctajă egal,ă cuă ierarhizareă dup<ă
punctajulăobYinut,ăcuăîncadrareaăînăalocareaăanual<ădisponibil<.ă 
În cazul în care valoareaăpublic<ăaăcererilorădeăsprijinădepuseă(calculat<ăprinăînsumareaăvaloriloră
anualeăestimateăaăfiăsolicitateăpentruăfinan郡areăprinăcererileădeăplat<ăcareăvorăfiădepuseăînăperioadaă
cuprins<ăîntreă1ăianuarieăaăanuluiăînăcareăesteădepus< cererea de sprijin laăAPIAă群iă31ădecembrieă
2022) esteăegal<ăcuăsauămaiămic<ădecâtăvaloareaăaloc<riiăsesiuniiădeădepunereăaăcererilorădeăsprijin,ă
determinarea punctajului în baza criteriilor deăselec郡ieănuăseărealizeaz<.  
 
Principiile de selecYieăvizeaz<,ăînăcazulăînăcareăvaloareaătotal<ăaăcererilorădeăsprijinăaferenteăuneiă
sesiuniădeădepunereădep<şeşteăalocareaăfinanciar<ăpentruăaceaăsesiune,ăasigurareaătratamentuluiă
egală ală solicitanYilor,ă oă maiă bun<ă utilizareă aă resurseloră financiareă şi direcYionareaă resurseloră
financiareă înăconformitateăcuăobiectivulăstrategieiădeădezvoltareă rural<ădinăcadrulăPNDRă2014-
2020.  
 
Criteriileădeă selec郡ieă 群iă sistemulădeăpunctajăa fost stabilit deăc<treăAMăPNDRăînăconsultareă cuă
Comitetul de Monitorizare pentru PNDR 2014 - 2020. 
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Criteriileădeăselec郡ieă群iăsistemulădeăpunctajăpotăfiămodificateăpeăparcursulăimplement<riiăschemeiă
înăvedereaăatingeriiăobiectivelor,ăaăindicatoriloră群iăaăcadruluiădeăperforman郡<ăpropuseăprinăPNDRă
2014 – 2020. 
La stabilirea criteriilor deăselecYieăs-auăavutăînăvedereăurm<toareleăprincipiiă- conform Ordinului 
MADR nr. 1002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, 
servicii climatice Кi conservarea pădurilor” modificat şiăcompletatăulterior: 
- Principiul prevalării funcМiilor de protecМie: se va acorda prioritate cererilor de sprijin pentru 

careăindicatorulă”pondereaăp<durilorăsituateăînătipulăfunc郡ionalăTăIIăînătotalăsuprafa郡<ăangajat<”ă
este mai mare; 

- Principiul zonelor prioritare: se va acorda prioritate p<durilorăsituateăînăzoneăcuăînalt<ăvaloareă
natural<ă 群iă careă asigur<ă serviciiă ecosistemiceă criticeă pentruă protec郡iaă solului,ă aă apeiă 群iă aă
biodiversit<郡ii,ă prină prioritizareaă grupeloră şiă subgrupeloră funcYionaleă precizateă înă Ordinul 
ministrului apelor, pădurilor Кi protecМiei mediului nr. 1672/2000 privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru amenajarea pădurilor, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 

- Principiul proprietăМii:ă seă vaă acordaă prioritateă solicit<riloră depuseă deă de郡in<toriiă deă p<dureă
persoane fiziceăsauăasocia郡iiăaleăacestora. 

 
PrincipiulădeăselecYie CriteriiădeăselecYie Punctaj  

1.Principiul prevalării funcМiilor 
de protecМie: se va acorda 
prioritate cererilor de sprijin în 
careăpondereaăp<durilorăîncadrateă
înă tipulă func郡ională TIIă înă totală
suprafa郡aăangajat<ăesteămaiămare,ă
pondereaă reprezentat<ă deă
Indicatorulă „Pondereaă p<duriloră
situateă înă tipulă func郡ională TIIă înă
totalăsuprafa郡<ăangajat<ă(PpTII) * 

1.1) PpTII>75% 
 
1.2) 50șŢPpTII≤75ș 
 
1.3) 25ș≤PpTII≤50ș 

40p 
 
30p 
 
20p 

*Indicatorulă „Pondereaă p<duriloră situateă
înă tipulă func郡ională TIIă înă totală suprafa郡<ă
angajat<”ăesteăcalculatăînăcadrulădosaruluiă
tehnică prezentată împreun<ă cuă cerereaăde 
sprijin,ă peă bazaă informa郡iiloră dină
amenajamentul/eleă silvic/eă 群iă avândă ă înă
vedere încadrarea în categoriile 
func郡ionaleă definiteă înă OMAPPMă
nr.1672/2000 privind aprobarea 
Normelor tenhice pentru amenajarea 
p<durilor, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileă
ulterioare; 

2.Principiul zonelor prioritare: 
seă vaă acordaă prioritateă p<duriloră
situateă înă zoneă cuă înalt<ă valoareă
natural<ă 群iă careă asigur<ă serviciiă
ecosistemice critice pentru 
protec郡iaă solului,ă aă apeiă 群iă aă
biodiversit<郡ii,ă prină prioritizareaă
grupeloră 群iă subgrupelor 
func郡ionaleărelevante** 

2.1)Păduri încadrate 
în Grupa I 
funcМională >75% 
 
a) P<duriăîncadrateăînă
subgrupele 1.3 
群i/sau1.5**  
 
b) P<duriăîncadrateăînă
subgrupeleă1.1ă群i/sauă
1.2** 

 
 
 
 
40p 
 
 
 
30p 

**ăProcentulădeăp<duriăîncadrateăînăGrupaă
I func郡ional<ă esteă calculată înă cadrulă
dosarului tehnic prezentat împreun<ă cuă
cerereaă deă sprijină peă bazaă informa郡iiloră
din amenajamentul/ele silvic/e, 
subgrupeleă func郡ionaleă fiindă celeă
precizate în OMAPPM nr. 1672/2000 
privind aprobarea Normelor tehnice 
pentruă amenajareaă p<durilor, cu 
modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 
 

 2.2)50%< Păduri  
încadrate în Grupa I 
funcМională ≤75% 
 
a) P<duriăîncadrateăînă
subgrupele1.3ă群i/sauă
1.5**  
 

 
 
 
 
30p 
 
 
 
20p 

** Procentulădeăp<duriăîncadrateăînăGrupaă
Iă func郡ional<ă esteă calculată înă cadrulă
dosaruluiă tehnică prezentată împreun<ă cuă
cerereaă deă sprijină peă bazaă informa郡iiloră
din amenajamentul/ele silvic/e, 
subgrupeleă func郡ionale fiind cele 
precizate în OMAPPM nr. 1672/2000 
privind aprobarea Normelor tehnice 
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b) P<duriăîncadrateăînă
subgrupele1.1ă群i/sauă
1.2** 

pentruă amenajareaă p<durilor, cu 
modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 
 

 2.3)25%≤Păduri 
încadrate în Grupa I 
funcМională ≤50% 
 
a) P<duriăîncadrateăînă
subgrupele1.3ă 群i/sauă
1.5**  
 
b) P<duriăîncadrateăînă
subgrupele1.1ă 群i/sauă
1.2** 

 
 
 
 
20p 
 
 
 
15p 

**ăProcentulădeăp<duriăîncadrateăînăGrupaă
Iă func郡ional<ă esteă calculată înă cadrulă
dosarului tehnic prezentată împreun<ă cuă
cerereaă deă sprijină peă bazaă informa郡iiloră
din amenajamentul/ele silvic/e, 
subgrupeleă func郡ionaleă fiindă celeă
precizate în OMAPPM nr. 1672/2000 
privind aprobarea Normelor tehnice 
pentruă amenajareaă p<durilor, cu 
modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 

3.Principiul proprietăМii: se va 
acordaă prioritateă solicit<riloră
depuseă deă de郡in<toriiă deă p<dureă
persoaneă fiziceă sauă asocia郡iiă aleă
acestora. Punctajulă seă acord<ă
persoaneloră fiziceă 群iă asocia郡iiloră
constituite numai din persoane 
fizice (inclusiv asociatii simple 
constituie în baza cap. 1.2.1, pct. 
I din prezentul ghid). 

 20p  

 
Conform OMAPPM nr. 1672/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea 
pădurilor, definiYiileătermenilorăexpuşiămaiăsus,ăsuntăurm<toarele: 
TII  – p<duriăcuăfuncYiiăspecialeădeăprotecYieăsituateăînăstaYiuniăgreleăsubăraportăecologic,ăprecumăşiă
arboretele în care nu este posibil<ăsauăadmis<ărecoltareaădeămas<ălemnoas<,ăimpunându-se numai 
lucr<riăspecialeădeăconservare. 
GrupaăIăfuncYional< – P<duriăcuăfuncYiiăspecialeădeăprotecYieăcuăurm<toareleăsubgrupe: 
- Subgrupa 1.1 – P<duriăcuăfuncYiiădeăprotecYieăaăapelor; 
- Subgrupa 1.2 – P<duriăcuăfuncYiiădeăprotecYieăaăsolului; 
- Subgrupa 1.3 – P<duriă cuă funcYiiă deă protecYieă contraă factoriloră climaticiă şiă industrialiă

d<un<tori; 
- Subgrupa 1.5 – P<duriă deă interesă ştiinYifică şiă deă ocrotireă aă genofonduluiă şiă ecofonduluiă

forestier.  
 

1. Principiulăpreval<riiăfunc郡iilorădeăprotec郡ie 
 

1. Principiulăpreval<riiăfunc郡iilorădeăprotec郡ieă(seăvaăacordaăprioritateă
cererilorădeăsprijinăînăcareăpondereaăp<durilorăîncadrateăînătipulăfunc郡ională
TIIăînătotalăsuprafa郡aăsolicitat<ăesteămaiămare) 

Max 40 p 

1.1 P<duriăsituateăînătipulăfunc郡ionalăTIIăînătotalăsuprafa郡<ăsolicitat< > 75% 40 p 

1.2 50% ŢăP<duriăsituateăînătipulăfunc郡ionalăTIIăînătotalăsuprafa郡<ăsolicitat< ≤ 75% 30 p 

1.3 25% ≤ P<duriăsituateăînătipulăfunc郡ionalăTIIăînătotalăsuprafa郡<ăsolicitat< ≤ 50% 
20 p 
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Exemplu privind acordarea punctajului pentru Principiulăpreval<riiăfuncМiilorădeăprotecМie, 
puncteleă1.1ă群iă1.2ă 
 
1.1 Dac<ămaiămultădeă75șădinăsuprafa郡aătotal<ădeăterenăforestierăpentru care se solicit<ăsprijinăeste 
încadrat<ă înă tipulă funcYională TII,ă punctajulă acordat în cadrul acestui principiu este, conform 
încadr<riiăînăcategoriileădeăsuprafaY<ădinătabelulădeămaiăsus, de 40 de puncte.   
 
Exemplu: Suprafaţa totală solicitată este de 100 ha, iar suprafaţa cu pădure încadrată în tipul 
funcţional TII este de 80 ha.  
Ca urmare, punctajul aferent acestui principiu va fi 40 de puncte, datorită faptului că suprafaţa 
ocupată de păduri încadrate în tipul funcţional TII se încadrează în intervalul Păduri situate în 
tipul funcМional TII în total suprafaМă solicitată (>75%) precizat în tabelul de mai sus.  
 
1.2 Dac<ăsuprafa郡aădeăterenăforestierăîncadrat<ăînătipulăfunc郡ionalăTăIIăesteăcuprins<ăînăintervalulă
50% - 75ășă(inclusiv)ădinăsuprafa郡aătotal<ăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijin,ăpunctajul acordat în cadrul 
acestui principiu este reprezentat de punctajul corespunz<toră din tabelul de mai sus aferent 
intervaluluiădeăîncadrareăaăsuprafe郡eiăde p<dureădin TII 50% < Păduri situate în tipul funcМional 
TII în total suprafaМă solicitată≤75%, respectiv 30 de puncte.   
 
Exemplu: Suprafaţa totală solicitată este de 100 ha, din care suprafaţa pădurilor încadrate în TII 
este de 60 ha.  
Ca urmare, punctajul aferent acestui principiu va fi 30 de puncte, datorită faptului că suprafaţa 
ocupată de păduri încadrate în tipul funcţional TII se încadrează în intervalul 50% < Păduri 
situate în tipul funcМional TII în total suprafaМă solicitată ≤75%, precizat în tabelul de mai sus.  
 
2. Principiul zonelor prioritare 
 

Principiulăzonelorăprioritareă(seăvaăacordaăprioritateăp<durilorăsituateăînăzoneăcuă
înalt<ăvaloareănatural<ă群iăcareăasigur<ăserviciiăecosistemiceăcriticeăpentruăprotec郡iaă
solului,ăaăapeiă群iăaăbiodiversit<郡ii) 

Max 40 p 

2.1. P<duriăîncadrateăînăGrupaăIăfunc郡ional<ă>75ș 

2.1.1. P<duriăîncadrateăînăsubgrupeleă1.3ă群i/sau 1.5  40p 

2.1.2. 
P<duriăîncadrateăînăsubgrupeleă1.1ă群i/sauă1.2ă 30p 

2.2 50șŢăP<duriăăîncadrateăînăGrupaăIăfunc郡ional<ă≤75șă 
2.2.1. 

P<duriăîncadrateăînăsubgrupeleă1.3ă群i/sau 1.5  30p 

2.2.2. 
P<duriăîncadrateăînăsubgrupeleă1.1ă群i/sauă1.2ă 20p 

2.3. 25%≤P<duriăîncadrateăînăGrupaăIăfunc郡ional<ă≤50șă 
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Exemplu privind acordarea punctajului pentru Principiul zonelor prioritar e, punctul 2.2. 
(2.2.1. 群i 2.2.2.) 
 
2.2.1. Dac<ădinăsuprafaYaătotal<ăseăsolicit<ăsprijinăpentruăp<durileăîncadrateăînăgrupaăIăfuncYional<ă
numai pentru una dintre categoriile de subgrupe de la punctele 2.2.1.ă群iă2.2.2., punctajul acordat 
în cadrul acestui principiu este reprezentat de punctajul din tabelul de mai sus aferent subgrupei 
încadrate la punctul 2.2.1.ă群iă2.2.2. 
 
Exemplu: Suprafaţa totală solicitată este de 100 ha, din care suprafaţa pădurilor încadrate în 
grupa I funcţională şi în subgrupa 1.3 este de 60 ha. 
Ca urmare, punctajul aferent acestui principiu va fi de 30 de puncte, datorită faptului că suprafaţa 
pădurilor încadrate în grupa I funcţională se situează în intervalul 50%< Păduri  încadrate în 
Grupa I funcМională ≤75% şi în subgrupa 1.3. 
 
2.2.2. Dac<ădinăsuprafaYaătotal<ădeăp<dureăseăsolicit<ăsprijinăpentruăp<durileăîncadrateăînăgrupaăIă
funcYional<ăatâtăpentruăsubgrupeleă1.3ăşi/sauă1.5ăcâtăşiăpentruăsubgrupeleă1.1ăşi/sauă1.2,ăpunctajulă
acordată înă cadrulă acestuiă principiuă (valoriă cuă dou<ă zecimale)ă reprezint<ă mediaă aritmetic<ă aă
punctajelorăaferenteăfiec<reiăcategoriiădeăsubgrupeădeălaăpuncteleă(2.2.1.ă群iă.2.2.2.) ponderat<ăcuă
suprafa郡aătotal<ădeăp<duriăcorespunz<toareăcelorădou<ăcategoriiădeăsubgrupeă(2.2.1.ă群iă.2.2.2.).   
Exemplu: Suprafaţa totală solicitată este de 100 ha din care suprafaţa pădurilor încadrate în 
grupa I funcţională este de 60 ha. 
Din suprafaţa pădurilor încadrate în grupa I funcţională 40 ha se încadrează în subgrupa 1.3 iar 
20 ha se încadrează în subgrupa 1.1. 
Ca urmare, punctajul aferent acestui principiu se încadrează în intervalul 50%< Păduri  
încadrate în Grupa I funcМională ≤75%.  
Ca urmare, punctajul aferent în cadrul acestui principiu va fi reprezentat de media aritmetică a 
punctajelor aferente fiecărei categorii de subgrupe de la punctele (2.2.1.ă群iă.2.2.2.)ăponderată cu 
suprafaМa totală de păduri corespunzătoare celor două categorii de subgrupe (1.3  Кi 1.1).   
 
[40ăhaă(suprafaYaăp<durilorăîncadrateăînăsubgrupaă1.3)ăxă30pă(punctajăaferentăsubgrupeiă1.3ădin 
intervalul 50%< Păduri  încadrate în Grupa I funcМională ≤75%) +  20ăhaă(suprafaYaăp<duriloră
încadrate în subgrupa 1.1) x 20p (punctaj aferent subgrupei 1.1 din intervalul 50%< Păduri  
încadrate în Grupa I funcМională ≤75%)] / (40ha+20ha) = (1200 + 400) / 60 = 26,66 puncte 
 
3. Principiulăpropriet<郡ii 
Seăvaăacordaăprioritateăsolicit<rilorădepuseădeăde郡in<toriiădeăp<dureăpersoaneăfiziceăsauăasocia郡iiă
ale acestora. 
Punctajulăînăcadrulăacestuiăprincipiuăseăvaăacordaăsolicitan郡ilor care depun cererea de sprijin în 
calitate de persoaneăfiziceă群i de asocia郡iiădeăpersoaneăfizice.  

2.3.1. 
P<duriăîncadrateăînăsubgrupeleă1.3ă群i/sau 1.5  20p 

2.3.2. 
P<duriăîncadrateăînăsubgrupeleă1.1ă群i/sauă1.2ă 15p 
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Înăcategoriaăasocia郡iiădeăpersoaneăfiziceăsuntăincluseă群iă“obştile de moşneni în devălmăşie, obştile 
de moşneni în indiviziune, obştile răzeşeşti nedivizate, composesoratele, pădurile grănicereşti, 
pădurile urbariale, comunele politice, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, 
existente anterior anului 1948” (art. 95 din Codul silvic - Legea nr. 46/2008). 
   
Criterii de departajare  
Înăcazulăînăcareăexist<ăcereriădeăsprijinăcareăauăacelaşiăpunctaj,ădepartajareaăseăfaceăînăfuncYieădeă
urm<toareleăcriteriiădeădepartajare: 
1.ăPunctajulăacordatăpentruăprincipiulă1,ă înăsensulăc<ăcererileădeăsprijinăcuăpunctajămaiămareăală
principiului 1 vor avea prioritate. 
2. Punctajulăacordatăpentruăprincipiulă2,ă înăsensulăc<ăcererileădeăsprijinăcuăpunctajămaiămareăală
principiului 2 vor avea prioritate.  
 
Pentruădepartajareaăcererilorădeăsprijinăcuăpunctajăegalăseăaplic<ăceleădou<ăcriteriiădeădepartajareă
înăordineaăprezentat<ămaiăsus. În cazul în care departajarea cererilor de sprijin se poate realiza prin 
aplicareaăcriteriuluiădeădepartajareă1,ănuămaiăesteănecesar<ăaplicareaăcriteriuluiădeădepartajareă2.ă 
 
ÎnăsituaYiaăînăcareăşiădup<ăaplicareaăcriteriilorădeădepartajareăvorăexistaăcereriădeăsprijinăcuăacelaşiă
punctajă aferentă aplic<riiă criteriiloră deă selec郡ieă 群iă acela群iă punctajă aferentă aplic<riiă criteriiloră deă
departajareăşiăaăc<rorăvaloareăpublic<,ăcalculat< conform prevederilor art. 6 alin. (4) din Anexa  
Ordinului MADR nr. 362/2016,ă cuămodific<rileă 群iă complet<rileăulterioare, determin<ădep<şireaă
aloc<riiă disponibileă pentruă selecYiaă final<,ă acesteaă voră fiă selectateă pentruă finanYareă prină
suplimentareaăaloc<riiăaferenteăsesiuniiă înăcauz<,ăcuăexcep郡iaăsitua郡ieiă înăcareănuăexist<ăalocareă
disponibil<ădinăanvelopaătotal<ăaăm<surii,ăcaz în care acesteaăvorăfiădeclarateăeligibileăf<r<ăfinanYareă
群iăvorăfiărestituiteăsolicitan郡ilorădup<ăîncheiereaăprocesuluiădeăselec郡ie. 
Cererileădeăsprijinădeclarateăeligibileă群iăpentruăcareăaăfostăacordatăpunctajulăparcurg,ăînăcontinuare,ă
etapaădeăselecYie în baza prevederilor ROF. 
 
Cererileădeăsprijinăcuăstatutulăeligibil/neeligibil,ăprecumă群iăcuăpunctajeleăaferenteăpentruăcererileă
de sprijin eligibile vor fi incluse în RaportulădeăselecYieăpreliminar, care va fi publicat pe site-ul 
APIA www.apia.org.ro.  
 
Rezultateleăprocesuluiădeăselec郡ieăpreliminarăvorăfiănotificateăsolicitan郡ilorădeăc<treăAPIA - Anexa 
4.  
 
 
2.6.3 DepunereaăcontestaМiilorăprivindărezultateleăselecМieiăpreliminare  
 
Solicitan郡iiăpotădepuneăcontestaYiiăcuăprivireălaăelementeălegateădeăeligibilitate,ăpunctareaăunui/unoră
criteriiă deă selec郡ieă 群iă valoareaă sprijinuluiă înă termenă deă 10ă zileă lucr<toare de la publicarea 
RaportuluiădeăselecYieăpreliminar pe pagina de internet a APIA.ăContestaYiaă(Anexa 5) semnat<ă
deăsolicitant,ăesteădepus<ălaăregistraturaăCJăAPIAăundeăaăfostădepus<ăcerereaădeăsprijin.ă 
 
PentruăanalizaăКiăsoluМionareaăcontestaМiilorănuăseămaiăsolicit<ădocumenteăsuplimentare.ă 
Orice documente suplimentare se solicit<ăînăetapaădeăverificareăaăcriteriilorădeăeligibilitate!ă 

http://www.apia.org.ro/
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Dup<ăstabilireaăstatus-uriloră”eligibil”/”neeligibil”ănuăseămaiăpotăsolicitaădocumenteăînăvedereaă
acord<riiăpunctajului dosarelorăsauăsolu郡ion<riiăcontesta郡iilor.  
RaportulăComisieiădeă contestaYiiă cuprinzândă rezultateleă contestaYiilorăvaă fiă postată peăpaginaădeă
internet APIA înă aproximativă 40ă deă zileă lucr<toareă deă laă finalizareaă perioadeiă deă depunereă aă
contestaYiilor.ăRezultateleăprocesuluiădeăanalizareăaăcontesta郡iilorăvorăfiănotificateăsolicitan郡ilor de 
c<treăAPIAă(Anexa 6).  
 
 
2.6.4 Finalizarea selecМiei cererilor de sprijin  
 
Deciziaădeăfinan郡areăaăcererilorădeăsprijinăseăstabile群teăînăbazaăRaportuluiădeăselec郡ieăpar郡ial sau 
Raportuluiădeăselec郡ieăfinal,ădup<ăcaz.ăProceduraădeăselec郡ieăaăcererilorădeăsprijină群iădeăverificareă
aăcontesta郡iilorăesteădetaliat<ăînăROF. 
 
Rezultateleăprocesuluiădeăselec郡ieăvorăfiănotificateăsolicitan郡ilorădeăc<treăAPIAă- Anexa 11. 
Înăcazulăînăcareăvaloareaăpublic<ăaăcererilorădeăsprijinăeligibileăaădep<群ităalocareaăfinanciar<ăaăuneiă
sesiuni,ăsolicitan郡iiăaăc<rorăcereriădeăsprijinăauăfostăselectateăpentruăfinan郡areăpeăbazaăpunctajuluiă
ob郡inutăsuntăobligatiăs<ămenYin<ăpeătoat<ăperioada de angajament punctajul total la un nivel cel 
puYină egală cuă 90șă dină punctajulă ă ultimeiă cereriă deă sprijină selectateă pentruă finanYareă în cadrul 
RaportuluiădeăselecYieăfinalăalăacelea群iăsesiuni,ăcuăexcepYiaăapariYieiăuneiăsituaYiiădeăforY<ămajor< 
sau a modific<rilorăsurveniteăcaăurmareăaăreamenaj<riiăînăceeaăceăprive群teăîncadrareaăînăgrupe,ăsub-
grupeă群iăcategoriiăfunc郡ionaleăaău.a.ădinăsuprafa郡aăsolicitat<. Excep郡iaăreferitoareălaămodific<rileă
grupei, sub-grupeiă群iăcategorieiăfunc郡ionaleăeste acceptat< numai dac<ăsolicitareaădeămodificareă
esteăf<cut<ă(群iăconsemnat<ăînăprocesulăverbalăalăConferin郡eiăI-a de amenajare) înăcadrulăConferin郡eiă
I de amenjare de c<tre: 
- administratorul/custodeleăarieiănaturaleăprotejate,ăînăsituaYiaăînăcareăaceastaăesteăconstituit<ăparYială
sauătotalăpesteău.aăînăcauz<; 
- reprezentantulăstructuriiăjudeYeneăsauăregionaleăpentruăprotecYiaămediului; 
- reprezentantulăautorit<Yiiăpubliceăcentraleăcareăr<spundeădeăsilvicultur<ăsau,ădup<ăcaz,ăalăstructuriiă
teritoriale de specialitate.  
Calcululă punctajuluiă seă vaă realizaă utilizândă criteriileă deă selecYieă şiă punctajeleă aferenteă stabiliteă
pentruăsesiuneaăînăcareăcerereaădeăsprijinăaăfostăselectat<ăpentruăfinanYare.ă 
Înăcazulăînăcareăpeătoat<ăperioadaăderul<riiăangajamentuluiăseăconstat<ăc<ăaceast< condiYieănuăseă
respect<,ăangajamentulăvaăfiăînchisăşiăseăvorăstabiliădebiteăaferenteăpl<Yilorăacordateănecuvenităînă
anii anteriori. 
ÎnăsituaYiaăînchideriiăunuiăangajamentăînainteădeătermen,ăcuăexcep郡iaăsitua郡iilorădeăfor郡<ămajor<,ă
u.a.ăaferenteăsuprafe郡ei angajateănuămaiăpotăfaceăobiectulăsolicit<riiăînăcadrulăuneiăalteăcereriădeă
sprijinăpeăperioadaăr<mas<ăpân<ălaăcareăarăfiătrebuităs<ăseăapliceăangajamentulăînăcauz<. 
 
 
2.6.5 RetragereaăcereriiădeăsprijinăpeăparcursulăprocesuluiădeăselecМie 
 
Retragerea se poate solicita în scris, la CJ APIA, prin reprezentantul legal (sau prin împuternicit), 
înă oriceă momentă ală procesuluiă deă selecYie.ă Aprobareaă renunY<riiă seă faceă laă nivelulă CJă APIA.ă
Dosarele cererilor de sprijin care au fost retrase vor fi restituite la cererea solicitantului, pe baza 
Procesului verbal de restituire. 
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2.7. Verificarea cererii de sprijin  
 
Cererile de sprijin sunt verificate administrativ deăc<treăCJăAPIA, înăpropor郡ieăde 100% în procesul 
de evaluare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitateă群iăcerin郡elorăspecificeăschemeiădeăajutorădeăstat. 
AFIRăefectueaz<ăsupracontrolulăasupraăcererilorădeăsprijinăincluseăînăe群antionulădeăsupracontrol. 
Aceast<ăetap<ăreprezint<ă群iăprimulăcontrolăadministrativăînăsistemulăinformatic. 
In campania 2021, cererile de sprijin depuse în cadrul sesiunii 4, care au fost declarate eligibile ca 
urmareăaăprocesuluiădeăselecYie,ăvorăfiăconsiderateăşiăcereriădeăplat<ăpentruăanulă1ădeăangajamentăsiă
vor fi supuse verific<rilorăpeăterenăasupraăe群antionuluiăselectatădeăAPIAă群iăaprobatădeăc<treăAFIRă
privind: 
-identificareaă群iăconformitateaăsuprafe郡elorăefectuateădeăc<treăAPIA; 
-aspectele tehnice de specialitate efectuate de GF.  
Verific<rileăînăterenăefectuateădeăc<treăGFăseăvorăefectuaăînăcorelareăcuăcalendarulălucr<rilorăsilviceă
planificateădeăc<treăOcolulăSilvic.ăă 
 
Dup<ăefectuareaăverific<riloră înă terenădeăc<treăAPIAă群iăGF,ăAPIAăefectueaz<ăalădoileaă controlă
administrativ asupraăcererilorădeă sprijin,ă înăpropor郡ieădeă100șăluândă înă considerareă rezultateleă
controalelor pe teren. 
 
 
2.8. Implementarea angajamentului 
 
La depunerea cererilor de sprijin solicitantul iaălaăcuno群tin郡<ă群iăî群iăasum<ăprinăsemn<tur<, în cazul 
în care va fi selectat, respectarea condi郡iilor de eligibilitate, cerin郡elor obligatorii relevante 群iăa 
cerin郡elor specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare pachet vizat,ăastfelăcumăsuntăprev<zuteă
înăfi群aăm<suriiă15ă– ”Serviciiădeăsilvomediu,ăserviciiăclimatice 群iăconservareaăp<durilorădinăcadrulă
PNDR 2014 – 2020, Ordinul MADR nr. 1002/2016 de aprobare a schemei de ajutor de stat, cu 
modific<rile şiăcompletat<rile  ulterioare 群iădetaliateăînălegisla郡iaăna郡ional<,ăprecumă群iăînăprezentulă
ghid, peătoat<ăperioadaădeăangajament. 
Dataăacord<riiăajutoruluiăînseamn<ădataăprimiriiădeăc<treăbeneficiarulăschemeiăaăNotific<rii privind 
acordareaăsprijinuluiăcaăurmareăaărezultatuluiăprocesuluiădeăselecYie.ă 
 
Angajamentele aferente schemei seă deschidă peă oă perioad<ă deă 5ă ani. Primul an de angajament 
acoper<ă perioadaă 01.01ă – 31.12 a anului de depunere a cererii de sprijin. Angajamentul se 
semneaz<ăodat<ăcuădepunereaăcereriiădeăsprijin,ădarăacestaătrebuieărespectată群iăînăperioadaădeălaă1ă
ianuarie pân<ălaădataădepuneriiăcereriiădesprijin respective. 
Suprafa郡aăangajat<ăpentru pachetul 1 esteăsuprafa郡aădeterminat<ăeligibil<,ăstabilit<ăînăprimulăanădeă
angajament ca urmare a tuturor controalelor efectuate. Înăcazulăînăcare,ăurmareăaăefectu<riiătuturor 
controalelor (administrativeă şiă peă teren)ă aferenteă primuluiă ană deă solicitare aă pl<郡ii,ă suprafaYaă
declarat<ădevineăneeligibil<,ănuăseădeschideăangajamentăpentruăsuprafaYaărespectiv<. 
Angajamentulămultianualăseăsemneaz<ăodat<ăcuăsemnarea  cererii de sprijin. 
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2.9. Cerereaădeăplat< 
 
Cererileădeăplat<ădepuseăurmareăadmiteriiăcererilorădeăsprijină群iăaăprocesuluiădeăselec郡ie,ăsuntăsupuseă
verific<rilorăpeăterenăasupraăe群antionuluiăselectatădeăAPIAă群iăaprobatădeăc<treăAFIRăprivind: 
- identificareaă群iăconformitateaăsuprafe郡elorăefectuateădeăc<treăAPIA; 
- aspectele tehnice de specialitate efectuate de GF.  
Verific<rileăînăterenăefectuateădeăc<treăGFăseăvorăefectuaăînăcorelareăcuăcalendarulălucr<rilorăsilviceă
planificateădeăc<treăOcolulăSilvic.   
Dup<ăefectuareaăverific<riloră înă terenădeăc<treăAPIAă群iăGF,ăAPIAăefectueaz<ăalădoileaă controlă
administrativă asupraă cereriloră deă plat<,ă înă propor郡ieă deă 100șă luândă înă considerareă rezultateleă
controalelor pe teren. 
Înăaceast<ăetap<ăseăefectueaz<ăsupracontrolulăAFIRăasupraăcererilorădeăplat<ăincluseăînăe群antionulă
de supracontrol. 
În campania 2021,ăcererileădeăsprijinăsuntăşiăcereriădeăplat<ăpentruăanulă1ădeăangajamentă
M15 din sesiunea 4 şiăseădepun,ălaăfelăcaăşiăcererileăuniceădeăplat<,ălaăcentrele APIA, în termenele 
men郡ionateăînăanun郡ulădeălansareăaăsesiunii,ăpublicatăpeăsite-ul APIA. 
 
In fiecare an de angajament, începând cu anul 2,ă solicitantulă aă c<ruiă cerereă deă sprijină aă fostă
declarat<ăeligibil<ăvaădepuneăcerereădeăplat<. Modelul cererii de plat<ăvaăfiăaprobatăprinăOrdină
MADR. Cerereaădeăplat<ăse va depune on-line sau pe suport de hârtie la CJ APIA sau Centrul 
Municipiuluiă Bucureştiă ală APIAă laă careă aă fostă depus<ă cerereaă deă sprijin.ă Cererileă deă plat<,ă
indiferentădeăcentrulădeăregistratur<,ăsuntăintroduseăînăaplica郡iaăinformatic<ăAPIAă群i sunt verificate 
administrativ înăpropor郡ieădeă100șăînăprocesulădeăevaluareăaăîndepliniriiăcriteriilorădeăeligibilitateă
群iăcerin郡elorăspecifice schemei de ajutor de stat (primul control administrativ). 
Cererileădeăplat<ăsuntăgestionate,ăpân<ălaăautorizareaăpl<郡iiăinclusiv,ălaănivelulăcentruluiă jude郡eană
APIAălaăcareăauăfostădepuse.ăEfectuareaăpl<郡iiăseărealizeaz<ălaănivelulăAPIAăcentral. 
 
Anual,ăpentruăfiecareăcerereădeăplat<ăaăanuluiăcalendaristică”n”,ăbeneficiarii vor depune la GF, în 
perioada 1.01-31.01.ăaăanuluiă”n+1”: 

I. listaălucr<rilorăefectuateăînăanulă”n”ădeăcerere,ăprecumă群iă 
II.  listaă lucr<riloră silviceă efectuateă 群iă celeă planificateă aă seă efectuaă înă anulă ”n+1”. Lista 

lucr<rilorăesteăîntocmit<ăşiăcertificat<ădeăc<treăOcolulăsilvicăiarămodelulă群iăinstruc郡iunileă
deăcompletareăaăacesteiaăseăreg<sescăînăAnexa 14 (Anexa 8 din Manualul de  proceduri 
pentru realizarea activităţilor delegate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale către Gărzile Forestiere din cadrul ținisterului Apelor şi  Pădurilor) 

III.  deăasemenea,ădup<ăîncheiereaăangajamentului,ăbeneficiariiăvorădepuneălaăGF,ăpentruă
fiecareă ană r<masă pân<ă laă expirareaă amenajamentuluiă silvică aflată înă vigoareă laă dataă
ultimului an de angajament, în perioada 1.01-31.01.ă aă anuluiă ”n+1”ă infoma郡iiă
referitoareălaăvolumulădeălemnărecoltatăprinălucr<riădeăconservareăpeăsuprafa郡aăangajat<ă
în anul n. 

GFăcompar<ăinforma郡iileăprivindălucr<rileăefectuate/volumeleărecoltateăcuădateleădinădosarulătehnică
cu cele rezultateădinădocumenteleărelevanteăexistente,ăcuăconcluziileăverific<riloră înă terenă群iăcuă
dateleăstocateăînăsistemulăinformatică”SUMALăocol”ă群iăpân<ălaădataădeă15.02.ăaăanuluiădeăcerereă
”n+1”ătransmiteălaăAPIAă”Raportul de control privind respectarea criteriilor de eligibilitate Кi a 
cerinМelor specifice ” pentruăbeneficiariiădinăeşantionulădeăcontrol. 
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In cazul în care GF constată eventuale neconformităţi la alМi beneficiari decât cei din eşantion, 
va sesiza APIA în vederea extinderii eşantionului şi va transmite rapoartele de control.  
      
In cazul în care beneficiarii M15 nu au depus la GF, în perioada  1.01-31.01.ăaăanuluiă”n+1”ălistaă
lucr<riloră efectuateă înă anulă ”n”ă deă cerere,ă precumă 群iă listaă lucr<riloră silviceă efectuateă 群iă celeă
planificate a se efectuaă înă anulă ”n+1”, ace群tia voră fiă anunYaYiă telefonică privindă neîndeplinireaă
acesteiăobligaYii.ăDac<, urmareăsesiz<riiăGF,ăcerinYaănuăaăfostăîndeplinit<,ăbeneficiarulăvaăfiă
blocatătemporarălaăplat<. 
2.10. țodificareaăsuprafeМelorăaflateăsubăangajamentăpeăperioada de implementare  
 
SuprafaМa aflată sub angajament pentru pachetul 1 poateăfiămodificat<,ăf<r<ăaplicareaădeăsanc郡iuni,ă
înăurm<toareleăsitua郡ii:ăă 
1. Înăcazădeăfor郡<ămajor< şiăcircumstanYeăexcepYionale; 
2. Înăcazulăsolicit<riiădeăcre群tereăaăsuprafe郡eiă totaleăaflateăsubăangajamentăpeă toat<ăperioadaădeă
aplicareăaăangajamentuluiăcuăpân<ălaă1ăha,ăînăcazulăangajamentelorăpeăsuprafe郡eăcuprinseăîntreă100ă
haă群iă500ăha,ăcuăpân<ălaă5ăhaăînăcazulăangajamentelorăpeăsuprafe郡eăcuprinseăîntreă500,01ăhaă群iă1000ă
ha,ăcuăpân<ălaă10ăhaăînăcazulăangajamentelorăpeăsuprafe郡eăcuprinseăîntreă1000,01ăhaă群iă5000ăhaă群iă
cuă 50ă haă înă cazulă angajamenteloră cuă suprafa郡aă maiă mareă deă 5000ă ha,ă cuă condi郡iaă respect<riiă
prevederilor schemei de ajutorădeăstată群iăaăghiduluiăsolicitantului,ăcuăexcep郡iaăcelorăreferitoareălaă
participareaălaăselec郡iaăcererilorădeăsprijinăînăbazaăprincipiiloră群iăcriteriilorădeăselec郡ie.ăÎn acest caz 
nu este necesar a se deschide un nou angajament. 
 
ÎnăsituaYiaăînăcareăare locăoăm<rireăaăsuprafe郡eiăînăacesteălimiteăfaY<ădeăsuprafa郡aăangajat<,ăsuprafaYaă
rezultat<ădevineăsuprafaYaăangajat<ăpentruăurm<toriiăaniădeăangajamentăpân<ălaăfinalizareaăceloră5ă
ani. 
SuprafaYaăangajat<ătrebuieămenYinut<ăpeătoat<ăperioadaăangajamentului. 
 
Înăcazulăînăcareăsuprafa郡aăsolicitat<ăpentruăcre群tereaăsuprafe郡eiăini郡ialeăseăafl<ăînăUP-uri din care 
facăparteăsuprafe郡eădejaăangajate,ăseăvaăaveaăînăvedereăcaăbeneficiarulăs<ădemonstrezeăc<ălaădata 
depuneriiăcereriiădeăsprijinăini郡ialeănuăaveaăînăproprietateăsuprafa郡aărespectiv<. 
Trebuieăavutăînăvedereăcaăzonaădeălini群teăstabilit<ăprinăcerereaădeăsprijinăini郡ial<ăs<ăfieămen郡inut<.ă 
 
Dosarul tehnic se va reface, incluzându-seănoileăsuprafe郡eăsolicitate,ătoateăcondi郡iileăprev<zuteăînă
schemaădeăajutorădeăstată群iăghidulăsolicitantuluiătrebuindăs<ăfieărespectateăînăcazulăsuprafe郡eiătotale.ă 
Suprafa郡aăangajat<ănuăpoateăfiăm<rit<ăpesteălimiteleămen郡ionate. CerinYaăprivindădeclarareaăîntregiiă
suprafe郡eă de郡inute într-o UPă seă verific<ă laămomentulă depuneriiă cereriiă deă sprijin.ăPe parcursul 
derul<riiă angajamentului,ă cerinYaănuă seă consider<ănerespectat<ă dac<ă solicitantulă sprijinuluiă faceăă
dovadaăc<ăaădobândităoăsuprafaY<ăcareădep<şeşteălimiteleăadmiseăăînăaceeaşiăUP, ulteriorăsemn<riiă
angajamentului multianual. 
Dac<ă suprafa郡aă dobândit<ă ulterioră esteămaiămareă decâtă limitaă cre群teriiă admise,ă diferen郡aă vaă fiă
men郡ionat<ăînărubricaăsuprafe郡eăneeligibileădinăfi群aărezumativ<ă(vaăfiădeclarat<ădarănesolicitat<). 
Solicitarea pl<郡ilorăpentruăpachetul 2 seăfaceăanuală群iăsuprafa郡aăpoateăfiămodificat<ăfa郡<ădeăsuprafa郡aă
estimat<ăînăfi群aărezumativ<ăconformămen郡iunilorădinăsubcapitolul 1.5.2 dac<ăbeneficiarulăanun郡<ă
APIAă 群iă GFă pân<ă laă ultimulă termen de depunere a cererii de plat< (în cazul anilor 2-5 de 
angajament).  
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2.11. Clauza de revizuire 
 
Oăclauz<ădeărevizuireăesteăprev<zut<ăpentruăangajamenteleăîncheiateăînăcadrulăschemei de ajutor 
de stat careădep<şescăactualaăperioad<ădeăprogramareăpentruăaăasiguraăajustareaăacestoraălaăcadrul 
juridic al urm<toareiăperioadeădeăprogramare. 
 
Înăcazulăînăcareăadaptareaănuăesteăacceptat<ădeăbeneficiar,ăangajamentulăînceteaz<ă群iărambursareaă
nuăesteăsolicitat<ăpentruăperioadaăînăcareăangajamentulăaăprodusăefecte.ă 
Angajamentele aflate în derulareăpentruăpl<郡iăpentruăangajamenteădeăsilvomediuăseăpotătransformaă
într-unăaltăangajamentăprev<zutădeăm<surileăPNDR 2014-2020, în cursul perioadei de îndeplinire 
aărespectivuluiăangajament,ăcuăcondi郡iaărespect<riiăurm<toarelorăcondi郡ii:ă 

•ăconversiaăprezint<ăavantajeăimportanteăînădomeniulămediului,ă 
•ăangajamentulăexistentăesteăconsolidatăînămodăsubstan郡ial.ă 

Înă cazulă transform<riiă angajamentelor,ă seă încheieă ună nouă angajamentă pentruă toat<ă perioadaă
specificat<ădeăm<suraă aferent<ănouluiă angajament,ă indiferentădeăperioadaă înă careă angajamentulă
ini郡ială aă fostă dejaă pusă înă aplicare.ă Conform Ordinului MADR nr.1464/2018, noile tipuri de 
angajament se supun unei noi proceduri de aprobare a ajutorului de stat. 
Deă asemenea,ă esteă posibil<ă adaptareaă angajamenteloră aflateă înă derulareă pentruă pl<郡iă pentruă
angajamenteă deă silvomediu,ă cuă condiYiaă caă noileă angajamenteă s<ă 郡in<ă seamaă de îndeplinirea 
obiectiveloră angajamentuluiă ini郡ial.ăBeneficiarulă trebuieă s<ă îndeplineasc<ă angajamentulă adaptată
pentruărestulădurateiăangajamentuluiăini郡ial.ă 
Regulileădetaliateăprivindătransformareaăşiăadaptareaăangajamentelor vor fi stabilite prin legisla郡ieă
naYional<.  
 

 
2.12.  Transferul de angajament 
 
Transferulă deă angajamentă reprezint<ă preluareaă voluntar<ă deă c<treă cesionară aă obligaYiiloră 群iă
drepturilor care decurg din angajamenteleă asumateă deă c<treă cedentă înă leg<tur<ă cuă respectareaă
condi郡iilorădeăacordare a sprijinului pentru schema de ajutor de stat. 
Beneficiarulăcareăcedeaz<ăangajamentul prin transfer unei alte persoane fizice/juridice/U.A.T. se 
nume群teăcedent.  
Persoanaă fizic</juridic</U.A.T. care preia angajamentul prină transferă seă nume群teă cesionar. În 
vedereaă realiz<riiă transferuluiăcesionarulă trebuieăs<ă fieă înregistrată la APIA în Registrul unic de 
identificare. Cesionarulă trebuieă s<ă îndeplineasc<ă toateă condi郡iileă deă eligibilitateă prev<zuteă deă
schema de ajutor de stat şiă s<ă prezinteă documenteleă specificeă schemeiă înă funcYieă deă formaă deă
proprietate a acestuia la depunerea Anexei 7.   
Transferul angajamentului încheiat în cadrul schemei de ajutor de stat se poate realiza 
numai prin transfer total de angajament, prin cererea de transfer de angajament – Anexa 7.  
Cererea de transfer de angajament trebuieă s<ă fieă semnat<ă atâtă deă cedent,ă câtă 群iă deă cesionar.ă
Transferul de angajament se poate face pân<ălaăemitereaădecizieiădeăplat<. 
Transferulădeăangajamentăseănotific<ădeăc<treăbeneficiariălaăAPIAăînătermenăde maximum 15 zile 
deălaădataăefectu<rii. 
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2.13. CareăsuntăsancМiunileăaplicabileăînăcazădeăidentificareăaăunorăneconformit<Мi? 
 

 
 
Respectareaăcondi郡iilorăprev<zuteădeăangajamenteleăîncheiateăîn cadrul schemei de ajutor de stat 
din PNDR 2014-2020 aplicabile pe terenurile forestiere esteă verificat<ă deă APIA 群iă GF prin 
controaleăadministrativeăcareăvizeaz<ătoYiăbeneficiarii care au angajamente încheiate ca urmare a 
select<riiădosarelorăpentruăfinan郡are 群iăcontroaleăpeăterenărealizateăprinăselec郡iaăunuiăe群antion de 
control. Controlulăpeăterenăvaăfiăefectuatădeăc<treăGF,ăAFIRă群iăAPIA. 

 
Control administrativ: 
 verificareăangajamentă群iăcerere de sprijin/plat<, 
 verificareăîncrucişat<ăcuăbazeădeădateă群iăraport<riăexterne. 
Control pe teren: 

 îndeplinirea de c<treăbeneficiarăaăcondiYiilorăspecificeăschemeiădeăajutorădeăstat,ăpentruă
cererileădeăsprijinăincluseăînăeşantionulădeăcontrolăpeăteren; 

Dac<ăesteăcazul: 
 verificare pe teren a beneficiarilor care solicit<ăînchidereaăangajamentelorăcaăurmareăaă

apariYieiăunor fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II pe mai 
mult de 50% dinăsuprafa郡aăzoneiădeălinişte; 

 verificare pe teren a beneficiarilor careăsolicit<ă închidereaăangajamentelor, în caz de 
for郡<ămajor<; 

 
Elementeleă deă controlă 群iă modalit<Yileă deă verificareă detaliateă suntă dezvoltateă înă manualeleă deă
proceduri elaborate de APIA,ăGFă群iăAFIR.  
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Dac<ă înă urmaă controaleloră seă evidenYiaz<ă neconformit<Yiă privindă respectareaă condiYiiloră deă
eligibilitate,ăaăcerin郡elorăobligatoriiărelevanteăsau a cerinYelorăspecificeăseăaplic<ăreduceriălaăplat< 
群i,ădup<ăcaz,ăsanc郡iuni,ăcareăînăuneleăcazuriăpotăajungeăpân<ălaăexcludereaădeălaăplat<ăsauăchiară
recuperareaăsumelorăpl<titeăpân<ălaăacelămomentăînăcadrulăangajamentelorărespective.  
 
Pentru beneficiarii schemei deăajutorădeăstatăcareăde郡inăexploata郡iiăagricole,ăpentruănerespectareaă
standardelor de eco-condiYionalitateăsauănedeclarareaăunorăparceleăagricole,ăseăaplic<ăreduceriălaă
plat<ă群i,ădup<ăcaz,ăsanc郡iuniăa sumelor cuvenite pentru schema de ajutor de stat. 
   
Exist<ă6ăcategoriiădeăsancYiuni,ăcareăseăaplic<ăînăordineaăenumer<riiălaăsumaădeăplat<ăr<mas<ădup<ă
etapaăanterioar<ădeăsancYionare.ăOrdineaăaplic<riiăsancYiunilorăesteăurm<toarea: 

1. sancYiuniăpentruăsupradeclarareaăsuprafeYelor, 
2. sanc郡iuniă privindă selec郡ia,ă eligibilitatea, cerinYeleă specificeă 群iă celeă obligatorii: pentru 

nerespectareaă punctajuluiă acordată înă urmaă aplic<riiă criteriiloră deă selec郡ieă 群iă pentru 
nerespectareaă condiYiiloră deă eligibilitateă generaleă 群iă aă cerinYeloră specifice,ă 群iă aă celoră
obligatorii prev<zuteădeălegisla郡iaăsilvic<ăsauădeădreptulăinternărelevant, 

3. sancYiuniăpentruădepunereaăcuăîntârziereăaăcereriiădeăplat<, 
4. sancYiuniăpentruănedeclarareaă tuturoră suprafeYelor dină cadrulă exploata郡ieiă agricole,ădup<ă

caz, 
5. sancYiuniăpentruănerespectareaăeco-condiYionalit<Yii, dinăcadrulăexploata郡ieiăagricole,ădup<ă

caz, 
6. sancYiuniăsuplimentare. 

 
Reducerileă laăplat<ă群iă sanc郡iunileăaplicabileăsuntădetaliateă înăSistemulădeăsanc郡iuniăaprobatăprină
ordinăalăministruluiăagriculturiiă群iădezvolt<riiărurale. 
 
Aplicareaăsanc郡iunilorăînăcazul transferului terenurilor  forestiere aflate sub angajament: 
- dac<ăcesionarulăpreiaăsuprafa郡aădarănuăpreiaăangajamentul,ăcedentulănuăreturneaz<ăpl<Yileăprimiteă
pân<ă laăaceaădat<ăpentruă respectivaăsuprafaY<,ă înă situaYiaă înăcareănoulăutilizatorăală suprafeYeiă înă
cauz<ănuăaccept<ăpreluareaăangajamentuluiăexistent. 
- dac<ăcesionarulăpreiaăsuprafa郡aă împreun<ăcuăangajamentul,ăcesionarulăesteă responsabilăpentruă
eventualeleă neconformit<Yiă depistateă ulterioră transferuluiă 群iă caă urmareă acestuia i se vor aplica 
sanc郡iunileă privindă neconformit<Yileă legateă deă nerespectareaă angajamentelor,ă precumă 群iă sumeleă
acordate necuvenit în anii anteriori transferului.  
 
Dac<ăbeneficiarulăselectatăpentruăcontrolulăpeăterenănuăpermiteăinspectareaăterenului forestier aflat 
subă angajamentă deă c<treă reprezentanYiiă organismeloră abilitate,ă seă consider<ă c<ă nuă aă respectată
angajamentulăşiănuăiăseăvaăacordaănicioăplat<ăpentruăschemaădeăajutorădeăstatăpentruăanulăînăcurs.ă
În plus, i se vor recupera toate sumele acordateă pân<ă laă momentulă respectivă pentruă toateă
angajamentele încheiate.  
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2.14. ForМaămajor< 
 
PrinăforYaămajor<ăseăînYelegeăacelăevenimentăimprevizibilăşiăimposibilădeăînl<turat,ăindependentădeă
voinYaă solicitantului intervenită dup<ă dataă semn<riiă angajamentuluiă careă impiedic<ă executareaă
prevederilor acestuia şiăcareăexonereaz<ădeăr<spundereăparteaăcareăoăinvoc<.  
Beneficiarulănuăvaăfiăsanc郡ionatăînăcazurileădeăfor郡<ămajor<ă群iăcircumstan郡eăexcep郡ionaleădac<ăaă
notificat 群iăaăprezentatădocumenteăjustificativeăînăacestăsens,ăconformălegisla郡ieiăînăvigoare.ăă 
Angajamentulă r<mâneă înăvigoareăpentruă aniiă urm<toriă înă cazădeă for郡<ămajor<ă sauăcircumstan郡eă
excep郡ionale,ăcuăexcep郡iaăsitua郡ieiăînăcareănuăseăpotăatingeăobiectiveleăpropuse prin implementarea 
acestuia,ăcândăacestaăseăînchide.ăÎnătoateăcazurileădeăfor郡<ămajor<ăoriăcircumstan郡eăexcep郡ionaleă
pentruă suprafe郡eleă afectateă deă nerespect<riă nuă seă voră recuperaă sumeleă primiteă înă campaniileă
anterioare. 
Sunt recunoscute, în special, urm<toareleăcazuriădeăfor郡<ămajor<ă群iăcircumstan郡eăexcep郡ionale: 
- decesul beneficiarului; 
- incapacitatea profesional<ăpeătermenălungăaăbeneficiarului;ăă 
- expropriereaăînătotalitateăaăterenurilorăforestiereăangajateăsauăaăuneiămariăp<r郡iăaăacesteia,ădac<ă
expropriereaărespectiv<ănuăarăfiăpututăfiăanticipat<ălaădataădepuneriiăcereriiădeăsprijin/ăplat<; 
- oăcatastrof<ănatural<ăgrav<ăcareăafecteaz<ăputernicăterenurileăforestiereă群i/sauăexploataYiaăagricol<ă
(exemple:ăinunda郡ii,ăavalan群e, alunec<riădeăteren,ăprecipita郡iiăabundente,ăincendii,ădoborâturiădeă
vânt,ărupturiădeăz<pad<ăetc);ă 
- oăboal<ăaăplantelorăcareăafecteaz<ăp<dureaăaflat<ăsubăangajament; 
- oăsitua郡ieăepidemiologic<ă interna郡ional<,ădeclarat<ăpandemieădeăc<treăOrganiza郡iaăMondial<ăaă
S<n<t<郡ii,ă incident<ă şiă peă teritoriulăRomâniei,ă reglementat<ă înă condi郡iileă stabiliteăprină legislaYiaă
naYional<ă şiă reglement<rileă proceduraleă specificeă deă implementareă aă Programuluiă NaYională deă
DezvoltareăRural<ă(PNDR),ăaprobateăprinăordinăalăministruluiăagriculturiiă群iădezvolt<riiărurale.ă 
 
Cazurileădeăfor郡<ămajor<ă群iăcircumstan郡eăexcep郡ionaleăseănotific<ăînăscrisăCentruluiăJude郡eanăAPIAă
laăcareăaăfostădepus<ăcererea de sprijin. Modelulădeăăîn群tiin郡areăcuăprivireălaăcazurileădeăfor郡<ămajor<ă
seăreg<se群teăînă– Anexa 10. Dovezile relevante (documentele doveditoare) trebuie depuse în 
termen de cincisprezece (15) zileălucr<toareădeălaădataălaăcareăau fost emise, cuăexcep郡ia celor 
pentru evenimente care au condus la produse accidentale I sau II care nu se depun la APIA, având 
înă vedereă prevederileă legislaYieiă silviceă înă vigoareă privindă declarareaă acestoră evenimenteă siă
extragerea materialului lemnos. 
În cazul în care beneficiarulăsauăsuccesorulăs<uăînădrepturiădep<群e群teătermenulăprev<zut,ăpentruă
depunerea documentelor doveditoare, notificarea nu se ia în considerare.  
 
Dovezi relevante necesare a fi prezentate la APIA: 
În cazul decesului beneficiarului:  

Înştiin郡are cu privireălaăcazurileădeăforY<ămajor<, 
Certificatul de deces al beneficiarului;  
Documentulădoveditorăalăcalit<Yiiădeămoştenitor,ă 
Procuraă deă împuternicire,ă aă mo群tenitoruluiă desemnată pentruă preluareaă angajamentuluiă
privindărespectareaăcondiYiilorăgeneraleăşi specifice de acordare a sprijinului, în cazul în 
careăexist<ămaiămul郡iămo群tenitori;ă 
Actulădeăidentitateăalămo群tenitorului.ă 
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Înă cazulă exproprieriiă întregiiă exploata郡iiă forestiereă sauă aă uneiă mariă p<r郡iă aă acesteia,ă dac<ă
expropriereaărespectiv<ănuăarăfiăpututăfiăanticipat<ălaădataădepuneriiăcereriiădeăsprijină群i/sauădataălaă
care angajamentul a fost semnat:  

Înştiin郡areăcuăprivireălaăcazurileădeăforY<ămajor<, 
DecizieădeăexpropriereăînsoYit<ădeăextrasulădinăanexaălaădecizieăcuăindicareaăpoziYieiălaăcareă
seăreg<seşteăbeneficiarul.ăModelele documentelorăprivindăexpropriereaăpentruălucr<rileădină
sferaădeăcompeten郡<ăCNADNR seăg<sescăpostateăpeăsite-ulăCNADNRăşiă suntăafişateă laă
sediulăconsiliuluiălocalădeăpeărazaălocalit<Yiiăundeăseădesf<şoar<ălucr<rile;ă 
ConvenYie/procesă verbală încheiată întreă beneficiară şiă agentulă economică careă efectueaz<ă
lucr<riă deă îmbun<t<Yiriă funciareă şi/sauă lucr<riă deă intervenYie/întreYinereă laă reYeleleă deă
transportă ap</canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri,ă lucr<riă ceă auă fostă efectuateă peă
suprafeYeleădeclarateădeăbeneficiară laăAPIA,ă laăoădat<ăulterioar<ădepuneriiă cereriiă şi/sauă
semn<riiăangajamentului; 
Decizia/dispoziYia/ordinul/hot<râreaăjudec<toreasc<ăînăcazulăpierderiiădreptuluiădeăutilizareă
prin constituirea, reconstituirea dreptului de proprietate urmate de retrocedarea terenurilor 
forestiereăprinăacteănormativeăemiseădeăautorit<Yiăcompetenteăsauăprinăhot<râriăjudec<toreştiă
r<maseădefinitive,ădespreăcareăbeneficiarul,ănuăaveaăcunoştinY<ălaădataădepuneriiăcereriiădeă
sprijin. 

Înăsitua郡ii obiectiveăcumăarăfi:ăinunda郡ii,ăavalan群e,ăalunec<riădeăteren,ăprecipita郡iiăabundenteă群iăalteă
asemenea: 
1. Înştiin郡areăcuăprivireălaăcazurileădeăforY<ămajor<, 
2. Procesă verbală deă constatareă aă for郡eiămajore sauă alteă documenteă relevanteă (ex;ă Fi群aă privindă

producerea unei doborâturi de vânt) 
 
Toateădocumenteleădoveditoareămen郡ionateă suntăprezentateădeă c<treăbeneficiară înăcopieăpeăcareă
înscrieă„conformăcuăoriginalul”ă群iăsemneaz<).ăCopiaădocumentuluiăesteă ădatat< 群iă înregistrat<ăînă
Registrul special de intrare-ie群ireăM15 群iăata群at<ădosaruluiăcereriiădeăsprijin. 
 
Dac<ăsuprafaYaădeăterenăforestierădeclarat<ădeăbeneficiarăînăcerereaădeăsprijinăseăafl<ăîntr-oăzon<ă
afectat<ădeăoăcatastrof<ănatural<ăgrav<ăaprobat<ăprinăactănormativ,ăforYaămajor<ăseăjustific<ăînăbazaă
Anexei 10 completat<ă deă beneficiară şiă aă actuluiă normativ.ă Centreleă judeYeneă aleă APIAă auă
obligativitateaădeă aădeYineă actulănormativă careă stabileşteă zoneleă afectateă înăanul respectiv de o 
catastrof<ănatural<ăgrav<.  
BeneficiarulănuăvaăfiăsancYionatăpentruădepunereaăcuăîntârziereăaăcereriiădeăplat< în cazurile de 
forY<ă major<ă şiă circumstanYeă excepYionale,ă constatată conformă prevederiloră legaleă deă c<treă
autorit<Yileăpubliceădesemnate.ă 
For郡aămajor<ăseăaplic<ăsiăînăcazulăimposibilit<郡iiădepuneriiăanumitorădocumenteădeăc<treăbeneficiar 
înă termenulăprev<zut,ădeoareceăacestaănuăaăputută fiăob郡inută înăcondi郡iiădeăpandemieă( oăsitua郡ieă
epidemiologic<ă interna郡ional<,ă declarat<ă pandemieă deă c<treă Organiza郡iaă Mondial<ă aă S<n<t<郡ii,ă
incident<ăşiăpeăteritoriulăRomâniei,ăreglementat<ăînăcondi郡iileăstabiliteăprinălegislaYiaănaYional<ăşiă
reglement<rileă proceduraleă specificeă deă implementareă aă Programuluiă NaYională deă Dezvoltareă
Rural<ă(PNDR),ăaprobateăprinăordinăalăministruluiăagriculturiiă群iădezvolt<riiărurale.). 
 
 



 

 
DirecYia Plati Directe - 

Sector Vegetal 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI  
pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

„Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea 
pădurilor”, aferentă țăsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii 

climatice Кi conservarea pădurilor”, 
Submăsura 15.1  „PlăМi pentru angajamente de silvomediu”,  

PNDR 2014 – 2020, sesiunea 4/2021 
Cod: DPDsv-SFEADRv/M15 

Edi郡iaăIă 
 

Pagina 58 din 170 
 

 

PUBLIC 

2.15. Modificarea cererii de sprijin /plat< 
 
Prin formularul Cerereădeăretragereătotal<ăaădeclaraYieiăprivindăpacheteleăpentruăcareăs-a solicitat 
sprijin financiar,  beneficiarulă poateă retrageă oricândă întreagaă suprafa郡<ă angajat<ă înă cerereaă de 
sprijin/plat<,ăcuăexcep郡iaăsitua郡iilorăînăcareăAPIA/GF/AFIR:ă 

 aăinformatădejaăbeneficiarulădeăexisten郡aăunorănereguliăînăcerereaădeăsprijin/plat<,ă 
 a notificat fermierul de inten郡iaădeăaărealizaăcontrolăpeăterenăsau au fost constatate nereguli 

în urma controlului. 
 
Prin formularul M1  se poate solicita retragerea sprijinului pentru:  
- întrega suprafaМ<ă aă pachetului 2 din cererea de sprijin, prev<zut<ă pentruă toМiă aniiă deă
angajament, 
- întregaăsuprafaМ<ăaăpachetulă2ăsolicitatăînăcerereaădeăplat<ădinăanulădeăcampanieărespectiv, 
- pachetul 2 solicitat peăanumit<(e)ău.aădin cerereaădeăplat<ădinăanulădeăcampanieărespectiv,  
- pachetul 1 de pe o U.P. (aplicabil doar pentru cererile care conМinămaiămulteăU.P.) 
Formularul seăpoateădepuneăoricând,ămaiăpuYinăînăsituaYiileăînăcareăAPIA/GF/AFIR:  

 aăinformatădejaăbeneficiarulădeăexistenYaăunorănereguliăînăcerereaădeăsprijin/plat<, 
 a notificat beneficiarulă deă intenYiaă deă aă realizaă controlă peă terenă sauă auă fostă constatateă

nereguli în urma controlului.  
Modific<rileălaăoăcerereădeăplat<ăpotăfiăacceptateăcuă群iăf<r<ăaplicareaăuneiăsanc郡iuniăpân<ălaădataă
stabilit<ădeălegisla郡iaăcomunitar<. 
 
Prin formularul M2 , beneficiarul poate schimba datele privind adresa/coordonatele 
bancare/numeleăsociet<Yii/numele împuternicitului/administratorului/reprezentantului legal,ăf<r<ăaă
se modifica CUI-ul.ăAcestaăseădepuneăînăoriceămomentăpân<ălaăemitereaădecizieiădeăplat<ăsauăcaă
r<spunsălaănotificareaăAPIAăpentruăcontăinvalid.ă 
În cazul cererilor cu beneficiari multipli/acord de asociere, dac<ăpeăparcursulăangajamentuluiăauă
locămodific<riăprivindăcomponenYaătitularilor,ăsuprafeYeleădeYinuteă(procenteleădeYinuteădeăfiecare), 
f<r<ăcaăămodific<rileărespectiveăăs<ăafectezeăsuprafaYaătotal<ăangajat<,ăacesteaăseăpotăfaceădirectăprină
cerereaă deă plat<ă sauă prină formulară deă modificareă M2. Dac<ă modific<rileă interveniteă implic<ă
sc<dereaăsuprafeYeiăangajateăseăvaăaveaăînăvedereămenYinereaăzoneiădeălinişte.ăÎnăcazulămicşor<riiă
suprafeYeiăangajateăpentruăpachetulă1ăşi/sauăaăzoneiădeălinişte, seăvorăaplicaăsancYiunileăprev<zuteă
în Ordinul ministrului agriculturii Кi dezvoltării rurale nr. 15/2021 pentru aprobarea sistemului 
de sancМiuni. 
 
Prin formularul M3 , beneficiarul poate modifica suprafe郡ele solicitate cu Pachet 1/Pachet 2, 
suprafe郡ele zonei deă lini群te/înă afaraă zoneiă deă lini群te,ă tipulă func郡ional/categoriaă func郡ional<,ă
procentele suprafe郡ei cu Pachet 2, valorile publiceă estimateă 群iă alteă elementeă careă determin<ă
eligibilitateaăcereriiădeăsprijin/plat<.ăDepunereaăFormularuluiăM3ăesteăcondi郡ionat<ădeărefacereaă
dosaruluiă tehnic,ă avizulă GFă înso郡ită deă Fi群aă rezumativ<,ă dac<ă esteă cazul. Formularul M3 de 
modificare/completare a cererii de sprijinăseăcompleteaz<ăcuătoateăinforma郡iileăaferenteăUP/u.a. 
dinăFi群aărezumativ<ăaădosaruluiătehnic.ă 
FormulareleădeătipăM3ăseădepun,ălaăcentreleăAPIA,ăînătermeneleămen郡ionateăînăanun郡ulădeălansareă
a sesiunii, publicat pe site-ul APIA. 
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PUBLIC 

Pentruăcererileădeăplat<,ăretragereaătotal</par郡ial<ăaăsuprafe郡eiăangajateăînăcadrulăpachetuluiă1ăatrageăă
recuperarea sumelor acordate în anul anterior/anii anteriori.   
 
Numaiăsolicitantulăînsu群iăsauăpersoanaăîmputernicit<ădeăelăpoateăefectuaămodific<riăaleăcereriiădeă
sprijin/plat<.ăÎmputernicireaăseărealizeaz<ăprinăprocur<ănotarial<ă(înăcazulăpersoanelorăfizice)ăsauă
delegaYieă deă împuternicireă (înă cazulă persoaneloră juridice).ăAcesteaă trebuieă s<ă fieă înso郡iteă 群iă deă
copiile CI/BI ale titularului cererii de sprijin/reprezentantului legal 群iăalăîmputernicituluiă(dac<ăesteă
cazul)ă careă seă ataşeaz<ă laă dosarulă cereriiă deă sprijin.ă Împuternicitulă înlocuie群teă titularulă doară înă
scopulă群iăpentruăperioadaăpentruăcareăaăfostăemis<ăîmputernicirea.ă 
Pentruămodific<rileăaduseăcereriiădeăsprijin,ăfermierulătrebuieăs<ăprezinteădocumenteăjustificativeă
careăsus郡inăacesteămodific<ri, dup<ăcaz. 
 
 
CAPITOLUL 3 - INFORMAREAăPUBLIC;ă訓IăPROMOVAREA 

                                         
 
InformaYiileărelevanteăprivindăschemaădeăajutorădeăstat din PNDR 2014-2020 se pot consulta în 
format electronic,ăcâtă群iăîn format letric la: 

 AgenYiaădeăPl<Yiă群iăIntervenYieăpentruăAgricultur<ă(APIA)ă– SediulăCentrală群iăCentreleăJudeYeneă
– www.apia.org.ro, 

 AgenYiaăpentruăFinanYareaăInvestiYiilorăRuraleă(AFIR)ă- SediulăCentral,ăOficiileăRegionaleă群iă
OficiileăJudeYeneă– www.afir.info, 

– Autoritatea de Management pentru PNDR (AM 
PNDR)ă群iăCentreleăJudeYeneădeăDezvoltareăRural<ă(CDRJ) – www.madr.ro, 

 ReYeauaăNaYional<ădeăDezvoltareăRural<ă(RNDR)ă- www.rndr.ro. 
 
Înă permanen郡<ă informa郡iileă deă actualitateă privindă implementareaă schemei de ajutor de stat din 
PNDR 2014-2020 sunt postate pe site-ul APIA (http://www.apia.org.ro/). Ultima versiune a 
PNDR 2014-2020,ă precumă 群iă documenteleă puseă înă consultareă public<ă seă potă accesaă laă adresaă
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020.html. 
 
 

http://www.apia.org.ro/
http://www.madr.ro/pndr-2014-2020.html
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Date de contact APIA 
 

Centrul 
jude郡ean/ălocal Adresa Telefon E-mail 

Sediul Central 
Bucure群ti 

Bulevardul Carol I nr. 17, 
sectoră2,ăBucureşti 

021 305 48 00 
021 305 48 02 
021 305 48 23 

relatii.cu.publicul@apia.org.ro 

Centrul 
Municipiului 
Bucure群ti 

Bucure群ti,ăPiaYaăRosettiănr.ă4,ă
etaj 1, cam 103-112 sector 2 

021 310 02 52 apia.bucuresti@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Alba 

Str.ă MoYiloră nr.ă 112,ă jud.ă
Alba, cod 510065 

0258 830 650 
0258 830 651 

apia.alba@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Arad 

Str.ă FraYiiă Neumann,ă nr.ă 10,ă
jud. Arad, cod: 31039 

0257 250 540 
0257 240 112 

apia.arad@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Arge群 

Str.ă Armandă C<linescuă nr.ă
44,ăjud.ăArge群,ăăcodă110017 

0248 210 536 
0248 210 539 

apia.arges@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Bac<u 

Str. George Bacovia nr. 20, 
jud.ăăBac<uăcodă600237 

0234 512 971 apia.bacau@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Bihor 

Str. Matei Corvin nr.1, jud. 
Bihor, cod 410140 

0259 477 037 
0259 415 451 

apia.bihor@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Bistri郡aăN<s<ud 

Str. Drumul Tarpiului, nr. 21 
A,ă jud.ă Bistri郡aă N<s<udă codă
420062 

0263 218 033 
0263 341 603 

apia.bistrita@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Boto群ani 

Str.ăCaleaăNaYional<,ă nr.ă 81,ă
jud.ăBoto群aniăcodă710038 

0231 511 040 
0231 511 039 

apia.botosani@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Br<ila 

Caleaă C<l<ra群i,ă nr.ă 58,ă jud.ă
Br<ilaăcodă810212 

0239 625 125 
0371 313 606 

apia.braila@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Bra群ov 

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 
38,ăjud.ăBra群ovăcodă500450 

0268 474 600 
0372 796 842 

apia.brasov@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Buz<u 

Şos.ă Sp<tarului,ă nr.ă 7,ă jud.ă
Buz<uăcodă120226 

0238 716 153 
0238 716 150 

apia.buzau@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
C<l<ra群i 

PrelungireaăBucure群tiănr.ă26,ă
bl.ăD3,ăet.ă3,ăjud.ăC<l<ra群iăcodă
910125 

0242 334 070 
0242 334 072 

apia.calarasi@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Cara群ăSeverin 

Piata Republicii nr. 28, 
Re群i郡aăcodă320026 

0255 219 002 
0255 219 003 

apia.caras@apia.org.ro 

Centrul Jude郡eană
Cluj 

B-dul Muncii, nr. 18, 
Pavilion Administrativ, etaj 
1, Cluj - Napoca cod 400641 

0264 456 454 
0264 456 455 

apia.cluj@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Constan郡a 

B-dul Tomis, nr. 51, jud. 
Constan郡aăcodă900725 

0241 488 900 
0241 488 911 

apia.constanta@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Covasna 

Str.ă Lt.ă P<işă David,ă nr.ă 7,ă
Sfântu Gheorghe cod 520077 

0267 311 075 
0267 311 148 

apia.covasna@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Dâmbovi郡a 

Str. B-dulă I.C.ă Br<tianuă nr.ă
36,ăTârgovi群teăcodă130153 

0245 216 482 
0371 305 601 

apia.dambovita@apia.org.ro 

mailto:relatii.cu.publicul@apia.org.ro
mailto:apia.bucuresti@apia.org.ro
mailto:apia.alba@apia.org.ro
mailto:apia.arad@apia.org.ro
mailto:apia.arges@apia.org.ro
mailto:apia.bacau@apia.org.ro
mailto:apia.bihor@apia.org.ro
mailto:apia.bistrita@apia.org.ro
mailto:apia.botosani@apia.org.ro
mailto:apia.braila@apia.org.ro
mailto:apia.brasov@apia.org.ro
mailto:apia.buzau@apia.org.ro
mailto:apia.calarasi@apia.org.ro
mailto:apia.caras@apia.org.ro
mailto:apia.cluj@apia.org.ro
mailto:apia.constanta@apia.org.ro
mailto:apia.covasna@apia.org.ro
mailto:apia.dambovita@apia.org.ro
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CentrulăJude郡eană
Dolj 

Str. Ion Maiorescu, nr. 4, et 5, 
Craiova cod 200760,  

0251 595 395 
0251 595 655 

apia.dolj@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Gala郡i 

Str.ăDrago群-Vod<,ănr.ă13,ăjud.ă
Gala郡iăcodă800187 

0236 462 026 
0236 462 025 

apia.galati@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Giurgiu 

B-dulăIndependen郡ei,ăbl.ă107,ă
mezanin, Sc. A, Giurgiu cod 
080115 

0246/216.055 apia.giurgiu@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Gorj 

Bld. Ecaterina Teodoroiu, nr. 
92, Târgu Jiu cod 210113 

0253 213 035 
0253 213 080 

apia.gorj@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Harghita 

Str. Progresului, nr. 16, et. 1, 
Miercurea Ciuc cod 530240 

0266 310 148 
0266 310 158 

apia.harghita@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Hunedoara 

Str. 22 Decembrie, nr. 222, 
Deva cod 330162 

0254 221 000 
0254 221 050 

apia.hunedoara@apia.org.ro 

CentruăjudeYeană
Ialomi郡a 

Slobozia, Str. Chimiei nr. 19, 
Jud.ăIalomi郡a 0243 230.891 apia.ialomita@apia.org.ro 

CentruăjudeYeană
Ia群i 

Ia群i,ă Str.ă Dumbravaă Ro群ie,ă
nr.ă3,ăJud.ăIa群i 0232 214.210 apia.iasi@apia.org.ro 

CentruăjudeYeană
Ilfov 

Bucure群ti,ă Str.ă Cernişoara,ă
nr. 92A, sect. 6, 

021 434 01 29 
021 434 01 31 

apia.ilfov@apia.org.ro 

CentruăjudeYeană
Maramure群 

Baia Mare, Str. Victoriei, nr. 
149,ăJud.ăMaramure群 0262 349 286 apia.maramures@apia.org.ro 

CentruăjudeYeană
Mehedin郡i 

Drobeta Turnu Severin, Str. 
Cri群an,ă nr.ă 87,ă Jud.ă
Mehedin郡i 

0252 330 056 
0252 330 237 

apia.mehedinti@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Mure群 

TârguăMure群,ăStr.ăInsulei,ănr.ă
2,ăJud.ăMure群 

0265 264 195 
0265 262 232 

apia.mures@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Neam郡 

Piatraă Neam郡,ă Str.ă Mihaiă
Eminescu, nr. 26B, et. II, Jud. 
Neam郡 

0233 233 123; 
0233 233 126 

apia.neamt@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Olt 

Slatina, Str. Arcului, nr. 20, 
Jud. Olt 

0249 411 244 
0249 412 242 

apia.olt@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Prahova 

Ploie群ti,ăStr.ăAntonăPann,ănr.ă
7, Jud. Prahova 

0244 514 518 
0244 514 760 

apia.prahova@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Satu Mare 

Satu Mare, Str. Botizului, nr. 
49, Jud. Satu Mare 

0261 768 340 
0261 768 968 

apia.sm@apia.org.ro 

Centrul Jude郡eană
S<laj 

Zal<u,ăStr.ăCorneliuăCoposu,ă
nr.ă79ăA,ăJud.ăS<laj 

0260 661 722 
0260 661 723 

apia.salaj@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Sibiu 

Sibiu,ăStr.ăSome群uluiănr.ă49,ă
Jud. Sibiu 

0269 212 951 apia.sibiu@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Suceava 

Suceava, B-dul 1 Decembrie 
1918, nr. 3, Jud. Suceava 

0230 511 047 
0230 511 048 

apia.suceava@apia.org.ro 

Centrul Jude郡eană
Teleorman 

Alexandria, Str. Constantin 
Brâncoveanu, nr. 73, Jud. 
Teleorman 

0247 310 281 
0247 310 015 

apia.teleorman@apia.org.ro 

mailto:apia.dolj@apia.org.ro
mailto:apia.galati@apia.org.ro
mailto:apia.giurgiu@apia.org.ro
mailto:apia.gorj@apia.org.ro
mailto:apia.harghita@apia.org.ro
mailto:apia.hunedoara@apia.org.ro
mailto:apia.ialomita@apia.org.ro
mailto:apia.iasi@apia.org.ro
mailto:apia.ilfov@apia.org.ro
mailto:apia.maramures@apia.org.ro
mailto:apia.mehedinti@apia.org.ro
mailto:apia.mures@apia.org.ro
mailto:apia.neamt@apia.org.ro
mailto:apia.olt@apia.org.ro
mailto:apia.prahova@apia.org.ro
mailto:apia.sm@apia.org.ro
mailto:apia.salaj@apia.org.ro
mailto:apia.sibiu@apia.org.ro
mailto:apia.suceava@apia.org.ro
mailto:apia.teleorman@apia.org.ro
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CentrulăJude郡eană
Timi群 

Timi群oara,ă Str.ă Grigoreă
Alexandrescu, nr. 28, jud. 
Timi群 

0256 494 955 apia.timis@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Tulcea 

Tulcea, str. Zimbrului, nr. 24, 
Jud. Tulcea 

0240 513 430 
0240 517 037 

apia.tulcea@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Vâlcea 

Râmnicu Vâlcea, Str. Oituz, 
nr. 7, Jud. Vâlcea 

0250 744 489 
0250 744 498 

apia.valcea@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Vaslui 

Vaslui,ă Str.ă Cuzaă Vod<,ă nr.ă
41, Jud. Vaslui 

0235 318 502 
0235 318 503 

apia.vaslui@apia.org.ro 

CentrulăJude郡eană
Vrancea 

Foc群ani,ă B-dulă Br<ilei,ă nr.ă
121, Jud. Vrancea 

0237 212 402 apia.vrancea@apia.org.ro 

 

mailto:apia.timis@apia.org.ro
mailto:apia.tulcea@apia.org.ro
mailto:apia.valcea@apia.org.ro
mailto:apia.vaslui@apia.org.ro
mailto:apia.vrancea@apia.org.ro
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DateădeăcontactăКiăarondareăG<rziăForestiere  
 

Garda 
Forestier< Adres< Telefon Fax Email JudeYeăArondate 

Braşov Braşov,ăstr.ăIoan 
Slavici  nr. 15 A 0374 086 796 0368 434 183 gardaforestiera.brasov@gmail.com  Braşov,ăCovasna,ăHarghita,ă

Mureş,ăSibiu 

Bucureşti Bucureşti,ăintr.ăBineluiă
nr. 1A, et. 2, sector 4 021 233 0163 021 233 1289 gardaforestiera.bucuresti@gmail.com  

ConstanYa,ăC<l<raşi,ă
IalomiYa,ăIlfov,ăGiurgiu,ă
Teleorman,ăBucureşti 

Cluj Napoca 
Cluj Napoca, str. 
Muncii nr. 18, corp A, 
et.3 

0264 415 310 0264 415 266 gardaforestiera.cluj@gmail.com 

Alba,ăBistriYaăN<s<ud,ăCluj,ă
Maramureş 

Focşani Focşani,ăbd.ă
Republicii nr. 5, et. 2 0237 232 231 0237 230 504 gardaforestiera.focsani@gmail.com Buz<u,ăBr<ila,ăGalaYi,ă

Tulcea, Vaslui, Vrancea 

Oradea Oradea, str. Andrei 
Mure群anu nr. 20 0259 432 645 0359 800 765 gardaforestiera.oradea@gmail.com 

Arad, Bihor, Satu Mare, 
S<laj 

Ploieşti Ploieşti,ăstr.ăVestuluiă
nr. 14-16, corp A, et. 4 0244 406 777 0244 513 452 gardaforestieraploiesti@gmail.com  Argeş,ăDâmboviYa,ăPrahova 

Râmnicu 
Vâlcea 

Râmnicu Vâlcea, bd. 
Carol nr. 37 0250 820 219 0250 820 218 gardaforestiera.valcea@gmail.com 

Dolj,ăGorj,ăMehedinYi,ăOlt,ă
Vâlcea 

Suceava Suceava, str. Teilor 
f.n. 0230 520 790 0230 530 432 gardaforestiera.suceava@gmail.com 

Botoşani,ăBac<u,ăIaşi,ă
NeamY,ăSuceava 

Timişoara 
Timişoara,ăstr.ăMihailă
Kog<lniceanuănr.ă6,ăet.ă
2 

0256 294 897 0256 205 511 gardaforestiera.timisoara@gmail.com 

CaraşăSeverin,ăHunedoara,ă
Timiş 

mailto:gardaforestiera.brasov@gmail.com
mailto:gardaforestiera.bucuresti@gmail.com
mailto:gardaforestiera.cluj@gmail.com
mailto:gardaforestiera.oradea@gmail.com
mailto:gardaforestieraploiesti@gmail.com
mailto:gardaforestiera.valcea@gmail.com
mailto:gardaforestiera.suceava@gmail.com
mailto:gardaforestiera.timisoara@gmail.com
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Capitolul 4 - LEGISLA軍IEăRELEVANT; 
 

Reglement<riăinternaМionale 
  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 alăParlamentuluiăEuropeană群iăalăConsiliuluiădină17ădecembrieă

2013ădeăstabilireăaăunorădispozi郡iiăcomuneăprivindăFondulăeuropeanădeădezvoltareăregional<,ăFondulă
socială european,ăFondulă deă coeziune,ăFondulă europeană agricolă pentruă dezvoltareă rural<ă 群iă Fondul 
europeanăpentruăpescuită群iăafaceriămaritime,ăprecumă群iădeăstabilireăaăunorădispozi郡iiăgeneraleăprivindă
Fondulă europeană deă dezvoltareă regional<,ă Fondulă socială european,ă Fondulă deă coeziuneă 群iă Fondulă
europeanăpentruăpescuită群iăafaceriămaritimeă群iădeăabrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 alăParlamentuluiăEuropeană群iăalăConsiliuluiădină17ădecembrieă
2013ăprivindăsprijinulăpentruădezvoltareărural<ăacordatădinăFondul european agricol pentru dezvoltare 
rural<ă(FEADR)ă群iădeăabrogareăaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă1698/2005ăalăConsiliului,ăcuămodific<rileă
群iăcomplet<rileăulterioare,  
 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 alăParlamentuluiăEuropeană群iăalăConsiliuluiădină17ădecembrieă
2013ă privindă finan郡area,ă gestionareaă 群iă monitorizareaă politiciiă agricoleă comuneă 群iă deă abrogareă aă
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 
1290/2005ă群iă(CE)ănr.ă485/2008ăaleăConsiliului,ăcuămodific<rile 群iăcomplet<rileăulterioare, 
 Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 ală Parlamentuluiă Europeană 群iă ală Consiliuluiă dină 17ă
decembrieă2013ădeăstabilireăaăunorănormeăprivindăpl<郡ileădirecteăacordateăfermierilorăprinăschemeădeă
sprijin în cadrul politicii agricole comuneă 群iă deă abrogareă aăRegulamentuluiă (CE)ă nr.ă 637/2008ă ală
Consiliuluiă 群iă aă Regulamentuluiă (CE)ă nr.ă 73/2009ă ală Consiliului,ă cuă modific<rileă 群iă complet<rileă
ulterioare,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentuluiă(UE)ănr.ă1306/2013ăalăParlamentuluiăEuropeană群iăalăConsiliuluiăînăc eeaăceăprive群teă
SistemulăIntegratădeăAdministrareă群iăControlă群iăcondi郡iileăpentruărefuzareaăsauăretragereaăpl<郡iloră群iă
pentruăsanc郡iunileăadministrativeăaplicabileăînăcazulăpl<郡ilorădirecte,ăalăsprijinuluiăpentruădezvoltareă
rural<ă群iăalăecocondi郡ionalit<郡ii,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentuluiă (UE)ă nr.ă 1305/2013ă ală ParlamentuluiăEuropeană 群iă alăConsiliuluiă privindă sprijinulă
pentruădezvoltareărural<ăacordatădinăFondulăeuropeanăagricolăpentruădezvoltareărural<ă(FEADR)ă群iădeă
introducereăaăunorădispozi郡iiătranzitorii,ăcuămodific<rileă群i complet<rileăulterioare, 
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire 
aă normeloră deă aplicareă aă Regulamentuluiă (UE)ă nr.ă 1305/2013ă ală Parlamentuluiă Europeană 群iă ală
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltareă rural<ă acordată dină Fondulă europeană agricolă pentruă
dezvoltareărural<ă(FEADR),ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire 
aă normeloră deă aplicareă aă Regulamentuluiă (UE)ă nr.ă 1306/2013ă ală Parlamentuluiă Europeană 群iă ală
Consiliuluiă înăceeaăceăprive群teăsistemulăintegratădeăadministrareă群iăcontrol,ăm<surileădeădezvoltareă
rural<ă群iăecocondi郡ionalitatea,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare în 
sectoareleăagricolă群iă forestieră群iă înăzoneleăruraleăcaăfiindăcompatibileăcuăpia郡aă intern<,ă înăaplicareaă
articoleloră107ă群iă108ădinăTratatulăprivindăfunc郡ionareaăUniuniiăEuropene, cuămodific<rile ulterioare; 
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 Regulamentul UE 679/2016 privindăprotectiaăpersoanelorăfiziceăînăceeaăceăprive群teăprelucrareaă
datelor cu caracter personal si privind libera circula郡ieăaăacestorădateă 群iădeăabrogareaăaăDirectivei 
95/46/CE; 
 Regulamentul (UE) 2020/2220 al ParlamentuluiăEuropeană群iăalăConsiliuluiădină23ădecembrieă
2020ă deă stabilireă aă anumitoră dispozi郡iiă tranzitoriiă privindă sprijinulă acordată dină Fondulă europeană
agricolăpentruădezvoltareărural<ă(FEADR)ă群iădinăFondulăeuropeanădeăgarantareăagricol<ă(FEGA)ăînă
anii 2021 群iă 2022,ă deămodificareă aăRegulamenteloră (UE)ă nr.ă 228/2013ă 群iă (UE)ă nr.ă 229/2013,ă deă
modificareăaăRegulamenteloră(UE)ănr.ă1305/2013,ă(UE)ănr.ă1306/2013ă群iă(UE)ănr.ă1307/2013ăînăceeaă
ceăprive群teăresurseleă群iăaplicareaăregulamentelorărespectiveăînăaniiă2021ă群iă2022ă群iădeămodificareăaă
Regulamentuluiă (UE)ă nr.ă 1308/2013ă înă ceeaă ceă prive群teă resurseleă 群iă repartizareaă unuiă astfelă deă
sprijinăpentruăaniiă2021ă群iă2022. 

 
 

ȚegislaМieăprimar< 
 

 O.U.G. nr. 49/2015 privindăgestionareaăfinanciar<ăaăfondurilorăeuropeneănerambursabileăaferenteă
politicii agricole comune, politiciiăcomuneădeăpescuită群iăpoliticiiămaritimeăintegrateălaănivelulăUniuniiă
Europene,ăprecumă群iăaăfondurilorăalocateădeălaăbugetulădeăstatăpentruăperioada de programare 2014-
2020ă群iăpentruămodificareaă群iăcompletareaăunorăacteănormativeădinădomeniulăgarant<rii,ăaprobat<ăcuă
modific<riă群iăcomplet<riăprinăLegea nr. 56/2016, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicat<, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 O.U.G. nr. 11/2021 pentruăaprobareaăschemelorădeăpl<Yi 群i a unor instrumente de garantare care se 
aplic<ăînăagricultur<ăînăaniiă2021ă群iă2022, 
 Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietateăasupraăterenurilorăagricoleăşiăceloră
forestiere,ăsolicitateăpotrivităprevederilorăLegiiăfonduluiăfunciarănr.ă18/1991ăşiăaleăLegiiănr.ă169/1997,ă
cuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare, 
 Legea nr. 247/2005  privind reforma în domeniile propriet<YiiăşiăjustiYiei,ăprecumăşiăuneleăm<suriă
adiacente, cuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare, 
 Legea nr. 1/2005  privind organizarea 群i func郡ionarea coopera郡iei, republicat<, cuămodific<rileăşiă
complet<rileăulterioare,  
 Legea nr. 31/1990 privind societ<Yileă comerciale,ă republicat<,ă cuămodific<rileă şiă complet<rileă
ulterioare, 
 O.U.G. nr. 44/2008 privindă desf<şurareaă activit<Yiloră economiceă deă c<treă persoaneleă fiziceă
autorizate,ăîntreprinderileăindividualeăşiăîntreprinderileăfamiliale, aprobat<ăcuămodific<riăşiăcomplet<riă
prin Legea nr. 182/2016, 
 O.G. nr. 26/2000 cuăprivireă laă asociaYiiă şiă fundaYii,ă aprobat<ă cuămodific<riă 群iă complet<riă prină
Legea 246/2005, cuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare, 
 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare, 
 Legea nr. 312/2005 privindădobândireaădreptuluiădeăproprietateăprivat<ăasupraăterenurilorădeăc<treă
cet<Yeniiă str<iniă şiă apatrizi,ă precumă şiă deă c<treă persoaneleă juridiceă str<ine,ă cuă modific<rileă şiă
complet<rileăulterioare, 
 Legea nr. 554/2004 aăcontenciosuluiăadministrativ,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare, 
 Legea nr. 129/2018 pentruămodificareaă群iă completareaăLegiiănr.ă102/2005ăprivindă înfiin郡area,ă
organizareaă群iăfunc郡ionareaăAutorit<郡iiăNa郡ionaleădeăSupraveghereăaăPrelucr<riiăDatelorăcuăCaracteră
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Personal,ăprecumă群iăpentruăabrogareaăLegiiănr.ă677/2001ăpentruăprotec郡iaăpersoanelorăcuăprivireălaă
prelucrareaădatelorăcuăcaracterăpersonală群iăliberaăcircula郡ieăaăacestorădate, 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces laă informaYiileă deă interesă public,ă cuămodific<rileă şiă
complet<rileăulterioare, 
 Legea nr. 26/1990 privindăregistrulăcomer郡ului, cuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare, 
 Legea nr. 213/1998 privindă bunurileă proprietateă public<, cuă modific<rileă şiă complet<rile 
ulterioare, 
 Legea nr. 489/2006 privindălibertateaăreligioas<ă群iăregimulăgeneralăalăcultelor, cuămodific<rileăşiă
complet<rileăulterioare, 
 O.U.G. nr. 97/2005 privindăevidenYa,ădomiciliul,ăreşedinYaăşiăacteleădeăidentitateăaleăcet<Yenilor 
români, republicată,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare, 
 O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea 群i sanctionarea neregulilor aparute în 
obtinereaă şiă utilizareaă fonduriloră europeneă şi/sauă aă fonduriloră publiceă naYionaleă aferente acestora, 
aprobat< cuă modific<riă 群iă complet<riă prin Legea nr. 142/2012, cuă modific<rileă şiă complet<rileă
ulterioare, 
 Legea nr. 227/2015 privindăCodulăfiscal,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 Legea nr. 207/2015 privindăCodulădeăprocedur<ăfiscal<ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 O.U.G. nr. 148/2020  pentruă instituireaă uneiă schemeă deă ajutoră deă stată acordată produc<toriloră
agricoliăcareăauăînfiinYatăculturiăînătoamnaăanuluiă2019,ăafectateădeăsecetaăpedologic<,  
 OUG nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme deă ajutoră deă stată pentruă susYinereaă
activit<Yiiăcresc<torilorădinăsectorulăbovinăînăcontextulăcrizeiăeconomiceăgenerateădeăpandemiaă
de COVID-19, 
 O.U.G. nr. 151/2020 privindăaprobareaăSchemeiădeăajutorădeăstatăpentruăsusYinereaăactivit<Yiiă
cresc<torilorădin sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-
19, 
 O.U.G. nr. 205/2020 privindăaprobareaăSchemeiădeăajutorădeăstatăpentruăsusYinereaăactivit<Yiiă
produc<torilorădină sectorulăvitivinicolă înăcontextulăcrizeiăeconomiceăgenerateădeăpandemiaădeă
COVID-19. 
 
 
ȚegislaМieăsecundar<  HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementareă aă m<suriloră
programuluiănaYionalădeădezvoltareărural<ăcofinanYateădinăFondulăEuropeanăAgricolăpentruăDezvoltareă
Rural<ăşiădeălaăbugetulădeăstat,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 H.G. nr. 497/2020 pentruă aprobareaă Normeloră referitoareă laă provenien郡a,ă circula郡iaă 群iă

comercializareaămaterialelorălemnoase,ălaăregimulăspa郡iilorădeădepozitareăaămaterialelorălemnoaseă群iă
ală instala郡iiloră deă prelucrată lemnă rotund,ă precumă 群iă aă celoră privindă provenien郡aă 群iă circula郡iaă
materialelorălemnoaseădestinateăconsumuluiăpropriuăalăproprietaruluiă群iăaăunorăm<suriădeăaplicareăaă
prevederilorăRegulamentuluiă(UE)ănr.ă995/2010ăalăParlamentuluiăEuropeană群iăalăConsiliuluiădină20ă
octombrieă2010ădeăstabilireăaăobliga郡iilorăcareărevinăoperatorilorăcareăintroducăpeăpia郡<ălemnă群iăproduseă
din lemn, 
 H.G. nr. 447/2017 pentruăaprobareaăNormelorămetodologiceădeăacordare,ăutilizareă群iăcontrolă

ală compensa郡iiloră reprezentândă contravaloareaă produseloră peă careă proprietariiă nuă leă recolteaz<,ă
datorit<ă func郡iiloră deă protec郡ieă stabiliteă prină amenajamenteă silviceă careă determin<ă restric郡iiă înă
recoltareaădeămas<ălemnoas<, cuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare, 
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 H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
O.U.G. nr. 66/2011 privindăprevenirea,ăconstatareaăşiăsancYionareaăneregulilorăap<ruteăînăobYinereaăşiă
utilizareaăfondurilorăeuropeneăşi/sauăaăfondurilorăpubliceănaYionaleăaferenteăacestora,ăcuămodific<rileă
şiăcomplet<rileăulterioare, 
 H.G. nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea 

accizeiălaămotorinaăutilizat<ăînăagricultur<,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare , 
 H.G. nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea 

accizei la motorinaăutilizat<ăînăagricultur<,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare , 
 H.G. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024. 

 
Alteădocumente,ăinclusivăreglement<riăinterneăaleăentit<Мiiăpublice 

 
 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2014 – 2020, aprobat prin Decizia de punere 

în aplicare a Comisiei Europene nr. 3508/26 mai 2015, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 Ordinul MADR nr. 1002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor deăstată”Serviciiădeăsilvomediu,ă
serviciiăclimaticeă群iăconservareaăp<durilor”, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 

 Acordul cadru de delegare nr. AFIR P111/27.07.2015/ nr. APIA  A111/28.10.2015/ Nr. MMAP-DGP 
156231/IM/28.10.2015 pentru implementarea M<suriloră8ăşiă15ădinăPNDRă2014ă– 2020 încheiat între 
AFIR,ăAPIAăşiăMMAPă– DGP- GF,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare,  

 Ordinul MADR nr. 362/2016 privindă aprobareaă Regulamentuluiă deă organizareă şiă funcYionareă aă
procesuluiădeăselecYieăşiăaăprocesuluiădeăverificareăaăcontestaYiilorăpentruăcererileădeăsprijinăaferenteă
M<suriiă 8ă „InvestiYiiă înă dezvoltareaă zoneloră împ<duriteă şiă îmbun<t<Yireaă viabilit<Yiiă p<durilor”, 
Subm<suraă8.1ă„Împ<duririăşiăcreareaădeăsuprafeYeăîmp<durite”ă群iăM<suriiă15ă”Serviciiăde silvomediu, 
serviciiă climaticeă 群iă conservareaă p<durilor”,ă Subm<suraă 15.1ă ”Pl<郡iă pentruă angajamenteă deă silvo-
mediu”,ădinăcadrulăProgramuluiăNaYionalădeăDezvoltareăRural<ă2014-2020 (PNDR), cuămodific<rileă
群iăcomplet<rileăulterioare, 

 Ordinul MMP nr. 1540/2011 pentruă aprobareaă InstrucYiuniloră privindă termenele,ă modalit<Yileă şiă
perioadeleădeăcolectare,ăscoatereăşiătransportăalămaterialuluiălemnos,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileă
ulterioare, 

 Ordinul MAPPM nr. 766/2018 – pentru aprobarea normelor tehnice privind elaborarea 
amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora 群iăschimbareaăcategorieiădeăfolosin郡<ăaă
terenurilor din fondul forestier 群iăaămetodologieiăprivindăaprobareaădep<群iriiăposibilit<郡ii / posibilit<郡iiă
anualeăînăvedereaărecolt<riiăproduselor accidentale I, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare,  

 Ordinul MAPPM nr. 1672/2000 privindăaprobareaănormelorătehniceăpentruăamenajareaăp<durilor, cu 
modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 

 Ordinul MAPAM nr. 454/2003 privind aprobarea Normelor tehniceăpentruăprotecYiaăăp<durilorăăşiăaă
Îndrum<rilorăprivindăaplicareaăNormelorătehniceăpentruăprotecYiaăp<durilor, 

 Ordinul MAPPM nr. 1649/2000 privindăaprobareaăNormelorătehniceăpentruăîngrijireaă群iăconducereaă
arboretelor, 

 Ordinul MAPPM nr. 1650/2000 privindăaprobareaăNormelorătehniceăprivindăalegereaă群iăaplicareaă
tratamentelor, 

 Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentruă aprobareaăNormelorămetodologiceăprivindăorganizareaăşiă
conducereaă contabilit<Yiiă instituYiiloră publice,ă Planulă deă conturiă pentruă instituYiileă pub liceă şiă
instrucYiunileădeăaplicareăaăacestuia,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare , 



 

 
DirecYia Plati Directe - 

Sector Vegetal 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI  
pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

„Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea 
pădurilor”, aferentă țăsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii 

climatice Кi conservarea pădurilor”, 
Submăsura 15.1  „PlăМi pentru angajamente de silvomediu”,  

PNDR 2014 – 2020, sesiunea 4/2021 
Cod: DPDsv-SFEADRv/M15 

Edi郡iaăIă 
 

Pagina 68 din 170 
 

 

PUBLIC 

 Ordinul MAP nr. 767/2018 privindăaprobareaăProceduriiădeăaprobare,ămodificareă群iăcasareăaă
acteloră deă punereă înă valoareă pentruămasaă lemnoas<ă provenit<ă dină fondulă forestieră na郡ională 群iă dină
vegeta郡iaă forestier<ă situat<ăpeă terenuriădinăafaraă fonduluiă forestierăna郡ională 群iă aăProcedurii privind 
punereaăînăvaloareă群iărecoltareaădeămas<ălemnoas<ădinăfondulăforestierăpentruăcareălegeaănuăoblig<ălaă
întocmireaăamenajamentuluiăsilvică群iădinăvegeta郡iaăforestier<ădinăafaraăfonduluiăforestierăna郡ional, 
 Ordinul MADR nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilorădeăeligibilitate,ăcondiYiilorăspecificeă
şiăaămoduluiădeăimplementareăaăschemelorădeăpl<Yiăprev<zuteălaăart.ă1ăalin.ă(2)ăşiă(3)ăăşiăart.ă35ăalin.ă
(3) dinăOrdonanYaădeăurgenY<ăaăGuvernuluiănr.ă11/2021ăpentru aprobarea schemelor de pl<郡i 群i a unor 
instrumente de garantare care se aplic< în agricultur< în anii 2021 群i 2022, 
 Ordinul MADR nr. 46/2021 privind aprobarea formularului-tipă ală cereriiă uniceă deă plat<ă
pentru anul 2021, 
 Ordinul comun MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor 
privindăecocondiYionalitateaăînăcadrulăschemelorăşiăm<surilorădeăsprijinăpentruăfermieriăînăRomânia,ă
cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 Ordinul MADR nr. 259/2020 privindă uneleă m<suriă aplicateă înă anulă 2020ă înă contextulă
efectelor pandemiei COVID-19ă asupraă angajamenteloră aferenteă m<suriloră deă mediuă 群iă clim<ă 群iă
m<suriiădeăbun<stareăaăanimalelorădinăcadrulăProgramuluiăNa郡ionalădeăDezvoltareăRural<ă2014-2020, 
 Ordinul MADR nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine 
Registrulă unică deă identificare,ă înă vedereaă acces<riiă m<suriloră reglementateă deă politicaă agricol<ă
comun<, 
 Ordinul MADR nr. 999/2016 privindăaprobareaăsistemuluiădeăsanc郡iuniăadministrativeăpentruă
ecocondiYionalitateăaplicabilăschemeloră群iăm<surilorădeăsprijinăpentru fermieri începând cu anul 2016, 
cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, 
 Ordin MADR nr. 15/2020 privind sistemulădeăsanc郡iuniăaplicabilăcererilorădeăsprijin/plat<,ă
depuse începând cu anul 2020, aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat 
„Serviciiă deă silvomediu,ă serviciiă climaticeă 群iă conservareaă p<durilor”,ă M<suriiă ă 15ă “Serviciiă deă
silvomediu,ăserviciiăclimaticeă群iăconservareaăp<durilor”,ăSub-m<suriiă15.1ă„Pl<郡iăpentruăangajamenteă
de silvo-mediu” dinăcadrulăProgramuluiăNaYionalădeăDezvoltareăRural<ă2014-2020, 
 Ordinul MFP nr. 10/2019 privindăprincipaleleăaspecteă legateădeă întocmireaă群iădepunereaă
situa郡iilorăfinanciareăanualeă群iăaăraport<rilorăcontabileăanualeăaleăoperatorilorăeconomiciălaăunit<郡ileă
teritoriale ale Ministerului Finan郡eloră Publiceă 群i pentru reglementarea unor aspecte contabile, cu 
modific<rileăulterioare, 
 Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile,ă cuămodific<rileă şiă
complet<rileăulterioare, 
 Ordinul MFP nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelorămetodologiceăprivindăîntocmireaă群iă
depunereaăsitua郡iilorăfinanciareătrimestrialeă群iăaăunorăraport<riăfinanciareălunareăaleăinstitu郡iilorăpubliceă
înăanulă2019,ăprecumă群iăpentruămodificareaă群iăcompletareaăaltorănormeămetodologiceă înădomeniulă
contabilit<郡iiăpublice. 
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Capitolul 5 - DEFINI軍IIă訓IăABREVIERI 
 

DefiniYii 
 

Nr. 
crt. 

Termenul Defini郡iaă群i/sau,ădac<ăesteăcazul,ăactulăcareădefine群teătermenul 

1 Fondul European Agricol 
pentruăDezvoltareăRural<ă
(FEADR) 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltareă Rural<,ă esteă ună
instrumentă deă finan郡areă creată deă Uniuneaă European<ă pentruă
implementareaă dezvolt<riiă ruraleă înă cadrulă Politiciiă Agricoleă
Comune; 

2 Programare Procesulă deă organizare,ă luareă aă deciziiloră şiă alocareă aă resurseloră
financiare în mai multe etape, cu implicarea partenerilor, care 
vizeaz<ăimplementarea,ăpeăoăbaz<ămultianual<,ăaăacYiuniiăcomuneăaă
Uniuniiăşiăaăstatelorămembreăpentruărealizareaăpriorit<YilorăUniuniiă
înămaterieădeădezvoltareărural<;ăă 

3 ț<sur< ună setă deă operaYiuniă careă contribuie la realizarea uneia sau mai 
multoraădintreăpriorit<YileăUniuniiăînămaterieădeădezvoltareărural<; 

4 Schem<ădeăajutorădeăstat actulăpeăbazaăc<ruiaăpotăfiăacordateăajutoareăcareănuăsuntălegateădeă
un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o 
perioad<ănedefinit<ădeătimpă群i/sauăîntr-un cuantum nedefinit;  

5 FondulăForestierăNaМional totalitateaăp<durilor,ăaăterenurilorădestinateăîmp<duririi,ăaăcelorăcareă
servescă nevoiloră deă cultur<,ă produc郡ieă sauă administra郡ieă silvic<,ă aă
iazurilor,ăaăalbiilorăpâraielor,ăaăaltorăterenuriăcuădestina郡ieăforestier<ă
群i neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 
ianuarieă 1990ă sauă incluseă înă acesteaă ulterior,ă înă condi郡iileă legii,ă
indiferent de natura dreptului de proprietate; 

6 Teren forestier terenurileăacoperiteăcuăp<duriă siă terenuriădestinateă împ<duririiă sauă
reîmp<duririiădinăFondulăForestierăNa郡ională(FFN); 

7 Teren forestier eligibil în 
cadrul schemei 

terenulă forestier,ă cuă excep郡iaă suprafe郡eloră încadrateă înă tipulă
func郡ionalăI,ăcareărespect<ăcondi郡iileăschemei; 

8 Amenajament silvic documentulădeăbaz<ăînăgestionareaăp<durilor,ăcuăcon郡inută tehnico-
organizatoric, juridică群iăeconomic,ă fundamentatăecologic,ă întocmită
peă oă perioad<ă deă 10ă sauă 5ă aniă 群iă aprobată deă autoritateaă public<ă
central<ăcareăr<spundeăpentruăsilvicultur<; 

9 ConferinYaăaăII-a de 
amenajare 

群edinYaă deă preavizareă aă soluYiiloră tehniceă propuseă deă elaboratorulă
amenajamentului silvic; 

10 UnitateaădeăproducYieă
şi/sauăprotecYie (UP) 

suprafaYaă deă fondă forestieră pentruă careă seă elaboreaz<ă ună
amenajament silvic; 

11 Unitateaăamenajistic<ă
(subparcel<ă- ua) 

unitateaă teritorial<ă elementar<ă pentruă studiulă arboreteloră 群iă pentru 
planificareaă群iăexecutareaălucr<rilorăsilvice; 

12 Posibilitate volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produse principale dintr-o 
unitateădeăgospod<rire,ăînăbazaăamenajamentuluiăsilvic,ăpeăperioadaă
de aplicare a acestuia; 
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13 Posibilitateăanual< volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produs principal dintr-o 
unitateă deă gospod<rire,ă rezultată caă raportă dintreă posibilitateă şiă
num<rulăanilorădeăaplicabilitateăaăamenajamentuluiăsilvic; 

14 Produse accidentale I   arborii dintr-ună arboretă afectaYiă integrală deă factoriă bioticiă şi/sauă
abiotici sau arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de 1/2 din 
vârstaă exploatabilit<Yiiă tehnice,ă afectaYiă parYială deă factoriă bioticiă
şi/sauăabiotici; 

15 Produse accidentale II arborii dintr-ună arboretă cuă vârstaă maiămic< sauă egal<ă cuă 1/2ă dină
vârstaă exploatabilit<Yiiă tehnice,ă afectaYiă parYială deă factoriă bioticiă
şi/sauăabiotici; 

16 D<un<tor oriceă agentă deă natur<ă biotic<ă sauă abiotic<ă capabilă s<ă produc<ă
v<t<m<riăp<durii; 

17 D<un<toriăbiotici insecte,ăagenYiăfitopatogeniăşiămamifere; 
18 D<un<toriăabiotici vânt,ă z<pad<,ă secet<,ă îngheY,ă brum<,ă ploiă torenYiale,ă grindin<,ă

inundaYii,ăavalanşe,ăalunec<riădeăteren,ănoxeăindustriale,ăploiăacide,ă
scurgeriădeăYiYei,ăap<ăs<rat<,ăincendiiăetc.; 

19 TipulăfuncМionalăI în conformitate cu defini郡iaă precizat<ă înă Anexaă 3ă laă Ordinulă
ministruluiă apelor,ă p<duriloră 群iă protec郡ieiă mediuluiă nr.ă 1672/2000 
privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, 
reprezint<ătipulăfunc郡ionalăînăcareăsuntăîncadrateăp<durileăcuăfunc郡iiă
speciale pentruăocrotireaănaturii,ăpentruăcareăprinălege,ăesteăinterzis<ă
oriceăfelădeăexploatareădeălemnăsauădeăalteăproduse,ăf<r<ăaprobareaă
organuluiăcompetentăprev<zutădeălege; 

20 TipulăfuncМionalăII Înă conformitateă cuă defini郡iaă precizat<ă înă Anexaă 3ă laă Ordinulă
ministruluiă apelor,ă p<duriloră 群iă protec郡ieiă mediuluiă nr.ă 1672/2000 
privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, 
reprezint<ătipulăfunc郡ionalăînăcareăsuntăîncadrateăp<durileăcuăfunc郡iiă
specialeăădeăprotec郡ieăsituateăînăsta郡iuniăcuăcondi郡iiăgrele sub raport 
ecologic,ăprecumă群iăarboreteleăînăcareănuăesteăposibil<ăsauăadmis<ă
recoltareaădeămas<ălemnoas<,ăimpunându-seănumaiălucr<riăspecialeă
de conservare;  

21 T<ierileădeăconservareă
(TC) 

lucr<rileăprinăcareăsuntăpromovateănucleeleăexistenteădeăregenerare 
natural<,ăprinăefectuareaădeăextrac郡iiădeăintensitateăredus<; 

22 T<ierileădeăregenerareă
(TR)   

gama de tratamente silvice aplicate pe terenurile forestiere, 
reprezentândăunăsistemădeăm<suriăbiotehniceăprinăcareăseăpreg<te群teă
群iăseărealizeaz<,ă înăcadrulăunuiăregimădat,ă trecereaăarboreteloră群iăaă
p<duriiădeălaăoăgenera郡ieălaăalta; 

23 Produseleădeăigien< suntărezultateădinăprocesulănormalădeăeliminareănatural<; 
24 R<riturileă(R) lucr<riă careă seă efectueaz<ăperiodică înă arboreteă tinere,ă prină careă seă

reduceă num<rulă deă exemplareă laă unitateaă deă suprafaY<,ă înă scopulă
amelior<riiăstructurii,ăcreşteriiăşiăcalit<Yiiăarboretelor; 

25 Atelajul esteăcompusădinăanimaleădeătrac郡iuneă(caiăsauăboi)ă群iăharna群amentulă
aferent, utilizat pentru colectarea lemnului exploatat; 
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26 Colectarea lemnului parteaăprocesuluiătehnologicăînăcareălemnulăesteădeplasatădeălaăcioat<ă
pân<ă înă platformaă primar<ă aflat<ă lâng<ă oă caleă permanent<ă deă
transport.ăAceast<ădeplasareă seă face,ă într-oăprim<ăetap<,ăpeă traseeă
neamenajate, fiind continuat<,ă înă etapaă urm<toare,ă peă traseeă
amenajateădenumiteăc<iădeăcolectare; 

27 Adunatul primaă etap<ă dină cadrulă procesuluiă deă colectareă caracterizat<ă prină
deplasareaăfiec<reiăpieseăpeăunătraseuăpropriu,ăpeădistanYeăscurte,ădeă
laăloculădeădoborâreăpân<ăla locurile de concentrare a materialului 
lemnos; 

28 Scosul lemnului operaYiaă necesar<ă înă uneleă situaYii,ă atunciă cândă tasoaneleă formateă
prinăadunatănuăseăg<sescăînărazaădeăacYiuneăaămijloacelorăprincipaleă
deăcolectareăşiăconst<ăînădeplasareaămaterialuluiălemnos din aceste 
tasoaneăpân<ălaăurm<toareleăconfluenYe; 

29 Apropiatul lemnului operaYiaădeădeplasareăaăsarcinilorădinătasoaneleăformateăprinăadunată
şi/sauăscosăpân<ă înăplatformaăprimar<ăceăseăafl<ă lâng<ăoă instalaYieă
permanent<ădeă transport.ăSeăutilizeaz< oăanumit<ăcaleădeăapropiată
amenajat<ăcorespunz<torăcondiYiilorăimpuseădeămijloaceleătehniceăcuă
careăseărealizeaz<ădeplasareaămaterialuluiălemnos; 

30 Platformaăprimar< un punct de colectare a materialului lemnos delimitat în teren; 
31 Întreprindere în sensul art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 

al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare în 
sectoarele agricol Кi forestier Кi în zonele rurale ca fiind compatibile 
cu piaМa internă, în aplicarea articolelor 107 Кi 108 din Tratatul 
privind funcМionarea Uniunii Europene, orice entitate care 
desf<şoar<ăoăactivitateăeconomic<,ăindiferentădeăformaăsaăjuridic<. 

32 Întreprindereăaflat<ăînă
dificultate 

– conform art. 2 alin.(14) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 
reprezint<ăoăîntreprindereăcareăseăafl<ăînăcelăpu郡inăunaădintreăsitua郡iileă
urm<toare:ă 
- în cazul unei societăМi cu răspundere limitată (alta decât un Ițț 
care a fost înfiinМat de mai puМin de trei ani), atunci când mai mult 
de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a 
pierderilor acumulate. Această situaМie survine atunci când 
scăderea pierderilor acumulate din rezerve (Кi din toate celelalte 
elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile 
proprii ale societăМii) conduce la un rezultat cumulat negativ care 
depăКeКte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei 
definiМii, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la 
tipurile de societăМi comerciale menМionate în anexa I la Directiva 
2013/34/UE a Parlamentului European Кi a Consiliului din 26 iunie 
2013 privind situaМiile financiare anuale, situaМiile financiare 
consolidate Кi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 
întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a 
Parlamentului European Кi a Consiliului Кi de abrogare a 
Directivelor 78/660/CEE Кi 83/349/CEE ale Consiliului, iar 
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"capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de 
emisiune;  
- în cazul unei societăМi în care cel puМin unii dintre asociaМi au 
răspundere nelimitată pentru creanМele societăМii (alta decât un 
Ițț care a fost înfiinМat de mai puМin de trei ani), atunci când mai 
mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din 
contabilitatea societăМii, a dispărut ca rezultat al pierderilor 
acumulate. În sensul prezentei definiМii, "o societate comercială în 
care cel puМin unii dintre asociaМi au răspundere nelimitată pentru 
creanМele societăМii" se referă în special la acele tipuri de societăМi 
comerciale menМionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;  
- atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective 
de insolvenМă sau îndeplineКte criteriile prevăzute în dreptul intern 
pentru ca o procedură colectivă de insolvenМă să fie deschisă la 
cererea creditorilor săi; 
- atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare Кi nu a 
rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanМia sau a primit 
ajutor pentru restructurare Кi face încă obiectul unui plan de 
restructurare; 
- în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în 
ultimii doi ani: 

i. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai 
mare de 7,5; Кi 

ii.  capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza 
EBITDA se situează sub 1,0. 

33 Angajament voin郡aă exprimat<ă într-ună documentă asumată prină semn<tur<ă deă ună
solicitantă ală sprijinuluiă financiar,ă prină careă acestaă seă oblig<ă s<ă
respecteă condi郡iileă generaleă 群iă specificeă deă acordareă aă sprijinuluiă
pentruăfiecareăpachetăvizat,ăastfelăcumăsuntăprev<zuteăînăfi群aăm<suriiă
15 Servicii deămediuăserviciiăclimaticeă群iăconservareaăp<durilorădină
cadrulăPNDRă群iăschem<ă群iădetaliateăînălegislaYiaănaYional<; 

34 Evaluareaăşiăselectareaă
cererilor de sprijin 

ac郡iunileă proceduraleă prină careă documenta郡iaă aferent<ă cereriloră deă
sprijină esteă analizat< pentruă verificareaă îndepliniriiă condi郡iiloră deă
eligibilitateă 群iă cerin郡eloră specificeă asimilateă condi郡iiloră deă
eligibilitate,ăprecumă群iăprinăcareăcererileădeăsprijinăsuntăpunctateă群iă
ierarhizateă înă urmaă aplic<riiă criteriiloră deă selec郡ieă siă departajareă
specifice schemei; 

35 Dataăacord<riiăajutorului dataă primiriiă deă c<treă beneficiarulă schemeiă aă notific<riiă privindă
acordareaăsprijinuluiăcaăurmareăaărezultatuluiăprocesuluiădeăselecYie; 

36 Cerereădeăsprijinăeligibil< cerereaă deă sprijină careă îndeplineşteă condi郡iileă deă eligibilitateă 群iă
cerin郡eleăspecificeăasimilateăcondi郡iilorădeăeligibilitateăprev<zuteăînă
schem<ă群iăcareăpoateăfiăselectat<ăînăcadrulăsesiunilorădeădepunereăaă
cererilor de sprijin, conform procedurii de selec郡ieădetaliat<ăînăghidulă
solicitantuluiă群iămanualeleădeăproceduri;ă 
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37 Cerereădeăplat< oă cerereă depus<ă deă ună beneficiară pentruă efectuareaă uneiă pl<郡iiă deă
c<treăAPIAăînătemeiulăschemei;ălaăcerereaădeăplat<ăseăataşeaz<,ădup<ă
caz, documentele justificative, prev<zuteă înă documenteleă deă
implementare; 

38 Costuri standard costuri standard - costuriăunitareămediiălaănivelăna郡ional,ăcuantificateă
deă Institutulă Na郡ională deă Cercetare-Dezvoltareă înă Silvicultur<ă
«MarinăDr<cea»ă (ICAS),ă reprezentândăpierderiădeăvenită 群iăcosturi 
suplimentareă rezultateă caă urmareă aă aplic<riiă deă angajamenteă deă
silvomediuă careă dep<群escă nivelulă cerin郡eloră obligatoriiă relevanteă
prev<zuteă deă legisla郡iaă na郡ional<ă înă domeniulă silvică sauă dreptulă
internă relevant,ă respectivă angajamenteă deă renun郡areă la recoltarea 
lemnuluiădinăt<ieriădeăigien<ă群iăt<ieriădeăconservareă群iădeăutilizareădeă
atelajeălaăexecutareaălucr<rilorădeăr<rituriăînădetrimentulămijloaceloră
mecanizate.ă Costurileă standardă includă 群iă costurileă tranzac郡ionaleă
aferenteăelabor<riiădosaruluiătehnică群iăgestion<riiăanualeăpeăparcursulă
duratei de implementare a angajamentului (5 ani) a 
informa郡iilor/documentelorănecesareăimplement<riiăpachetuluiă1,ăînă
limita a 20% din valoarea primei compensatorii, conform 
prevederilor art. 34 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013; 

39 CerinМeleăobligatoriiă
relevante  

cerin郡eleă obligatoriiă relevanteă prev<zuteă deă legeaă na郡ional<ă aă
p<durilorăsauădeădreptulăinternărelevantă群iăpracticileăuzualeăspecificeă
fiec<reiă cerin郡eă deă managementă aplicabileă pacheteloră schemei - 
Codulă silvic,ă legisla郡iaă silvic<ă subsecvent<,ăprecumă群iă sistemulădeă
normeătehniceăsilvice,ăeconomiceă群iăjuridiceăcareăalc<tuiescăregimulă
silvică cuprindă cerin郡eleă obligatoriiă relevanteă prev<zuteă deă legeaă
na郡ional<ă aă p<duriloră sauă deă dreptulă intern relevant.ă Cerin郡eleă
obligatoriiărelevanteăprev<zuteădeălegeaăna郡ional<ăaăp<durilorăsauădeă
dreptulăinternărelevantă群iăpracticileăuzualeăspecificeăfiec<reiăcerin郡eă
deă managementă aplicabileă pacheteloră schemeiă suntă prev<zuteă înă
cadrulăfi群eiăm<suriiă15ă- Serviciiădeăsilvomediu,ăserviciiăclimaticeă群iă
conservareaăp<durilor,ă sec郡iuneaă Informa郡iiă suplimentareă specificeă
m<surii; 

40 ExploataYie agricol< toateă unit<Yileă deă producYieă 群iă suprafe郡eleă gestionateă deă beneficiară
aflateăpeăteritoriulăaceluia群iăstatămembru; 

41 Sistemul Integrat de 
AdministrareăşiăControlă
(IACS) 

instrumentătehnicădeăgestionareăşiăcontrol,ăcreatăpentruăadministrareaă
şiăcontrolulă rigurosăalăcererilorăuniceădeăplat<ădepuseădeă fermieri,ă
careă seă aplic<ă anumitoră schemeă deă pl<Yi/m<suriă deă sprijin.ă
Componenteleă luiă sunt:ă oă baz<ă deă dateă electronic<,ă ună sistem de 
identificareăaăparcelelorăagricole,ăcereriădeăajutorăşiăcereriădeăplat<,ă
un sistem integrat de control, un sistem unic de înregistrarea 
identit<Yiiăfiec<ruiăbeneficiarăalăsprijinuluiămenYionatălaăart.ă67ăalin.ă
(2) din Regulamentul UE nr. 1306/2013 care depune o cerere de 
ajutorăsauădeăplat<.ăDup<ăcaz,ăsistemulăintegratăcuprindeăunăsistemă
deăidentificareăşiădeăînregistrareăaăanimalelorăstabilităînăconformitateă



 

 
DirecYia Plati Directe - 

Sector Vegetal 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI  
pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

„Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea 
pădurilor”, aferentă țăsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii 

climatice Кi conservarea pădurilor”, 
Submăsura 15.1  „PlăМi pentru angajamente de silvomediu”,  

PNDR 2014 – 2020, sesiunea 4/2021 
Cod: DPDsv-SFEADRv/M15 

Edi郡iaăIă 
 

Pagina 74 din 170 
 

 

PUBLIC 

cu Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 - art. 67- 68 din Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013; 

42 Sistemul de identificare al 
parcelelor agricole (LPIS) 

component<ă aă Sistemuluiă Integrată deă Administrareă şiă Control,ă
instituită,,peăbazaăh<rYilor, a documentelor de registru cadastral sau 
aă altoră referinYeă cartografice.ă Seă utilizeaz<ă tehniciă computerizateă
bazateăpeăsistemulădeăinformaYiiăgeografice,ăinclusivăortofotoplanuriă
aerieneăsauăspaYialeăcareărespect<ăunăstandardăuniformăceăgaranteaz<ă
oăprecizieăcelăpuYinăechivalent<ăcuăceaăoferit<ădeăcartografiereaălaăoă
scar<ădeă1:10000ăşi,ăîncepândăcuă2016,ălaăoăscar<ădeă1:5000,ăYinândă
contădeăformaăşiăstareaăparcelei.ăÎnăpofidaăprimuluiăparagraf,ăstateleă
membreă potă continuaă s<ă utilizezeă tehniciă precumă ortofotoplanuriă
aerieneăsauăspaYialeăcareărespect<ăunăstandardăuniformăceăgaranteaz<ă
oăprecizieăcelăpuYinăechivalent<ăcuăceaăoferit<ădeăcartografiereaălaăoă
scar<ădeă1:10000ăîncepândăcuă2016,ăatunciăcândăauăfostăachiziYionateă
peăbazaăunorăcontracteăpeă termenălungăasupraăc<roraăs-a convenit 
înainteădeănoiembrieă2012”ăconformăart. 70 din Regulamentul (UE) 
nr. 1306/2013; 

43 ForYaămajor< Suntărecunoscute,ăînăspecial,ăurm<toareleăcazuriădeăfor郡<ămajor<ă群iă
circumstan郡eăexcep郡ionale: 
a) decesul beneficiarului;  
b)ăincapacitateaăprofesional<ăpeătermenălungăaăbeneficiarului; 
c)ă oă catastrof<ă natural<ă grav<ă careă afecteaz<ă puternică terenurile 
forestiereă群i/sauăexploataYiaăagricol<ă(exemple:ăinunda郡ii,ăavalan群e,ă
alunec<riă deă teren,ă precipita郡iiă abundente,ă incendii,ă doborâturiă deă
vânt,ă rupturiă deă z<pad<ă etc);ă evenimenteă independenteă deă voinYaă
p<rYilorăsemnatare,ă interveniteădup<ădataăsemn<riiăangajamentului,ă
careăîmpiedic<ăexecutareaăprevederilorăacestuiaăşiăcareăexonereaz<ă
deăr<spundereăparteaăcareăoăinvoc<;  
d)ăoăboal<ăaăplantelorăcareăafecteaz<ăp<dureaăaflat<ăsubăangajament; 
e) exproprierea în totalitate a terenurilor forestiere angajate sau a 
uneiămariăp<rYiăaăacesteiaă(dac<ăexpropriereaărespectiv<ănuăarăfiăputută
fiăanticipat<ălaădataădepuneriiăcereriiădeăsprijin); 
f)ă oă situa郡ieă epidemiologic<ă interna郡ional<,ă declarat<ăpandemieădeă
c<treă Organiza郡iaă Mondial<ă aă S<n<t<郡ii,ă incident<ă şiă pe teritoriul 
României,ă reglementat<ă înă condi郡iileă stabiliteă prină legislaYiaă
naYional<ăşiăreglement<rileăproceduraleăspecificeădeăimplementareăaă
ProgramuluiăNaYionalădeăDezvoltareăRural<ă(PNDR),ăaprobateăprină
ordinăalăministruluiăagriculturiiă群iădezvolt<rii rurale.  

44 Dezastru natural ună evenimentă naturală deă natur<ă biotic<ă sauă abiotic<ă ceă genereaz<ă
perturb<riă importanteă aleă sistemeloră deă producYieă agricol<ă sauă aleă
structurilorăforestiere,ăcauzândă înăceleădinăurm<ă importanteădauneă
economice sectoarelor agricol sau silvic; 

45 Eveniment catastrofal unăevenimentăneprev<zutădeănatur<ăbiotic<ăsauăabiotic<,ăprovocatădeă
acYiuneaă oamenilor,ă careă genereaz<ă perturb<riă importanteă aleă
sistemeloră deă producYieă agricol<ă sauă aleă structuriloră forestiere,ă
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cauzând în cele dinăurm<ăimportanteădauneăeconomiceăsectoareloră
agricol sau silvic; 

46 Fenomen climatic 
nefavorabil 

condiYiiămeteorologice,ăcumăsuntăgerul,ăfurtunileăşiăgrindina,ăgheaYa,ă
ploileă torenYialeă sauă seceteleă grave,ă careă potă fiă asimilateă unuiă
dezastru natural; 

47 Incident de mediu apariYiaă unuiă cază specifică deă poluare,ă deă contaminareă sauă deă
degradareăînăceeaăceăpriveştteăcalitateaămediului,ăcareăesteălegat<ădeă
unăevenimentăspecificăşiălimitat<ădinăpunctădeăvedereăgeografic;ăcuă
toateăacestea,ănuăacoper<ăriscurileăgenerale de mediu care nu sunt 
legateădeăunăevenimentăspecificăprecumăschimb<rileăclimaticeăsauă
poluareaăatmosferic<; 

48 Eligibilitate sumaăcriteriilorăpeăcareăunăbeneficiarătrebuieăs<ăleăîndeplineasc<ăînă
vedereaăobYineriiăfinanY<riiăprinăm<surileăfinanYate din FEADR; 

49 SistemulădeăInformaYiiă
Geografice (GIS) 

tehnicileăcomputerizateăbazateăpeăsistemulădeăinformaYiiăgeograficeă
menYionateă laă art.ă 70ă dină Regulamentulă (UE)ă nr.ă 1.306/2013,ă cuă
modific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare. 

50 Controale administrative controaleleă careă auă caă scopă verificareaă corectitudiniiă şiă
exhaustivit<Yiiă informaYiiloră furnizateă înă cerereadeăsprijin/plat<,ă înă
documenteleă ataşateă acesteiaă sauă înă alteă declaraYii,ă aă respect<riiă
conformit<Yiiăcuătoateăcriteriileădeăeligibilitate,ăcuăangajamenteleăşiă
cuăalteăobligaYiiăprivindăschemaădeăajutoareăşi/sauăm<suraădeăsprijină
înăcauz<,ăaăcondiYiilorăînăcareăesteăacordatăajutorulăşi/sauăsprijinul,ăaă
cerinYeloră şiă aă standardeloră relevanteă pentruă ecocondiYionalitate,ă
conform art. 24 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 
809/2014,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare; 

51 Neconformitate în cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor 
obligaYiiălegateădeăcondiYiileădeăacordareăaăajutoruluiăsauăsprijinului 
menYionatălaăart.ă67ăalin.ă(2)ădinăRegulamentulă(UE)ănr.ă1.306/2013,ă
cuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioareăoriceănerespectareăaăaceloră
criteriiădeăeligibilitate,ăangajamenteăsauăalteăobligaYiiăsau,ăînăcazulă
ecocondiYionalit<Yii,ăneconformitateaăcuăcerinYeleădeăreglementareăînă
materieă deă gestionareă dină cadrulă legislaYieiăUniuniiă Europene,ă cuă
standardeleă privindă buneleă condiYiiă agricoleă şiă deă mediuă aleă
terenurilor, definite de statele membre în conformitate cu art. 94 din 
Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileă
ulterioare,ăsauăcuăcerinYaăprivindăîntreYinereaăpajiştilorăpermanenteă
menYionat<ălaăart.ă93ăalin.ă(3)ădinăacelaşiăregulament; 

52 Ocol silvic unitateaăconstituit<ăînăscopulăadministr<riiăp<duriloră群i/sauăasigur<riiă
serviciilor silvice indiferent de forma de proprietate asupra fondului 
forestier. 
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Abrevieri:  
Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1 MADR MinisterulăAgriculturiiăşiăDezvolt<riiăRurale 
2 DGDR - AM 

PNDR 
DirecYiaăGeneral<ăDezvoltareăRural<ă- Autoritatea de Management pentru 
ProgramulăNaYionalădeăDezvoltareăRural< 

3 AFIR AgenYiaăpentruăFinanYareaăInvestiYiilorăRurale   
4 ANSVSA AutoritateaăNa郡ional<ăSanitar<ăVeterinar<ă群iăpentruăSiguran郡aăAlimentelor 
5 MMAP DGP    MinisterulăApelorăşiăP<duriloră– DirecYiaăGeneral<ăP<duri 
6 GF GardaăForestier< 
7 APIA AgenYiaădeăPl<YiăşiăIntervenYieăpentruăAgricultur< 
8 CJ APIA CentrulăJudeYeanăAPIA 
9 IACS SistemulăIntegratădeăAdministrareăşiăControl 
10 RUI  Registrul unic de identificare, element component al IACS 
11 FFN FondulăForestierăNa郡ional 
12 FEADR FondulăEuropeanăAgricolăpentruăDezvoltareăRural< 
13 SAPS Schemaăunic<ădeăplat<ăpeăsuprafa郡< 
14 UAT Unitateăadministrativăteritorial< 
15 LPIS Sistem de identificare a parcelelor agricole 
16 GIS Sistem de identificareăgeospaYial 
17 IPA Online AplicaYieădeătipăGISăpentruăidentificareaăparcelelor 
18 GAEC/SMR StandardeădeăecocondiYionalitateărelevante 
19 OMADR OrdinulăMinistruluiăAgriculturiiăşiăDezvolt<riiăRurale 
20 OMMAP Ordinul Ministrului Mediului, ApelorăşiăP<durilor 
21 MAPPM MinisterulăApelor,ăP<duriloră群iăProtec郡ieiăMediului 
22 u.a. Unitateăamenajistic< 
23 UP Unitateădeăproduc郡ieă群i/sauăprotec郡ie 
24 ROF Regulamentulădeăorganizareă şiă funcYionareăalăprocesuluiădeă selecYieă şiă ală

procesului de verificareăaăcontestaYiilorăpentruăcererileădeăsprijinăaferenteă
schemelorădeăajutorădeăstată"Sprijinăpentruăprimaăîmp<durireăşiăcreareaădeă
suprafeYeă împ<durite”ă şiă "Serviciiă deă silvomediu,ă serviciiă climaticeă şiă
conservareaă p<durilor”,ă aferenteă M<suriiă 8ă „InvestiYiiă înă dezvoltareaă
zoneloră împ<duriteă şiă îmbun<t<Yireaăviabilit<Yiiă p<durilor,ăSubm<suraă8.1ăă
„Împ<duririăşiăcreareaădeăsuprafeYeăîmp<durite”ăşiăM<suriiă15ă”Serviciiădeă
silvomediu,ă serviciiă climaticeă şiă conservareaăp<durilor”,ăSubm<suraă15.1ă
”Pl<Yiă pentru angajamente de silvo-mediu”,ă dină cadrulă Programuluiă
NaYională deă Dezvoltareă Rural<ă 2014-2020 (PNDR), cuă modific<rileă 群iă
complet<rileăulterioare 

25 ONG OrganizaYieănonguvernamental< 
26 IMM ÎntreprinderiăMiciăşiăMijlocii 
27 APV Actul de punere în valoare 
28 GS   Ghidul Solicitantului 
29 ID......./ 

RO ...... 
Nr. unic de înregistrare a fermierului/solicitantului la APIA 
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CAPITOLUL 6 – ANEXE 
 
Anexa 1 – Cererea de sprijin 

 
Operator de date cu caracter personal: 9596 

 
  JudeYulă Nr. 群iădat<ădeăînregistrareăcerere din Registrul general de 

intrare-ie群ireal CJ APIA 
 
 

  CentrulăJudeYeanăAPIA ŞTAMPILAă(dataăprimiriiăcereriiălaăCentrulăJudeYeană
APIA) 
 

Numeleă şiă prenumeleă funcYionaruluiă APIAă careă
primeşteăcererea  

 
         

Semn<turaăfuncYionaruluiăcareăprimeşteăcererea  
 

  Nr. unic de identificare solicitant 
 
 

 Nr.ă群iădat<ădeăînregistrareăcerereădinăRegistrul special de 
intrare-ie群ireăM15 
 
 

 
 

CERERE DE SPRIJIN sesiunea 4/2021,  
 

pentru SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 
„Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, 

aferent<ăM<suriiă15ă„Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, 
Subm<suraă15.1  „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” dinăcadrulăProgramuluiăNa郡ionalădeăDezvoltareăRural<ă

2014-2020 
 
 

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT *)  
 

      PERSOANE FIZICE: *)  
01.ăNumeăpersoan<ăfizic<ă*)  02. Prenumeăpersoan<ăfizic<ă*)  

 
   

 03. CNP *)               
04. CodăYar<ăşiănr.actăidentitateă(alt<ăcet<Yenie) *)  
 
     

PERSOANE FIZICE: *)  群iă****) 
01.ăNumeăpersoan<ăfizic<ă*)  02. Prenumeăpersoan<ăfizic<ă*) 
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 03. CNP *)               
04. CodăYar<ăşiănr.actăidentitateă(alt<ăcet<Yenie) *)  
 

 
PERSOANE FIZICE: *)ă群iă****) 

01.ăNumeăpersoan<ăfizic<ă*)  02. Prenumeăpersoan<ăfizic<ă*) 
 
   

 03. CNP *)               
04. CodăYar<ăşiănr.actăidentitateă(alt<ăcet<Yenie) *)  
 

 
PERSOANE FIZICE: *)ă群iă****) 

01.ăNumeăpersoan<ăfizic<ă*)  02. Prenumeăpersoan<ăfizic<ă*) 
 
   

 03. CNP *)               
04. CodăYar<ăşiănr.actăidentitateă(alt<ăcet<Yenie)ă*) 
 

 
 
PERSOANEăJURIDICEăşiăPFAă/ăÎI/ăÎF: *) 

  05. Denumireăpersoan<ăjuridic</ăPFA/ăÎÎ/ăÎF *) 

 
  06. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF) *)            

07.ăNum<rădeăînregistrareăînăRegistrul 
comerYului/RegistrulăasociaYiilorăşiăfundaYiilor 

          

  08. Nume administrator/ reprezentant *)  09. Prenume administrator/ reprezentant *)  

  

  10. CNP administrator/ reprezentant *)              

 11.ăCodăYar<ăşiănr.ăactăidentitateă(pentruăadministratorăcuăalt<ăcet<Yenie) *)  

   12. Tip de organizare *) 
 
 

13. Cod CAEN 

  
 

PERSOANEăJURIDICEăşiăPFAă/ăÎI/ăÎF:ă*)ă群iă****) 
  05. Denumireăpersoan<ăjuridic</ăPFA/ăÎÎ/ăÎFă*) 

 
  06. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF) *)           
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07. Num<rădeăînregistrareăînăRegistrulă
comerYului/RegistrulăasociaYiilorăşiăfundaYiilor 

          

  08. Nume administrator/ reprezentant *)  09. Prenume administrator/ reprezentant *) 

  

  10. CNP administrator/ reprezentant *)              

11.ăCodăYar<ăşiănr.ăactăidentitateă(pentruăadministratorăcuăalt<ăcet<Yenie)ă*) 

  12. Tip de organizare *) 
 
 

13. Cod CAEN 

  
 
PERSOANEăJURIDICEăşiăPFAă/ăÎI/ăÎF:ă*)ă群iă****) 

  05. Denumireăpersoan<ăjuridic</ăPFA/ăÎÎ/ăÎFă*) 
 

  06. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF) *)           
07.ăNum<rădeăînregistrareăînăRegistrulă
comerYului/RegistrulăasociaYiilorăşiăfundaYiilor 

          

  08. Nume administrator/ reprezentant *)  09. Prenume administrator/ reprezentant *) 

  

  10. CNP administrator/ reprezentant *)              

11.ăCodăYar<ăşiănr.ăactăidentitateă(pentruăadministratorăcuăalt<ăcet<Yenie)ă*) 

   12. Tip de organizare *) 
 
 

13. Cod CAEN 

  
 
PERSOANEăJURIDICEăşiăPFAă/ăÎI/ăÎF:ă*)ă群iă****) 

  05. Denumireăpersoan<ăjuridic</ăPFA/ăÎÎ/ăÎFă*) 
 

  06. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF) *)           
07.ăNum<rădeăînregistrareăînăRegistrulă
comerYului/RegistrulăasociaYiilorăşiăfundaYiilor 

          

  08. Nume administrator/ reprezentant *)  09. Prenume administrator/ reprezentant *) 
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  10. CNP administrator/ reprezentant *)              

11.ăCodăYar<ăşiănr.ăactăidentitateă(pentruăadministratorăcuăalt<ăcet<Yenie)ă*) 

   12. Tip de organizare *) 
 
 

13. Cod CAEN 

  
 
 
SEDIULăSOCIALăALăSOCIET;XIIă/ăADRESAăDEăDOMICILIU: *)  

14. JudeY*)ă/Sector *)         15. Localitate*)    se completează comună şi sat, după caz      
                                                                               
15.1      Oraş/comun< * )                       
 

15.2     Sat *)  
 

   
16. Strada *)    17. Nr.*)    18. Codăăpoştal *)     19.  Bl.*)  20. Sc.*)   21. Ap.*)   

      
 22.Telefon mobil/fix, Fax *)        
   

23. E-mail 

          
 

COORDONATE BANCARE: *)                     
24. Banca/Trezoreria Statului  25. Filiala 
  
26. Nr. cont IBAN  
                         

              
 
            ÎMPUTERNICIT  (pentru cazurile în care cererea nu esteădepus<ădeăc<treătitular(i)) **)                                                

 
 

DATE REFERITOARE LA FORMA DE PROPRIETATE *) 
   

 
 
 
 
 
31. Terenăproprietateăprivat< 

 
 
 
 
 
 

31.1ăPersoan<ăfizic<ăăăăăăăăăăăăă                                                                

31.2ăAsocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriăpersoaneăfizice                

31.3 Persoan<ăjuridic<ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                              

31.4 Asocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriăpersoaneăjuridice               

31.5 UAT (comun<,ăoraş,ăMunicipiu)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                     

27. Nume 
  

 28. Prenume 
  29. CNP               

 30. Nr.ăşiădataăîmputernicirii/procuriiănotariale   
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31.6ăAsocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriăUAT-uri                                  

31.7 Asocia郡ieăde proprietariădeăp<duri (persoane fizice 
群iăpersoaneăjuridiceăsauăpersoaneăfiziceă群iăUATăsau                                    
persoane juridiceă群iăUATăsauăpersoaneăfiziceă群iăpersoane 
juridiceă群iăUAT)                                                       

 
32.ăTerenăproprietateăpublic< 

 
 

32.1ăUATă(comun<,ăoraş,ăMunicipiu)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                     
 
32.2ăAsocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriăUAT-uri                     

 
 

II.  DATEăDESPREăEXPLOATAXIAăAGRICOL;: SECTOR VEGETAL ***) 
 

33.ăAmădepusăcerereăunic<ădeăplat<ăîn campania în curs Da     Nu     
34.ăCerereaăunic<ădeăplat< ** *)   

Nr....................../....................... 
 
 
Semn<tur<ătitularăcerere / împuternicit, administrator desemnat/împuternicit ______________________________                    
Data  __________________  
 
 
 
 
Not<:ă  
Câmpurileănotateăcuă„*ă”ăse completeaz<ăOBȚIGATORIU. 
Câmpurileănotateăcuă„**ă”ăseăcompleteaz<ădac<ăesteăcazul. 
Câmpurileănotateăcuă„*** ”ăseăcompleteaz<ăînăcazulăînăcareăsolicitantulăareăcerereăunic<ădeăplat<ădepus<ălaăAPIAăpentruăcampaniaăînăcurs. 
Câmpurileănotateăcuă„****ă”ăseăcompleteaz<ădoar în cazul cereriiă cuăsolicitanМiămultipli (înăcazulă înăcareădou<ăsauămaiămulteăpersoaneă
fizice/juridice deYinăoăsuprafaY<ădeăterenăforestierăînăindiviziune,ăseăpoateăoptaăpentruădepunereaăuneiăsingureăcereriădeăsprijin/plat<ăcuăbeneficiariă
multipli,ădac<ăunulădintreăaceştiaăesteăîmputernicităprinăprocur<ănotarial<,ăînărelaYiaăcuăAPIA) sauăînăcazulămembrilorăasociaYiăînăbazaăAcordului 
de asociere în vederea accesării  măsurii 15.  
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III.A.ăDECLARAXIEăDEăSUPRAFAX;ăanul de angajament ...................                                                                 
     
RO ______________________________________ 
Numeăşiăprenumeă/ăDenumire: __________________________________________________________________________________________________________________ 
  
*** UP____________________________ Ocolul silvic: _____________________________________________ Data la care Amenajamentul UP expir<:__________________ 

 
 Tabel nr. 1 – Declara郡ieădeăsuprafa郡< pe fiecare UP pentru care se solicitat<ăsprijin M 15 

N
r.

 C
rt

. 

Ju
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Y*
 

 
Lo
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* 
 C
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 *
 

   

N
r.

u.
a.
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 **
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a.
 

pr
ev

az
ut

eă
cu

ăr<
ri

tu
ri

,ă
se

le
ct

at
e 

cu
 P
2 

**
 

Su
pr

af
a郡

aă
de

ăp
ar

cu
rs

 
cu

ăr<
ri

tu
ri

ăp
eăc

ar
eă

se
ă

so
lic

it<
ăsp

ri
jin

ăîn
ăa

nu
lă1

ă
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*
 

ș
ăsu

pr
af

eY
e 

Ti
pu

lăf
un

c郡
io

na
l 

C
at

eg
or

ia
ăfu

nc
郡io

na
l<

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                         
                         
                         
Totalăsuprafa郡< eligibil< de郡inut<ăînăUP ****                      
Totalăsuprafa郡<ăsolicitat<ăPachetă1,ădinăcare:ă 
 

                     
Totalăsuprafa郡<ăzon<ădeălini群teă                      
Totalăsuprafa郡<ădinăafaraăzoneiădeălini群teă                      
Totalăsuprafa郡<ăăpeăcareăurmeaz<ăs<ăseăefectuezeă
r<rituriă(u.aăselectate)ă– Suprafa郡<ăsolicitat<ăPachetă2ă
(anii 1-5 de angajament)  
 

 
                    

Totalăsuprafa郡<ăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăanulă1ădeă
angajament Pachet 2                      

Totalăsuprafa郡<ăaferent<ătipuluiăfunc郡ionalăT II                       
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 Semn<tur< titular cerere/împuternicit, administrator desemnat/împuternicit ______________________________   

 
             Data  __________________  
 
  

*  seăcompleteaz</afiКeaz<judeМul/localitatea/codăSIRUTAăpentruăariaăcareăintersecteaz<ăînă ceaămaiămareăsuprafaМ<ăjudeМul/localitatea/codăSIRUTA 
** se va completaăcuă”DA”ăsauă”NU”     
***  se vor completa tot atâtea tabele câte UP-uri sunt solicitateălaăplat< M15 
**** pentru fiecare UP seăvaădeclaraăsuprafaМaăeligibil<ăpentruăță15: [TotalăSuprafaМ<ăeligibil<ădeМinut<ăînăUPăţăTotalăSuprafaМ<ăUP – SuprafaМaăneeligibil<]. 

Valorileă,,TotalăSuprafa郡<ăUP”,ă,,Suprafa郡aăneeligibil<”ăseăreg<sescăînătabelulădinăAnexa 12b - TotalăsuprafaМ<ăneeligibil<ădin Ghidul solicitantului M15, sesiunea 4. 
 ***** seăvorăcompletaăsuprafeYeleăsolicitateălaăplat< cu pachetul 2  în anul 1 de angajament - sesiunea 4/2021 (,,R1”). 

 
           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalăsuprafe郡eăaferenteăsubgrupelorăfunc郡ionaleă1.1ă
群i/sauă1.2ăă  

              

Totalăsuprafe郡eăaferenteăSubgrupelorăfunc郡ionaleă1.3ă
群i/sauă1.5ă  
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Tabel nr. 2 -  SuprafeYeătotaleăUnit<YiădeăProducYie  
 

N
r.

 U
P
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 *
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群t

eă
(h

a)
ă  

șăzon<ă
deălinişteă
din total 
suprafat<ă
angajat<ă
UP  

Total 
suprafa郡<ăă
pe care 
urmeaz<ăs<ă
se efectueze 
r<rituriă(u.aă
selectate) – 
Suprafa郡<ă
solicitat<ă
Pachet 2 
(anii 1-5 de 
angajament) 
 (ha)  

To
ta

lăs
up
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郡<
ă p
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tr

u 
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 s

e 
so
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it<

ăsp
ri
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ăa
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lă1

ăd
eă
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m
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tă

P
ac

he
t 2

 (
ha

) –
su

pr
af

a郡
aă

de
ăp

ar
cu

rs
ă

cu
ăr

<r
itu

ri
 

Total 
suprafa郡<ă
aferent<ă
tipului 
func郡ională
TII  
(ha)  

% 
suprafa郡<ă
aferent<ă
tipului 
func郡ională
TII din 
total 
suprafa郡<ă
angajat< 

Total 
suprafe郡eă
aferente 
subgrupe- 
lor 
func郡ionaleă
1.3  
群i/sauă1.5ă 
(ha)  

% 
suprafa郡<ă
aferent< 
subgru- 
pelor 
func郡ionaleă
1.3ă群i/sauă
1.5 

Total 
suprafe郡eă
aferente 
subgrupe- 
lor 
func郡ionale 
1.1ă群i/sauă
1.2 
(ha)  

% 
suprafa郡<ă
aferent< 
subgrupe- 
lor 
func郡iona- 
le 1.1 
群i/sauă1.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             
To
tal 

             

                   
        Semn<turaătitularăcerereă/ăîmputernicit,ăadministratorădesemnată/ăăîmputernicităăăă_____________________ăă 
        Data  ______________ 

      
      *) pentru fiecare UP se va declara suprafaМa eligibilă pentru ț 15.  
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III.  B.ăVALOAREAăPUBLIC;ăESTIMAT; 
  
III .B.1. Pachetul 1 – Asigurareaădeăzoneădeălinişte 
 

                         Tabel nr.1 

A
nu

l d
e 

an
ga

ja
m

en
t 

TOTAL 
SUPRAFA軍;ă
SOLICITAT
;ăPachetă1* 

SuprafeYeă(degresivitate) 

Total valoare public< 
estimat< 

euro 

S1 S2 S3 S4 
100-500 ha 500,01-1000 ha 1000,01-5000 ha > 5000 ha 

Valoare Euro 
(înăfunc郡ieădeăsuprafa郡aăsolicitat<ăseăaplic<ădegresivitatea) 

38 euro/an/ ha 32,30 euro/an/ ha 24,7 euro/an/ ha 19 euro/an/ ha 
 a b = S1 *38 c = S2*32,30  d = S3*24,70 e = S4*19 f = b+c+d+e 

Anul 1       
Anul 2       
Anul 3       
Anul 4       
Anul 5       
Total       

Peăliniaă„total”ăăseăcompleteaz<ăcoloaneleămarcateăcuăculoareăgri 
* TotalăsuprafaY< UP pentru care s-a solicitat Pachet 1 (sumaăsuprafeYelorăUP-urilor pentru care s-a solicitat Pachet 1) (cuprindeăsuprafeYele din zona de  
linişteăşiădinăafaraăzoneiădeălinişte aferente UP –ului/ UP-urilor angajat/e) 

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniКte: 38 €/an/ha. Ponderea suportului financiar (degresivitate) pentru pachetul 1 este: 
- 100 – 500 ha – 100% din valoarea plăМii = 38 €/ha/an,                                - 500,01 – 1000 ha – 85% din valoarea plăМii = 32,3 €/ha/an, 
- 1000,01 – 5000 ha – 65% din valoarea plăМii = 24,7 €/ha/an,                      - peste 5000 ha – 50%  din valoarea plăМii = 19 €/ha/an, 
 

   Semnatura titular cerere/împuternicit/ reprezentant, administrator desemnat     _________________  Data  ___________ 
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III.B.2.  Pachetul 2 – Utilizareaăatelajelorălaăcolectareaălemnuluiădinăr<rituri - suprafeYeăsolicitate 

 
Tabel 1 - Totalăsuprafa郡<ăăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăanulă1ădeăangajamentă群iăseăestimeaz<ăaăseăsolicitaăsprijinăînă 
anii 2-5 de angajament -  Pachet 2  

 
Denumire 
UP 

Nr.  
u.a 

Suprafa郡<ău.a.ăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăînăanulă1/seăestimeaz<ă 
a se solicita sprijin în anii anii 2-5 de angajament Pachet 2 – ha - 

Anul 1*  Anul 2*  Anul 3*  Anul 4*  Anul 5*  

1 2 3 
UP I       
       
       
Total UP I       
UPII        
       
Total UP II        
       
       
UP Z       
Total UP Z       
Total  
SuprafeYe UP -uri 

      

 
Tabelul seăcompleteaz<ănumaiăpentruău.a.selectateădin fiecare UP angajat  
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 Pe liniile ”total UPI”...”total UPZ” Кi „total suprafeţe UP-uri” se completează liniile marcate cu gri: pe fiecare coloană „Anul 1 – Anul 5”   
 se însumează suprafeţele u.a.-urilor inserate.  

 “Z” este numarul de UP  pentru care se solicită sprijin 
,,*” SuprafaМa anuală pentru care se poate solicita sprijin este de 20% din suprafaМa u.a. selectate pe fiecare U.P (± 10%)  

Estimarea u.a.-urilor pe care se va aplica pachetul 2 se face pentru toata perioada angajamentului, chiar dacă amenajamentul pentru un anumit UP expiră înainte 
de finalizarea acestuia. Dacă în noul amenajament vor fi diferenМe în ceea ce priveКte atributele de identificare ale UA-rilor estimate a fi parcurse cu rărituri pentru 
care se va solicita P2, beneficiarul sprijinului este obligat să depună Кi un tabel de corespondenМă între UA-rile din primul amenajament Кi cele din cel de-al doilea 
amenajament. Modul de verificare a procentelor (în functie de perioada acoperita de amenajament) este detaliat la cap. 1.5.2. c). 

 
Semnatura titular cerere/împuternicit/ reprezentant, administrator desemnat ______________          Data  _______________ 

 
 
Pachetul 2 – Utilizareaăatelajelorălaăcolectareaălemnuluiădinăr<rituriă- sume solicitate  

  
                  Tabel 2 – Sume solicitate 

A
ni
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an
ga
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m

en
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af
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aă
to
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in
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 P
ac
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- h
a-

 SuprafeYeă(degresivitate) 
 

Total valoare 
public<ă
estimat<  

euro 
 

S1 S2 S3 S4 

100-500ha 500,01-
1000ha 

1000,01-
5000ha 

Peste 
5000ha 

Valoare Euro 
(înăfunc郡ieădeăsuprafa郡aăsolicitat<ăseăaplic<ădegresivitatea) 
137 euro/an/ 

ha 
116,45 

euro/an/ ha 
89,05 

euro/an/ ha 
68,50 

euro/an/ ha 
 a b=S1*137 c=S2*116,45 d=S3*89,05 e =S4*68,50 f = b+c+d+e 

Anul 1       
Anul 2       
Anul 3       
Anul 4       
Anul 5       
Total       
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Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri: 137 €/ha/an. Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaМie cu Pachetul 1.       
Ponderea suportului financiar (degresivitate) pentru pachetul 2 este:  100 – 500 ha – 100% din valoarea plăМii = 137 €/ha/an  500,01 – 1000 ha – 85% din valoarea plăМii = 116,45 €/ha/an  1000,01 – 5000 ha – 65% din valoarea plăМii = 89,05 €/ha/an  Peste 5000 ha – 50%  din valoarea plăМii = 68,50 €/ha/an 
 

 
Semnatura titular cerere/împuternicit/ reprezentant, administrator desemnat __________          Data  _______________ 

 
 

III .B.3. Totalăvaloareăpublic<ăestimat< 
 

Totalăvaloareăpublic<ăestimat< 
aferent<ăPachetă1 

 (euro) 

Total valoare 
public<ăestimat< 
aferent<ăPachetă2 

(euro) 

Totalăvaloareăpublic<ă
estimat<  
(euro) 

   
 

Semnatura titular cerere/împuternicit/ reprezentant, administrator desemnat ___________          Data  ________________   
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IV. CERIN軍E SPECIFICE PACHETE SOLICITATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR  DE  
STAT 

Pachetul solicitat 
 

Cerin郡e specifice pachetului 
Detaliile privind modul de implementare a cerinМelor se regăsesc în textul Ghidului 

solicitantului aplicabil pentru sesiunea 4) 

Solicit 
plat< 

 
Pachetul 1 – 
Asigurarea de 
zoneădeăliniКte 
 
38 €/an/ha* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Fiecareăsolicitantăalăsprijinuluiăfinanciarădelimiteaz<ăoăzonaă
deă lini群teăcompact<ădeăcelăpu郡ină20șădină totalulă suprafe郡eiă
eligibileă angajate,ă delimitat<ă prină limiteă parcelareă sauă
subparcelare.ă Înă situa郡iaă înă careă solicitantulă de郡ineă înă
proprietate terenuri forestiere situate în mai multe UP-uri, 
situateă înă acela群iă ocolă silvică sauă înă ocoaleă silviceă diferite,ă
delimitareaăzoneiădeălini群teăcompacteădeăminimumă20șăseăvaă
asigura la nivel de UP.   Zonaădeălini群teăcompact<ănuăpoateăaveaăoăsuprafa郡<ămaiămic<ă
de 20 ha.  Înăcadrulăzonelorădeălini群te,ăpentruăperioadaădeăangajament,ă
voră fiă permiseă doară lucr<riă deă împ<durire,ă ajutorareaă
regener<riloră naturale,ă între郡inereaă culturiloră 群iă aă
semin郡i群urilorăpân<ălaărealizareaăst<riiădeămasiv,ădescople群iri,ă
degaj<ri,ă depresajeă siă cur<郡iri,ă precumă 群iă lucr<riă deă
reconstruc郡ieă ecologic<ă careă seă continu<ă dină perioadaă
premerg<toareăangajamentului.  În cazul în care pe perioada de aplicare a angajamentului în 
cadrulăzoneiădeălini群teăaparăfenomeneăcareăimpunărecoltareaă
de produse accidentaleăIăsauăIIăpeăoăsuprafa郡<ămaiămic<ădeă
50șădinăsuprafa郡aăzoneiădeălini群te,ălemnulăafectatăvaăfiăextrasă
înă condi郡iileă legii.ă Înă cazulă înă careă suprafa郡aă peă careă apară
fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau 
II este mai mare sau egal<ă cuă 50șădină suprafa郡aă zoneiă deă
lini群te,ă angajamentulă seă încheieă f<r<ă aă fiă necesar<ă
rambursarea sprijinului primit anterior în cadrul 
angajamentului.  Peăsuprafa郡aădinăangajamentăcareănuăfaceăobiectulăconstituiriiă
zoneiă deă lini群teă seă potă executaă lucr<rile prev<zuteă deă
amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada 
angajamentului s<ănuăseăintervin<ăcuălucr<riămaiămultădeăoă
dat<ăpeăaceea群iăunitateăamenajistic<,ăcuăexcep郡ia cazului 
înă careă esteă necesară s<ă seă efectuezeă lucr<riă deă împ<durire,ă
ajutorareaă regener<rilorănaturale,ă între郡inereaă culturiloră 群iă aă
semin郡i群urilorăpân<ălaărealizareaăst<riiădeămasiv,ădescople群iri,ă
degaj<ri,ădepresajeăşiăcur<郡iri.ăÎnăsitua郡iaăînăcareăpeăsuprafa郡aă
uneiăunit<郡iiăamenajisticeădinăafaraăzoneiădeălini群teăareălocăună
fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau 
II,ălemnulăafectatăvaăfiăextrasăînăcondi郡iileălegii. 
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 Înăsitua郡iaăînăcareăpentruăsuprafa郡aăangajat<,ăînăafaraăzoneiădeă
lini群te,ă existaă unit<郡iă amenajisticeă încadrateă înă tipulă
func郡ională TII,ă pentruă careă înă amenajamentă suntă prev<zuteă
lucr<riăspecialeădeăconservare,ăacesteălucr<riăseăvorăaplica,ăcuă
excep郡iaărecolt<riiădeămas<ălemnoas<.  Se va avea în vedere ca  pân<ălaăexpirareaăamenajamentuluiă
sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a 
dou<ă amenajamente,ă pân<ă laă expirareaă celoră dou<ă
amenajamenteăsilvice,ăvolumulăr<masădeărecoltatăprinăt<ieriă
de conservare peătoataăsuprafa郡aădinăangajamentăs<ăfieăegală
cuă celă pu郡ină cinciă posibilit<郡iă anualeă deă recoltareă aă maseiă
lemnoaseă prină t<ieriă deă conservare,ă prev<zuteă înă
amenajamentul sau amenajamentele silvice (cumulate). 

 
 
 
Semnatura titular cerere/împuternicit/ reprezentant, 
administrator desemnat __________           
 
Data  _______________ 
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Pachetul 2 – 
Utilizarea 
atelajelor la 
colectarea 
lemnului din 
r<rituri 
 
137 €/an/ha* 
(pentru suprafaМa 
anuală pentru 
care se solicită 
sprijin în cadrul 
Pachetului 2) 

Pachetulă2ăpoateăfiăaplicatădoarăînăcombina郡ieăcuăpachetulă1 
  Fiecareăsolicitantăalăsprijinuluiăfinanciarăprecizeaz<ăunit<郡ileă

amenajistice peăcareăurmeaz<ăs<ăefectuezeăr<rituriăcuăatelajeă
peătoat<ăperioadaădeăangajament.ă  Unit<郡ileăamenajisticeăselectateătrebuieăs<ăseăreg<seasc<ăînă
planulă lucr<riloră deă îngrijireă aă arboreteloră dină
amenajamentulăsilvic,ăînăsec郡iuneaăr<rituri.ă  Suma suprafe郡elorăunit<郡ilorăamenajisticeăselectateănuăpoateă
dep<群iăjum<tateădinăsuprafa郡aătotal<ăaăunit<郡ilorăamenajisticeă
precizateă înăplanulă lucr<rilorădeă îngrijireăaăarboretelorădină
amenajamentulăsilvic,ăînăsec郡iuneaăr<rituri.ăSuprafa郡aăanual<ă
pentru care se poate solicita sprijin este de 20% din 
suprafa郡aăselectat<ă(+/-10%).   Adoptândăacestăpachet,ăsolicitantulăsprijinuluiăseăangajeaz<ă
s<ă contractezeă sauă s<ă efectuezeă lucr<rileă deă colectareă aă
materialuluiă lemnosă folosindă exclusivă atelajeă laă opera郡iileă
deăadunat,ăscosă群iăapropiatăpeăsuprafa郡aăparcurs<ăcuăr<rituriă
ce face obiectul angajamentului,ăpân<ălaăplatformaăprimar<.ă  Lucr<rileădeăcolectareătrebuieăs<ăcuprind<ăcelăpu郡inăopera郡iaă
deă adunată 群iă unaă sauă amândou<ă dină opera郡iileă deă scosă 群iă
apropiat.   Distan郡aădeăăcolectareăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinătrebuieă
sa fie de minimum 100ăm,ăiarăceaămaxim<ădeă2000 m.   Atelajele vor fi folosite avându-se în vedere ca volumul 
arboreluiămediuăcolectatăs<ăfieădeăcelămultă0,3ăm3. 

 
Semnatura titular cerere/împuternicit/ reprezentant, 
administrator desemnat __________           
 
Data  _______________ 
  

 

 
,,*” pentru suprafeМe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea suportului financiar 

 
 

V. DOCUMENTEăATA訓ATEăCERERIIăDEăSPRIJIN 
 

Documenteăata群ateăcereriiădeăsprijinăpeăcategoriiădeăsolicitan郡i Exemplar 
(original/ 

copie) 

 
Bifa郡i 

 
1.ăUnit<郡iă administrativ - teritoriale 

Documente referitoare la forma de organizare a solicitantului  

- Actulădeăînfiin郡are/constituireăaăunit<郡iiăadministrativă– teritoriale; Copie  
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- Statutulăunit<郡iiăadministrativă– teritoriale; Copie  

- Certificatulădeăînregistrareăfiscal<; Copie  
- Cartea de identitate/buletinul de identitate a/al reprezentantului 
legal/împuternicitului,ădup<ăcaz; 

Copie  

- Procur<ă notarial<ă prină careă împuternicitulă esteă desemnată reprezentantulă
titularuluiăînărela郡iaăcuăAPIA,ăînăscopulăşiăpentruăperioadaăpentruăcareăaăfostă
emis<ăîmputernicirea, dac<ăeste cazul; 

Original  

- Dovad<ăcontăbancarăactivădeschisălaăTrezoreriaăStatului. Original  

Documente doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului 
forestier,ădup<ăcaz 

  

- Acteădeăproprietateăasupraăterenului,ădup<ăcaz:ătitluădeăproprietate,ăcontractă
de vânzare-cump<rare,ăprocesăverbalădeăpunereăînăposesieăetc.; 

Copie  

- Inventarulăbunurilorăcareăalc<tuiescădomeniulăpublică– atestatăprinăHot<râreă
aăGuvernuluiăşiăpublicatăînăMonitorulăOficialăalăRomânieiă(seăvaăataşaăcopieă
dup<ăMonitorulăOficial); 

Copie  

- Hot<râreaă Consiliuluiă Locală privindă aprobareaă modific<riloră şi/sauă
complet<rilorălaăinventar,ăcuărespectareaăprevederilorădin OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioare, 
respectiv s<ăfiăfostăsupus<ăcontroluluiădeălegalitateăalăPrefectului; 

Copie  

- În cazul în care terenul forestier urmeaz<ă s<ă fieă înscrisă în Inventarul 
bunurilorăcareăalc<tuiescădomeniulăpublic,ăsolicitantulăvaădepuneăHot<râreaă
Consiliului Local de includere în domeniul public a terenului aflat în 
proprietate, cu respectarea prevederilor din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare, respectiv s<ăfiăfostă
supus<ăcontroluluiădeălegalitateăalăPrefectului; 

Copie  

- DeclaraYieăprivindăsitua郡iaăterenuluiăforestieră- Anexa 9. Original  

Documente specifice schemei de ajutor de stat   

- Actul/Hot<râreaă organuluiă deă decizieă privindă instrumentareaă dosaruluiă
tehnică careă s<ă conYin<ă puncteleă obligatoriiă specificate,ă cuă desemnarea 
reprezentantuluiă legală (prină careă seă desemneaz<ă împuternicitulă legală înă
rela郡iaăcuăAPIA); 

Original  

- Adeverin郡<ă eliberat<ă deă Ocolulă Silvică cuă careă solicitantulă areă încheiată
contractădeăadministrare/prest<riăserviciiăsilviceăpentruăsuprafe郡eleădeăterenă
forestierăpentruăcareăsolicit<ăsprijinăfinanciară– Anexa 8; 

Original  

- AvizulăG<rziiăForestiereăpentruădosarulătehnic– Anexa 3;ăîmpreun<ăcuăfi群aă
rezumativ<ăaădosaruluiătehnică– Anexa 3a; 

Original  

- Angajament multianual.  Original  

Alte documente   

- Adeverin郡aădeălaăPrim<rieăprivindăidentificareaă群iămodulădeăutilizareăaă
terenului agricol – Anexa 13; 

Original  

- DeclaraYiaăpeăpropriaăr<spundereăcuăprivireălaăneîncadrareaăînăcategoriaă
„firmeăînădificultate”ăcuăanexaăaferent<ă– Anexa nr. 2,ăînsoYit<ădeă
urm<toareleădocumente,ădup<ăcaz: 

Original  
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 BilanYă - Formular 01 Copie  

 Contul de rezultat patrimonial  - Formular 02 Copie  

 Situa郡iaăfluxurilorădeătrezorerieă- Formular 03 Copie  

  Situa郡iaăactiveloră群iădatoriilorăfinanciareă- Anexa 40b (conform 
Ordinului MFP nr. 1998/2019,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileă
ulterioare) 

Copie  

 Declara郡ieădeăinactivitateă(FormularulăS1046). Copie  

2. Persoane fizice (inclusiv celeă careădeYinăoă suprafaY<ădeă terenă
forestierăînăindiviziuneă群iăceleăcareăs-au asociat în baza Acordului 
de asociere în vedereaă acces<riiă m<surii 15, forme de asociere 
simpl< - capitolul 1.2.1, lit.ăc1.1ăşiăc2.1) 

  

Documente referitoare la forma de organizare a solicitantului   

- Cartea de identitate/buletinul de identitate a persoanei fizice titulară 群iăaă
împuternicitului,ădac<ăesteăcazul; 

Copie  

- Pa群aport:ăînăcazulăînăcareătitularulăcereriiădeăsprijinăesteăcet<郡eanăstr<inăcareă
esteăproprietarulăterenuluiăforestierăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijin; 

Copie  

- Procur<ă notarial<ă prină careă împuternicitulă esteă desemnată reprezentantulă
titularuluiăînărela郡iaăcuăAPIA,ăînăscopulăşiăpentruăperioadaăpentruăcareăaăfostă
emis<ăîmputernicirea,ădac<ăesteăcazul; 

Original  

- Dovad<ăcontăbancarăactivăpeăteritoriulăRomâniei; Original  

- Acordulă deă asociereă înă vedereaă acces<riiă m<suriiă 15/procura notarial< 
pentru cererea cu beneficiari multipli.  

Copie  

Documente doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului 
forestier 

  

- Actulădeăproprietate:ătitlulădeăproprietate,ăcontractădeăvânzareăcump<rare,ă
proces verbal de punere în posesie,ăetc.,ădup<ăcaz; 

Copie  

- DeclaraYieăprivindăsitua郡iaăterenuluiăforestieră– Anexa 9. Original  

Documente specifice schemei de ajutor de stat    

- Adeverin郡<ă eliberat<ă deă Ocolulă Silvică cuă careă solicitantulă areă încheiată
contractădeăadministrare/prest<riăserviciiăsilviceăpentruăsuprafe郡eleădeăterenă
forestierăpentruăcareăsolicit<ăsprijinăfinanciară– Anexa 8; 

Original  

- AvizulăG<rziiăForestiereăpentruădosarulătehnic– Anexa 3;ăîmpreun<ăcuăfi群aă
rezumativ<ăaădosaruluiătehnică– Anexa 3a; 

Original  

- Angajament multianual. Original  

Alte documente   

- Adeverin郡aă deă laă Prim<rieă privindă identificareaă 群iămodulă deă utilizareă aă
terenului agricol – Anexa 13. 

Original  

3. Persoane fizice autorizate (PFA)/Întreprinderi individuale (ÎI)/Întreprindere 
familial<ă(ÎF) 
Documente referitoare la forma de organizare a solicitantului   
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- Cartea de identitate /buletinul de identitate a persoanei fizice autorizate 
(PFA)/ă întreprinz<toruluiă persoan<ă fizic<ă titular<ă (ÎI),ă reprezentantuluiă
desemnată(ÎF)ă群iăaăîmputernicitului,ădac<ăesteăcazul; 

Copie  

- Pa群aport:ăînăcazulăînăcareătitularulăcereriiădeăsprijinăesteăcet<郡eanăstr<inăcareă
esteăproprietarulăterenuluiăforestierăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijin; 

Copie  

- Procur<ă notarial<ă prină careă împuternicitulă esteă desemnată reprezentantulă
titularuluiăînărela郡iaăcuăAPIA,ăînăscopulăşiăpentruăperioadaăpentruăcareăaăfostă
emis<ăîmputernicirea,ădac<ăeste cazul; 

Original  

- Procur<ăspecial<ăpentruăreprezentantulădesemnatădeăÎFăînărela郡iaăcuăAPIA,ă
înă scopulă şiă pentruă perioadaă pentruă careă aă fostă emis<,ă semnat<ă deă to郡i 
membriiăîntreprinderiiă群iăcopiiăCI/BIăaleăacestoraăata群ate; 

Original  

- CertificatulădeăînregistrareălaăOficiulăNa郡ionalăalăRegistruluiăComer郡uluiă
(ONRC); 

Copie  

- Acordul de constituire pentru ÎF; Copie  

- Dovad<ăcontăbancarăactivăpeăteritoriulăRomâniei. Original  

Documente doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului 
forestier 

  

- Actul de proprietate: titlul de proprietate, contract de vânzare-cump<rare,ă
procesăverbalădeăpunereăînăposesie,ăetc.,ădup<ăcaz; 

Copie  

- DeclaraYieăprivindăsitua郡iaăterenuluiăforestieră– Anexa 9. Original  

Documente specifice schemei de ajutor de stat   

- Adeverin郡<ă eliberat<ă deă Ocolulă Silvică cuă careă solicitantulă areă încheiată
contractădeăadministrare/prest<riăserviciiăsilviceăpentruăsuprafe郡eleădeăterenă
forestierăpentruăcareăsolicit<ăsprijinăfinanciară– Anexa 8; 

Original  

- AvizulăG<rziiăForestiereăpentruădosarulătehnic– Anexa 3;ăîmpreun<ăcuăfi群aă
rezumativ<ăaădosaruluiătehnică– Anexa 3a; 

Original  

 - Angajament multianual. Original  

Alte documente   
- DeclaraYiaăpeăpropriaăr<spundereăcuăprivireă laăneîncadrareaă înăcategoriaă
„întreprindere în dificultate” – Anexa 2; 

Original  

- Declara郡ieădeăinactivitateă(FormularulăS1046); Copie  

- Adeverin郡aă deă laă Prim<rieă privindă identificareaă 群iămodulă deă utilizareă aă
terenului agricol – Anexa 13. 

Original  

4. Persoane juridice de drept privat (societ<郡iăcomerciale,ăasocia郡iiăşiăfunda郡iiăconstutite 
în baza OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii,ă cuă modific<rileă 群iă complet<rileă
ulterioare, forme asociative de administrare proprietate în comun – ob群tile,ă
composesoratele,ă asociaYiileă urbarialeă constituite în baza Legii nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Țegii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Țegii nr. 169/1997, 
cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioareă群iăLegii nr. 247/2005, privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,ă cuămodific<rileă 群iă complet<rileă
ulterioare, referitoareă laăunit<郡i deăcult,ăunit<Yiădeă înv<Y<mântă şiă societ<郡iă cooperativeă
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forestiere constituite în baza Legii nr. 1/2005, privindăorganizareaăşiăfuncYionareaăcooperaYiei,ă
cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare etc, persoane juridiceădeYinăoăsuprafaY<ădeăterenă
forestier în indiviziune, persoane juridice care s-au asociat în baza Acordului de asociere 
înăvedereaăacces<riiăm<suriiă15, formeădeăasociereăsimpl<ă- capitolul 1.2.1, lit. c1.2ăşiăc2.2) 
Documente referitoare la forma de organizare a solicitantului   

- Actădeăînfiin郡are/ăconstituire; Copie  

- Statutulăsociet<郡ii/ăăasocia郡iei/ăfunda郡ieiăetc.; Copie  

- Certificată deă înregistrareă laă Oficiulă Na郡ională ală Registruluiă Comer郡uluiă
(ONRC); 

Copie  

- Hot<râreă judec<toreasc<ă privindă înregistrareaă persoaneiă juridiceă pentruă
forme asociative; 

Copie  

- ÎncheiereăprivindăînscriereaăînăRegistrulăAsociaYiiloră群iăFunda郡iilor,ăr<mas<ă
definitiv</ăCertificatădeăînregistrareăînăRegistrulăAsociaYiilorăşiăFundaYiilorăă
(ONGă群iăADI)/ăaăfilialelorăacestora,ădup<ăcaz; 

Copie  

- Încheiereaădeăînscriereăeliberat<ădeăJudec<toriaălaăcareăs-aăf<cutăînscriereaă
Societ<郡iiăAgricole/ăaăfilialelorăacesteia; 

Copie  

- Acordulă deă asociereă înă vedereaă acces<riiă m<suriiă 15/procuraă notarial<ă
pentru cererea cu beneficiari multipli; 

Copie  

- Cartea de identitate/buletinul de identitate a administratorului/ 
reprezentantuluiădesemnată群iăaăîmputernicitului,ădac<ăesteăcazul; 

Copie  

- Pa群aport:ăînăcazulăînăcareătitularulăcereriiădeăsprijinăesteăcet<郡eanăstr<in; Copie  

- Procur<ă notarial<ă prină careă împuternicitulă esteă desemnată reprezentantulă
titularuluiăînărela郡iaăcuăAPIA,ăînăscopulăşiăpentruăperioadaăpentruăcare a fost 
emis<ăîmputernicirea, dac<ăeste cazul; 

Original  

- Dovad<ăcontăbancarăactivăpeăteritoriulăRomâniei. Original  

Documente doveditoare ale dreptului de proprietate supra terenului 
forestier 

  

- Acteădeăproprietateăasupraăterenului,ădup<ăcaz:ătitluădeăproprietate,ăcontractă
de vânzare-cump<rare,ăproces verbal de punere în posesie etc.; 

Copie  

- DeclaraYieăprivindăsitua郡iaăterenuluiăforestieră– Anexa 9. Original  

Documente specifice schemei de ajutor de stat   

- Actul/Hot<râreaăorganuluiădeădecizieăprivindăaccesareaăschemeiădeăajutorăă
deă stat,ă precumă şiă instrumentareaă dosaruluiă tehnic cu desemnarea 
reprezentantuluiă legală (prină careă seă desemneaz<ă împuternicitul legal în 
rela郡iaăcuăAPIA). 
 Înă cazulă asociaYiiloră precizateă laă cap.ă 1.2,ă pct.ă 1,ă lit.ă c)ă dină Ghidul 
solicitantului (cuăexcep郡iaăob群tilor,ăcomposesoratelor,ăasocia郡iilorăurbarialeă
organizate în baza Legii nr. 1/2000,ă cuă modific<rileă 群iă complet<rileă
ulterioareă群iăLegii nr. 247/2005, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare),ă
se va prezenta acordul scris al tuturor membrilor formei asociative pentru 
accesareaă schemeiă deă ajutoră deă stat,ă înă form<ă tabelar<ă careă s<ă conYin<ă
urm<toareleăinformaYii:ă 
- numeăşiăprenume/denumire, 

Original  
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- CNP/CUI, 
- serieăşiănr.ăCI, 
- dataăşiăsemn<tura; 
- Adeverin郡<ă eliberat<ă deă Ocolulă Silvică cuă careă solicitantulă areă încheiată
contractădeăadministrare/prest<riăserviciiăsilviceăpentruăsuprafe郡eleădeăterenă
forestierăpentruăcareăsolicit<ăsprijinăfinanciară– Anexa 8; 

Original  

- AvizulăG<rziiăForestiereăpentruădosarulătehnic– Anexa 3;ăîmpreun<ăcuăfi群aă
rezumativ<ăaădosaruluiătehnică– Anexa 3a; 

Original  

- Angajament multianual. Original  

Alte documente   
- Adeverin郡aă deă laă Prim<rieă privindă identificareaă 群iămodulă deă utilizareă aă
terenului agricol – Anexa 13; 

Original  

- DeclaraYiaăpeăpropriaăr<spundereăcuăprivireă laăneîncadrarea în categoria 
„întreprindere în dificultate – Anexa 2ăînso郡it<,ădup<ăcaz,ădeăurm<toareleă
documente: 

Original  

 Certificat constatator eliberat de Oficiul RegistruluiăComerYuluiăsau 
Extras eliberat deăRegistrulă asocia郡iiloră 群iă funda郡iilor, eliberat cu 
maxim 30 de zile înainte de data depunerii cererii de sprijin; 

Copie 
 

 

 BilanYulăprescurtatăFormularăF10; Copie  

 BilanYulădetaliatăFormularăF10; Copie  

 ContulădeăprofităşiăpierdereăFormularăF20; Copie  

 Formularulă30ă”Dateăinformative”ălaăbilan郡; Copie  

 Formularulă40ă”Situa郡iaăactivelorăimobilizate”; Copie  

 Declara郡ieădeăinactivitateă(FormularulăS1046). Copie  

5. Persoane juridice de drept public cu excep郡ia UAT-lor tratate la punctul 1 

Documente referitoare la forma de organizare a solicitantului   

- Actădeăînfiin郡are/constituireăalăpersoaneiăjuridiceădeădreptăpublic; Copie  

- Statutul persoanei juridice de drept public; Copie  

- Cartea de identitate/buletinul de identitate a/al reprezentantului 
legal/împuternicitului,ădup<ăcaz; 

Copie  

- Procur<ănotarial<ă ăprinăcareă împuternicitulăesteădesemnatăreprezentantulă
titularuluiăînărela郡iaăcu APIA,ăînăscopulăşiăpentruăperioadaăpentruăcareăaăfostă
emis<ăîmputernicirea, dac< este cazul; 

Original  

- Dovad<ăcontăbancarăactivădeschisălaăTrezoreriaăStatului; Original  

Documente doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului 
forestier,ădup<ăcaz 

  

- Acte de proprietate asupra terenului: titlu de proprietate, contract de 
vânzare-cump<rare,ăprocesăverbalădeăpunereăînăposesieăetc.,ădup<ăcaz; 

Copie  
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- Inventarulăbunurilorăcareăalc<tuiescădomeniulăpublică– atestatăprinăHot<râreă
aăGuvernuluiăşiăpublicatăînăMonitorulăOficialăalăRomânieiă(seăvaăataşaăcopieă
dup<ăMonitorulăOficial); 

Copie  

- Hot<râreaă organului de decizie privindă aprobareaă modific<riloră şi/sauă
complet<rilorălaăInventar, cu respectarea prevederilor din OUG nr. 57/2019, 
cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 

Copie  

- În cazul în care terenul forestier urmeaz<ă s<ă fieă înscrisă în Inventarul 
bunurilorăcareăalc<tuiescădomeniulăpublic,ăsolicitantulăvaădepuneăHot<râreaă
organului de decizie de includere în domeniul public a terenului aflat în 
proprietate, cu respectarea prevederilor din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 

Copie  

- DeclaraYieăprivindăsitua郡iaăterenuluiăforestieră– Anexa 9. Original  

Documente specifice schemei de ajutor de stat   

- Actul/Hot<râreaă organuluiă deă decizieă privindă instrumentareaă dosaruluiă
tehnică careă s<ă conYin<ă puncteleă obligatoriiă specificate,ă cuă desemnarea 
reprezentantuluiă legală (prină careă seă desemneaz<ă împuternicitulă legală înă
rela郡iaăcuăAPIA); 

Original  

- Adeverin郡<ă eliberat<ă deă Ocolulă Silvică cuă careă solicitantulă areă încheiată
contractădeăadministrare/prest<riăserviciiăsilviceăpentruăsuprafe郡eleădeăterenă
forestierăpentruăcareăsolicit<ăsprijinăfinanciară– Anexa 8; 

Original  

- AvizulăG<rziiăForestiereăpentruădosarulătehnic– Anexa 3;ăîmpreun<ăcuăfi群aă
rezumativ<ăaădosaruluiătehnică– Anexa 3a; 

Original  

 - Angajament multianual. Original  

Alte documente   

- Adeverin郡aă deă laă Prim<rieă privindă identificareaă 群iămodulă deă utilizareă aă
terenului agricol – Anexa 13; 

Original  

- DeclaraYiaăpeăpropriaăr<spundereăcuăprivireă laăneîncadrareaă înăcategoriaă
„întreprindereăînădificultate”ă– Anexa 2 înso郡it<ădup<ăcazădeăurm<toareleă
documente: 

Original  

 CertificatăconstatatorăeliberatădeăOficiulăRegistruluiăComerYuluiăsauă
Extrasă eliberată deă Registrulă asocia郡iiloră 群iă funda郡iiloră eliberată cuă
maxim 30 de zile înainte de data depunerii cererii de sprijin; 

Copie  

 BilanYulăprescurtatăFormularăF10/ăBilan郡ăFormulară01 Copie  

 BilanYulădetaliatăFormularăF10/Bilan郡ăFormulară01 Copie  

 Contulă deă profită şiă pierdereă Formulară F20/Contul de rezultat 
patrimonial Formular 02 

Copie  

 Formularulă30ă”Dateăinformativeălaăbilan郡”/ăFormularulă03ă”Situa郡iaă
fluxurilorădeătrezorerie”ă 

Copie  

 Formularulă40ă”Situa郡iaăactivelorăimobilizate”/ Situa郡iaăactiveloră群iă
datoriilor financiare - Anexa 40 (conform Ordinului MFP nr. 
1998/2019,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare) 

Copie  

 Declara郡ieădeăinactivitateă(FormularulăS1046). Copie  
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VI.1 ANGAJAMENTEăŞIăDECLARAXII 
 

Subsemnatul ..........................................................................................................................., în calitate 
de.........................................................................., declarăc<ăamăluatălaăcunoştinY<ăurm<toarele: 
1. Pl<YileădeăsilvomediuăsuntăacordateădeYin<torilorădeăterenuriăforestiereădinăFFNă(FonduluiăForestieră
NaYional),ă localizateă peă teritoriulă Românieiă careă îşiă asum<,ă înă modă voluntar,ă angajamenteă deă
silvomediu;ă pl<Yileă deă silvomediuă cuprind doară aceleă angajamenteă careă dep<şesc cerinYeleă
obligatorii relevante prev<zuteădeălegislaYiaănaYional<ăînădomeniulăsilvic sau dreptul intern relevant; 
2. Beneficiarii schemei sunt proprietarii de terenuri forestiere, care pot fi: proprietateă privat<ă aă
persoaneloră fiziceă şiă juridice,ă proprietateă public<ă aă unit<Yiloră administrativ-teritoriale, proprietate 
privat<ă aă unit<Yiloră administrativ-teritoriale,ă precumă şiă proprietateă aă AsociaYiiloră deă proprietariă deă
p<duri; 
3.ă CondiYiileă şiă modalit<Yileă deă acordareă aă sprijinului în cadrul schemei de ajutor „Servicii de 
silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” aferent<ăM<suriiă15ă„Servicii de silvomediu, 
servicii climatice şi conservarea pădurilor„ăSubm<suraă15.1ă„Plăţi pentru angajamente de silvomediu 
suntăprev<zuteăînăfi群aăm<suriiădinăPNDR 2014-2020, Ordinul MADR nr. 1002/2016,  privind aprobarea 
schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, cu 
modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare 群iăGhidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de 
stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 
„Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „plăМi pentru 
angajamente de silvomediu”, din cadrul PNDR 2014 – 2020, ediМia a I-a, sesiunea 4.  
4. Laă nivelulă exploata郡iei agricole apar郡inândă beneficiaruluiă vor fi respectate standardele de eco-
condiYionalitateă stabiliteă înă temeiulă titluluiăVIă capitolulă Iă dinăRegulamentul (UE) nr. 1306/2013 şiă
prev<zuteăînălegislaYiaănaYional<ăconformăOrdinului MADR/MAPP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015, cu 
modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare. 
5.ăLaădepunereaăcereriiădeăsprijinăpentruăschemaădeăajutorădeăstatătrebuieăs<ăprezint conturul general al 
suprafeYeiăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăşi,ădistinct,ăconturulăzoneiădeălinişteă群iăconturulăfiec<reiău.a.ă
propuseăpentruăaăfiăparcurseăcuălucr<riădeăr<rituriăcuăatelajeăînăcadrulăPachetuluiă2, toateăînăproiecYieă
Stereoă70ăDealulăPisculuiă(EPSGă31700),ăşiăîn format electronic shape (extensia .shp), pe suport optic 
(CD),ăînă2ăexemplare.ăSuportulăoptică(CD)ăvaăcon郡ineă群iăurm<toareleăfi群iere:ădbf,ăshx,ăprj,ănecesareă
uneiă localiz<riă群iăpozi郡ion<riăcâtămaiăexacteă群iăprecise.ăUnăconturăvaăfiăformatădinăliniaăexterioar<ăaă
tuturorău.a.ăcareăauălaturiăcomuneăşiăcareăformeaz<ăunătrupăcompact.ăÎnăsituaYiaăînăcareăsuprafaYaăceăfaceă
obiectulăcereriiădeăsprijinăesteăsituat<ă înămaiămulteă trupuriădistincte,ă toateăcontururileădeăacelaşiă tipă
(suprafaY<ăangajat<,ăzon<ădeălinişteă群iău.a.ăpropuseăpentruăaăfiăparcurseăcuălucr<riădeăr<rituriăcuăatelajeă
în cadrul Pachetului 2) vor fi incluse într-unăsingurăfişier.ăFiecareăconturăvaăaveaăcaăatributeăsuprafaYaă
total<ăşiădenumireaăUP şiăaău.a.ăcareăsuntăcuprinseăînăconturulărespectiv.ăÎn cazul u.a. propuse pentru a 
fiăparcurseăcuălucr<riădeăr<rituriăcuăatelajeăînăcadrulăPachetuluiă2ăseăvaărealizaăcateăunăconturăpentruă
fiecareău.a..ăDenumireaăfişieruluiăvaăfiăformat<ădinăcodulădeăidentificareăRUIăalăsolicitantuluiăşiătipulă
suprafeYei,ărespectivă„SA”ăpentruăsuprafaYaăangajat<ă„ZL”ăpentruăzonaădeălinişteăsauă„R”ăpentruău.a.ă
propuseă aă fiă parcurseă cuă lucr<riă deă r<rituriă cuă atelajeă înă cadrulă Pachetuluiă 2.ă Ex:ă
RoxxxxxxxxxxxxxSA.shp.  
Conturulă generală vaă cuprindeă doară suprafe郡eleă careă facă obiectul angajamentului; cele neeligibile, 
încadrateă înă categoriileăgrupaă func郡ional<ăT 1, alte categorii de terenuri decât “p<duri” 群i “terenuriă
destinate împ<duririi”, suprafe郡eleă deă p<duri aflate în litigii, “terenurileă destinateă împ<duririi”ă careă
contribuieălaădep<群ireaăprocentuluiăadmisădeă15șădinăsuprafa郡aăangajat< se exclud din contur. 
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6. Înă cerereaă unic<ă deă plat< (dac<ă esteă cazul)ă voră fiă declarateă toateă parceleleă agricoleă eligibileă 群iă
neeligibile pe care le utilizeaz<ăbeneficiarul;ănedeclarareaăîntregiiăsuprafe郡eăagricoleăutilizateăatrageă
dup<ă sineă sanc郡iuniă conformă art.ă 16ă dină Regulamentul (UE) nr. 640/2014,ă cuă modific<rileă 群iă
complet<rileăulterioare,ăcareăseăaplic<ă群iăsprijinuluiăacordatăînăbazaăcererii deăplat<ăpentruăm<suraă15ă
din anul de cerere respectiv. 
7. Criteriile deăselecYieăpeăbazaăc<roraăcerereaădeăsprijinăvaăparticipaălaăprocesul de selec郡ieăau  
înăvedereăurm<toareleăprincipii: 
Principiulăpreval<riiăfuncМiilorădeăprotecМie: se va acorda prioritate cererilor de sprijin în care ponderea 
p<duriloră încadrateă înă tipulă func郡ională T IIă înă totală suprafa郡aă angajat<ă esteă maiă mare,ă pondereaă
reprezentat<ă deă Indicatorulă „Pondereaă p<duriloră situateă înă tipulă func郡ională T II în total suprafa郡<ă
angajat< (PpTII)” 
 1) PpTII>75%              40 p 
 2) 50șŢPpTII≤75ș  30 p 
 3) 25ș≤PpTII≤50ș  20 p 
Principiul zonelor prioritare :ăseăvaăacordaăprioritateăp<durilorăsituateăînăzoneăcuăînalt<ăvaloareă群iăcareă
asigur<ăserviciiăecosistemiceăcriticeăpentruăprotec郡iaăsolului,ăaăapeiă群iăaăbiodiversit<郡ii,ăprinăprioritizareaă
grupeloră群iăsubgrupelorăfunc郡ionaleărelevante 
1) Păduri încadrate în Grupa I funcМională >75% 
P<duriăîncadrateăînăsubgrupeleă1.3ă群i/sau1.5  40 p 
P<duriăîncadrateăînăsubgrupeleă1.1ă群i/sauă1.2  30 p 
2) 50%< Păduri  încadrate în Grupa I funcМională ≤75% 
P<duriăîncadrateăînăsubgrupele1.3ă群i/sauă1.5  30 p 
P<duriăîncadrateăînăsubgrupele1.1ă群i/sauă1.2  20 p 
3) 25%≤Păduri încadrate în Grupa I funcМională ≤50% 
P<duriăîncadrateăînăsubgrupele1.3ă群i/sau 1.5  20 p 
P<duriăîncadrateăînăsubgrupele1.1ă群i/sauă1.2  15 p 
Principiulăpropriet<Мii:  
Se va acorda prioritate solicitărilor depuse de deМinătorii de pădure persoane fizice sau asociaМii ale 
acestora 20 p 
Conform OMAPPM nr. 1672/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, 
cuămodific<rileă群iăcomplet<rile ulterioare, definiYiileătermenilorăexpuşiămaiăsus,ăsuntăurm<toarele: 
T I – p<duriăcuăfuncYiiăspecialeăpentruăocrotireaănaturii,ăpentruăcare,ăprinălege,ăesteăinterzis<ăoriceăfelă
de exploatare de lemn sau de alte produse,ăf<r<ăavizulăAcademieiăRomâne; 
T II  – p<duriăcuăfuncYiiăspecialeădeăprotecYieăsituateăînăstaYiuniăgreleăsubăraportăecologic,ăprecumăşiă
arboreteleă înă careă nuă esteă posibil<ă sauă admis<ă recoltareaă deămas<ă lemnoas<,ă impunându-se numai 
lucr<riăspecialeădeăconservare. 
GrupaăIăfuncYional< – P<duriăcuăfuncYiiăspecialeădeăprotecYieăcuăurm<toareleăsubgrupe: 
o Subgrupa 1.1 – P<duriăcuăfuncYiiădeăprotecYieăaăapelor; 
o Subgrupa 1.2 – P<duriăcuăfuncYiiădeăprotecYieăaăsolului; 
o Subgrupa 1.3 – P<duriă cuă funcYiiă deă protecYieă contraă factoriloră climaticiă şiă industrialiă

d<un<tori; 
O Subgrupa 1.5 – P<duriă deă interesă ştiinYifică şiă deă ocrotireă aă genofonduluiă şiă ecofonduluiă

forestier.  
8.ăÎnăcazulăconstat<riiăunorănereguli/fraude,ăAPIAăîntreprindeădemersurileănecesareărecuper<riiăsumeloră
acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cuă modific<rileă 群iă
complet<rileăulterioare şiăprevederilorăO.U.G. nr. 66/2011, cuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare.ă 
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9. Nuăseăacord<ăniciăoăplat<ădac<ăseăstabile群teăc<ăauăfostăcreateăartificialăcondiYiiăpentruăobYinereaăpl<Yiloră
aferenteăschemeiădeăajutor,ăcuăscopulădeăaăobYineăunăavantajăcontrarăobiectivelorăm<surii,ăconformăart.ă
60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. 
10. Structurile de control de la nivelul MADR, APIA, AFIR, MAP, ComisieiăEuropene,ăCurYiiă deă
ConturiăEuropene,ăCurYiiădeăConturiăaăRomânieiăşiăalteăstructuriăcompetenteăauădreptulădeăaăverificaă
informaYiileădinădosarele cererii de sprijin 群i a cererilor de plat< precumă群iăaădocumentelorăaflateăînă
leg<tur<ăcuăaceastaăinclusivădovezileăprivindăefectuareaăpl<郡iloră(conformăart.ă47-48 din Regulamentul 
UE nr. 1306/2013).                               
11. Sunt de acord ca datele din cererea de sprijin/plat< şiădocumenteleăanexateăs<ăfieăintroduseăînăbazaă
deădateăadministrat<ădeăAPIA,ăverificateăşiătransmiseăautorit<Yilorăresponsabileăînăvedereaăelabor<riiădeă
studiiăstatisticeăşiăevalu<riăeconomice. 
12. Sunt de acord ca datele prev<zuteălaăart.ă111ădinăRegulamentul (UE) nr. 1306/2013 înăleg<tur<ăcuă
beneficiariiăpl<郡ilorăs<ă fieăpublicateăex-post anual pe site-ulăAPIAă群iăs<ăpoat<ăfiăprelucrateădeăc<treă
organismeădeăaudită群iădeăinvestigareăaleăUniuniiă群iăaleăstatelorămembreăînăvedereaăprotej<riiăintereseloră
financiareăaleăUniunii,ăpotrivităprevederilorăart.ă113ădinăacela群i regulament. 
13. Laădepunereaăcereriiădeăsprijinăsauăaămodific<rilorăaduseăacesteia,ătrebuieăs<ăprezintădocumenteleă
necesare care dovedesc dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere. Aceste documente trebuie 
s<ăfieăîncheiateăînainteaădepuneriiăcereriiădeăsprijin;ăInăcazulăînăcareădup<ădepunereaăcereriiădeăsprijină
auăintervenitămodific<riăaleăinformaYiilorădeclarateă(înătermenădeă15ăzileăcalendaristice,ăleăcomunicăînă
scris la APIA, dar pân<ălaăfinalizareaăsesiuniiădeădepunereăaăcereriiădeăsprijin).  
14. Nerespectarea criteriilor de eligibilitate,ăcerin郡elorăobligatoriiărelevanteă群i/sauăaăcerin郡elorăspecifice 
schemei de ajutor de stat atrageă dup<ă sineă aplicareaă deă sanc郡iuniă laă sumaă cuvenit<ă deă plat<ă înă
conformitateăcuăordinulădeăsanc郡iuniăaprobatăprinăordinădeăministru. Înăcazulăînăcare,ădup<ăefectuareaă
pl<郡iiăsuntădepistateăneconformit<郡i,ăcerereaădeăplat<ăvaăfiăreistrumentat< 群iăvorăfiărecuperateăsumeleă
necuvenite. 
15. Cunoscândăc<ăfalsulăînădeclaraYiiăseăpedepseşteăconformăLegii nr. 286/2009 privind Codul penal, 
cuă modific<rileă 群iă complet<rile ulterioare,ă dateleă înscriseă înă formularulă cereriiă deă sprijină şiă înă
documentele anexate sunt reale, corecte, complete. 
 
În cazul în care voi fi selectat, m<ăangajez: 

 
- s<ădepunăanualăoă singur<ăcerereădeăplat< înăperioadaăstabilit<ăconformă legisla郡ieiă înăvigoareă 群iă s<ă
respectăcerin郡eleădeăeligibilitate,ăcerin郡eleăspecificeăsiăcerin郡eleăobligatoriiărelevanteăpeătoat<ăperioadaă
de angajament, începând cu data de 01.01 a anului în care amădepusăcerereaădeăsprijn,ăcareăreprezint<ă
群iăprima cerereaădeăplat<ădin cadrul angajamentului; 
- s<ăprezint la depunerea solicit<rilorădeămodificareăa suprafeYelorădin cererea deăplat< documentele 
necesare care dovedesc dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere. Aceste documente trebuie 
s<ăfieăîncheiateăînainteaădepuneriiămodific<rilorăcererii de plat<;  
- s<ăfurnizezătoateăinformaYiileăsolicitateădeăc<treăAPIAăînătermeneleăstabiliteădeăaceastaînăleg<tur<ăcuă
cerereaădeăsprijin/plat<;ă 
- înăcazulăînăcareărefuzăcontrolulălaăfa郡aăloculuiăaăsuprafe郡elorădeăterenăforestier,ăcerereaădeăsprijin/plat< 
vaă fiă respins<ă de laă plat<,ă cuă excep郡iaă cazuriloră deă for郡<ămajor<ă 群iă aă circumstan郡eloră excep郡ionale,ă
conform art. 59 alin. 7 din Regulamentul UE nr. 1306/2013, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare.  
 
Semn<turaătitularăcerereă/ăreprezentant,ăadministratorădesemnată/ăîmputernicit 
................................ 
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Numeăşiăprenumeăînăclarăîmputernicit:.......................... 
 
Data.......................... 
 
 
 Centrulăjude郡ean APIA: Cerereaăprelucrat<: 

 
NumeleăşiăprenumeleăoperatoruluiăAPIA:ă 
 
Dataăşiăsemn<tura:ă 
 
Numele şiăprenumeleăverificatoruluiăAPIA: 
 
Dataăşiăsemn<tura:ă 

Controlulăvizualăaăfostărealizată(seăbifeaz<ăcodulă
controlului vizual):     
                     A                                 B     
Numeleăşiăprenumele funcYionaruluiăAPIAăcareă
realizeaz<ăcontrolul vizual *): 
*) (acelaКi funcМionar care a primit cererea de sprijin)                                                          
 
 
Dataăşiăsemn<tura: 
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VI.2. ANGAJAMENT multianual  M 15 (seăsemneaz<ăodat<ăcuăcerereaădeăsprijin,ădoarăînăprimulăanădeă
angajament) 

  
 

Subsemnatul ..............................................................................................................................................., în 
calitate de ....................................................., cunoscândăprevederileă şiă sancYiunileăprev<zuteădeă art.ă 322ă
Cod penal pentruădeclaraYiiănecorespunz<toareăadev<rului,ăamăluatălaăcuno群tint< 群iăm<ăangajezăs<ărespectă
urm<toarele: 
 
1. Condi郡iile de eligibilitate *):  Suprafa郡aăminim<ăpentruăcareăseăîncheieăangajamentulăesteădeăcelăpu郡ină100ăha.  

 Suprafa郡aă trebuieă s<ă fac<ă parteă dintr-un amenajament silvic în vigoare; în cazul în care 
amenajamentulănuăesteă înăvigoareăpeă toat<ăperioadaăangajamentuluiăasumatăvoluntar,ăvoiă
faceădemersurileăpentruăîntocmireaăunuiănouăamenajamentăastfelăîncâtăs<ăasigurăcontinuitateaă
gestion<riiăprintr-unăamenajamentă silvică aă suprafe郡eloră aflateă subăangajamentăpeă întreagaă
durat<ăaăangajamentului. 

 Facăobiectulăaplic<riiăm<suriiăterenurileăacoperiteăcuăp<duriăsiăterenuriădestinateăîmp<duririiă
sau reîmp<duririi,ăcuăexcep郡iaăsuprafe郡elorăîncadrate înătipulăIăfunc郡ională(TăI),ăcuăcondi郡iaă
caăterenurileădestinateăîmp<duririiăsauăreîmp<duririiăs<ănuăreprezinteămaiămultădeă15șădină
suprafa郡aăangajat<. 

 Suprafe郡eleăcareăfacăobiectulăangajamentuluiătrebuieăidentificateăîn format electronic. 
 Beneficiarulă trebuieă s<ă fieă de郡in<torulă uneiă suprafe郡eă deă terenă forestieră dină cadrulă FFN,ă

localizat< pe teritoriul României. 
 s< men郡ină angajamentulă deă silvo-mediu pentru o perioada de 5 ani, de la data semn<rii 

acestuia. 
 s< nuă mic群oreză suprafa郡aă determinat<ă dină primulă ană deă angajamentă pentruă pachetulă 1ă

(suprafa郡aărezultat<ăînăurmaătuturorăcontroalelor)ăpeăîntreagaăperioad<ăaăangajamentului.ă 
 s< respectăcerin郡eleăspecifice pachetelor de silvo-mediu pentru care aplic. 
 s<ăde郡inăunăcontractădeăadministrareă/ăprest<ri servicii silvice cu un ocol silvic autorizat. 
 s< particip cu toat< suprafa郡<ăde郡inut< într-oăunitateădeăproduc郡ieă群i/sauăprotec郡ie. 
 solicitantul nu trebuieăs<ăse afle în categoria ”întreprindere în dificultate”. 
 

*) Detaliile privind modul de implementare a condiМiilor se regăsesc în textul Ghidului solicitantului aplicabil pentru sesiunea 
4. 
 
Data:                                                                                     
Semn<tura titular cerere / reprezentant, administrator desemnat / împuternicit:      
 
 
2. Cerin郡eleă obligatoriiă relevanteă prev<zuteă deă legeaă na郡ional< a p<durilor sau de dreptul intern 
relevant: 
 
Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniКte 
Beneficiarulă esteă obligată caă peă toat<ă perioadaă deă angajamentă s<ă respecteă cerin郡eleă obligatoriiă relevanteă
prev<zuteădeălegisla郡iaăna郡ional<ăsilvic<ăsauădeădreptulăinternărelevantăreferitoareălaăexecutareaălucr<rilorădeă
extragereăaămaterialuluiălemnosăprinăt<ieriădeăigien<,ăr<rituri,ăt<ieriădeăconservareă群iăregenerare. 
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Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri 
Beneficiarulă esteă obligată caă peă toat<ă durataă deă angajamentă s<ă respecteă cerin郡eleă obligatoriiă relevante 
prev<zuteădeălegisla郡iaăna郡ional<ăsilvic<ăsauădeădreptulăinternărelevant referitoareălaăexecutareaălucr<rilorădeă
extragere a materialului lemnos cu atelaje din u.a. selectate voluntar. 
 
Data:                                                                                     
Semn<turaătitular cerere / reprezentant, administrator desemnat / împuternicit:      
 
 
3.ăCerin郡eleăspecificeăpachetelor **) : 
 
Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniКte 

 Fiecareăsolicitantăalăsprijinuluiăfinanciarădelimiteaz<ăoăzonaădeălini群teăcompact<ădeăcelăpu郡ină20șă
dinătotalulăsuprafe郡eiăeligibileăangajate,ădelimitat<ăprinălimiteăparcelare/subparcelare.ă(ÎnăsituaYiaăînă
careăsolicitantulădeYineăînăproprietateăterenuriăforestiere situate în mai multe UP-uri (administrate de 
acelaşiăocolăsilvicăsauădeăocoaleăsilviceădiferite),ădelimitareaăzoneiădeălinişteăcompacteădeăminimumă
20șăseăvaăasiguraălaănivelulăfiec<reiăUP). 

 Zonaădeălinişteăcompact<ădinăcadrulăuneiăUP nu poate aveaăoăsuprafa郡<ămaiămic<ădeă20 ha. 
 Ină cadrulă zoneloră deă lini群te,ă pentruă perioadaă deă angajament,ă voră fiă permiseă doară lucr<riă deă

împ<durire,ă ajutorareaă regener<riloră naturale,ă între郡inereă aă culturiloră 群iă aă semin郡i群uriloră pân<ă laă
realizareaă st<riiă deă masiv, descople群iri,ă degaj<ri,ă depresajeă siă cur<郡iri,ă precumă 群iă lucr<riă deă
reconstruc郡ieăecologic<ăcareăseăcontinu<ădinăperioadaăpremerg<toareăangajamentului.ă(Înăcazulăînă
careăpeăperioadaădeăaplicareăaăangajamentuluiăînăcadrulăzoneiădeălini群teăaparăfenomeneăcare impun 
recoltarea de produse accidentale I sau II pe o suprafata mai mica de 50%, lemnul afectat va fi extras 
înăcondi郡iileălegii.ăInăcazulăinăcareăsuprafa郡aăpeăcareăaparăfenomeneăcareăimpunărecoltareaădeăproduseă
accidentale I sau II este de cel putin 50%, angajamentul se incheie fara a fi necesar< rambursarea 
sprijinului primit anterior in cadrul angajamentului.) 

 Peăsuprafa郡aădinăangajamentăcareănuăfaceăobiectulăconstituiriiăzoneiădeălini群teăseăpotăexecutaălucr<rileă
prev<zuteădeăamenajamentulăsilvic,ăavându-seă înăvedereăcaăpeăperioadaăangajamentuluiăs<ănuăseă
intervin<ăcuălucr<riămaiămultădeăoădat<ăpeăaceea群iăunitateăamenajistic<,ăcuăexcep郡iaăcazuluiăînăcareă
esteănecesarăs<ăseăefectuezeă lucr<riădeă împ<durire,ăajutorareaăregener<rilorănaturale,ă între郡inereăaă
culturiloră群iăaăsemin郡i群urilorăpân<ălaărealizareaăst<riiădeămasiv,ădescople群iri,ădegaj<ri,ădepresajeăsiă
cur<郡iri.ăÎnăsitua郡iaăinăcareăpeăsuprafa郡aăuneiăunit<郡iiăamenajisticeădinăafaraăzoneiădeălini群teăareălocă
un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II, lemnul afectat va fi extras în 
condi郡iileălegii. 

 Înă situa郡iaă înăcareăpentruăsuprafa郡aă angajat<,ă înăafaraăzoneiădeă lini群te,ă existaăunit<郡iă amenajisticeă
încadrateă înă tipulă func郡ională TII,ă pentruă careă înă amenajamentă suntă prev<zuteă lucr<riă speciale de 
conservare,ăacesteălucr<riăseăvorăaplica,ăcuăexcep郡iaărecolt<riiădeămas<ălemnoas<. 

 Pentruăaplicareaăpachetuluiă1ăseăvaăaveaăînăvedereăcaăpân<ălaăexpirareaăamenajamentuluiă(sauăînă
cazulă înăcareăangajamentulăseă întindeăpeăperioadaăaădou< amenajamente,ăpân<ă laăexpirareaăceloră
dou<ăamenajamenteăsilvice)ăvolumulăr<masădeărecoltatăprinăt<ieriădeăconservareăpeătoataăsuprafa郡aă
dinăangajamentăs<ăfieăegalăcuăcelăpu郡inăcinciăposibilit<郡iăanualeădeărecoltareăaămaseiălemnoaseăprină
t<ieriădeăconservareăprev<zute în amenajamentul /amenajamentele silvice (cumulate). 
 

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri 
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Pachetul 2 poate fi aplicat doar înăcombina郡ieăcuăPachetulă1. 
 Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizeaz< unit<郡ileă amenajistice pe care urmeaz< s< 

efectueze r<rituri cu atelaje pe toat< perioada de angajament. Unit<郡ileăamenajisticeăselectateătrebuieă
s< se reg<seasc< în planul lucr<rilor de îngrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, înăsec郡iuneaă
r<rituri. Suma suprafe郡elorăunit<郡ilorăamenajisticeăselectateănuăpoateădep<群iăjum<tateădinăsuprafa郡aă
total< a unit<郡iloră amenjisticeă precizateă în planul lucr<rilor de îngrijire a arboretelor din 
amenajamentul silvic, înăsec郡iuneaăr<rituri.ăSuprafa郡aăanual< pentru care se poate solicita sprijin este 
deă20șădinăsuprafa郡aăselectat< (+/-10%). 

 Adoptând acest pachet, solicitantul sprijinului se angajeaz< s< contracteze sau s< efectueze lucr<rile 
decolectareăaămaterialuluiălemnosăfolosindăexclusivăatelajeălaăopera郡iileădeăadunat,ăscosă群iăapropiată
peăsuprafa郡aăparcursaăcuăr<rituri ce face obiectul angajamentului, pân< la platforma primara (punct 
de colectare a materialului lemnos). Lucr<rile de colectare trebuie s< cuprind< celăpu郡inăopera郡iaădeă
adunată群iăunaăsauăamândou< din opera郡iileădeăscosă群iăapropiat.ăDistan郡aădeăcolectareăpentruăcareăseă
solicit< sprijin trebuie sa fie de minimum 100 m, iar cea maxim< de 2000 m. Atelajele vor fi folosite 
avându-se în vedere ca volumul arborelui mediu colectat s< fie de cel mult 0,3 m3. 

 
Beneficiarii sub-m<surii 8.1 Împ<durireaă 群iă creareaă deă suprafe郡eă împ<durite vor putea aplica pentru 
subm<sura 15.1 Pl<郡iă pentruă angajamenteă deă silvo-mediu numai dup< executarea ultimei lucr<ri de 
între郡inereăaăplanta郡iei,ăconsideratămomentulăînchiderii st<rii de masiv, prev<zut< înăcadrulăfi群eiăsub-m<surii 
8.1. 
 
** ) Detaliile privind modul de implementare a cerinМelor se regăsesc în textul Ghidului solicitantului aplicabil pentru sesiunea 
4. 
 
 
Data:    
Semn<turaătitular cerere / reprezentant, administrator desemnat / împuternicit:      
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VI.3ăANGAJAMENTEăŞIăDECLARAXIIă– NORMEăPRIVINDăECOCONDIXIONALITATEA 
 
 
Subsemnatul ..............................................................................................................., în calitate de 
..............................................ă declară c<ă amă fostă informată cuă privireă laă obligativitateaă respect<rii 
normelor privindăecocondiYionalitateaăconformăOrdinului MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54 
din 2015, cuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare şiăm<ăangajezăs<ăleărespectăpeăîntreagaăexploataYie.ă 
 
M<ăangajezăs<ădeclarătoateăanimaleleăexistenteăînăcadrulăexploataYiei/gospod<rieiăşiăcodul/codurileă
deă exploataYieă cuă careă suntă înscriseă înăRegistrulăNa郡ională ală Exploata郡iiloră administrată deă c<treă
AutoritateaăNaYional<ăSanitar<ăVeterinar<ăşiăpentruăSiguranY<ăAlimenteloră(ANSVSA).   
 
M<ă oblig s<ă asigură accesulă inspectoriloră APIA,ă AFIR,ă ANSVSAă şiă aiă Autorit<Yiiă NaYionaleă
Fitosanitare (ANF) pentruăverificareaărespect<riiănormelorăprivindăecocondiYionalitatea. 
 
Domeniul:ățediu,ăschimb<riăclimatice,ăbuneleăcondiYiiăagricoleăaleăterenurilor 
 
Ap< 
SMR 1   - ProtecYiaăapelorăîmpotrivaăpolu<riiăcuănitraYiăproveniYiădinăsurseăagricole 
GAEC 1 - Crearea/menYinereaăbenzilorătamponă(fâşiilorădeăprotecYie)ăînăvecin<tateaăapelorădeăsuprafaY< 
GAEC 2 - Respectareaăproceduriiădeăautorizare,ăînăcazulăutiliz<riiăapeiăpentruăirigaYiiăînăagricultur< 
GAEC 3 - ProtecYiaăapelorăsubteraneăîmpotrivaăpolu<riiăcuăsubstanYeăpericuloaseăenumerate în anexa la 
Directiva 80/68/CEE înăversiuneaăacesteiaăăaflat<ăînăvigoareăînăultimaăziăaăvalabilit<Yiiăsale 
   
Solăşiăstocădeăcarbon 
GAEC 4 - Acoperireaăminim<ăaăsolului 
GAEC 5 - Gestionareaăminim<ăaăterenuluiăcareăs<ăreflecteăcondiYiileălocaleăspecificeăpentruălimitareaăeroziunii 
GAEC 6 - MenYinereaăniveluluiădeămaterieăorganic<ădinăsol,ăinclusivăinterdicYiaădeăaăincendiaămiriştileăarabile 
 
Biodiversitate 
SMR 2 - Conservareaăp<s<rilorăs<lbatice 
SMR 3 - Conservareaăhabitatelorănaturaleăşiăaăspeciilorădeăflor<ăşiăfaun<ăs<lbatic< 
 
Peisaj,ănivelulăminimădeăîntreYinere 
GAEC 7 - Men郡inereaăparticularit<Yilorăpeisajelor,ăincluzândăarboriiăînăaliniament,ăînăgrupăsauăizolaYiă群iă
teraseleăexistenteăpeăterenulăagricol,ăinclusivăinterzicereaăt<ieriiăgardurilorăviiăşiăaăarborilorăînăperioadaădeă
reproducereăşiăcreştereăaăp<s<rilorăs<lbatice,ăluândăm<suriăpentruăevitareaăinstal<riiă群iăextinderiiăspeciilor 
de plante invazive pe terenul agricol 
 
Domeniul:ăS<n<tateăpublic<,ăs<n<tateaăanimalelorăşiăs<n<tateaăplantelor 
 
SiguranYaăalimentar< 
SMR 4 - Principiiă şiă cerinYeă generaleă aleă legislaYieiă alimentareă şiă proceduriă înă domeniulă siguranYeiă
produselor alimentare 
SMR 5 – Interzicereaă utiliz<riiă anumitoră substanYeă cuă efectă hormonală sauă tireostatică şiă aă substanYeloră
betaagonisteăînăcreştereaăanimalelor 

file:///C:/Users/landrone/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/ramona.zottacherascu/AppData/Local/Microsoft/Windows/sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp132456/12017302.htm
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Identificareaăşiăînregistrareaăanimaleloră*) 
SMR 6 – Identificareaăşiăînregistrareaăsuineloră 
SMR 7 – Identificareaăşiăînregistrareaăbovinelor 
SMR 8 – Identificareaăşiăînregistrareaăanimalelorădinăspeciileăovin<ăşiăcaprin< 
 
Bolile animalelor 
SMR 9 – Prevenirea,ăcontrolulăşiăeradicareaăanumitorăformeădeăencefalopatiiăspongiformeătransmisibileă
(EST) 
 
Produse de protecYieăaăplantelor 
SMR 10 – IntroducereaăpeăpiaY<ăaăproduselorădeăprotecYieăaăplantelor 
 
Domeniul:ăBun<stareaăanimalelor 
 
Bun<stareaăanimalelor 
SMR 11 - NormeăminimeăprivindăprotecYiaăviYeilor 
SMR 12 - NormeăminimeădeăprotecYieăaăporcinelor 
SMR 13 - ProtecYia animalelorădeăferm< 
 
 

*) BeneficiariiăcareădeYinăanimaleătrebuieăs<ăprezinteăînămodăobligatoriuăcopiaăcarduluiăexploataМiei,ăiarăînăcazulă
înă careă fermierulă nuă deМineă cardă deă exploataМie,ă trebuieă s<ă prezinteă adeverinМaă eliberat<ă deă c<treămediculă
veterinar deăliber<ăpractic<ăîmputernicit,ădinăcareăs<ărezulteăcodulăexploataМieiăînscriseăînăRNEăvalabilălaădataă
depuneriiăcereriiăuniceădeăplat<.  
 

Data:                                                                                                                
Semn<tur< titular cerere / reprezentant, administrator desemnat / împuternicit:     
 
 
 
 
Not<:  SolicitanYiiă M15ă careă auă depusă cerereă unic<ă deă plat<ă 群iă auă solicitată sprijină pentruă

schemele/m<surileăgestionateăprinăcerereaăunic<ădeăplat<ăauă semnată angajamentul privind 
normele de ecocondi郡ionali tate (anexa cererii unice). Acesta se va lua  înăconsiderareăşiăînăcazulă
M15, nemaifiind necesar< anexarea la cererea de sprijin M15.  Solicitan郡iiă M15ă careă auă depusă cerereă unic<ă deă plat<ă f<r<ă s<ă soliciteă sprijin pentru 
schemele/m<surileă gestionateăprină cerereaăunic<ădeăplat<ă voră semna prezentul angajament 
anex< cererii de sprijin M15. 
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Anexa 1a – InstrucМiuniădeăcompletareăaăformularuluiăcereriiădeăsprijin 
 
 

INSTRUCXIUNIăDEăCOMPLETARE A FORMULARULUI CERERII DE SPRIJIN 
sesiunea 4/2021 

pentru Schema de ajutor de stat 
„Serviciiădeăsilvomediu,ăserviciiăclimaticeăКiăconservareaăp<durilor”, 

aferent<ăM<suriiă15ă„Serviciiădeăsilvomediu,ăserviciiăclimaticeăКiăconservareaăp<durilor”, 
Subm<suriiă15.1ăă„Pl<Мiăpentruăangajamenteădeăsilvomediu”  dinăcadrulăProgramuluiăNa郡ionalădeă

DezvoltareăRural<ă2014-2020 
 

Câmpurileăaferenteăcaseteiăgriădeăpeăprimaăpagin< suntăcompletateădeăc<treăfuncYionarulădeălaăCJăAPIAăcareă
primeşteăformularulăcereriiădeăsprijin.ăAcesta,ădup<ăverificareaăcererii deăsprijin,ăcompleteaz<ăşiăchenarulăgriă
deăpeăultimaăpagin<ăşiăcertific<ăefectuareaăcontroluluiăvizualăprinădat<ăşiăsemn<tur<.ă 
Cerereaădeă sprijină esteă înregistrat<,ă cuănum<ră 群iă dat< în Registrul general de intrare – ie群ireă alăCJ APIA 
(acestea se înscriu 群iăînăcâmpulă,,Nr.ă群iădat<ădeăînregistrareăcerereădinăRegistrul general de intrare- ie群ireăală
CJăAPIA”), precumă群iăînăRegistrulăde intrare – ie群ire, special creatălaănivelulăserviciuluiăcareăgestioneaz<ă
M<suraă15 pentruăcererileădeăsprijin/plat<ă(acesteaăseăînscriuă群iăînăcâmpul ,,Nr.ă群iădat<ădeăînregistrareăcerereă
din Registrul de intrare-ie群ireă M15”). În câmpul,,ŞTAMPILAă (dataă primiriiă cereriiă deă plat<ă laă Centrulă
JudeYeanăAPIA)”,ăseăvaăaplicaă群tampilaăAPIAăcuădata. 
  
Codul unic de identificare al solicitantului din Registrul unic de identificare-RUI, element component al 
SistemuluiăIntegratădeăAdministrareăşiăControlă(IACS),ăesteăatribuităoăsingur<ădat<ădeăc<treăAPIA,ăfiindăună
num<răunicădeăidentificareăpentruăfiecareăsolicitant, generat de sistemul electronic de înregistrare, conform 
Ordinului MADR nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de 
identificare în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună. Acesta se va 
menYineă înă toateă cererileă adresateă APIA/AFIRă sauă celorlalteă instituYiiă aflateă înă coordonareaă sauă
subordonareaăMinisteruluiăAgriculturiiăşiăDezvolt<riiăRuraleă(M.A.D.R.),ădup<ăcaz. 
 

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT 
Solicitantul persoan< fizic<  
Completeaz<ăcâmpurile: numele (01)/prenumele (02) şi codul numeric personal – CNP (03). CodăYar<ăşiă
num<răactădeăidentitateă(paşaport) (04) – completatădeăc<treăsolicitantulăcareănuăareăcet<Yenieăromân<,ădară
care este proprietar de teren forestier localizat pe teritoriulăRomâniei,ăastfel:ăcodulăY<riiădinăcareăprovineă
(ex. Germania–DE),ăurmatădeănum<rulăpaşaportului.ă 
Înă cazulă înă careă solicitantulă nuă aplic<ă personal,ă ciă prină intermediulă unuiă împuternicit, acestaă dină urm<ă
completeaz<ăcerereaădeăsprijin/plat<,ăcâmpurileă(01) – (04), cu datele de identificare ale titularului de cerere. 
 
Înă cazulă cereriiă deă sprijină cuă solicitan郡iă multipliă persoaneă fiziceă careă de郡ină terenă forestieră înă
indiviziune,ăseăcompleteaz<ăcâteăunătabelăpentruăfiecareăcoproprietar. În acest sens, la rubrica I - Date 
de identificare solicitant, Persoane fizice seăînscriuănumele,ăprenumeleă群iăCNP-urile tuturor propietarilor 
aflaYiăînăindiviziune,ăiarălaărubricile privindăcooordonateleăbancare,ădateleăreprezentantuluiăîmputernicită群iă
adresa de domiciliu se înscriu datele persoanei împuternicite. 
Cerereaădeăsprijin/plat<ăvaă fiăcompletat<ă 群iădepus<ădoarădeăc<treă împuternicit, pentruă întreagaăsuprafa郡<ă
deYinut<ădeăcoproprietari.ăCerereaădeăsprijină群iăangajamentele se semneaz<ădeăc<treăîmputernicit. 
Cererea deăsprijin/plat<ăesteăpeăID/RO......-ul persoanei împuternicite. 
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În cazul asocierii simple între persoane fizice, în baza Acordului de asociere în vederea acces<rii  
m<suriiă 15,ă înăcerereaădeă sprijin/plat<,ă laă rubrica I - Date de identificare solicitant, Persoane fizice se 
înscriu numele, prenumele 群iă CNP-urile tuturor persoanelor fizice proprietari,ă membriă asociaYi,ă iară laă
rubricileăprivindăcoordonateleăbancareă群iăadresaădeădomiciliuăseăînscriuădateleăpersoaneiăfizice împuternicite.  
Cererea de sprijin/de plat<ăseădepuneălaăAPIAădeăc<treăîmputernicitulămembrilorăasociaYi,ăpe ID/RO......-ul 
s<u, pentruăîntreagaăsuprafa郡<ăînscris<ăînăAcord. 
Împuternicitulăpoateădesemnaăunăreprezentantăprinăprocuraănotarial<. 
 
SolicitanМii persoaneăjuridiceăКiăPFAă(persoaneleăfiziceăautorizate)ă/ăÎIă(întreprindereaăindividual<)ă/ăÎFă
(întreprindereaăfamilial<) 
Completeaz<ăcâmpurile: denumire persoan<ăjuridic</PFA/ÎI/ÎF (05) – de ex: S.C. Agroxxxxyyyyy S.A., 
cod unic de identificare (CUI) (06) pentruă societ<Yileă înregistrateă laă Oficiulă Na郡ională ală Registruluiă
ComerYuluiă sauă Codul fiscal (CF) (06) pentruă alteă societ<Yi, num<ră deă înregistrareă înă Registrulă
ComerМului/RegistrulăasociaМiilorăКiăfundaМiilor/Registrulăsociet<Мilorăagricoleă(07),ănumeă(08) / prenume 
(09) şiăCNP (10) administrator/reprezentant desemnat / persoanaă fizic<ăautorizat< /  întreprinz<torulă
persoan<ăfizic<ătitular<.  
 
Înă cazulă cereriiă deă sprijină cuă solicitan郡iă multipliă persoaneă juridiceă careă de郡ină teren forestier în 
indiviziune, seăcompleteaz<ăcâteăunătabelăpentru fiecare coproprietar. 
Inăcerereaădeăsprijin/plat<,ălaărubrica I - Date de identificare solicitant, Persoane juridice se înscriu datele 
tuturoră persoaneloră juridiceă aflateă înă indiviziune:ă denumire,ă CUI,ă numeleă 群iă prenumeleă 群iă CNPă
administrator/reprezentantălegal.ăLaărubricileăprivindăcooordonateleăbancareă群iăsediulăsocialăseăînscriuădateleă
persoanei juridice împuternicite. 
Cerereaă deă sprijin/plat<ă vaă fiă completat<ă 群iă depus<ă doară deă c<treă persoanaă juridic<ă împuternicit<,ă prină
reprezentantul/administratorulăs<uălegal,ăpentruăîntreagaăsuprafa郡<ădeYinut<ădeăcoproprietari.ă 
Cerereaădeăsprijin/plat<ăesteăpeăID/RO......-ul persoanei juridice împuternicite. 
 
Conform art. 7 alin. (1) 群i (2) din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cuă modific<rileă şiă
complet<rile ulterioare, persoanele fizice autorizate-PFA, întreprinderile individuale –ÎI  şi cele familiale-
IF  auă obligaYiaă s<ă soliciteă înregistrareaă înă Registrulă ComerYuluiă şiă autorizareaă funcYion<riiă înainteă deă
începereaăactivit<Yii.ăAceste forme de organizare nu auăpersonalitateăjuridic<, deşiăprezint<ăCUI. 
 
Înă cazulă înă careă persoanaă fizic<ă autorizat<ă şiă întreprinz<torulă persoan<ă fizic<ă titulară ală întreprinderiiă
individuale (administratorul/reprezentantul desemnat) aplic<ăprinăintermediulăunuiăîmputernicit, acesta 
completeaz<ăcerereaădeăsprijinăcuădateleădeăidentificareăaleăadministratoruluiădeădrept,ăcâmpurileă(05) – (12) 
şiăprezint<ăprocur<ănotarial<ăprinăcareăseăspecific<ăexpresăîmputernicireaăacordat<ăînărela郡iaăcuăAPIAă
群iăactivit<郡ileăpeăcareăleăpoateădesf<群uraăînăaceast<ărela郡ie,ăprecumă群iăperioadaădeăvalabilitate. 
La câmpul (11) seăcompleteaz< CodăYar<ăşiănr.ăactăidentitate/paКaport pentru administratorul persoanelor 
juridiceăcuăalt<ăcet<Yenie. 
 
În cazul asocierii simple între persoane juridice, în baza Acordului deăasociereăînăvedereaăacces<riiă
m<suriiă15,ăînăcerereaădeăsprijin/plat<,ălaărubrica I - Date de identificare solicitant, Persoane juridice Кi 
PFA (persoanele fizice autorizate) / ÎI (întreprinderea individuală) / ÎF (întreprinderea familială), se 
înscriu datele tuturor persoanelor juridice membre:ă denumire,ă CUI,ă numeleă 群iă prenumeleă 群iă CNPă
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administrator/reprezentantălegal.ăLaărubricileăprivindăcooordonateleăbancareă群iăsediulăsocialăseăînscriuădateleă
persoanei juridice împuternicite. 
Cererea de sprijin/plat<ă vaă fiă completat<ă 群iă depus<ă doară deă c<treă persoanaă juridic<ă împuternicit<,ă prină
reprezentantul/administratorulăs<uălegal,ăpentruăîntreagaăsuprafa郡<ădeYinut<ădeăcoproprietari.ă 
Cerereaădeăsprijin/plat<ăesteăpeăID/RO......-ul persoanei juridice împuternicite. 
 
Înă cazulă asocieriiă simpleămixteă întreă persoaneă fiziceă 群iă juridice,ă înă bazaă Acordului  de asociere în 
vedereaă acces<riiă m<suriiă 15,ă cerereaă deă sprijin/plat<ă esteă peă ID/RO......-ul persoanei juridice 
împuternicite. 
În cazul în care dou<ăsau mai multe persoane juridice 群iăpersoaneăfizice deYinăoăsuprafaY<ădeăterenă
forestier în indiviziune, cerereaădeăsprijin/deăplat<ăseădepuneădeăc<treăpersoanaăjuridic<ăîmputernicit<ă
de  coproprietari, pe ID/RO......-ulăs<u, pentruăîntreagaăsuprafa郡<ăînscris<ăîn documentul de proprietate.  
 
Tip de organizare (12) – seăcompleteaz<ăcodulăcorespunzator,ăconformăTabeluluiădeămaiăjos: 

COD 
TIP DE 

ORGANIZARE  
COD TIP DE ORGANIZARE  COD 

TIP DE 
ORGANIZARE  

01 REGIIăAUTONOMEăŞIă
COMPANII 
NAXIONALE 

07 PENITENCIARE 12 ALTE FORME DE 
ORGANIZARE (ex. 
persoane juridice care 
de郡inăsuprafe郡eăăîn 

indiviziune, forme de 
asociere simpla între 
persoane juridice sau 

forme de asociere 
simplaămixt< etc.) 

02 SOCIET;XIă
COMERCIALE  

08 CONSILII LOCALE 
  

04 INSTITUTE, CENTRE 
ŞIăSTAXIUNI DE 
CERCETARE 

09 ALTEăINSTITUXIIă
PUBLICE 

  

05 UNIT;XIăDEă
ÎNV;X;MÂNT 

10 ASOCIAXIIăŞIăFUNDAXII   

06 UNIT;XIăDEăCULT 11 FORME ASOCIATIVE 
DE ADMINISTRARE / 
PROPRIETATE ÎN 
COMUNă(obştiădeămoşneniă
înădev<lm<şie,ăobştiă
r<zeşeştiănedivizate,ă
composesorate,ăobşti de 
cump<rare,ăcooperative,ă
grupuriădeăproduc<tori etc). 

  

 
PFAă/ăÎÎă/ăÎFănuăcompleteaz<ăacestăcâmp. 
 
SEDIUȚăSOCIAȚăAȚăSOCIET;XIIă/ăADRESAăDEăDOțICIȚIU 
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Persoaneleăfiziceăcompleteaz<ăadresaădomiciliuluiăstabil,ă iarăpersoaneleăjuridiceăadresaăsediuluiăsocial al 
societ<Yii:ăcâmpurile (14) – (21).  
În câmpurile (22) - (23) – numerele deătelefonă群iăadres<ădeăe-mail. 
Înă cazulă cereriloră cuă solicitan郡iă multipli/cuă asociereă simpl<ă înă bazaăAcord-ului de asociere în vederea 
accesării  măsurii 15, în câmpurile (14)-(23) seăcompleteaz<ădateleăpersoaneiăîmputernicite. 
 
COORDONATE BANCARE ( câmpurile (24) – (26)) se vor completa datele aferente contului bancar activ 
pe teritoriul României; instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, au 
obligaţia să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului. 
Înăcazulăcererilorăcuăsolicitan郡iămultipli/asociaYiăînăbazaăAcordului de asociere în vederea accesării ț15, în 
câmpurile 24-26ăseăcompleteaz<ădateleăcontuluiăbancar activ al persoanei împuternicite. 
 
ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea nu esteădepus<ăde titular(i)): în câmpurile (27) – (30) se 
completeaz<ănumeleăşiăprenumele,ăCNP-ul,ănum<rulăşiădataăîmputernicirii/procuriiănotarialeăaleăpersoaneiă
împuterniciteădeăc<treătitularăs<ădepun<ăcerereaădeăsprijinăînănumeleăsolicitantului.ă 
 
În câmpurile (31) – (32) se va bifa căsuМa corespunzătoare formeiădeăproprietateăasupraăterenuluiăcorelat<ă
cu statutul solicitantului/forma de organizare.  
Asocia郡ieă deă proprietariă deă p<duriă persoaneă fizice – se bifeaz< la cap Date referitoare la forma de 
proprietate, Teren proprietate privată, cod 31.2. 
Asocierea între persoane juridice - seăbifeaz<ă laă capăDate referitoare la forma de proprietate, Teren 
proprietate privată, cod 31.4. 
Asociereaă întreăpersoaneă fiziceă 群iăpersoaneă juridice - seăbifeaz<ă laă capăDate referitoare la forma de 
proprietate, Teren proprietate privată, cod 31.7. 
Asocierea între UAT-uriă cuă proprietateă privat< - seă bifeaz<ă laă capă Date referitoare la forma de 
proprietate, Teren proprietate privată, cod 31.6. 
Asocierea între UAT-uriă cuă proprietateă public< - seă bifeaz<ă laă capă Date referitoare la forma de 
proprietate, Teren proprietate publică, cod 32.2. 
Asocierea între UAT-uriăcuăproprietateăpublic<ă群iăUAT-uriăcuăproprietateăprivat< - seăbifeaz<ălaăcapă
Date referitoare la forma de proprietate, Teren proprietate publică, cod 32.2 şiăTeren proprietate privată, 
cod 31.6. 
UAT-ul careăde郡ineăatâtă terenă înăproprietateăpublic<,ăcâtă群iă terenă înăproprietateăprivat<,ăbifeaz<ăc<su郡eleă
aferenteăcoduriloră32.1ă群iă31.5. 
Ob群tile,ăcomposesortatele 群iăasocia郡iileăurbariale seăîncadreaz<ălaăcodulăă31.2.ă 
 

II . DATEăDESPREăEXPLOATAXIAăAGRICOL;ă– SECTOR VEGETAL:  
În câmpul (33), solicitantulăbifeaz<ăc<su郡aăcorespunz<toare,ădac<ăaădepusăsauănuăcerereăunic<ădeăplat<ăînă
campaniaăcurent<,ăiarăînăcâmpul (34) seăcompleteaz<,ădac<ăesteăcazul,ănum<rulă群iădataăcereriiăunice deăplat<. 
Dup<ăcompletare,ăSec郡iunileă(I)ăşiă(II)ădinăformularulăcereriiădeăsprijinăseăvorădata,ăsemna.  Beneficiarul se 
asigur<ăc<ăde郡ineăoăcopie. 
 

III. A.ăDECLARAXIEăDEăSUPRAFAX;ă 
Se vor completaăurm<toarele:ăIDăsolicitant,ănumeleă群iăprenumeleăsauădenumireaăpersoaneiăjuridice / PFA / 
ÎI  / ÎF,ă dup<ă caz,ă denumire/num<ră UP, denumire Ocol silvic cu care este încheiat contractul de 
administrare/prest<riăserviciiă群iădata la care amenajamentul UP expir<. 
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Solicitan郡iiăschemeiădeăajutorădeăstatăcompleteaz<ăcerereaădeăsprijinădup<ăceăfi群iereleă.shpăauăfostăînc<rcateăă
în aplicaYiaăIPA-Online. 
Tabel nr. 1 – DeclaraМiaădeăsuprafaМ< pe fiecare UP pentruăcareăseăsolicitat<ăsprijinăM15 
Pentru fiecare UP/u.a.ăseăspecific<: 
- judeţul (1) (indicativulăjudeYului),  - localitatea/comună/oraş (2),  - codul SIRUTA al localit<Yii (3). 
Se afiКează/se completează judeМul/localitatea/cod SIRUTA pentru aria care intersectează în cea mai mare 
suprafaМă judeМul/localitatea/cod SIRUTA.- numărul u.a. (4) conform fiКei rezumative, - suprafaМă u.a. (5) 
se va înscrie numărul de hectare (cu două zecimale) pentru fiecare u.a. conform fiКei rezumative. 
Pachet 1 (6) – se înscrie ”DA” sau ”NU”;    U.a.ăZonaădeăliniКteă(7) – se înscrie ”DA” sau ”NU”. 
Pachetul 2 - u.a.ă prevazuteă cuă r<rituri,ă selectateă cuă P2ă (8) – se completează cu ”DA” pentru u.a. 
prevăzute cu lucrări de rărituri selectate pe toată perioada de angajament/valabilitate a amenajamentului 
(sau u.a–urile estimate a fi parcurse cu lucrări de rărituri, în cazul în care amenajamentul expira pe 
parcursul celor 5 ani de angajament) Кi cu ”NU” pentru cele care nu sunt cuprinse în planul lucrărilor, 
secМiunea rărituri. 
Suprafa郡aădeăparcurs cuăr<rituriăprev<zut<ăînăplanul lucrilorădeăîngrijireăpeăcareăseăsolicit<ăsprijinăînă
anul 1 de angajament Pachet 2–(9) –  se înscriu suprafeМele a fi parcurse cu rărituri pentru u.a. selectate 
pentru pachetul 2 peăcareăseăsolicit<ăsprijinăînăanulă1ădeăangajament. 
Pachetul 2 poate fi aplicatădoarăînăcombinaМieăcuăPachetulă1.U.a.ăselectateă(”DA”) în coloana (8) nu 
trebuieăs<ăfac<ăparteădinăZonaădeăliniКte. Dac< esteămarcată„DA”ăăînăcoloanaă8 pentruăoăanumit<ău.a., în 
coloanaă6ătrebuieăs<ăfieăînscrisă„DA”,ăiarăînăcoloanaă7ă„NU”. 
SuprafaМa u.a. pentru care se solicită sprijin pentru anul “n” de angajament nu poate reprezenta mai puМin 
de 10% sau mai mult de 30% din total suprafaМă angajată/selectată pentru Pachetul 2. 
Coloana ,,%ăsuprafeYe” (10) – se vor înscrie procentele aferente pe liniile: 
 – % zonă de linişte din total suprafată angajată UP (care nu poate fi mai mică de 20% din total suprafaМă 
UP Кi nici mai mică de 20 ha); 
- % suprafaţă pe care urmează să se efectueze rărituri – Pachet 2 (anii 1-5 de angajament) – procentul nu 
poate depăКi 50% din totalul suprafeМei u.a.-urilor prevăzute în Planul lucrărilor de îngrijire, secМiunea 
rărituri. Procentul se va prelua din FiКa rezumativă, secМiunea IV-punctul 23. 
- % Suprafaţă solicitată Pachet 2 în anul I din total suprafaţă  pe care urmează să se efectueze rărituri – 
Pachet 2 (anii 1-5 de angajament). 
TipulăfuncМional (11) – seăcompleteaz<ăpentruăfiecareău.a.,ăfunc郡ieădeătipulăfunc郡ionalăînăcareăsuntăîncadrateă
p<durileă(T II, T III etc.). Nu sunt incluseăînăDeclara郡iaădeăsuprafa郡<ă群iănuăfacăobiectulăaplic<riiăschemeiă
terenurile forestiere încadrate în tipulă Iă func郡ională (T I)  precumă 群iă u.a.ă cuă terenuriă careă auă alt<ă
folosin郡<ădecâtăp<durea. Pentruăterenurileăgoaleădestinateăîmp<duririiă /ă reîmp<duririi,ăcareănuăauă
alocat<ăînăamenajamentulăsilvicăoăcategorieăfunc郡ional<ă群i,ăimplicit,ăunătipăfunc郡ional,ăavândăînăvedereă
c<ănuăliăseăacord<ăpunctajălaăevaluareaăcererii,ăpentruăaănuăgeneraăeroriăînăsistemulăinformatic,ăseăvoră
înscrie cu categoria „2.1.a”,ărespectivătipulăT VI. 
Pentru amenajamentele silvice întocmite anterior anului 2019 se vor avea în vedere, acolo unde este cazul, 
urm<toareleăechival<ri: 

prevederi OM 444/1986 prevederi OM 1672/2000 
Codificare 
categorie 
func郡ional< 

Tip func郡ional,ăcareăesteăînscrisăînă
amenajamentă群iăseăvaăp<straăînă

dosarele tehnice 

Codificare 
categorie 
func郡ional< 

Tipăfunc郡ional 

1.1.h II  1.1.h III  
1.3.a III  1.3.a II  
1.3.c II  1.3.c III  



 

 
DirecYia Plati Directe - 

Sector Vegetal 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI  
pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

„Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea 
pădurilor”, aferentă țăsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii 

climatice Кi conservarea pădurilor”, 
Submăsura 15.1  „PlăМi pentru angajamente de silvomediu”,  

PNDR 2014 – 2020, sesiunea 4/2021 
Cod: DPDsv-SFEADRv/M15 

Edi郡iaăIă 
 

Pagina 112 din 170 
 

 

PUBLIC 

1.4.c II  1.4.c III  
1.5.f I 1.5.f II  
1.5.j II  1.5.j I 

 
Categoria funcМional<ă(12) – seăvorăînscrieăsubgrupeleăfunc郡ionaleă1.1., 1.2., 1.3ă群i/sauă1.5.  
Se vor avea în vedere, acolo unde este cazul întocmirii amenajamentelor silvice prin programul „AS”,ăpeă
baza Ordinului nr. 444/1986,ăurm<toareleăcorela郡ii: 

Categorie funcМională conform Oț 444/1986 Categorie funcМională conform Oț 
1672/2000 Кi care va fi înscrisă în dosarele 

tehnice 
COD DENUMIRE COD DENUMIRE 
1.1.i Jnepeni群urileădinăjurulăgoluriloră

alpine 
1.3.l Jnepeni群urileă群iărari群tileănaturaleădină

subalpin 
1.2.c P<durileădinăjurulăgolurilorăalpine,ă

cuăl<郡imiădeă100-300ăm,ăînăfunc郡ieă
deăpantaă群iănaturaăterenului,ăprecumă
群iădeăstareaădeăvegeta郡ieăaăp<duriloră

respective 

1.3.k P<durileădinăsubalpină群iăpresubalpin,ă
precumă群iăceleădinăzonaămontan<ă

limitrofe golului de munte 

1.2.l P<durileăsituateăpeăterenuriăsuă
substraturi litologice foarte 

vulnerabileălaăeroziuniă群iăalunec<ri,ă
cuăpanteăcuprinseăpân<ălaălimiteleă

indicate la pct. 1.2.a 

1.2.c P<durileăsituateăpeăterenuriăfoarteă
vulnerabileălaăeroziuneă群iăalunecare 

1.4.d P<durileădinăjurulăsta郡iuniloră
balneo-climatericeă群iăclimatericeă群iă
al sanatoriilor, stabilite prin studii 

de specialitate, avizate de 
Ministerul Silviculturii, de 

intensitateăfunc郡ional<ămedieă群iă
ridicat< 

1.4.c P<duriădinăjurulăsta郡iuniloră
balneoclimatericeă群iăclimatericeă群iăală

sanatoriilor 

1.4.i Benzileădeăp<dureăde-a lungul 
c<ilorădeăcomunica郡ieădeăinteresă
turistic deosebit, constituite din 

parcele întregi 

1.4.d P<duriăsituateăde-aălungulăc<ilorădeă
comunica郡iiădeăimportan郡<ăturistic<ă

deosebit< 

1.4.j P<duriădestinateăconserv<riiă群iă
dezvolt<riiăintensiveăaăvînatuluiă群iă

recreeriiăprinăvîn<toare 

2.2.a P<duriădeăinteresăcinegetic 

1.4.k P<durileăcareăprotejeaz<ăobiectiveleă
speciale, stabilite cu avizul 
Ministerului Silviculturii 

1.4.f P<duriăcareăprotejeaz< obiective 
speciale 

1.5.l P<durileăconstituiteăînăzoneădeă
protec郡ieă(zoneătampon)ăaă

1.5.l P<duriădinăparcuriăna郡ionaleă
neincluseăînăcategoriileăfunc郡ionaleă
1.5.a, c, d, e 
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Pentruă amenajamenteleă intrateă înă vigoareă dup<ă dataă deă01.01.2019, la care au fost aplicate prevederile 
Ordinului nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, 
modificarea prevederilor acestora Кi schimbarea categoriei de folosinМă a terenurilor din fondul forestier Кi a 
Metodologiei privind aprobarea depăКirii posibilităМii/posibilităМii anuale în vederea recoltării produselor 
accidentale I, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare,ăseăvorăînscrieădirectădateleăreferitoareălaăcategoriaă群iă
tipulăfunc郡ionalăînscriseălaău.a.ăcuăp<dureădinăacesteăamenajamente,ăf<r<ăaăseămaiăefectuaănicioăechivalareă群iă
corela郡ieăconformăcelorămen郡ionateătabelarămaiăsus. 
Rândurileăreferitoareălaătotaluriăsuprafe郡e:  
Totală suprafaМ<ă eligibil<ă deМinut<ă înă UPă – determinat< conform notei de subsol de la tabelul nr.1 – 
Declara郡ieădeăsuprafa郡< 
–TotalăsuprafaМ<ăsolicitat<ăPachetă1 – însumeaz<ătotalăsuprafa郡<ăzon<ădeălini群teă群iătotalăsuprafa郡<ădinăafaraă
zoneiădeălini群teă群iăreprezint<ătotalăsuprafa郡<ăsolicitat<ăînăcerereaădeăsprijin.  
TotalăsuprafaМ<ăzonaădeăliniКte – însumeaz<ăsuprafe郡eleău.a.ă– urilorădinăzonaădeălini群te. 
TotalăsuprafaМ<ădinăafaraăzoneiădeăliniКte –însumeaz<ăsuprafe郡eleău.a.ă– urilorădinăzonaădeălini群te; 
TotalăsuprafaМ<ăăpeăcareăurmeaz<ăs<ăseăefectuezeăr<rituriă(u.a. selectate) – suprafaМ<ăsolicitat<ăPachetă2ă
(anii 1-5 de angajament) – seă însumeaz<ăsuprafe郡eleădin u.a.ă selectateă 群iă reprezint<ă suprafa郡aă solicitat<ă
pentru Pachetul 2 pentru anii 1-5 de angajament); 
TotalăsuprafaМ<ăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăanul 1 de angajament Pachet 2 – seăînsumeaz<ăsuprafe郡eleă
din u.a.ăselectateăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăPachetulă2,ăanulă1.ă 
TotalăsuprafaМ<ăaferent<ătipuluiăfuncМionalăT II  – seăînsumeaz<ăsuprafe郡eleău.a.ăpentruăcareăînăcoloanaă(11) 
este inserat T II. 
TotalăsuprafeМeăaferenteăSubgrupelorăfuncМionaleă1.1ăКi/sauă1.2ă– seăînsumeaz<,ăpentruăfiecareăsubgrup<ă
func郡ional<,ăsuprafe郡eleău.a.ăpentruăcareăînăcoloanaă(12) sunt inserate subgrupele 1.1 sau 1.2. 
TotalăsuprafeМeăaferenteăSubgrupelorăfuncМionaleă1.3ăКi/sau 1.5 – seăînsumeaz<,ăpentruăfiecareăsubgrup<ă
func郡ional<,ăsuprafe郡eleău.a.ăpentruăcareăînăcoloanaă(12) sunt inserate subgrupele 1.3 sau 1.5. 
Dup<ăcompletare,ăsolicitantulădateaz<,ăsemneaz< aceast<ăsec郡iune. Beneficiarulăseăasigur<ăc<ăde郡ineăoăcopie.  
Tabel nr. 2 – SuprafeYeătotaleăUnit<YiădeăProducYie 
Reprezintă totalurile suprafeМelor, pe categorii, a tuturor UP-urilor angajate. 
SuprafaМaăminim<ăpentruăcareăseăîncheieăangajamentăesteădeăcelăpuМină100ăha. 
Dup<ăcompletareaăacesteiăsec郡iuni, solicitantul dateaz<,ăsemneaz<.ăBeneficiarulăseăasigur<ăc<ăde郡ineăoăcopie.  
                                
III . B.ăVALOAREAăPUBLIC;ăESTIMAT; 
 
III.B.1. Pachetul 1 – Asigurareaădeăzoneădeălinişte 
 
Tabel nr. 1  
Pentru calculul valorilor se va utiliza ponderea suportului financiară(degresivitatea)ăînăfunc郡ieădeăsuprafa郡aă
solicitat<ăînăcerereaădeăsprijin. 

rezerva郡iilorădinăparcurileăna郡ionaleă
群iăaăaltorărezerva郡ii 

1.5.m P<duriădinărezerva郡iiăaleăbiosfereiă
neincluseăînăcategoriileăfunc郡ionaleă
1.5.a, c, d, e 

1.5.n P<duriădinăparcuriănaturaleăneincluseă
înăcategoriileăfunc郡ionaleă1.5.a,ăc,ăd,ă
e 
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Valoareaăpublic<ăestimat<ăcuprindeăvaloareaăînăeuro,ăcareăînglobeaz<ăvalorileăaferenteăPachetuluiă1ăcareăvoră
fiăpl<titeăpeătoat<ădurataăangajamentului (defalcat<ăpeăaniăde angajament).  
Înăfunc郡ieădeăsuprafa郡aăsolicitat<ăînăcerereaădeăsprijinăseăaplic<ădegresivitatea,ăastfelăpentruăsuprafe郡eămaiă
mariădeă500ăhaănivelulăpl<郡ilorăvaăfiăajustatădup<ăcumăurmeaz<:  100 – 500 ha – 100șădinăvaloareaăpl<郡iiăţă38 €/ha/an  500,01 – 1000 ha – 85șădinăvaloareaăpl<郡iiăţă32,3 €/ha/an  1000,01 – 5000 ha – 65șădinăvaloareaăpl<郡iiăţă24,7 €/ha/an  Peste 5000 ha – 50șăădinăvaloareaăpl<郡iiăţă19 €/ha/an 
Exemplu de calcul:  
SuprafaМă solicitată = 5000 ha; 
SuprafaМă Zonă de liniКte = 1000 ha; 
Valoareaăestimat<ăaăsprijinuluiăfinanciarăseăcalculeaz<ăastfel: 
500 ha * 38 euro/ha = 19 000 euro 
500 ha * 32,3 euro/ha = 16 150 euro 
4000 ha * 24,7 euro/ha = 98 800 euro 
Valoareătotal<ăestimat<ăţă133 950 euro 
Totală suprafaМ<ă solicitat<ă Pachetă 1ă – se însumeaz<ă valorileă suprafe郡eloră deă peă liniaă ”Totală suprafa郡<ă
solicitat<ăpachetă1”ădinăTabelulănr.1ă– Declara郡iaădeăsuprafa郡<ărespectivă”Total”ădeăpeăcoloanaă(3)ă– ”Totală
suprafa郡<ăsolicitat<ăpachetă1”ădinăTabelulănr. 2 – ”Suprafe郡eătotaleăUnit<郡iădeăProduc郡ie”. 
Totalăvaloareăestimat<ă(f) – seăînsumeaz<ăvalorileădinăcoloanaă”g” pentru fiecare an de angajament. 
Pe linia „total”  seăcompleteaz<ăcoloaneleămarcateăcuăculoareăgri.ăColoanaă(a)ăcuprindeăsuprafeYeleădină
zonaădeălinişteăşiădinăafaraăzoneiădeălinişteăaferente UP –ului/ UP-urilor angajat/e. 
Total – se însumează totalurile pentru suprafaМa solicitată Pachet 1 pentru fiecare an de angajament 
precum Кi totalurile sumelor estimate pe fiecare an de angajament. 
Dup<ăcompletare,ăsolicitantulădateaz<,ăsemneaz<ăaceast<ăsec郡iune. Beneficiarulăseăasigur<ăc<ăde郡ineăoăcopie.  
 
III.B.2.  Pachetul 2 – Utilizareaăatelajelorălaăcolectareaălemnuluiădinăr<rituriă– suprafeYeăsolicitate 
Tabel 1 – Totalăsuprafa郡<ăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăanulă1ădeăangajamentă群iăseăestimeaz<ăaăseă
solicita sprijin în anii 2-5 de angajament – Pachet 2 
Pentru fiecare an de angajament (Anul 1 – 5)ăseăspecific<ăurm<toarele: 
Denumire UP (col.1) – înăcareăseăinsereaz<ădenumireaăfiec<ruiăUPăangajatăpentruăcareăs-a solicitat Pachetul 
2. 
Num<r u.a. (col.2) – înăcareăseăinsereaz<, pentru fiecare UP, num<rulăfiec<ruiău.a. angajat pentru care s-a 
solicitat Pachetul 2. 
SuprafaМ< u.a.  pentruăcareăseăsolicit<ăsprijin în anul 1 /ăseăestimeaz<ăaăseăsolicitaăsprijinăînăaniiă1-5 de 
angajament Pachet 2 – (ha)  – seăcompleteaz<ăsuprafa郡aădin fiec<re u.a selectat pentru fiecare UP, în parte, 
pe ani de angajament. 
Tabelulăseăcompleteaz<ănumaiăpentruău.a.selectateădinăfiecareăUP angajat. 
Peăliniaă„TotalăsuprafeYeăUP-uri” seăcompleteaz<ăcoloaneleăcuăgri:ăpeăfiecareăcoloan<ă„Anulă1ă– Anulă5”ă
seăînsumeaz<ăsuprafeYeleădin u.a. selectate pentru pachetul 2. 
SuprafaМa u.a. pentru care se solicită sprijin pentru fiecare an de angajament nu poate reprezenta mai 
puМin de 10% sau mai mult de 30% din total suprafaМă angajată/selectată pentru Pachetul 2 (total 100% 
pentru cei 5 ani de angajament). 
Tabel 2 – Sume solicitate 
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În col.(a) – SuprafaМaătotal<ădin UP-uriăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăpentruăpachetă2ă– rândurile „Anulă
1”- „Anulă5”ăse insereaz<ăsuprafe郡eleătotaleădin col.4, subcoloanele „Anulă1”- „Anulă5”ă– rândul „Totală
suprafe郡eăUP-uri” din Tabelul 1.  
Înăcol.ă(a)ă„Total” se însumeaz<ăsuprafe郡eleădinăcol. (a)  - esteăegal<ăcuăsuprafa郡aăînscris<ăîn Tabelul 1 – 
col. (3) rândul „Totalăsuprafe郡eăUP-uri”,ăprecumă群iăvalorileăpubliceăestimateădinăcol.ă(b)ă– (f). 
În col. (b) – (e) (euro) – se insereaz<ăsumele solicitate an 1 de angajament/estimate anii 2-5 de angajament 
aferenteăfiec<rui prag de degresivitate;ăseăcompleteaz<ă群iăliniaă„Total” pentru fiecare an de angajament. 
În col. (f) „Totalăvaloareăpublic<ăestimat< (euro)” – seăînsumeaz<ăsumele,ăpentruăfiecareăanădeăangajamentă
din col. (b) – (e). 
Valoarea sprijinului financiar pentru Pachetul 2 este de 137 euro/ha.  
Înăfunc郡ieădeăsuprafa郡aăsolicitat<ăînăcadrulăPachetuluiă2ăseăaplic<ădegresivitatea,ăastfelăpentruăsuprafe郡eămaiă
mariădeă500ăhaănivelulăpl<郡ilorăvaăfiăajustatădup<ăcumăurmeaz<:  100 – 500 ha – 100șădinăvaloareaăpl<郡iiăţă137 €/ha/an  500,01 – 1000 ha – 85șădinăvaloareaăpl<郡iiă= 116,45 €/ha/an  1000,01 – 5000 ha – 65șădinăvaloareaăpl<郡iiăţă89,05 €/ha/an  Peste 5000 ha – 50șăădinăvaloareaăpl<郡iiăţă68,50 €/ha/an. 
 
Dup<ăcompletare,ăsolicitantulădateaz<,ăsemneaz<ăaceast<ăsec郡iune. Beneficiarulăseăasigur<ăc<ăde郡ineăoăcopie.  
 
III .B.3. Totalăvaloareăpublic<ăestimat< 
Totală valoareăpublic<ă estimat< aferent<ăPachetuluiă1ă– seă completeaz<ă cuăvaloareaă aferent< Totalului 
înscris<ăînă„col. f” din Tabelulănr.1,ăsubsec郡iuneaăIIIB1. Pachetul 1 – Asigurarea de zone de linişte – rândul 
„Total”.  
Totalăvaloareăpublic<ăestimat<ăaferent<ăPachetuluiă2 seăcompleteaz<ăcuăvaloreaăaferent<ătotalului înscris<ă
în „col. f” din tabelul IIIB2. Pachetul 2 – Tabel 2 – rândul „Total”.  
Totală valoareă public<ă estimat< – seă însumeaz<ă valorileă înscriseă înă coloaneleă „Totală valoareă public<ă
estimat<ăaferent<ăPachetuluiă1”ă群iă„Totalăvaloareăpublic<ăestimat<ăaferent<ăPachetuluiă2”.  
Dup<ăcompletare,ăsolicitantulădateaz<,ăsemneaz<ăaceast<ăsec郡iune. Beneficiarulăseăasigur<ăc<ăde郡ineăoăcopie.  
 
IV. CERIN軍EăSPECIFICEăPACHETE SOLICITATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR  DE  
STAT 
Seăbifeaz<ăpachetul/pacheteleăsolicitateăînăcadrulăcereriiădeăsprijin. Solicitantulăparcurgeăcuăaten郡ieăacestă
capitolăpentruăaăcunoa群teăcerin郡eleăspecificeăaleăpachetelorăaferenteăschemeiădeăajutorădeăstatăpe care trebuie 
s<ăleăîndeplineasc<ăpentruăaccesareaăschemeiă群iăs<ăleămen郡in<ăpeătotăparcursulăanilorădeăangajament. 
Dup<ăcompletare,ăsolicitantulădateaz<,ăsemneaz<ăaceast<ăsec郡iune. Beneficiarulăseăasigur<ăc<ăde郡ineăoăcopie.  
 
V.ăDOCUMENTEăATA訓ATEăCERERIIăDE SPRIJIN 
Seăbifeaz<ăînătabelulăcuădocumenteăînădreptulăcategorieiădeăsolicitantă(ex.ăpersoaneăfizice,ăPFA/ăÎI/ÎF,ăetc.),ă
documenteleăata群ateăcereriiădeăsprijin. 
Terenulăforestierăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăfinanciarătrebuieăs<ăfieăînăproprietateaăsolicitantuluiă群iăs<ăfac<ă
parteădinăFondulăForestierăNa郡ional. 
Certificatul constatator  emisădeăOficiulăRegistruluiăComerYuluiăvaăfiăeliberatăcuămaximă30ădeăzileăînainteă
de depunerea cererii de sprijin.  
Declara郡iaăprivindăsitua郡iaăterenuluiă forestieră– Anexa 9 din Ghidul Solicitantului M15, sesiunea 4 
(terenuriă grevateă deă sarciniă şiă gajuriă cuă deposedareă înă favoareaă uneiă terYeă p<rYi,ă conformă evidenYeloră
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cadastrelorălocaleăăsauăcareăfacăobiectulăunorălitigii)ăvaăfiăcompletat<ădeăc<treăproprietarulăterenuluiăforestier 
sauădeăc<treăîmputernicitulăacestuia. 
Adeverin郡<ăeliberat<ădeăOcolulăSilvic – Anexa 8 din Ghidul Solicitantului M15, sesiunea 4 – prin care 
seăconfirm<ăc<ăsolicitantulăschemeiădeăajutorădeăstatăareăîncheiatăcontractădeăadministrare/prest<riăservicii 
silviceăpentruăsuprafe郡eleădeăterenăforestierăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăînăcadrulăschemei,ăvalabilăpeătoat<ă
perioada angajamentului. 
Avizulă G<rziiă Forestiereă – Anexa 3 din Ghidul Solicitantului M15, sesiunea 4 – prin care Garda 
Forestier<ă emiteă avizulă pentruă dosarulă tehnică privindă îndeplinireaă condi郡iiloră deă eligibilitateă pentruă
accesareaăschemeiădeăajutorădeăstat,ăînso郡ităde Fi群aărezumativ<ăaădosaruluiătehnic – Anexa 3a din Ghidul 
Solicitantului M15, sesiunea 4 care cuprinde date referitoare la beneficiar, date referitoare la dosarul 
tehnic, date referitoare la ocolul silvic cu care solicitantul schemei de ajutor de stat are încheiat contract de 
administrare/prest<riăserviciiăsilvice,ăconstat<riăînăurmaăverific<riiădosaruluiătehnică群iătabelulăprivind datele 
înscriseăînăamenajamentulăsilvic;ăTabelulăprivindăsitua郡iaău.a.-urilor din amenajamentul silvic va fi prezentat 
群i în format electronic – Anexa 12 din Ghidul Solicitantului M15, sesiunea 4.  
Angajamentul multianual privind M15. 
Documentele privindăneîncadrareaăînăcategoriaă”firmeăînădificultate” seădepunălaăAPIAăîmpreun<ăcuă
dosarul cererii de sprijin. Beneficiarii din categoria persoanelor fizice Кi unităМile administrativ teritoriale 
(U.A.T.), precum Кi formele asociative ale acestora nu depun „Declaraţia pe propria răspundere cu privire 
la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”, cu excepМia celor care desfăКoară activitate economică.   
Înă acestă sensă seă voră depune,ă înă func郡ieă deă categoriaă deă beneficiariă înă careă seă încadreaz<,ă urm<toarele 
documentele: 
- DeclaraYiaă peă propriaă r<spundereă cuă privireă laă neîncadrareaă înă categoriaă „întreprindere în 

dificultate”, inclusiv anexa la aceasta – Anexa 2 din Ghidul Solicitantului M15, sesiunea 4. 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului ComerYuluiă– eliberat cu maxim 30 de zile înainte de 

depunerea cererii de sprijin sauăExtrasăeliberatădeăRegistrulăasocia郡iiloră群iăfunda郡iilor; 
- situaYiileăfinanciareă(bilanYăprescurtată群iădetaliatăformularulăF10/ăBilan郡ăFormulară01,ăcontădeăprofităşiă

pierderi formularul F20/ Contul de rezultat patrimonial Formular 02) pentru ultimul an fiscal încheiat; 
- formularulă30ă”Dateăinformative”ălaăbilan郡”/ăFormularulă03ă”Situa郡iaăfluxurilorădeătrezorerie”; 
- formularulă 40ă ”Situa郡iaă activeloră imobilizate”/ Anexaă 40ă ”Situa郡iaă activeloră 群iă datoriiloră financiare”ă

(conform Ordinului MFP nr. 1998/2019,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare). 
Pentruăverificareaăcerin郡eiăprivindă”intreprindereaăînădificultate”ăseăanalizeaz<ăfiecareădintreăpuncteleăa)ă– 
e) din Anexa la DeclaraМia pe propria răspundere a reprezentantului întreprinderii privind încadrarea în 
categoria „întreprindere în dificultate”.ăSeăconsider<ăc<ăbeneficiarulăesteăînădificultateădac<ăcelăpu郡inăunaă
dintreăcerin郡eleăenun郡ateălaăpuncteleăa),ăb),ăc),ăd)ă群iăe)ădinăAnexaălaăDeclaraYiaăpeăpropriaărǎspundere,ănuă
esteăîndeplinit<. 
Adeverin郡aădeălaăPrim<rieăprivindăidentificareaă群iămodulădeăutilizareăaăterenului agricol – Anexa 13 
din Ghidul Solicitantului M15, sesiunea 4– dac<ă înăadeverin郡aădeă laăPrim<rieă suntăeviden郡iateă terenuriă
agricole,ă solicitantulă vaă depune,ă laăAPIA,ă 群iă cerereaă unic<ă deă plat<,ă f<r<ă solicitareă deă sprijin,ă conformă
procedurii descrise la cap. 1.7. Eco-condiţionalitatea (Bunele CondiМii Agricole Кi de țediu – GAEC Кi 
CerinМele Țegale în țaterie de Gestionare – SMR). 
Beneficiariiă careă de郡ină animaleă trebuieă s<ă prezinteă înă modă obligatoriuă ID-ulă exploata郡iei/exploata郡iiloră
zootehniceăeliberatădeălaăRegistrulăNa郡ionalăalăExploataYiilor. 
Art. 189 din Noul Cod Civil stipuleaz<ăc< persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat. 
Exempleă deă persoaneă juridiceă deă dreptă privat:ă societ<郡iă comerciale,ă societ<tileă cooperative, sindicatele, 
federa郡iile,ă uniunileă şiă confederaYiileă sindicale,ă patronatele, asocia郡iiă 群iă funda郡ii,ă formeă asociativeă deă
administrare/proprietateăînăcomun,ăunit<郡iădeăcultăetc.ă 
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Exemple de persoane juridice de drept public: unit<郡ileă administrativ-teritorialeă (comunele,ă oraseleă 群iă
jude郡ele),ăinstitu郡iileăpublice,ăetc. 
Documentele vorăfiădepuse,ădup<ăcaz,ăînăfunc郡ieădeăstatutulăsolicitantuluiă(persoaneăjuridiceădeădreptăprivat/ă
persoaneăjuridiceădeădreptăpublic).ăDeăex.ădocumentulăprocur<ănotarial<ăseădepuneădoarădac<ăesteăcazul.ăÎnă
modăsimilar,ădintreădocumenteleăprev<zuteăpentruădovedireaăfaptuluiăc<ăîntreprindereaănuăesteăînădificultate,ă
vorăfiădepuseădeăsolicitan郡iiăcareăîntocmescăsitua郡iiăfinanciareăanualeă(F10,ăF30,ăF40,ăetc.),ăiarălaăcelelalteăseă
vaăconsideraă“nuăesteăcazul“. 
 
Unit<郡ileădeăcultă- documenteădeăînfiinYare/constituire: 
În baza Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă Кi regimul general al cultelor, cuămodific<rileăşiă
complet<rileăulterioare:ă 
”Art. 14. - (1) Fiecare cult trebuie să aibă un organism naМional de conducere sau de reprezentare”. 
(2) UnităМile de cult, inclusiv filialele lor fără personalitate juridică, se înfiinМează Кi se organizează de 
către culte potrivit propriilor statute, regulamente Кi coduri canonice.” 
- Unit<YileădeăcultăcreştineădeărităortodoxăauăcaăactădeăînfiinYare/constituireăStatutul pentru organizare şi 

funcţionarea BOR: ,,Art. 41 - (1) Patriarhia, mitropolia, arhiepiscopia, episcopia, vicariatul, 
protopopiatul (protoieria), mânãstirea şi parohia sunt persoane juridice de drept privat şi utilitate 
publicã, cu drepturile şi obligaþiile prevãzute de prezentul statut. (2) Aceste persoane juridice au dreptul 
la douã coduri unice de înregistrare fiscalã, atât pentru activitatea non-profit, cât şi pentru cea 
economicã.” 

Pentruăalteăunit<Yiădeăcultăcreştine,ădeăexemplu:ă 
- Statutul Bisericii Unitariene Maghiare din 2010 
- Hotărâre privind recunoaşterea Statutului Bisericii Reformate din România, publicat<ă înăMonitorulă

Oficial, Partea I, nr. 171/2008 
- Statutul Bisericii Evanghelice C.A. din România (Bisericaă Evanghelic<ă Lutheran<ă şiă Bisericaă

Evanghelic<ădeăConfesiuneăAugustan<) 
- Ordinul nr. 32/2017 privind modificarea Кi completarea Statutului de organizare Кi funcМionare a 

Cultului CreКtin Baptist - Uniunea Bisericilor CreКtine Baptiste din România, recunoscut prin 
Hotărârea Guvernului nr. 58/2008 

- Statutul Cultului CreКtin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România din 2008. 
 
APIAă î群iă rezerv<ă dreptulă deă aă solicitaă 群iă alteă documenteă pentruă stabilireaă eligibilit<郡iiă solicitantului. 
Documenteleătrebuieăs<ăfieăvalabileălaădataădepuneriiăCereriiădeăsprijin,ătermenulădeăvalabilitateăalăacestoraă
fiindă înăconformitateăcuă legislaYiaă înăvigoareă群iă s<ăaib<ăcontinuitateăcelăpu郡inăpeă toat<ăperioadaăderul<riiă
angajamentului. 
Pentru acele documenteăoriginaleăcareăr<mânăînăposesiaăsolicitantuluiă(ex:ăactădeăproprietate),ăcopiileătrebuieă
s<ăconYin<ămenYiuneaă„Conform cu originalul” şiăs<ăfieăsemnateădeăc<treăreprezentantulălegal/împuternicitulă
acestuia. 
Documentele solicitate în copie vor fi certificateădeăc<treăsolicitantă”Conform cu originalul” pe fiecare 
pagin<,ănumerotate,ădatate,ăsemnate.  
 
VI.1ăANGAJAMENTEăŞIăDECLARAXII 
Solicitantulăcompleteaz<ărubricaă<Subsemnatul> numele/prenumeleăşiăcalitateaăsolicitant/împuternicit,ăiaă
cunoştinY<ă asupraă condiYiiloră peă careă trebuieă s<ă leă îndeplineasc<ă pentruă aă beneficiaă deă plat<ă şi în cazul 
select<riiăcereriiădeăsprijin, seăoblig<ăs<ărespecteăacesteăcondiYiiă群iămodalit<郡ileădeăacordareăaăschemeiădeă
ajutorădeăstatăaferenteăm<suriiă15ă„Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea pădurilor”.  
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Solicitantulădeclar<ăpeăpropriaăraspundereăcuăprivireălaăcorectitudineaădatelorăînscriseăînăformularulă
deă cerere,ă cunoscândă prevederileă 群iă sanc郡iunileă art. 322ă dină Codulă penală pentruă declara郡iiă
necorespunz<toareăcuăadev<rulă群iăbifeaz<ăc<su郡eleădup<ăceăînăprealabilă群iăle-aăînsu群it. 
Dup<ăcompletare,ăsolicitantulădateaz<,ăsemneaz< aceast<ăsec郡iune. Beneficiarulăseăasigur<ăc<ăde郡ineăoăcopie.  
 
VI.2 ANGAJAMENT  MULTIANUAL - seă semneaz<ă deă c<treă solicitantulă sprijinuluiă doară odat<ă cuă
depunereaăcereriiădeăsprijinădinăprimulăanădeăangajamentă群iăseăarhiveaz<ălaădosar.ăAngajamentulăacoper<ăoă
perioadaădeă5ăaniăîncepândăcuăăanulăsemn<rii. Beneficiarulăseăasigur<ăc<ăde郡ineăo copie.  
 
VI. 3 ANGAJAMENTEăŞIăDECLARAXIIă– NORMEăPRIVINDăECOCONDIXIONALITATEA 
Sec郡iuneaăseădateaz<,ăsemneaz<ădup<ăluareaălaăcuno群tin郡<ăaăcon郡inutului. Beneficiarulăseăasigur<ăc<ăde郡ineă
oăcopie/ăintr<ăînăposesiaăuneiăcopii.  
 
Seăbifeaz<ăcodulăAănumaiădac< procesul verbal pentru controlul vizual al cererii de sprijin are bife 
cuă„da” şi/sauă„nuăesteăcazul” şiăcerereaădeăsprijinăeste complet<ă群i valabil<. 
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Anexa  2 – DeclaraМieăpeăpropriaăr<spundereăcuăprivireălaăneîncadrareaăînăcategoriaă„întreprinderiăînă
dificultate”  

 
 
 

DeclaraYieăpeăpropriaăr<spundereăcuăprivireălaăneîncadrareaăînăcategoriaă 
„întreprindere  în dificultate” *) 

 
 
Subsemnatul(a), ..................................................................................................................................., 
identificat(<)ă cuă B.I./C.I.ă seriaă ...............ă nr.ă ......................,ă eliberat(<)ă
de ............................................................ la data de .......................,ă funcYiaă ........................................., în 
calitate de reprezentant legal al întreprinderii ....denumirea completa, Cod unic de 
înregistrare ..............................., nr. de înregistrare la ONRC ……........................ declar pe propria 
r<spundereăc<ătoateăinformaYiileăconsemnateăînăprezenta,ăinclusivăînăanexaăacesteia,ăsuntăcorecteăşiăcomplete,ă
iar Ȋntreprindereaă .............................................…………..........…........ă pe care o reprezint NU 
esteă”întreprindereă înădificultate” înă în郡elesulăalgoritmuluiădeăverificareăaferentăprezenteiăconformăcuă
prevederileădină„Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea Кi restructurarea întreprinderilor 
nefinanciare aflate în dificultate C249/31.07.2014”, precumăşiăcu Regulamentul  (UE) nr. 702 /2014, cu 
modific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare. 
 
ÎnYelegăc<ăoriceăomisiuneăsauăincorectitudineăînăprezentareaăinformaYiiloră înăscopulădeăaăobYineăavantajeă
pecuniareăesteăpedepsit<ăconformălegii.ăCunoscândăc<ăfalsulăînădeclaraYiiăesteăpedepsităconformăCodului 
Penal,ădeclarăpeăpropriaăr<spundereăc<ădateleădinăaceast<ădeclaraYieăsuntăconformeăcuărealitatea. 
 
Semn<tura titular / împuternicit, administrator desemnat/reprezentant legal/împuternicit........... 
 
Dataăsemn<riiă......................... 
 
 
*) acest document se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, în limba română, prin 
tehnoredactare Кi este valabil doar însoМit de Anexa la Declaraţia pe propria rǎspundere a reprezentantului 
întreprinderii privind încadrarea în categoria „întreprindere în dificultate”. 
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AnexaălaăDeclaraYiaăpeăpropriaărǎspundereăa 
reprezentantuluiăîntreprinderiiăprivindăîncadrareaăînăcategoriaă„întreprindereăînădificultate” 

  

                                                 
2 Formele asociative enumerate la categoriile de beneficiari eligibili din Ghidul solicitantului sunt asimilate unei întreprinderi, adica formele asociative pot fi IMM/intreprindere mare  
si vor completa corespunzator acest formular. 
3 Uﾐ IMM Iare există de ﾏai puțiﾐ de trei aﾐi ﾐu va fi Ioﾐsiderat a se afla îﾐ difiIultate, Iu exIepția Iazului îﾐ Iare aIeasta face obiectul unei proceduri colective de iﾐsolveﾐță sau  
îﾐdepliﾐește Iriteriile prevăzute de legislația ﾐațioﾐală peﾐtru iﾐițierea uﾐei proIeduri IoleItive de iﾐsolveﾐță la Iererea Ireditorilor săi. ふart. ヲヴ lit. Hぶ diﾐ CoﾏuﾐiIarea CE priviﾐd  
Orieﾐtări priviﾐd ajutoarele de stat peﾐtru salvarea și restruIturarea îﾐtrepriﾐderilor ﾐefiﾐaﾐIiare aflate îﾐ difiIultate ふヲヰヱヴ/C ヲヴ9/ヰヱぶ; aIeastă prevedere se apliIă regulaﾏeﾐtelor și  
IoﾏuﾐiIărilor îﾐ doﾏeﾐiul ajutoarelor de stat și îﾐ alte doﾏeﾐii iﾐterziI îﾐtrepriﾐderilor aflate îﾐ difiIultate să priﾏeasIă ajutorぶ. 
4 de mai putin de 3 ani, de la data inregistrarii in  Registrul Comertului,  la data depunerii cererii de sprijin. 

(Bifa郡iăcorespunzatorăsituatieiăîn care se 
incadreaz< intreprinderea. Se bifeaz< 
cuă „Nuă esteă cazul”ă atunciă candă nuă v<ă
încadra郡iăînătipulădeăsocietateăc<reia i se 
aplic< calculul) 
 
DEFINIXIEă„întreprindere în 
dificultate”: 
 
Conform Regulamentului (UE) nr. 
702/2014 al Comisiei de declarare a 
anumitor categorii de ajutoare în 
sectoareleăagricolă群iăforestieră群iă înăzoneleă
ruraleăcaăfiindăcompatibileăcuăpia郡aăintern<, 
înă aplicareaă articoleloră 107ă 群iă 108ă dină
Tratatul privind funcМionarea Uniunii 
Europene, o întreprindere în dificultate  

Metodologia de verificare  - „întreprindere2 înădificultate”ăareăînăvedere, Documentul – SituaYiileăfinanciareă
anuale complete, încheiate pentru anul N, precedent depunerii Cererii de Sprijin (conform cu Normele 
de închidere a exerciМiului financiar),ăaprobateăşiădepuseălaăadministraYiileăfiscaleădinărazaăteritorial<ăundeă
întreprinderea are domiciliul fiscal. 
 
Calculul la pct.a) seăaplic<ăîntreprinderilorăcuărapundereălimitataă(SRL,ăSA,ăSCA). Algoritmul nu se aplica 
IMM-urilor 3 care sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai putin de 3 ani4 si nici celor care nu 
intocmesc bilant contabil. 
 Pierderi de capital (rezultatul negativ obtinut in urma deducerii pierderilor) = ( Prime de capital + Rezerve 
din reevaluare + Rezerve ) +ă(Rezultatulăreportată+ăRezultatulăexerci郡iuluiăfinanciar)ă 
 
Rezultatul acumulat = (+/ –)ă Rezultatulă reportată (Profit*ă sauă Pierdere**ă reportat<)ă +ă (+/-) Rezultatul 
exerci郡iuluiăfinanciară(Profită*ăsauăPierdereă**ăexerci郡iuăfinanciar). 
Intreprinderea care nu  înregistreaz<  pierderi acumulate, nu este în dificultate, respectiv când Pierderea de 
capital (rezultatul ob郡inut  în urma deducerii pierderilor) > 0.  
Intreprinderea NU este în dificultate dac<  
Pierderile de capital (rezultatul negativ obtinutăăinăurmaădeduceriiăpierderilor)ăă≤ăăă50șăxăCapitalăsocială
subscrisă群iăv<rsat.    
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1 Directivaă2013/34/UEăaăParlamentuluiăEuropeană群iăaăConsiliuluiădină26ăiunieă2013ăprivindăsitua郡iileăfinanciareăanuale,ăsitua郡iileăfinanciareăconsolidateă群iărapoarteleăconexeăaleăanumitoră 
tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a ParlamentuluiăEuropeană群iăaăConsiliuluiă群iădeăabrogareăaăDirectiveloră78/660/CEEă群iă83/349/CEEăaleăConsiliului. 

înseamn<ăoă întreprindereăcareăseăafl<ă înă
celăpuМinăunaădinăsituaМiileăurm<toare: 
 
a) Înă cazulă uneiă societ<郡iă comercialeă cuă
r<spundereă limitat<ă (altaă decâtă ună IMMă
careă exist<ă deămaiă pu郡ină treiă ani),ă atunciă
cândămaiămultădeăjum<tateădinăcapitalulă
s<uăsocialăsubscrisăaădisp<rutădinăcauzaă
pierderilor acumulate. Aceast<ă situa郡ieă
survine atunci când deducerea pierderilor 
acumulateă dină rezerveă (群iă dină toateă
celelalte elemente considerate în general 
caă f<cândă parteă dină fondurileă propriiă aleă
societ<郡ii)ă conduceă laă ună rezultată negativă
careă dep<群e群teă jum<tateă dină capitalulă
social subscris. În sensul acesteiădispozi郡ii,ă
„societateăcuăr<spundereălimitat<”ăseărefer<ă
înă specială laă tipurileă deă societ<郡iă
men郡ionateă înă anexaă Iă laă Directivaă
2013/34/UE1,ăiară„capitalăsocial”ăinclude,ă
dac<ăesteăcazul,ăoriceăcapitalăsuplimentar. 
Intreprinderea este in situatia a) ? 

 Da         Nu                     Nu 
este cazul 

Intreprinderea este în dificultate dac<  
Pierderile de capital (rezultatul negativ obtinut în urma deducerii pierderilor) în valoareăabsolut<  >  50% x 
Capitalăsocialăsubscrisă群iăv<rsat. 
 
CompletaМi datele din exemplu cu datele din SITUAЛIIȚE FINANCIARE aferente întreprinderii pe care o 
reprezentaМi Кi concluzionaМi cu DA/ NU în ultimul  rând  al tabelului  Кi bifaМi corespunzator la situaМia a): 
  
* Din Profitul reportat si din Profitul exercitiului curent se ia in calcul numai partea care conform Hotararii 
asociatului unic/AGA a fost repartizata pentru acoperirea pierderii  si/sau majorarea rezervelor. 
** Pierderile se iau în calcul cu semnul minus.  

 
 

Exemplu Datele 
intreprinderii 

1 * Profitul reportat repartizat pentru acoperirea pierderii  
si/sau majorarea rezervelor, conform Hotararii 
asociatului unic/AGA  

 
0 

 

2 **ăPierdereaăreportat<ă(SDăct.ă117)ă 300  
3 * Profitul exerciYiuluiă financiară repartizată pentruă

acoperirea pierderii  si/sau majorarea rezervelor, 
conform Hotararii asociatului unic/AGA 

 
0 

 

4 **ăPierdereaăexerciYiuluiăfinanciară(SDăct.ă121)  100  
5 Rezultatul acumulat  -300-100=-

400 
 

Rezultatul acumulat pozitiv  

Dac<ăRezultatulăacumulat < 0 (exist<ăPierdereăacumulat<),ăatunciăseăcalculeaz<: 
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 5 Un IMMăcareăexist<ădeămaiăpu郡inădeătreiăaniănuăvaăfiăconsideratăaăseăaflaăînădificultate,ăcuăexcep郡iaăcazuluiăînăcareăaceastaăfaceăobiectulăuneiăproceduriăcolectiveădeăinsolven郡<ăsauăîndepline群te 
criteriileăprev<zuteădeă legisla郡iaăna郡ional<ăpentruă ini郡iereaăuneiăproceduriăcolectiveădeă insolven郡<ă laăcerereaăcreditoriloră s<iă (art.ă24ă lit.ăb)ădinăComunicareaăCEăprivindăOrient<riăprivindă
ajutoareleădeăstatăpentruăsalvareaă群iărestructurareaăîntreprinderilorănefinanciareăaflateăînădificultateă(2014/Că249/01);ăaceast<ăprevedereăseăaplic<ăregulamenteloră群iăcomunic<rilorăînădomeniulă
ajutoarelorădeăstată群iăînăalteădomeniiăinterzicăîntreprinderilorăaflateăînădificultateăs<ăprimeasc<ăajutor. 

6 Capitalăsocialăsubscrisăşiăv<rsatăct.ă1012ă 1000  
7 Prime de capital ct. 104  0  
8 Rezerve din reevaluare ct. 105  0  
9  Rezerve ct. 106  300  
10 TotalăPrimeăşi Rezerve ( rd.10=rd.7+rd.8+rd.9) 300  
11 Pierderi de capital (rezultatul obtinut  in urma deducerii 

pierderilor)  ţăăăTotalăăPrimeăşiăRezerveă+ăPierdereaă
acumulat<ă(rd.ă11ţrd.10+ărd.ă5ăcuăsemnulă-)  

300-400=    
= -100   

12 50șăcapitalăsocialăsubscrisăşiăv<rsată(rd.12ţ50ș*rd.6) 500  

Pierderile de capital ( rezultatul negativ in  valoare absoluta) 
DEPASESC jumătate din Capitalul Social Subscris ? 

100 < 500  
D
a 

Nu    

 

b) Înă cazulă uneiă societ<郡iă comercialeă înă
careă celă pu郡ină uniiă dintreă asocia郡iă auă
r<spundereă nelimitat<ă pentruă crean郡eleă
societ<郡iiă(altaădecâtăunăIMMăcareăexist<ădeă
maiăpu郡inătreiăani),ăatunciăcândămaiămultădeă
jum<tateă dină capitalulă propriuă a群aă cumă
reiese din contabilitateaă societ<郡iiă aă
disp<rută dină cauzaă pierderiloră acumulate.ă
Înăsensulăprezenteiădispozi郡ii,ă„oăsocietateă
comercial<ă înă careă celă pu郡ină uniiă dintreă

Calculul de la pct. b) se aplic<ăsociet<郡ilorădeătipulăSNC,ăSCS;ăAlgoritmul nu se aplica IMM-urilor5 care 
sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai putin de 3 ani 群i nici celor care nu intocmesc bilant contabil. 
 
Intreprinderea Nu este în dificultate  daca conditia de mai jos este indeplinita: 
Capitaluri Proprii Totale N > 50% * Capitaluri Proprii Totale N-1    
Intreprinderea este în dificultate daca conditia de mai jos este indeplinita:  
Capitaluri Proprii Totale  N  <  50% * Capitaluri Proprii Totale N-1    
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asocia郡iă auă r<spundereă nelimitat<ă pentruă
crean郡eleăsociet<郡ii”ăseărefer<ăînăspecialălaă
acele tipuri deă societ<郡iă men郡ionateă înă
anexa II la Directiva 2013/34/UE. 
Intreprinderea este in situatia b) ? 

 Da  Nu       Nu este 
cazul       
 

  Datele intreprinderii 

1 
CPTN  (Capitaluri proprii totale 
N  )   

2 
CPTN-1 (Capitaluri proprii totale N-

1 )  
3 CPTN     >  50% * CPTN-1 DA                      NU       

 

c) Atunci când întreprinderea face obiectul 
uneiăproceduriăcolectiveădeăinsolven郡<ăsauă
îndepline群teă criteriileă prev<zuteă deă
legisla郡iaă na郡ional<ă pentruă ini郡iereaă uneiă
proceduriă colectiveă deă insolven郡<ă laă
cerereaăcreditorilorăs<i.ă 
Intreprinderea este in situatia c) ? 

Da    Nu      
                       

Pentruă toateă tipurileă deă întreprinderiă seă verific<ăCertificatulă constatatoră eliberată deăRegistrulăComer郡uluiă
pentruă aă seă identificaă eventualeă deciziiă deă insolven郡<ă 群iă Buletinulă proceduriloră deă insolven郡<ă pe site-ul 
Ministerului Justi郡ieiă – Oficiulă Na郡ională ală Registruluiă Comer郡uluiă
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal. 
 
PentruăîntreprinderiădeătipăUATăseăverific<ăsitua郡iaăacestoraăpeăpaginaădeăinternetăaăMinisteruluiăFinan郡eloră
Publice:  https://mfinante.gov.ro/ro/insolventa-si-criza. 
 

d) Atunci când întreprinderea a primit 
ajutorăpentruăsalvareă群iănuăaărambursatăînc<ă
împrumutulăsauănuăaăîncetatăgaran郡iaăsauăaă
primităajutoareăpentruărestructurareă群iăfaceă
înc<ăobiectulăunuiăplanădeărestructurare.  
Intreprinderea este in situatia d) ? 

Da   Nu       Nu 
este cazul             

Seăconsult<ăpaginaăwebăaăConsiliuluiăConcurenteiăhttp://www.renascc.eu pentru a se identifica eventuale 
decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de 
salvare –restructurare)ă群iăaplica郡iaăinformatic<ăRegistrulăAjutoarelorădeăStatădinăRomânia. 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
https://mfinante.gov.ro/ro/insolventa-si-criza
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e) În cazul unei întreprinderi care nu este 
un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 

 e1) raportul datorii totale /capitaluri 
proprii al întreprinderii este mai mare 
de 7,5; 

 群i 
 e2) capacitatea de acoperire a 

dobânzilorăcalculat<ăpeăbazaăEBITDAă
seăsitueaz<ăsubăvaloareaă1,0. 

Intreprinderea este in situatia e ) ? 
 

 Da  Nu          Nu este 
cazul 

 
 

 

Calculul  de la pct e) seăaplic<ăunei întreprinderi care nu este un IMM (întreprindere mare).  
Intreprinderea  Nu este in dificultate daca unul din indicatorii de mai jos, este indeplinit in oricare din 
ultimele doua exercitii financiare 
 0 ≤ Datoriiătotale/ăCapitaluriăpropriiătotaleă≤ 7,5     
sau 
EBITDA/cheltuieli cu dobanzileăă≥ă1 
Intreprinderea este in dificultate daca in  fiecare din ultimele doua exercitii financiare conditiile 0 > e1N > 
7,5  群iăe2N<1   si  0 > e1N-1 > 7,5 si e2N-1 < 1   sunt cumulativ indeplinite in ultimii doi ani. 
 
e1 =Datorii totale/Capitaluri proprii totale 
e2= EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile 
Datorii  totale ţăDatoriiăcareătrebuieăpl<titeăîntr-oăperioad<ădeăpân<ălaăunăană+ Datoriiăcareătrebuieăpl<titeă
într-oăperioad<ădeăpesteăunăan,ă 
EBITDA  = (+)Profit net/(-)Pierdere neta + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli cu dobânzile + 
Cheltuieli cu amortizarea 
 
Mentionati explicit valorile care sunt folosite in calculul de la pct e), bifati corespunzator pentru conditiile 
e1), respectiv e2)   

  N N-1 
1 Datorii care trebuie platite pe o perioada de pana la un an     
2 Datorii care trebuie platite pe o perioada mai mare de un an     
3 Datorii totale (rd.3=rd.1+rd.2)   
4 Capitaluri proprii totale     

e1 

Raportul rd.3/rd.4 aferent anului N, respectiv  anului N-1  
Datorii totale/Capitaluri proprii totale (e1N,  respectiv  e1N-1)   
0≤Datoriiătotale/ăCapitaluriăpropriiătotaleă≤7,5ă 
   DA   NU 

  DA   NU 
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Înăcazulăînăcareăcerin郡aăprivindă”intreprindereaăînădificultate”ănuăesteăîndeplinit<,ăpentruăanulăcereriiădeăplat<ăînăcauz<ă(anulăn)ăseărefuz<ălaăplat<ăpentruă 
pl<Yileăaferenteăambelorăpachete.ăPl<郡ileăaferenteăanuluiănăseăpotăresolicitaădoarăînăanulăurm<toră(n+1).ăDac<ăseăconstat<ăc<ăşiăînăanulăn+1ăcriteriulănu este 
îndeplinit,ăangajamentulăseăînchideă群iăseărecupereaz<ăsumeleăprimiteăanterior. 
 
ÎnYelegăc<ăoriceăomisiuneăsauăincorectitudineăînăprezentareaăinformaYiilorăînăscopulădeăaăobYineăavantajeăpecuniareăesteăpedepsit<ăconformălegii.ăCunoscândă
c<ăfalsulăînădeclaraYiiăesteăpedepsităînăconformitateăcuăCodulăPenal,ădeclarăpeăpropriaăr<spundereăc<ădateleădinăaceast<ădeclaraYieăsuntăconformeăcuărealitatea. 
 
Semn<turaă........................ă(numeleăşiăfuncYiaăsemnatarului,ăautorizatăs<ăreprezinteăîntreprinderea)...................................ăDataăsemn<rii.............................. 

 
 

5 Profit net N/Pierderea neta     
6 Cheltuieli cu impozitul pe profit    
7 Cheltuieli cu dobânzile    
8 Cheltuieli cu amortizarea    

9 

EBITDA  = (+)Profit net /(-)Pierderea neta   + Cheltuieli cu 
impozitul pe profit  + Cheltuieli cu dobânzile  + Cheltuieli cu 
amortizarea    

e2 

Raportul rd.9/rd.7 aferent anului N, respectiv anului N-1  
EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile (e2N, respectiv e2 N-1)   

EBITDA/cheltuieliăcuădobanzileăă≥ă1 
 DA    NU 

 
  DA  NU 

 

Dac<ăvaloareaăCheltuielileăcuădobânzileăaferenteăanuluiăNăsi/sauăvaloareaăCheltuielile cu dobânzile 
aferente anului N-1 este zero pentru calculul indicatorului EBITDA/cheltuieli cu dobanzile  se ia in 
considerare cifra 0,1. 
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Anexa 3 – AvizăGardaăForestier< 
 
GardaăForestier<ă........................... 
Nr. .........../............... 
 
 

Aviz 
pentru dosarul tehnic aferent schemei de ajutor de stat” Sprijin pentru servicii de silvomediu, servicii 

climatice şi conservarea pădurilor”,ăelaboratăînăbaza 
M<suriiă15ă„Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor„ăSubm<suraă15.1ăă„Plăţi 

pentru angajamente de silvomediu”ădinăcadrulăPNDRă2014-2020 
 
 
 
 

Înă urmaă analiz<riiă dosaruluiă tehnică depusă înă dataă deă ă ..............................ă deă c<treă
domnul/doamna/SC/PFA/II/IF/AsociaYia/UAT .................................................................................... având 
CNP/CUI ..................................................., Num<r Unic de Identificare solicitant - RO 
….....................…………,ă cuă domiciliul/sediulă înă jude郡ulă ....................................., localitatea 
......................................., str. ..................................................................................., nr......., s-aăconstatatăc<,ăă
pentruă suprafe郡eleă pentruă careă solicitantulă intenYioneaz<ă s<ă depun<ă cerereă deă sprijină pentruă accesarea 
Schemei de ajutor de stat” Sprijin pentru servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea 
pădurilor”, aferent<ă M<suriiă 15ă „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor„ă
Subm<suraă15.1ăă„Plăţi pentru angajamente de silvomediu”,ădinăcadrulăPNDRă2014-2020, sunt îndeplinite 
condiYiileătehniceăprev<zuteăînăschemaădeăajutorădeăstată群i în ghidulăsolicitantului,ăconformăFi群eiărezumativeă
aădosaruluiătehnicăata群at<ăprezentuluiăAviz.ă 
 
PrezentulăavizăesteăvalabilănumaiăînsoYitădeăfişaărezumativ<,ăînăscopulădepuneriiăcereriiădeăsprijinălaă
CentrulăjudeYeanăAPIAă..................... 
 
 
 

Inspector şef, 
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Anexa 3a – FiКaărezumativ<ăaădosaruluiătehnic 
 

FI訓AăREZUMATIV; A DOSARULUI TEHNIC 
Pentru accesarea SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT 

„Sprijinăpentruăserviciiădeăsilvomediu,ăserviciiăclimaticeăşiăconservareaăp<durilor”, 
(însoМeКteăavizulăG<rziiăforestiere) 

 
  
 

I. DATE REFERITOARE LA BENEFICIAR 
 
Denumirea/Numele 群i prenumele beneficiarului: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
C.U.I./C.N.P.:_________________________________________________________________________________ 
Nr.ăînregistrareălaăRegistrulăComerYului_____________________________________________________________ 
Nr. Unic de identificare solicitant/RO______________________________ 
Sediul/Adresa de domiciliu: 
Str. _____________________________________________   Nr.________ăBloc___________ăScar<____________ 
Localitate______________________ăJudeYă________________________ Cod postal________________________ 
Nr. Tel. Fix: ______________________________   Nr. tel mobil_________________________________________ 
Nr. Fax________________________________ 
 
 
 

II.  DATE REFERITOARE LA DOSARUL TEHNIC 
 
Documentele de proprietate: 
........................................................................................................................................................................ 
SuprafaYaă total<ă deă fondă forestieră deYinut<ă înă proprietate în UP-urile pentruă careă seă solicit<ă sprijin: 
………………………………………………………………………………………………………………ă 
 
Denumire UP 1 *.................................................................... dinăjude郡ul......................... 
 

Situa郡iaădetaliat<ăăpeătipuriădeăsuprafe郡e SuprafaY<ă
(ha) 

Totalăsuprafa郡<ăde郡inut<ăînăUP din care:  
 Totalăsuprafa郡<ăeligibil<   

TotalăsuprafaY<ăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăPachetă1 (egal<ăcuă
suprafa郡aăeligibil<) 

 

TotalăsuprafaY<ăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăPachetă2 **   
Totalăsuprafa郡<ăneeligibil<ă***   

 
Denumire UP 2 *.................................................................dinăjude郡ul......................... 
 

Situa郡iaădetaliat<ăăpeătipuriădeăsuprafe郡e SuprafaY<ă
(ha) 
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Totalăsuprafa郡<ăde郡inut<ăînăUP din care:  
 Totalăsuprafa郡<ăeligibil<ă  

TotalăsuprafaY<ăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăPachetă1ă(egal<ăcuă
suprafa郡aăeligibil<) 

 

TotalăsuprafaY<ăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăPachetă2 **   
Totalăsuprafa郡<ăneeligibil<ă***   

 
 
Denumire UP ,,n” *.........................................................dinăjude郡ul......................... 
 

Situa郡iaădetaliat<ăăpeătipuriădeăsuprafe郡e SuprafaY<ă
(ha) 

Totalăsuprafa郡<ăde郡inut<ăînăUP din care:  
 Totalăsuprafa郡<ăeligibil<ă  

TotalăsuprafaY<ăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăPachetă1ă(egal<ăcuă
suprafa郡aăeligibil<) 

 

TotalăsuprafaY<ăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăPachetă2 **   
Totalăsuprafa郡<ăneeligibil<ă***   

 
 
* Se va completa pentru fiecare UP inclus în dosarul tehnic 
** Se va completa cu suprafaМa totală pentru care se va solicita sprijin în cei 5 ani de angajament. Se însumează suprafaМa u.a. 
cu codurile R1-R5 înscrise în col. 12 a tabelului desfăКurat pe u.a. 
*** SuprafaМa rezultă din însumarea suprafeМelor u.a –urilor încadrate în categoria funcМională T1 Кi alte categorii de terenuri 
decât “păduri” Кi “terenuri destinate împăduririi” care se regăsesc în tabelul din Anexa 12b. 
 
  

III. DATEă REFERITOAREă LAă STRUCTURILEă SILVICE*ă AUTORIZATEă CAREă ASIGUR;ă
ADMINISTRAREA SAU PRE STEAZ;ăSERVICIIăSILVICEă 

 
Denumire Ocol silvic:____________________________________________________________________ _ 
Sediul: ______________________________________________________________________________________ 
Nr. tel._________________  Nr. Fax___________________________________________________________ 
Nr. Contract de administrare/prestare servicii silvice ____________________________________________ 
Dataăexpir<riiăcontractuluiă…………………………………. 
SuprafaYaăpentruăcareăesteăîntocmităcontractulă……………..ăha 
 
* În situaţia în care administrarea sau prestarea serviciilor silvice se efectuează prin mai multe ocoale silvice Кi/sau 
contracte, se completează datele solicitate pentru fiecare dintre acestea.  
 

IV. CONSTAT;RIăÎNăURMAăVERIFIC;RIIăDOSARULUIăTEHNIC:  
Nr  
crt  

 
Obiectulăăverific<rii 

Rezultatul 
verific<rii 

 
ObservaYii 

DA NU Nu 
este 
cazul 
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1. SuprafaYaădeă terenăforestierăceăurmeaz<ăaă fiăangajat<ă
esteălocalizat<ăpeăteritoriulăRomânieiăşi esteăinclus<ăînă
FondulăForestierăNaYional? 

    

2. Solicitantulă de郡ineă documenteă doveditoareă aleă
dreptuluiădeăproprietateăpentruăsuprafaYaăceăurmeaz<ăaă
fiăangajat<? 

    

3. Terenulă forestieră careă urmeaz<ă aă fiă inclusă înă
angajament este în proprietatea: 

    

a)ăprivat<ăa:     
- unei persoane fizice sauăunoră persoaneă fiziceă dac<ă
este cazul unei cereri cu beneficiari multipli; 

    

- uneiă asocieriă deă persoaneă fizice,ă f<r<ă personalitateă
juridic<; 

    

- unei persoane juridice;     
- uneiă asocia郡iiă deă proprietariă deă p<duriă persoaneă
juridice; 

    

- unei UAT;     
- uneiăasocia郡iiădeăproprietariădeăp<duriăUAT-uri;     
- uneiă asocia郡iiă aă proprietariloră deă terenuriă forestiereă
persoane fizice; 

    

- uneiă asocia郡iiă deă proprietariă deă p<duriă persoaneă
juridiceă群i/sauăpersoaneăfiziceă群i/sauăUAT-uri; 

    

b)ăpublic<ăa:     
- unei UAT;     
- uneiăasocia郡iiădeăproprietariădeăp<duriăUAT-uri.     

4. Exist<ăAdeverinţa (Anexa 8)ăeliberat<ădeăOcolulăSilvică
prină careă seă adevereşteă existenYaă contractuluiă deă
administrareă sauă prest<riă servicii,ă cuă acesta,ă privind 
terenulăforestierăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijin? 

    

5. Exist<ăcopieădup<ăOrdinulădeăaprobare/ăavizulăCTASă
ală amenajamentuluiă silvică sauă copieă dup<ă procesulă
verbalăalăconferin郡eiăaăII-a de amenajare pentru terenul 
forestier care va face obiectul angajamentului, în 
cadrul schemei de ajutor de stat? 

    

6. Suprafe郡eleăangajateăsuntăincluseăîntr-un amenajament 
silvic în vigoare la data emiterii avizului? Care este 
dataăexpir<riiăvalabilit<郡iiăamenajamentuluiăsilvic? (la 
rubricaă ”Observa郡ii”ă seă vaă men郡ionaă anulă expir<riiă
amenajamentuluiă sauă aniiă expir<riiă pentruă fiecareă
amenajamentăînăparte,ăînăsituaYiaăînăcareăsuntămaiămulteă
amenajamenteăcuăaniădiferiYiădeăexpirare) 

   Amenajamentul 
silvic actual pentru 
UPă…..ăexpir<ăînă
anulă…………. 
 

7. Exist<ă extrase din amenajamentul silvic cu datele 
men郡ionateă laă punctulă 2ă înă cadrulă sec郡iuniiă aferenteă
dosarului tehnic din cadrul cap. 2.2 Identificarea 
terenuriloră forestiereă群iă întocmireaădosaruluiătehnică– 
etapeăpremerg<toareădepuneriiăcereriiădeăsprijin/plat<ă
din GS? 
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8. Tabelul model Anexa 12 esteăcompletatăşiăesteădepusă
înăformatăhârtieăşiăpeăsuportăoptică(formatăexcel)? 

    

9. SuprafaYaăterenuluiăforestierăpentruăcareăseăacceseaz<ă
schemaădeăajutorădeăstatăesteădeăcelăpuYină100ăha? 

    

10. Conturul general al terenului forestier care va face 
obiectul angajamentului este identificat în format 
electronică (shape),ă înă proiec郡ieă Stereoă 70ă Dealulă
Pisculuiă(EPSGă31700)ă群iăcon郡ineăminimăfi群ierele:ădbf,ă
shx, prj, pe suport optic (CD)? 

    

11. Beneficiarul particip<ă cuă toat<ă suprafaYaă deă terenă
forestieră încadrată înă categoriileă “p<duri”ă şiă ”terenuriă
destinateă împ<duririiă şiă reîmp<duririi”ă deYinut<ă deă
acesta într-oăunitateădeăproducYieă şi/sauăprotecYie,ă cuă
excep郡iaăsuprafe郡elorăîncadrate ca fiind neeligibile? 

    

12. SuprafaYaă terenuriloră destinateă împ<duririiă sauă
reîmp<duririiă reprezint<ă maiă puYină deă 15șă dină
suprafaYaăangajat<?ă 

    

13. Exist<ă copieă dup<ă Hartaă amenajistic<,ă vizat<ă pentruă
conformitate cu originalul, cu figurarea conturului 
general al u.a.-rilorăceăfacăobiectulăangajamentuluiăşiă
figurareaă conturuluiă generală ală suprafeYeiă zoneiă deă
linişteăcompact<ăpentruăfiecareăUP? 

    

14. Suprafa郡aăzoneiădeălini群teăcompact< laănivelulăfiec<reiă
UPă reprezint<ă minimă 20șă dină totalulă suprafe郡eiă
eligibileă angajateă înă aceaă UPă 群iă esteă delimitat<ă prină
limite parcelare/subparcelare? 

    

15. Suprafa郡aă zoneiă deă lini群teă compact<ă delimitat<ă înă
cadrulăfiec<reiăUPăesteădeăminimă20ăha/trupădelimitat? 

    

16. 
 

În cazul în care amenajamentul silvic are valabilitate 
peă toat<ă durataă angajamentului,ă pân<ă laă expirareaă
amenajamentului,ă volumulă r<masă deă recoltată prină
t<ieriă deă conservare peă toat<ă suprafa郡aă dină
angajamentă esteă egală cuă celă pu郡ină cinciă oriă volumulă
anuală prev<zută înă amenajamentulă silvică aă seă recoltaă
prinăt<ieriădeăconservare?ă 

    

17. Solicitantulăacceseaz<ăPachetulă2?     
18. Exist<ă copieă dup<ă Planul decenal al lucrărilor de 

îngrijire din amenajamentul silvic, secţiunea rărituri 
defalcat pe u.a.? 

    

19. Suntăeviden郡iate u.a. selectate pe care urmează să se 
efectueze rărituri cu atelaje, defalcate pe fiecare an de 
angajament? 

    

20. În cazul în care amenajamentul silvic are valabilitate 
peătoat<ădurataăangajamentului,ăsumaăsuprafeYelorău.a.ă
selectateă înă careă seă voră efectuaă lucr<riă deă îngrijire-
r<rituriăînăcadrulăpachetuluiă2ăesteămaiămic<ăsauăegal<ă
cu 10% x nr. de ani de aplicare a amenajamentului 
silvic înăvigoareăpeădurataăangajmentuluiădinăsuprafaYaă
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total<ă prevazut<ă cuă r<rituriă aă u.a.ă precizateă înă planulă
decenală ală lucr<riloră deă îngrijireă aă arboreteloră dină
amenajamentulăsilvic,ăînăsecYiuneaăr<rituri? 

21. Suprafa郡aăanual< a u.a.-urilorăselectateăpentruăr<rituriă
seăîncadreaz<ăînăprocentulă20șă(±10ș)ădinăsuprafa郡aă
selectat<? 
(Laărubricaă”Observa郡ii”ăseăvaăprecizaăpeăfiecareăană1ă
– 5ăprocentulăpeăcareăîlăreprezint<ăsuprafa郡aăanual<ăpeă
careăurmeaz<ăaăseăefectuaăr<rituriăpentru u.a.-urilor 
selectateăpentruăr<rituri) 
 

   SuprafaYaăselectat<ă
pentruăr<rituriăînă
cadrul pachetului II = 
………ăha,ădinăcare: 
Anulă1:ă………..ăhaă
(…..șădinătotală
selectat) 
Anulă2:ă………..ăhaă
(…..șădinătotală
selectat) 
Anulă3:ă………..ăhaă
(…..șădinătotală
selectat) 
Anulă4:ă………..ăhaă
(…..șădinătotală
selectat) 
Anulă5:ă………..ăhaă
(…..șădinătotală
selectat) 
Înăcazulăunuiăr<spunsă
„NU”,ăseăvaă
consemna motivul 
pentru care nu s-a 
respectatăcerin郡a. 

22. Careă esteă procentulă suprafeYeiă deă p<dureă accesat<ă înă
cadrul masurii care esteă încadrat<ă înă tipulă funcYională
TII? 

   Procentăp<duriăTII: 
……șă 

23.  Laă nivelă deă UP,ă sumaă suprafe郡eloră deă parcursă cuă
r<rituriăaău.a.ăselectateăesteămaiămic<ăsauăegal<ăcuă50șă
dină suprafa郡aă total<ă aă u.a.ă prev<zuteă cuă lucr<riă deă
r<rituriăînăPlanulălucr<rilorădeăîngrijireăaăarboretelorădină
AmenajamentulăSilvicăînăsec郡iuneaăr<rituri? 

   La nivel de UP, suma 
suprafe郡eloră deă
parcursă cuă r<rituriă aă
u.a. selectate este 
.........% 

 
Caseteleăămarcateăînăculoareaăgriănuăseăcompleteaz<.
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V. TABEL PRIVIND DATELE ÎNSCRISE ÎN AMENAJAMENTUL SILVIC           
 

Nr. 
UP *   

 
Nr. u.a. 

 
SuprafaY< 

u.a. 
-ha- 

Catego- 
rie 

funcYio- 
nal< 

Tip 
funcYio-

nal 

Lucrare 
propusa cf. 
amenajam
ent silvic 

 

Vol. propus 
pt. recoltare 

cf. 
amenajame
nt silvic  **  

- mc - 

Lucrare 
efectuat< 
(tip/an) 
(în cazul 

partizilor, 
acestea se 
vor înscrie 
în anul în 
care s-a 
efectuat 

reprimirea 
acestora) 

**  

Vol.  
recoltat 
-mc- **  

din care 
recoltat în 

anul de 
cerere de 
sprrijin 
-mc- **  

Vol.ăr<masă
de recoltat 
- mc- (= col 
7 – col 9) **  

Propunerea 
în cadrul 

schemei de 
ajutor ***  

Suprafa郡aă
prev<zut</
estimat<ăaă
fiăparcurs<ă
cuăr<rituriă
pentru 
pachetul 2 
≤ suprafaМa 
din 
coloana 3 

 
 

ObservaYii 
***** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
              
              
              

Total UP ****   X X X  X    X  An expirare 
amenajament:ă...…....... 

Din care:             
TipăfuncYionalăTII  X X X X X X  X X   
Categ funct 1.1+1.2  X X X X X X  X X   
Categorieăfunctional<ă1.3+1.5  X X X X X X  X X   

ZONAăDEăLINIŞTE  X X X X X X  X X   
 Lucr<riăpropuseăpentruăă
r<rituriăcuăatelajeăînăpachetulă2 

 X X X  X    X   

Totalăclas<ădeăregenerare             

 
*  dac<ăesteăcazul,ăînătabelăseăînscriuămai multe UP,ăiarălaăfinalăseăîntocmeşteăunătotalăgeneral,ăcareăvaăcuprindeăacelaşiătipădeădateătotalizateăcaălaăprimulăUP. 
**  se va completa numai pentru lucr<rileădeăconservare. 

              *** înăcoloanaă12ăseăvaăcompletaăunaădinăurm<toareleăvariante:  - ”L”ăpentruău.a.-uriăcuprinseăinăzonaădeălinişte.  -“R1ă....ăR5”ăpentruău.a.-urileăselectateăpentruălucr<riădeăr<rituriăcuăatelajeăînăaniiă1ă... 5 ai  
angajamentului. 
****  nu se vor include în prezentul tabel u.a.-urileăcuăTIăprecumă群iău.a.-urile cu terenurileăcareăauăalt<ăcategorieădecâtăp<dure. 
*****  înăcoloanaă„Observa郡ii”,ăseăvaăconsemnaăsuprafa郡aăneregenerat<ăînău.a.ărespectivălaădataăîntocmiriiătabelului,ăcaărezultatăalăsumeiăsuprafe郡elorăprev<zuteăînăplanulălucr<rilorădeăregenerareă 
laădataăîntocmiriiăamenajamentului,ăaăsuprafe郡elorăparcurseăcuăt<ieriădeăregenerareăînăurmaăc<roraătrebuieăefectuateăplanta郡iiă群iăaăsuprafe郡elorădezgoliteăprinăcalamit<郡iănaturaleă(codurileăB.1.1.1,ăB.1.1.2,ă 
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B.1.2.1,ăB.1.2.2,ăB.1.2.3ă群iăB.1.24),ădinăcareăseăscadeăsuprafa郡aăîmp<durit<ăînăaniiădeăaplicareăaăamenajamentului,ăconformădatelorăînscriseăînăcol.ă8.   
 
 
Întocmit, 
NumeleăşiăPrenumeleă_________________________ 
Semn<tura__________________________________ 
Data: _____________________________________ 
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Anexa 3a-bis - InstrucМiuni completare Tabel I- TABEL PRIVIND DATELE ÎNSCRISE ÎN AMENAJAMENTUL SILVIC  
 

Nr. 
coloana 

Denumire coloana Modalitate de 
completare  

Observatii   Linia totalizatoare Modalitate de completare Observatii  

Col 1  Nr. U.P Text fara limita de 
caractere 

ex.: III Codru Mare    

Col 2 Nr. ua minim 1 cifra (ex.: 5) -
maxim 3 cifre + 1 litera  
mare (ex.: 256B) 

 
Din care:     

Col 3 Suprafata ua - ha- minim 1 cifra-maxim 2 
cifre +2 zecimale (ex.: 
25.86) 

Valorile referitoare la 
suprafata vor avea 2 
zecimale (ex 487.52)- 
separator  punct "." 

TipăfuncYionalăTII suma celulelor din col 3 
care au TII in  col 5  

  

Col 4 Categ functionala cifra.cifra.litera mica  
(ex.: 1.5.n) 

Se va completa 
categoria funcYional<, 
utilizandu-se ca 
separator între 
elementele 
componenete punctul, 
nu virgula. Pentru 
terenurile goale 
destinateăîmp<duririi,ă
care nu au categorie 
func郡ional<ăînă
amenajamentul silvic, 
se va completa 2.1.a. 

Categ funct 1.1+1.2 suma celulelor din col 3 
care au categoria 
functionala 1.1/1.2 in 
coloana 4 

ex.: ua 12A categoria 
functionala 1.1.a 
suprafata 6.80 ha / 
13A categoria 
functionala 1.3.c 
suprafata 2.50 ha, 
valoarea va fi 6.80 
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Pentru terenurile 
goale destinate 
împ<duririi,ăcareănu 
auătipăfunc郡ionalăînă
amenajamentul silvic, 
se va completa TVI 

Col 5 Tip functional TII/TIII/TIV/TV/TVI   Categorie functionala 
1.3+1.5 

suma celulelor din col 3 
care au categoria 
functionala 1.3/1.5 in 
coloana 4 

ex.: ua 12A categoria 
functionala 1.1.a 
suprafata 6.80 ha / 
13A categoria 
functionala 1.3.c 
suprafata 2.50 ha, 
valoarea va fi 2.50 

Col 6 Lucrare propusa cf. 
amenajament silvic 

text fara limita de 
caractere, 

vor fi enumerate 
lucrari, separate prin 
virgula- ex rarituri, 
igiena,etc  

TOTAL SUPRAFATA 
ZONA DE LINISTE 

suma celulelor din col 3 
care au 'L' in coloana 12 

Valoare de aici se 
compara cu valoarea 
shp ZL -zonei de 
liniste 

Col 7 Vol. propus pt. 
recoltare cf. 
amenajament silvic 
(se va completa numai 
volumulădinălucr<rileădeă
conservare) 

blank/ max 6 cifre (ex.: 
975549) 

Fara zecimale TOTAL SUPRAFATA 
U.A. PACHET 2 

suma celulelor din col 3 
care au 'R1/R2/R3/R4/R5' 
in coloana 12 

  

Col 8 Lucrare efectuata 
tip/an 

text fara limita de 
caractere 

Dac< sunt mai multe 
lucrari, se trec toate, 
iarăsistemulăidentific<ă
dac< exista cuvantul 
,,rarituri”, relevant 
pentru sub-masura. 

Totalăclas<ădeăregenerare Suma celulelor cu valori 
dinăcoloanaă„Observa郡ii” 

  

Col 9 Vol. recoltat mc (se va 
completa numai 

blank/ max 6 cifre (ex.: 
975549) 

Fara zecimale 
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volumulădinălucr<rileădeă
conservare) 

Col 10 din care recoltat in 
anul cererii de sprijin  
-mc- (se va completa 
numai volumul din 
lucr<rileădeăconservare) 

blank/ max 6 cifre (ex.: 
975549) 

Fara zecimale     

Col 11 Vol. ramas de recoltat 
-mc- (=col 7 – col 9) -
(se va completa numai 
volumulădinălucr<rileădeă
conservare) 

valoarea rezultata din 
calcul col 7-col 9 

Fara zecimale     

Col 12 Propunerea in cadrul 
schemei de ajutor 

blank/ AZL/ 
R1/R2/R3/R4/R5/L 
 

conditionare col 6- 
daca este inscrisR1 
sau R2 sau R3 sau R4 
sau R5 pe coloana 12 
trebuie sa fie 
completat   "rarituri" 
pe col 6 

Total  UP   suma col 3 Valoarea de aici se 
compar< cu valoarea 
shp UP-ului SA- 
suprafa郡< angajat< 

Col 13 Suprafa郡aă
prev<zut</estimat<ăaăfiă
parcurs<ăcuăr<rituriă
pentru pachetul 2 

minim 1 cifra-maxim 2 
cifre +punct+2 zecimale 
(ex.: 25.86) 

S<=col. 3    

Col 14 Observatii Text fara limita de 
caractere 

        

 
La completarea rubricilor seăvorăutilizaăurm<toareleăcaractere: 
 
1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz$&@-_/. ()%, 
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UtilizareaăaltorăcaratereăconduceălaănepreluareaăsuprafeМeiăunorăuaăînădeclaratiaădeăsuprafaМ<ăsauălaăimposibilitateaăfinaliz<riiăcereriiădeăsprijin.ăă 
 
Simbolurileădinăcol.ă12ăînseamn<:ăăȚ-zona de liniste, AZL- în afara zonei de liniste, f<r<ăr<rituri, R1 – rarituriăprev<zuteăaăfiăefectuateăînăanulă1ădeăangajamentă(suprafeМeleăselectate 
 pentru pachetul 2 –an 1de angajament, R2- rarituriăprev<zuteăaăfiăefectuateăînăanulă2ădeăangajamentă(suprafeМeleăselectateăpentruăpachetulă2ă–an 2 de angajament), ...............R5 r<rituri 
 prev<zuteăaăfiăefectuateăînăanulă5ădeăangajamentă(suprafeМeleăselectateăpentruăpachetulă2ă–an 5 de angajament) 
Pe aceeaşi u.a. nuăpotăăfiăprev<zuteăr<rituri decât într-un singur an, deci se va înscrie fie R1, fie R2, ..... fie R5. 
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Anexa 4 – NotificareăprivindărezultatulăselecМieiăpreliminare 
 
ANTET CJ 
CentrulăJudeYeană................................... 
ID solicitant ............................................ 
JudeYulă................................................... 
 
 

Notificareaănr…………/…………….. 
 

privindărezultatulăselecYieiăpreliminare 
pentruăcerereaădeăsprijinăaferent<ăschemeiădeăajutorădeăstată„Servicii de silvomediu, 
serviciiăclimaticeăКiăconservareaăp<durilor” elaborat<ăînăbazaăM<suriiă15ă„Serviciiădeă
silvomediu,ăserviciiăclimaticeăКiăconservareaăp<durilor”,ăsubm<suriiă15.1ă„Pl<Мiăpentruă

angajamenteădeăsilvomediu” din cadrul PNDR 2014-2020 
 

 
C<tre 
 
Dl./Dna ........................................................................................................................... 
titular cerere / reprezentant, administrator desemnat / împuternicit al 
.......................................................................... cu domiciliul/sediulă înă jude郡ulă
........................................................., localitatea .................................................................., 
adresa......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................., 
CNP/CUI/CF.............................................  
 
În urma evalu<riiă cereriiă deă sprijină aferent<ă schemeiă deă ajutoră deă stată „Servicii de 
silvomediu, servicii climatice Кi conservarea pădurilor” înregistrat<ă laăCentrulă JudeYeană
........................................... cu nr. ........................./.............................ă ă v<ă comunic<mă
urm<toarele: 
 
1. Cererea de sprijin are statusul eligibil/neeligibil. 
2. Motiveleăneeligibilit<郡ii: 
…………………………………………………...................................................................
.......................................................................................................………………………… 
 3. Punctajul total acordat este de: 
....................................................................................................... 
Din care, pentru fiecare criteriu de selecYieăs-aăacordatăurm<torulăpunctaj: 
 CriteriulădeăselecYieă1ă......................ăpuncte, 
 CriteriulădeăselecYieă2ă......................ăpuncte, 
 CriteriulădeăselecYieă3ă......................ăpuncte, 
  
4. Punctajul acordat pentru criteriile de departajare:  

Criteriul de departajare 1 .................. puncte, 
Criteriul de departajare 2 .................. puncte. 
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Valoareaăpublic<ătotal<ăaăcereriiădeăsprijin (conform prevederilor art. 6 din ROF) este 
de: ............................................................Euro 
Men郡ion<măc<ărezultatulăselecYieiăpreliminareăpentruăcerereaădeăsprijinăaferent<ăschemeiădeă
ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea pădurilor” nu 
reprezint<ădeciziaădeăfinan郡are. 
 
V<ăinform<măc<,ăînăconformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Anexa 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 țăsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea 
viabilităţii pădurilor, Submăsura 8.1  „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” şi 
țăsurii 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), cuă modific<rileă 群i complet<rileă
ulterioare, puteYiăcontesta rezultatele selec郡ieiăpreliminareădin prezenta notificare la centrul 
jude郡eană undeă aă fostă depus<ă cerereaă deă sprijin,ă înă termenă deă 10ă zileă lucr<toareă de la 
publicarea Raportului de selecМie preliminar pe pagina de internet APIA. 
 
 
Cuăstim<, 
 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
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Anexa 5 – ContestaМie 

 
 

CONTESTA軍IE 
 

privind rezultatele selecМiei cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de stat „Servicii de  
silvomediu, servicii climatice Кi conservarea pădurilor” elaborată în baza țăsurii 15 „Servicii de 
silvomediu, servicii climatice Кi conservarea pădurilor”, submăsurii 15.1 „PlăМi pentru angajamente  

de silvomediu” din cadrul PNDR 2014-2020, 
publicate în Raportul de SelecМie Preliminar sesiunea ................................. 

 
 
C<tre 

 
 

AGEN軍IAăDEăPL;軍Iă訓IăINTERVEN軍IEăPENTRUăAGRICULTUR; 
CENTRULăJUDE軍EAN............................................. 

 
 
Subsemnatul(a) .............................................................................................................................................. 
titular cerere/reprezentant, administrator desemnat / împuternicit al* 
...................................................................................................., cu domiciliul/sediul în 
........................................................................................................................................................................., 
posesorăalăBI/CI/Pa群aportăcuănr.ă........................... seria ................., CNP/CUI/CF ......................................, 
ID solicitant ................................... având cererea de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat 
„Serviciiă deă silvomediu,ă serviciiă climaticeă Кiă conservareaă p<durilor” cu nr. ……............/................... 
depus<ă laă Centrulă Jude郡eană .................................................ă înă bazaă Raportului de selecМie preliminar 
publicat pe site-ulăAPIAăprecumă群iăaăNotific<riiăAPIAăcuănr............../......................,ăcontestăurm<toarele: 
- elemente de eligibilitate a cererii de sprijin       □ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
- punctajulăacordatăpentruăcriteriul/criteriileădeăselec郡ie/ădeădepartajare  □ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
- valoarea sprijinului                                                                                         □  
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 
Fa郡<ădeăceleăexpuseămaiăsus,ăv<ărogăs<ăreevalua郡iăcererea de sprijin.  
Men郡ioneză c<ă adresa **ă laă careă solicită transmitereaă r<spunsuluiă esteă
.......................................................................................................................................................................... 
nr.telefon........................................, adresa de e-mail...................................................................................... 
 
 
Data:                                                                                                                                                            
Semn<tur<:ă 
 
 
 
* Când contestaţia este formulată prin împuternicit, este necesară anexarea originalului împuternicirii de 
semnare a contestaţiei în numele contestatorului.  
** Pentru contestatorii cu domiciliul/reşedinţa/sediul în străinătate este necesară indicarea unei adrese de 
corespondenţă din România, pentru a nu fi afectată celeritatea soluţionării contestaţiei.  
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Anexa 6 – NotificareăprivindărezultatulăcontestaМiei 
 
ANTET CJ APIA 
CentrulăJudeYeană................................... 
ID solicitant ............................................ 
JudeYulă................................................... 
 

Notificarea nr…………/…………….. 
privindărezultatulăcontesta郡ieiănr.............../............................ă 

 
C<tre Dl./Dna ........................................................................................................ ...................................... 
titular cerere / reprezentant, administrator desemnat / împuternicit al 
....................................................................ă cuă domiciliul/sediulă înă jude郡ulă ........................, localitatea 
............................, adresa..........................................................................................................................., 
CNP/CUI/CF.............................................  
 
Caăr<spunsălaăcontesta郡iaănr......................./...........................ădepus<ădeădumneavoastr<ălaăCentrulăjude郡eană
...................................ă群iăcaăurmareăaăreevalu<riiăcereriiădeăsprijinăaferent<ăschemeiădeăajutorădeăstată„Serviciiă
deăsilvomediu,ăserviciiăclimaticeăКiăconservareaăp<durilor” înăbazaăM<surii 15 „Servicii de silvomediu, 
servicii climatice Кi conservarea pădurilor”, subm<suriiă15.1ă„PlăМi pentru angajamente de silvomediu” 
din cadrul PNDR 2014-2020, înregistrat<ă laă Centrulă JudeYeană ......................................ă cuă nr.ă
...................../..........................ăăv<ăcomunic<măurm<toarele:  
1. Cererea de sprijin are statusul eligibil/neeligibil. 
2. Motiveleăneeligibilit<郡ii:ă…………………………………………………………………………… 
3. Punctajul total acordat este de: ........................................................................... 

Din care,ăpentruăfiecareăcriteriuădeăselecYieăs-aăacordatăurm<torulăpunctaj: 
 CriteriulădeăselecYieă1ă......................ăpuncte, 
 CriteriulădeăselecYieă2ă......................ăpuncte, 
 CriteriulădeăselecYieă3ă...................... puncte, 
4. Punctajul acordat pentru criteriile de departajare:  

Criteriul de departajare 1 .................. puncte, 
Criteriul de departajare 2 .................. puncte. 

5.ăValoareaă public<ă total<ă aă cereriiă deă sprijin (conform prevederilor art. 6 alin.3 din ROF) este de: 
............................................ Euro 

 
Înă concluzie,ă rezultatulă contesta郡ieiă dumneavoastr<ă areă statusul:ă ...................................ă ă (Admis<,ă
Par郡ialăadmis<,ăRespins<) 
 
Cuăstim<, 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
 

Ştampilaă.............................................. 
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Anexa 7 – Cerere preluare angajament/schimbareăform<ădeăorganizare 
 

Cerere pentru transfer de angajament/schimbarea formei de organizare 

JudeYul  

Centrul JudeYeanăAPIA  

Chenarulă griă seă completeaz<ă deă c<treă
autorit<Yi 
 
 

Inregistrare Stampila – Centru JudeYeanăAPIA 
 
Nume/Prenume/SemnaturaăfuncYionarăAPIA 

 
1. Date de identificare ale beneficiarului care transferă/Date de identificare ale beneficiarului înainte de schimbarea 
formei de organizare 

 
PERSOANE FIZICE: *) 

01.ăNumeăpersoan<ăfizic<ă*)  02.ăPrenumeăpersoan<ăfizic<ă*) 
 

  
 03. CNP*)               
04. CodăYar<ăşiănr.actăidentitateă(alt<ăcet<Yenie)*) 
 

  
  PERSOANEăJURIDICEăşiăPFAă/ăÎI/ăÎF: *) 

  05. Denumireăpersoan<ăjuridic</ăPFA/ăÎÎ/ăÎF*) 
 

  06. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*)           
07.ăNum<rădeăînregistrareăînăregistrulăcomerYului/Registrulă
asociaYiilorăşiăfundaYiilor 

          

  08. Nume administrator/ reprezentant*)  09. Prenume administrator/ reprezentant*) 

  
  10. CNP administrator/ reprezentant*)              
 11.ăCodăYar<ăşiănr.ăactăidentitateă(pentruăadministratorăcuăalt<ăcet<Yenie)*) 

   12. Tip de organizare*) 
 

 
 

 
 

 
  

SEDIUL SOCIAL AL SOCIET;XIIă/ăADRESAăDEăDOMICILIU: *)  
13. JudeY*)ă/Sector *)         14. Localitate*)    se completează comună şi sat, după caz                                 

14.1      Oraş/comun<* )                        
 

14.2     Sat*) 
    

15. Strada*)    16. Nr.*)    17. Codăăpoştal*)ăă   18.  Bl.*)  19. Sc.*)   20. Ap.*)   

      
 21.Telefon mobil *)          22. Telefon/Fax *)        23. E-mail  
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COORDONATE BANCARE:*)                     
24. Banca/Trezoreria Statului  25. Filiala 
  
26. Nr. cont IBAN  
                         

 
DATE REFERITOARE LA FORMA DE PROPRIETATE *)   

 
 
 
 
 
 
 
27. Terenăproprietateăprivat< 

 
 
 
 
 
 
 
 

27.1ăPersoan<ăfizic<ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   

27.2ăAsocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriăpersoaneăfiziceăăăăăăăă  

27.3ăPersoan<ăjuridic<ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  

27.4ăAsocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriăpersoaneăjuridiceăăăăăă  

27.5ăUATă(comun<,ăora群,ăMunicipiu)ăăăăă                                                   

27.6ăAsocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriăUATă– uri                                       

27.7ăAsocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriă(persoane fizice 
群iăpersoaneăjuridiceăsauăpersoaneăfiziceă群iăUATăsauă                 
persoaneăjuridiceă群iăUATăsau persoaneăfiziceă群iăpersoane 
 juridiceă群iăUAT)                                                                                           

 
28.ăTerenăproprietateăpublic< 

 
 

28.1ăUATă(comun<,ăoraş,ăMunicipiu)ăăăăăă                                                  
 
28.2ăAsocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriăUATă– uri                 

 
  Data           Semnatura  _____________________ 
 

2. Date de identificare ale beneficiarului care preia angajamentul/Date de identificare ale beneficiarului după  
schimbarea formei de organizare  

 
PERSOANE FIZICE *) 

01.ăNumeăpersoan<ăfizic<ă*)  02.ăPrenumeăpersoan<ăfizic<ă*) 
 

  

 03. CNP*)               

04. CodăYar<ăşiănr.actăidentitateă(alt<ăcet<Yenie)*) 
 

 
PERSOANEăJURIDICEăşiăPFAă/ăÎI/ăÎF: *) 

  05. Denumireăpersoan<ăjuridic</ăPFA/ăÎÎ/ăÎF*) 
 

  06. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*)           
07.ăNum<rădeăînregistrareăînăregistrulăcomerYului/Registrulă
asociaYiilorăşiăfundaYiilor 

          

  08. Nume administrator/ reprezentant*)  09. Prenume administrator/ reprezentant*) 
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  10. CNP administrator/ reprezentant*)              
 11.ăCodăYar<ăşiănr.ăactăidentitateă(pentruăadministratorăcuăalt<ăcet<Yenie)*) 

   12. Tip de organizare*) 
 

 
   

 
 
SEDIULăSOCIALăALăSOCIET;XIIă/ăADRESA DE DOMICILIU: *)  

13. JudeY*)ă/Sector *)         14. Localitate*)    se completează comună şi sat, după caz                                 
14.1      Oraş/comun<* )                        14.2     Sat*) 

   
15. Strada*)    16. Nr.*)    17. Codăăpoştal*)ăă   18.  Bl.*)  19. Sc.*)   20. Ap.*)   

      
 21.Telefon mobil *)          22. Telefon/Fax *)        23. E-mail  

 
 

COORDONATE BANCARE: *)                     
24. Banca/Trezoreria Statului  25. Filiala 
  
26. Nr. cont IBAN  
                         

 
DATE REFERITOARE LA FORMA DE PROPRIETATE *)   

 
 
 
 
 
 
27.Terenăproprietateăprivat< 

 
 
 
 
 
 
 
 

27.1ăPersoan<ăfizic<ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                

27.2ăAsocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriăpersoaneăfiziceăăăăăăăă             

27.3ăPersoan<ăjuridic<ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă             

27.4ăAsocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriăpersoaneăjuridiceăăăăăă            

27.5ăUATă(comun<,ăora群,ăMunicipiu)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                               

27.6ăAsocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriăUATă– uri                                                   

27.7ăAsocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriă(persoaneăfiziceă群iă 
persoaneăjuridiceăsauăpersoaneăfiziceă群iăUATăsauăpersoane                 
juridiceă群iăUATăsauăpersoaneăfiziceă群iăpersoaneăjuridiceă群iă 
UAT)                                                                                                             

 
28.ăTerenăproprietateăpublic< 

 
 

28.1ăUATăăă(comun<,ăoraş,ăMunicipiu)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                     
 
28.2ăAsocia郡ieădeăproprietariădeăp<duriăUATă– uri                            

 
Data:                                                                                             Semnatura: 
  
 
Centru JudeYeanăăAPIA Confirmareaăprelucr<rii: 

Schimbareaăpoateăfiăprelucrat< 
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Dataăşiăsemnaturaăpentruăcontrolulăvizual  
 
 

 
DataăşiăsemnaturaăfunctionaruluiăAPIA 
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Anexa 8 – AdeverinМ<ăOcolăSilvic 
 

Antet ocol silvic 
Nr.ă……/Dat<…………… 

 
 
 

ADEVERIN軍; 
 

Prin prezentaă seă certific<ă faptulă c<ă domnul/doamna/Denumire SC/PFA/II/IF/AsociaYie/UAT    
............................................................. având CNP/CUI ..................................................., cu 
domiciliul/sediulă înă jude郡ulă ....................................., localitatea ......................................., str. 
..............................................................,ăNr.............,ădeYineă înăproprietateăoăsuprafaY<ădeă ...................... ha 
fond forestier în baza documentuluiă deă proprietateă (tip,ă num<r,ă dat<) 
………....……...................…………….,ăpentruăcareăesteăîntocmităunăamenajamentăsilvic,ăvalabilăpân<ălaă
data ...........................ă şiă ă aă ă încheiată cuă Ocolulă Silvică .........................ă ................................. 
contractul/contractele deă administrare/prest<riă serviciiă silviceă nr.ă ............................ / ........................., 
valabil(e) pân<ă laă dataă ............................................................. pentru o suprafaY<(ele) de  
..................................................... ha fond forestier.  
Prezentaăadeverin郡<ăs-a eliberat la solicitarea susnumitului/ei, fiindu-i necesar<ăla APIA pentru accesarea 
schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea pădurilor”.  
 
 
NumeăPrenumeă群efăocolăsilvic................................ 
Semn<tur<.............................................................. 
Ştampila................................................................. 
 

                                                                         
  Data.....................................  
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Anexa 9 – DeclaraМieăprivindăsituaМiaăterenuluiăforestier 
 

 
AntetăPersoan<ăjuridic</U.A.T 
Nr.ă…...…/Dat<……………...... 

 
DECLARAXIEăă 

privindăsitua郡iaăterenuluiăforestier 
 
 

Subsemnatul(a)*(Nume, prenume) ............................................................................................................, 
titular cerere /reprezentant legal al ..............................................................., CNP ...................................., 
posesor al BI/CI seria ......., nr.ă ................ă eliberată laă dataă ….....………ă deă ......................,ă cunoscândă
prevederileăşiăsancYiunileăprev<zuteădeăart.ă322 Cod penalăpentruădeclaraYiiănecorespunz<toareăadev<rului,ă
declarăpeăpropriaăr<spundereăc<ăterenulăforestierăpentruăcareăseăsolicit<ăsprijinăînăcadrulăăschemeiădeăajutoră
de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea pădurilor” nu face obiectul unui litigiu.  
Deăasemenea,ăterenulăforestierăesteăliberădeăsarciniălaămomentulădepuneriiăcereriiădeăsprijin,ăprecumăşiăpeă
întreagaăperioad<ăaăangajamentului.ă 
 

 
Nume Prenume .................................... 
Semn<turaă...........................................ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăData............................           
 
 
 
*ăDeclaraYiaăvaăfiăcompletat<ăşiăsemnat<ădeăc<treăproprietarulăterenuluiăforestierăsauădeăc<treă reprezentantul 
legal.  
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Anexa 10– ÎnКtiinМareăcuăprivireălaăcazurileădeăforМ<ămajor< 
 
 

ÎNŞTIINXARE cu privire la cazurile de forY< major< 
 

Subsemnatul,….............................................................................., cu domiciliul/sediul în 
........................................., CNP ...................................., CUI .................. (dup< caz), nr. din 
Registrul unic de identificare .............................., în calitate de ............................, v< aduc la 
cunoştinY< urm<torul caz de forY< major< (se bifeaz<): 

 Cazul de forY< major<  Bifa 

a) Decesul beneficiarului  
 

b)  Incapacitateaăprofesional<ăpe termen lung a beneficiarului  
 

c)  Exproprierea în totalitate a terenurilor forestiere angajateăsauăaăuneiămariăp<r郡iăaă
acesteia,ădac<ăexpropriereaărespectiv<ănuăarăfiăpututăfiăanticipat<ălaădataădepunerii 
cereriiădeăsprijin/ăplat< 

 
 

d)  Oăcatastrof<ănatural<ăgrav<ăcareăafecteaz<ăputernicăterenurileăforestiereă(ex:ă
inunda郡ii,ăavalan群e,ăalunec<riădeăteren,ăprecipita郡iiăabundente,ăincendii,ădoborâturiă
de vânt,ărupturiădeăz<pad<,ăetc.);ăevenimenteăindependenteădeăvoinYaăp<rYiloră
semnatare, interveniteădup<ădataăsemn<riiăangajamentului,ăcareăîmpiedic<ă
executareaăprevederilorăacestuiaăşiăcareăexonereaz<ădeăr<spundereăparteaăcareăoă
invoc< 

 
 

e) Oăboal<ăaăplantelorăcareăafecteaz<ăp<dureaăaflat<ăsubăangajament  
 

f) Oăsitua郡ieăepidemiologic<ăinterna郡ional<,ădeclarat<ăpandemieădeăc<treăOrganiza郡iaă
Mondial<ăaăS<n<t<郡ii,ăincident<ăşiăpeăteritoriulăRomâniei,ăreglementat<ăînă
condi郡iileăstabiliteăprinălegislaYiaănaYional<ăşiăreglement<rileăproceduraleăspecificeă
deăimplementareăaăProgramuluiăNaYional deăDezvoltareăRural<ă(PNDR),ăaprobateă
prinăordinăalăministruluiăagriculturiiă群iădezvolt<riiărurale 

 

 
Suprafa郡aăafectat<ădeăfor郡aămajor<: 
Nr. 
crt. 

Localitatea Unitate 
produc郡ie 

Unitate 
amenajistic< 

SuprafaYa 
solicitat< în 
cererea de 

sprijin/plat< 

SuprafaYa 
afectat< 

Fenomenul 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    Alte detalii 
................................................................................................................................................................. 
 
    Documente doveditoare ataşate: 
.................................................................................................................................................................. 
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Declar pe propria r<spundere c< cele înscrise corespund realit<Yii. 
 
    Data depunerii la APIA   
..................................................... 

Semn<tura/  
................................................. 

Anexa 11– Notificare  privind selectarea cererii de sprijin 
 
ANTETăCENTRULăJUDE軍EAN 
Sesiunea ............................  

 
Notificare nr …………/…………….. 

privindăselectareaăcereriiădeăsprijinăaferent<ăschemeiădeăajutorădeăstat "Servicii de silvomediu, 
serviciiăclimaticeă群iăconservareaăp<durilor” 

 
C<tre 
 
Dl./Dna ..................................................................................................................................... reprezentant 
al ...............................................................................,ă cuă domiciliulă înă jude郡ul ......................., localitatea 
.........................., adresa ........................................................................................................................., RO 
........................................., nr. cerere de sprijin ..................................... 
 
Prinăprezenta,ăv<ăcomunic<măurm<toarele: 
 
Înăurmaăaprob<riiă deă c<treăDirectorulăGenerală ală ăDirec郡ieiăGeneraleăDezvoltareăRural<ă – Autoritate de 
Management pentru PNDR, în data de ..................................  群iăpublic<riiăpeăsite-ul APIA a Raportului de 
selec郡ieăpar郡ială /ă finală (dup<ăcaz,ă seăanuleaz<ăunulădintreăele)ădină sesiuneaănr ............./ anul ............,ăv<ă
comunic<măc<ăcerereaădumneavoastr<ădeăsprijinăaăfostăselectat<ăpentruăfinan郡are.ăÎnăconsecin郡<,ăv<ărug<mă
s<ăv<ăprezentaYiălaăAPIAăşiăs<ădepune郡iăcereriădeăplat<,ăanual,ăpeătoat<ăperioadaăangajamentului,ăîncepândă
cu anul 2022,ăconformăanun郡uluiădeălansareăaăsesiunii. 
Pentru campania 2021, cererea de sprijin pentru sesiunea 4 este considerat<ăşiăcerereădeăplat<ăpentruăanulă1ă
de angajament.  
 
V<ăinform<măc<ăValoareaătotal<ăestimat<ăaăsprijinuluiăfinanciară(euro)ăesteădeă..............................ăeuro,ădină
care: 

 EURO 
- Valoarea sprijinului financiar pentru Pachetul 1 - Asigurarea de zone de 
liniКte 

 

- Valoarea sprijinului financiar pentru Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor 
la colectarea lemnului din rărituri 

 

 
Finan郡areaăangajamentuluiăaferentăcereriiădumneavoastr<ădeăsprijinăseărealizeaz<ăprinăPNDRă2014-2020, 
Programă cofinan郡ată deă Uniunea European<ă prină Fondulă EuropeanăAgricolă pentruăDezvoltareă Rural<ă 群iă
Guvernul României. 
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V<ămulYumimă pentruă interesulă manifestată Programuluiă NaYională deă Dezvoltareă Rural<ă şiă v<ă rug<mă s<ă
analizaYiăcuăatenYieăcondi郡iileădeăacordareăaăsprijinului,ădisponibile  pe site-ulăAgenYieiădeăPl<Yiă群iăInterven郡ieă
pentruăAgricultur<ăprinăGhidulăsolicitantului. 
 
 
Cuăăstim<, 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
 
Numeă/ăprenume….......….. 
Semnatura………… 
Data 
Stampila  
 
Avizat,ăŞefăServiciu, 
Nume/prenume……....................….. 
Semnatura………… 
Data 
 
Întocmit,  
Func郡ionar 
Nume/prenume………....................... 
Semnatura………… 
Data  
 
*** AmăluatălaăcunoştinY< 
Reprezentant legal, 
Nume/prenume………....................... 
Semn<tura...................... 
Data  
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Anexa 12– Tabel privind datele înscrise în amenajamentul silvic 
     

 
Nr. 
UP *   

 
Nr. u.a. 

 
SuprafaY< 

u.a. 
-ha- 

Catego- 
rie 

funcYio- 
nal< 

Tip 
funcYio-

nal 

Lucrare 
propusa cf. 
amenaja 

ment silvic 
 

Vol. 
propus 

pt. 
recoltare 

cf. 
amenaja

ment 
silvic  **  
- mc - 

Lucrare 
efectuat< 
(tip/an) 
(în cazul 

partizilor, 
acestea se 

vor 
înscrie în 
anul în 
care s-a 
efectuat 

reprimire
a 

acestora) 
**  

Vol.  
recoltat 
-mc- **  

din care 
recoltat 

în anul de 
cerere de 
sprrijin 
-mc- **  

Vol. 
r<masădeă
recoltat 
- mc- (= 

col 7 – col 
9) **  

Propune 
rea în 
cadrul 

schemei 
de ajutor 

***  

Suprafa郡aă
prev<zut</
estimat<ăaă
fi 
parcurs<ă
cuăr<rituriă
pentru 
pachetul 2 
≤ suprafaМa 

din 
coloana 3 

 
 

ObservaYii 
***** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
              
              
              

Total UP ****   X X X  X    X  An expirare 
amenajament
:ă...…....... 

Din care:             
TipăfuncYionalăTII  X X X X X X  X X   
Categ funct 1.1+1.2  X X X X X X  X X   
Categorieăfunctional<ă1.3+1.5  X X X X X X  X X   

ZONAăDEăLINIŞTE  X X X X X X  X X   
 Lucr<riăpropuseăpentruăă
r<rituriăcuăatelajeăînăpachetulă2 

 X X X  X    X   

Totalăclas<ădeăregenerare             

 
*  dac<ăesteăcazul,ăînătabelăseăînscriuămaiămulteăUP,ăiarălaăfinalăseăîntocmeşteăunătotalăgeneral,ăcareăvaăcuprindeăacelaşiătipădeădateătotalizateăcaălaăprimulăUP. 
**  se va completa numai pentru lucr<rileădeăconservare. 
***  înăcoloanaă12ăseăvaăcompletaăunaădinăurm<toareleăvariante:ăă- ”L”ăpentruău.a.-uriăcuprinseăinăzonaădeălinişte.ăă 
                                                                                                     -“R1ă....ăR5”ăăăpentruău.a.-urile selectateăpentruălucr<riădeăr<rituriăcuăatelajeăînăaniiă1ă....ă5ăaiăangajamentului. 
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****  Nu se vor include în prezentul tabel u.a.-urileăcuăTIăprecumă群iău.a.-urileăcuăterenurileăcareăauăalt<ăcategorieădecâtăp<dure. 
*****  Înăcoloanaă„Observa郡ii”,ăseăvaăconsemnaăsuprafa郡aăneregenerat<ăînău.a.ărespectivălaădataăîntocmiriiătabelului,ăcaărezultatăalăsumeiăsuprafe郡elorăprev<zuteăînăplanulălucr<rilorădeăregenerareălaădataă 
întocmiriiăamenajamentului,ăaăsuprafe郡elorăparcurseăcuăt<ieriădeăregenerareăînăurmaăc<roraătrebuieăefectuateăplanta郡iiă群iăaăsuprafe郡elorădezgoliteăprinăcalamit<郡iănaturaleă(codurileăB.1.1.1,ăB.1.1.2,  
B.1.2.1,ăB.1.2.2,ăB.1.2.3ă群iăB.1.24),ădinăcareăseăscadeăsuprafa郡aăîmp<durit<ăînăaniiădeăaplicareăaăamenajamentului,ăconformădatelor înscrise în col. 8.   
 

    
Întocmit, 
NumeleăşiăPrenumeleă_________________________ 
Semn<tura__________________________________ 
Data: ____________________________________ 
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Anexa 12b - TotalăsuprafaМ<ăneeligibil<ă(încadrat<ăînăcategoriaăfuncМional<ăT1, alte categorii de terenuri decâtă“p<duri”ăКi 
“terenuriădestinateăîmp<duririi”, suprafeМeleădeăp<duri aflate în litigii, “terenurile destinateăîmp<duririi”ăcare contribuie la 

dep<Кireaăprocentuluiăadmisădeă15%ădinăsuprafaМaăangajat< etc.) 
 

 
DenumireăU.Pă1.................................................jude郡ul.............................................. 
 

Nr. crt. Enumerare u.a.  SuprafaY<ă(ha) 
   
   
   
   

Totalăsuprafa郡<ăneeligibil<   
 

Denumire U.P 2.................................................jude郡ul.............................................. 
 

Nr. crt. Enumerare u.a.  SuprafaY<ă(ha) 
   
   
   
   

Totalăsuprafa郡<ăneeligibil<   
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                              Anexa 13 - AdeverinМaădeălaăPrim<rieăprivindăidentificareaăКiămodulădeăutilizareăaăterenului 
 
 

Stema 
României 

ROMÂNIA 
JUDEXULă.......................1) 
PRIMARUL .....................2) 
............      ........................3) 

                                   
 
                                   
ADEVERINX; 
 
 

Stemaăunit<Yii 
administrativ-teritoriale 

PrinăprezentaăadeverinY<ăseăatest<ăfaptulăc<ădomnul/doamna/S.C./S.A./Î.I./Î.F./P.F.A.ă.......................,ăavândă 
codul de identificareăfiscal<4) ....................,ăfigureaz<ăpeăanulă..............,ăînregistrat(<)ălaănr.ădeărolănominală 
unic ..................5), precumăşiăînscris(<)ăînăregistrulăagricolătipulă..............ăvolă............,ăpoziYiaănr.ă..................,ă 
satul ..................., str. ....................... nr. ............6) 

 
- Capitolul II b): Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate8) 

SuprafaYa Categoria de 
folosinY< Nr. bloc fizic 

ha ari 

        

        

...       
Perioada de p<şunat7) ............................... 
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- CapitolulăIII:ăModulădeăutilizareăaăsuprafeYelorăagricoleăsituateăpeărazaălocalit<Yii8) 

  
Cod 
rând 

ha ari   
Cod 
rând 

ha ari 

SuprafaYaă
agricol<ăînă
proprietate = 
cap. II lit. a)8) 
Terenuri aflate 
în proprietate, 
cod 10. 
coloanele 2, 5, 
8, 11, 14 

01   , SuprafaYaă
agricol<ă
dat<ă(codă10ă
+...+ 15) 

09   , 

SuprafaYaă
agricol<ăprimit<ă
(cod 03 +...+ 
08) 

02   , - înăarend< 10   , 

- înăarend< 03   , - în parte 11   , 

- în parte 04   , - cu titlu 
gratuit 

12   , 

- cu titlu gratuit 05   , - în 
concesiune 

13   , 

- în concesiune 06   , - în asociere 14   , 

- în asociere 07   , - sub alte 
forme 

15   , 



 

 
DirecYia Plati Directe - 

Sector Vegetal 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI  
pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

„Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea 
pădurilor”, aferentă țăsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii 

climatice Кi conservarea pădurilor”, 
Submăsura 15.1  „PlăМi pentru angajamente de silvomediu”,  

PNDR 2014 – 2020, sesiunea 4/2021 
Cod: DPDsv-SFEADRv/M15 

Edi郡iaăIă 
 

Pagina 157 din 170 
 

 

PUBLIC 
 

- sub alte forme 08   , din rândul 
09 - la 
unit<Yiăcuă
personalitate 
juridic< 

16   , 

      , SuprafaYaă
agricol<ă
utilizat<ă
(cod 01 + 02 
- 09) 

17   , 

PrezentaăadeverinY<ăs-aăeliberatăcuărespectareaăprevederilorăOrdonanYeiăGuvernuluiănr.ă33/2002 privind 
reglementareaăeliber<riiăcertificatelorăşiăadeverinYelorădeăc<treăautorit<Yileăpubliceăcentraleăşiălocale,ăaprobat< 
cuămodific<riăprinăLegeaănr.ă223/2002,ăfiindănecesar<ăpentruădepunereaăcereriiăuniceădeăplat<ăînăanulă…….. 
 

Primarul, 
...................................2) 
(prenumeleăşiănumele) 

L.S. 

InspectorăcuăatribuYiiăînădomeniulă
administr<riiăimpozitelorăşiătaxelor locale5), 

................................................ 
(prenumeleăşiănumele) 

Secretarul, 
...................................2) 
(prenumeleăşiănumele) 

InspectorăcuăatribuYiiăprivindăcompletarea,ă
Yinereaălaăziăşiăcentralizareaădatelorădină

registrele agricole6), 
................................................ 

(prenumeleăşiănumele) 
 

1)SeăînscrieădenumireaăjudeYului. 
2)Seăînscrieăcategoriaăunit<Yiiăadministrativ-teritoriale. 
3)Seăînscrieădenumireaăunit<Yiiăadministrativ-teritoriale. 

../../Users/AppData/Local/Users/AppData/Local/Users/Users/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199622/00053669.htm
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4)Seăînscrieăcodulădeăidentificareăfiscal<,ărespectiv:ăcodulădeăînregistrareăfiscal<,ăcodulănumericăpersonal,ănum<rulădeăidentificareăfiscal<ăsauă 
codulăunicădeăînregistrare,ădup<ăcaz. 
5)Seăînscrieănum<rulădeărolănominalăunicădeăc<treăpersoanaăcuăatribuYiiăînădomeniulăadministr<riiăimpozitelorătaxelorălocale. 
6)Seăînscriuădateleăcorespunz<toareădeăc<treăpersoanaăcuăatribuYiiăprivindăcompletarea,ăYinereaălaăziăşiăcentralizareaădatelorădin registrele agricole. 
7)ÎnăcazulăcategorieiădeăfolosinY<ă"pajiştiăpermanente"ă(p<şuniă+ăfâneYe)ăseăcompleteaz<ăperioadaădeăp<şunatăaprobat<ăpentruăfiecareăUAT,ă 
conformăprevederilorăart.ă6ăalin.ă(5)ădinăOrdonanYaădeăurgenY<ăaăGuvernuluiănr.ă34/2013 privindăorganizarea,ăadministrareaăşiăexploatareaăpajiştilor 
 permanenteăşiăpentruămodificareaăşiăcompletareaăLegiiăfonduluiăfunciarănr.ă18/1991,ăaprobat<ăcuămodific<riăşiăcomplet<riăprinăLegeaănr.ă86/2014,  
cuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioare. 
8)Conformăanexeiănr.ă1ălaăHot<râreaăGuvernuluiănr.ă985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024. 
NOT;:ăEliberareaăadeverinYeiănuăseăcondiYioneaz<ădeăplataăimpozitelorăşiătaxelorălocale. 
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                                                   Anexa 14- Situa郡iaăaplic<riiăamenajamentuluiă群iăaălucr<rilorăexecutate în anul.... 
 

SITUA軍IAăAPLIC;RIIăAMENAJAMENTULUIă訓IăAăLUCR;RILORăEXECUTATEăÎNăANUL .... 
 

    Ocolul silvic .................... 
    Nr ........... din ..................... 

 
 
Nr. 
UP 

Nr. 
u.a. 
prece-
dent* 

Nr. u.a. 
actual 

SuprafaY< 
u.a. 
-ha- 

Categorie 
funcYiona- 
-l< 

Tip 
funcYio 
nal 

Lucrare 
propusa cf. 
Amenaja- 
ment silvic 

  

Vol. propus 
pt. recoltare 
cf. Amenaja- 
ment silvic 
-mc- ***  

Lucr<riă
efectuate 
anterior  
anului ........ 
(tip/an) 
* **  

Volum 
total 
recoltat 
anterior 
anului 
........ 
-mc- 
* **  

Vol.ăr<masă 
de recoltat 
-mc- (=col  
8– col 10) 
  

Propunerea 
în cadrul 
schemei de 
ajutor **  

Lucrare 
efectuat<ă
în anul .... 
* **  

Volum 
recoltat în 
anul .... 
* **  
 
 

Suprafa郡aă
parcurs<ă
cu 
r<rituriă
pentru 
pachetul 2 
≤ă
suprafaМaă
din 
coloana 4 

 
ObservaYiiă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                
Total UP  X X X  X   X     
Din care:              
Categ funct 
1.1+1.2 

 X X X X X X X X     
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Categorie 
functional<ă
1.3+1.5 

 X X X X X X X X     

ZONA DE 
LINIŞTE 

 X X X X X X X X     

SuprafaYaădină
zonaădeălinişteă
afectat<ădeă
fenomene care 
impun recoltarea 
de produse 
accidentale I sau 
II.  

             

Lucr<riăpropuseă
pentruăr<rituriăcuă
atelaje în pachetul 
2 

 X X X  X   X     

Volumulăr<masădeă
recoltat pentru 
t<ieriădeă
conservare  

             

Volumulăr<masădeă
recoltat pentru 
t<ieriădeă
regenerare 

             

     Şefăocol,         Întocmit, 
 
* se va completa doar în cazul în care angajamentulăseăîntindeăpeăperioadaăaădou<ăamenajamente.ă 
**  seăvaăcompletaăunaădinăurm<toareleăvariante:ă 
        - ”L”ăpentruău.a.-uriăcuprinseăinăzonaădeălinişte,ă 
        - “R1ă....ăR5”ăăpentruău.a.-urileăselectateăpentruălucr<riădeăr<rituriăcuăatelaje în anii 1 .... 5 ai angajamentului, 
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      Nu se vor include în prezentul tabel u.a.-urileăcuăTIăprecumăşiău.a.-urile considerate neeligibile. 
*** se va completa numai pentru lucr<rileădeăconservare. 
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Anexa 15-Acord de asociere înăvedereaăacces<riiăm<suriiă15 
 
 

ACORD DE ASOCIERE ÎN VEDEREA  
                     acces<riiăSchemeiădeăajutorădeăstată„Serviciiădeăsilvomediu,ăserviciiăclimaticeă群iă
conservareaăp<durilor”,ăăaferent<ăM<suriiă15ă„Serviciiădeăsilvomediu,ăserviciiăclimatice 群iă

conservareaăp<durilor”,ăSubm<suraă15.1ăă„Pl<郡iăpentruăangajamenteădeăsilvomediu”,ă 
PNDR 2014 – 2020  ....................... 

 
- model minimal recomandat *  – 

       
Nr. ........../ Data.................. 

 
P<r郡ile ** : 
 

- .................................................................................................................(numeă 群iă
prenume/denumire) CNP/CUI/ nr. 
pa群aport..............................................................................................................., reprezentat<ă legală
prin  .....................................................................................................,în calitate de participant la 
asociere cuăsuprafa郡aădeă...............ha; 
 

- .................................................................................................................(numeă 群iă
prenume/denumire) CNP/CUI/ nr. 
pa群aport...............................................................................................................,ă reprezentat<ă legal 
prin  .....................................................................................................,în calitate de participant la 
asociere cuăsuprafa郡aădeă...............ha; 
 

- .................................................................................................................(numeă 群iă
prenume/denumire) CNP/CUI/ nr. 
pa群aport...............................................................................................................,ă reprezentat<ă legală
prin  .....................................................................................................,în calitate de participant la 
asociere cuăsuprafa郡aădeă...............ha; 
 

- .................................................................................................................(numeă 群iă
prenume/denumire) CNP/CUI/ nr. 
pa群aport...............................................................................................................,ă reprezentat<ă legală
prin  .....................................................................................................,în calitate de participant la 
asociere cuăsuprafa郡aădeă...............ha; 
 

- .................................................................................................................(numeă 群iă
prenume/denumire) CNP/CUI/ nr. 
pa群aport...............................................................................................................,ă reprezentat<ă legală
prin  .....................................................................................................,în calitate de participant la 
asociere cuăsuprafa郡aădeă...............ha; 
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suntemă deă acordă s<ă ac郡ion<mă înă solidar,ă propor郡ională cuă suprafa郡aă adus<ă înă asociereă 群iă s<ă
împuternicim pe  
............................................................................................................................................... (denumit în 
continuareă ”împuternicit”), CNP/nr.ă pa群aportă /CUI.......................................................... s<ă efectuezeă înă
numeleăasocieriiă群iăpentruămembriiăacesteiaădemersurile pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii 
de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea pădurilor”, aferentă țăsurii 15 „Servicii de silvomediu, 
servicii climatice Кi conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „PlăМi pentru angajamente de silvomediu”, 
PNDR 2014 – 2020 (denumit<ăînăcontinuareăM<suraă15).ăă 

şiăamăconvenităurm<toarele: 
 

Art. 1ăAcordulădeăasociereăînăvedereaăacces<riiăM<suriiă15ăă(denumităînăcontinuareă”Acord”) 
1.1.ă Prină semnareaă prezentuluiă Acord,ă p<r郡ileă î群iă exprim<ă voluntar voin郡aă deă asociereă 群iă colaborareă înă
vedereaă acces<riiă M<suriiă 15,ă respectivă efectuareaă demersuriloră privindă întocmireaă dosaruluiă tehnic,ă
depunereaăcereriiădeăsprijin/deăplat<ălaăAgen郡iaădeăPl<郡iă群iăInterven郡ieăpentruăAgricultur<ă(APIA)ă群iăsemnareaă
angajamentului,ă respectareaăcerin郡elorăacestuia,ăpartajareaăpl<郡iloră群iăaăeventualelorăsanc郡iuniăaplicateăpeă
dosarul persoanei fizice/juridice împuternicite. 
1.2.ăP<r郡ileăadmităfaptulăc<ăprezentulăAcordănuăd<ăna群tereăuneiănoiăpersoaneăjuridiceăconstituiteăde/între 
asocia郡i,ăexcep郡ieăcazulădezvolt<riiăuneiăformeăasociativeăpeăparcursulăderul<rii/laăfinalulăangajamentuluiă
multianualăasumatăînăbazaăM<suriiă15. 
1.3.ă P<r郡ileă iauă actă deă obligativitateaă respect<riiă prevederiloră acestuiă Acord,ă al<turiă deă criteriileă deă
eligibilitate,ăcerinYeleăspecificeăşiăcerinYeleăobligatoriiărelevanteă群iădeăselec郡ieăprev<zuteădeăOrdinulăMADRă
nr.ă1002/2016ăprivindăaprobareaăschemeiădeăajutorădeăstată "Serviciiădeă silvomediu,ă serviciiă climaticeă şiă
conservareaă p<durilor",ă cuă modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioareă 群iă deă Ghidulă solicitantuluiă aplicabilă
sesiunii 4/2021 (denumit în continuare Ghidul solicitantului). 
 
Art. 2 Obiectul 
2.1.ăObiectulă acesteiă asocieriă îlă reprezint<ă stabilireaă responsabilit<郡iloră împuternicituluiă 群iă asocia郡iloră înă
vedereaăacces<riiăM<suriiă15,ăprinădepunereaăcereriiădeăsprijinăînăcadrulăsesiuniiă4/2021 群iăaăcererilorădeă
plat<ăanuale,ăulterioare,ăînăcazulăînăcareăaceastaăesteădeclarat<ăeligibil<ăcaăurmareăaăprocesuluiădeăevaluareă
群iăselec郡ieăaplicabilăM<suriiă15ădinăcadrulăPNDRă2014-2020. 
2.2. Prevederile Ordinului MADR nr. 1002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de 
silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioareă群iăaleă
Ghidului solicitantului sunt direct aplicabile prezentului Acord.  
2.3.ă Înăcazulăunorădiscrepan郡eăîntreăprevederileăprezentuluiăAcordă群iăceleăaleăcereriiădeăsprijinădepuseăînă
numeleăp<r郡ilor,ăacesteaădinăurm<ăvorăprevala. 
 
Art. 3 Principiile de bun<ăpractic<ăaleăasocierii 
3.1.ăTo郡iăasocia郡iiătrebuieăs<ăcontribuieălaăimplementareaăangajamentuluiămultianualăasumatăprinăcerereaădeă
sprijină群iăprezentulăAcord,ăpropor郡ionalăcuăsuprafa郡aăadus<ăînăasociere. 
3.2.ăP<r郡ileătrebuieăs<ăseăconsulteăînămodăregulată群iăs<ăseăinformezeăasupraătuturorăaspectelorăprivindăstadiulă
acces<riiăM<suriiă15. 
3.3.ăSemnatariiăprezentuluiăAcordăîn郡elegă群iăaccept<ăfaptulăc<ănerespectareaăculpabil<ăaăprezentuluiăAcord,ă
îndeosebiăînărela郡iaăcuăAPIAăsauăGardaăForestier<ă(GF),ăpoateăaveaădreptăconsecin郡<ărespingereaăcereriiădeă
sprijin/plat<,ăaplicareaăsanc郡iunilorăprev<zuteădeălegisla郡iaăînăvigoare,ăinclusivărecuperareaăsumelorăacordateă
necuvenit.ă Respingerea/sanc郡iunea/recuperareaă sumeloră seă aplic<ă peă dosarulă cereriiă deă sprijin/ deă plat<ă
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depusă deă c<treă persoanaă fizic</juridic< împuternicit<,ă p<r郡ileă asumându-群iă înă solidară consecin郡eleă
nerespect<riiădeăc<treăoricareădintreăp<r郡iăaăprevederilorăangajamentului.ă 
3.4.ă Semnatariiă prezentuluiăAcordă în郡elegă 群iă accept<ă faptulă c<ă rolurile 群iă responsabilit<郡ileă prev<zuteă înă
prezentulăAcord,ă ceă revină fiec<reiaădintreăp<r郡ileă semnatare,ă voră fiă îndepliniteăprinăutilizareaădeă resurseă
umaneăpropriiă群i/sauăexternalizareădeăactivit<郡i.ă 
 
Art. 4 Durata asocierii 
Durataăasocieriiătrebuieăs<ăacopereăîntreagaăperioad<ăînăcareăseădesf<群oar<ăaccesareaăM<suriiă15,ăinclusivă
etapa de întocmire a dosarului tehnic, depunerea cererii de sprijin, semnarea angajamentului multianual, 
depunereaă cereriloră deă plat<ă anuale,ă iară prelungireaă acestuiaă conduceă automată la extinderea duratei 
prezentului Acord. 
 
Art.ă5ăDrepturiă群iăobliga郡iiă 
5.1. Drepturi Кi obligaМii ale împuternicitului 
a)ăPersoanaăfizic</juridic< împuternicit<ăvaădepuneăcerereaădeăsprijină群iăanexeleăacesteiaăpeă ID-ul/RO-ul 
s<u,ă precumă 群iă oriceă modificareă aă acestora,ă conformă formateloră 群iă modalit<郡iloră stabiliteă înă Ghidulă
solicitantuluiă群iăvaăsemnaăangajamentulăăpentruă群iăînănumeleătuturorăasocia郡ilorăprezentuluiăAcord,ăacestuiaă
revenindu-i,ă înă raporturileă cuă institu郡iileă implicateă înă gestionareaă M<suriiă 15, responsabilitatea de 
reprezentare. 
b)ăPersoanaăfizic</juridic< împuternicit<ăvaădepuneăanualăoăcerereădeăplat<ă群iăanexeleăacesteiaăpeăID-ul/RO-
ulă s<u,ă precumă 群iă oriceă alteă documenteă suntă solicitate,ă precumă 群iă oriceămodificareă aă acestora,ă conformă
formateloră群iămodalit<郡ilorăstabiliteăînăGhidulăsolicitantuluiăsauăînădocumenteleădeăimplementareăaferenteă
sesiunii 4/2021, acestuia revenindu-i,ă înă raporturileă cuă institu郡iileă implicateă înă gestionareaăM<suriiă 15,ă
responsabilitatea de reprezentare. 
c)  Împuternicitulă vaă consultaă asocia郡iiă cuă regularitate,ă îiă vaă informaă despreă progresulă implement<riiă
angajamentuluiă 群iă leă vaă furnizaă copiiă aleă documenteloră cuă impactă asupraă buneiă desf<群ur<riă aă derul<riiă
angajamentuluiăasumatăînăbazaăM<suriiă15. 
d)ă Persoanaă fizic</juridic< împuternicit<ă poate desemnaă oă persoan<ă fizic<ă sauă juridic<ă (deă ex.ă ocol,ă
proiectant etc) careăs<ăoăreprezinteăînărela郡iileăcuăasocia郡iiă群iăinstitu郡iileăimplicateăînăgestionareaăM<suriiă15 
prinăprocur<ănotarial<ădeăreprezentare/contract. Aceasta poate fiădesemnat<ăpeăoăperioad<ăcelăpu郡inăegal<ăcuă
perioadaădeăderulareăaăangajamentului,ăpentruăaăgestionaăac郡iunileăprivindăaccesareaăM15,ăcuăcondi郡iaăcaă
aceasta s<ă fieă acceptat<ă înă scris,ă deă c<treă ceilal郡iă asocia郡i,ă respectândă condi郡iileă specificateă înă Ghidul 
Solicitantului. 
e)ăPropunerileăpentruămodific<riăaleăangajamentuluiăasumatătrebuieăs<ăfieăconveniteăcuăasocia郡iiăînainteaă
solicit<riiăaprob<riiădeăc<treăAPIA.ăCândănuăseăajungeălaăunăAcordăasupraămodific<rilor,ăîmputernicitulănuă
poate modifica angajamentul asumat. 
f)ăÎmputernicitulăprime群teăsumeleăaferenteăangajamentuluiăînăcontulăbancarăfurnizatălaăAPIAăînăcerereaădeă
sprijin/plat<ă群iăleărepartizeaz<ăasocia郡ilorăînăconcordan郡<ă cu suprafa郡a angajat< de郡inut< de fiecare asociat. 
g) În cazul în care sunt aplicateă sanc郡iuniă sauă esteă necesar<ă returnareaă deă sumeă primiteă înă bazaă
angajamentului,ă împuternicitulă informeaz<ă p<r郡ileă asupraă sanc郡iunilor,ă inclusivă asupraă sumeloră peă careă
asocia郡ii,ă înă solidar,ă nuă leă maiă primescă sauă careă trebuieă returnateă c<treă APIAă caă urmareă aă aplic<riiă
sanc郡iunilor.ăSanc郡iunileăseăaplic<ăpeăsuprafe郡eleăcareăfacăobiectulăcereriiădeăsprijinăM15,ăindiferentădac<ă
neconformit<郡ileăconstatate sunt legate de terenul forestierăde郡inutădeăun singur asociat  sauădeăc<treăoricareă
dintreăasocia郡iiăsemnatari ai Acordului. 
Sanc郡iunileă pentruă nerespectareaă ecocondi郡ionalit<郡iiă pentruă terenurileă agricoleă 群i/sauă animaleă 群i/sau 
sanc郡iunileădeănedeclarareăpentruăterenurileăagricoleădeăpeăcererileăuniceădeăplat<ădepuseălaăAPIAăseăaplic<ă
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pe dosarul depus la APIAăpeăID/ROăîmputernicit,ăindiferentădac<ăneconformit<郡ileăconstatateăsuntălegateădeă
terenulăagricol/animaleleăde郡inut/eădeăacestaăsauădeăc<treăoricareădintreăasocia郡iiădinăAcord. 
h)ăÎmputernicitul,ădup<ăceăprime群teădeălaăasocia郡iăsumeleăstabiliteăcaăsanc郡iuniădeăc<treăAPIA,ăleătransfer<ă
c<treăAPIA,ăconformăinstruc郡iunilorăAPIA. 
i)ăÎmputernicitulăvaăr<spundeădeăimplementareaăangajamentuluiăasumatăşiăvaăefectuaădemersurileănecesareă
în raport cu GF, APIA, AFIR, MADR.  
j) Împuternicitul vaă p<straă documentele necesareă înă vedereaămonitoriz<riiă 群iă vaă gestionaă rela郡iaă cuăGF,ă
APIA, AFIR, MADR privind accesarea M15. 
 
5.2. Drepturi Кi obligaМii ale asociaМilor 
a)ăAsocia郡iiăsuntăinforma郡iă群iăconsulta郡iăînămodăregulatădeăc<treăîmputernicităînăceeaăprive群teăcomunic<rile 
APIAă群iăimplementareaăangajamentului.ăFiecareăasociat esteăobligatăs<ărespecteăprevederileăacestuiăAcord, 
al<turiă deă criteriileă deă eligibilitate,ă cerinYeleă specificeă şiă cerinYeleă obligatoriiă relevanteă 群iă deă selec郡ieă
prev<zuteă deăOrdinul MADR nr. 1002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de 
silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", cuămodific<rileă 群iă complet<rileăulterioareă 群iădeă
Ghidulă solicitantului,ă inclusivă respectareaă cerin郡eloră privindă ecocondi郡ionalitateaă peă toateă suprafe郡eleă
agricoleăsiăpentruătoateăanimaleleăde郡inuteădeăc<treăfiecareădintreăsemnatariiăprezentuluiăAcord. 
b)ă Asocia郡iiă primescă deă laă împuternicită sumeleă aferenteă angajamentului, înă concordan郡<ă cuă suprafa郡a 
angajat< de郡inut< de fiecare dintre ace群tia. 
c)ăAsocia郡iiă群iăasum<ăînăsolidarăresponsabilit<郡ileăimplement<riiăangajamentului,ăace群tiaăfiindăresponsabiliă
deănerespectareaăacestuiaăpropor郡ionalăcuăsuprafa郡aăde郡inut<. 
d)ăÎnăcazulăînăcareăsuntăstabiliteăsumeădeărestituităcaăsanc郡iuni,ăfiecareăasociat va restitui catre APIA, prin 
împuternicit,ăcotaăparteăcareăîiărevineăînăfunc郡ieădeăobliga郡iaăindividual<ăînăcadrulăangajamentului. 
e) Fiecare asociat poate desemna,ălaărandulălui,ăprinăprocur<ănotarial<, un reprezentant al acestuia pentru 
semnarea prezentului Acord.  
Fiecare asociat deruleaz<ăactivit<郡iăstabiliteădeăcomun acord cu împuternicitul pentru asigurarea unei bune 
implement<riăaăangajamentului.ăFiecare asociat suport<ăeventualeleăsanc郡iuniăaplicateăpeădosarulădepusăpeă
ID împuternicit. 
Fiecare asociat respect<ă cerin郡eleă privindă ecocondi郡ionalitateaă peă toat<ă suprafa郡aă agricol<ă 群i/sauă pentruă
animaleleăde郡inut</de郡inute.ăFurnizeaz<ădocumenteleănecesareăîntocmiriiădosaruluiăprivindăaccesareaăM15ăăă
群iătoateăinforma郡iileălegateădeăderulareaăangajamentului multianual asumat. 
 
5.3. Drepturi Кi obligaМii comune 
a)ăSemnatariiăprezentuluiăAcordăîn郡elegă群iăaccept<ăc<ănuăseăpotăeliminaăasocia郡iădinăAcord pe perioada de 
derulareă aă angajamentuluiăM<suriiă 15ă f<r<ă înlocuireaă acestoraă cuă alteă entit<郡iă ceă îndeplinescă condi郡iileă
reglementateă deă Ghidulă solicitantului,ă careă preiauă celă pu郡ină obliga郡iileă asumateă deă asociatulă peă careă îlă
înlocuiescă群iăfacădovadaăprinădocumenteăcareăvorăfiădepuseălaăAPIA.ăNuăseăpotăeliminaăasocia郡iădinăprezentulă
Acord, decât cu preluareaă obliga郡iiloră asumateă deă ace群tia,ă deă c<treă asocia郡iiă existen郡iă sauă al郡iă asocia郡iă
(mo群tenitori,ăetc.),ăastfelăîncâtăs<ăseăasigureămen郡inereaăsuprafe郡elorăaflateăsubăangajament.ă 
Renun郡area/eliminareaă unuiă asociată dină prezentulăAcordă seă faceă prinăActă adi郡ională semnată deă c<treă to郡iă
membrii; acesta se va transmite la APIA în termen de maxim 10 zile de la semnarea lui. 
Înăcazulădecesuluiăunuiăasociatăpersoan<ăfizic<,ămembrii/ămo群tenitorulălegalădesemnatătransmitălaăAPIAăo 
notificare, copia certificatului de deces ală titularuluiă decedat,ă certificată deă calitateă deă moştenitoră sauă
certificatădeămoştenitor,ăiarăînăcazulăînăcareăexist<ămaiămulYiămoştenitori-declaraYieănotarial<ăprinăcareăesteă
împuternicitădoarăunulădintreămoştenitori. Transmiterea la APIA a Notific<riiă(înăscris) 群iăa documentelor 
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seăfaceăînătermenădeă15ăzileălucr<toareădeălaădataăace群tia/acesta sunt/este înăm<sur<ăs<ătrimit<ărespectivaă
notificare. 
b)ăSemnatariiăprezentuluiăAcordăîn郡elegă群iăaccept<ăc<ănuăesteăpermis<ăniciăcre群tereaănum<ruiăde asocia郡i,ă
niciăaăsuprafe郡eiăpesteălimiteleăprev<zuteăînăGhidulăsolicitantului,ărespectândătoateăangajamenteleăasumate,ă
inclusivăcondi郡iileădeăeligibilitateă群iăselec郡ieăprinăintermediulăunuiăActăadi郡ionalălaăprezentulăAcord. 
c) Costurile angajate de împuternicită suntă înă scopulă întocmiriiădosaruluiă tehnicăcorespunz<torăcereriiădeă
sprijin/plat<ădepuse. 
d) Semnatarii prezentului Acordăîn郡elegă群iăaccept<ăs<ăcolaborezeă群iăs<ăsus郡in<ăderulareaăangajamentuluiăcareă
vaăfiăsemnatăînăvedereaăacces<riiăM<suriiă15. 
e) Semnatarii prezentului Acordăîn郡elegă群iăaccept<ăs<ărespecteătermeneleădeăderulareăaleăangajamentului. 
f) Semnatarii prezentului Acordăîn郡elegă群iăaccept<ăs<ăduc<ălaăîndeplinireăobiectiveleăcuprinseăînăcerereaădeă
sprijină群iăasumateăprinăsemnareaăangajamentuluiămultianualădeăc<treăîmputernicit.ă 
g) Semnatarii prezentului Acordă în郡elegă群iă accept<ăs<ă furnizezeăexpertizaăsauăresurseleăumane,ănecesareă
pentruă asigurareaă implement<rii angajamentului,ă conformă Cereriiă deă sprijin/ă deă plat<ă depuseă deă c<treă
împuternicit. 
h) Semnatarii prezentului Acordă în郡elegă 群iă accept<ă s<ă seă informezeă reciprocă 群iă s<ă î群iă pun<ă laă dispozi郡ieă
documenteleănecesareăimplement<riiăangajamentului. 
i) Responsabilit<郡ileăasocia郡ilorăcorespundăprevederilorăOrdinului MADR nr. 1002/2016 privind aprobarea 
schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", cu 
modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioare,ăGhidului solicitantului 群iăOrdinului MADR nr. 15/2021 pentru 
aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de plată depuse începând cu anul2020, aferente 
angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi 
conservarea pădurilor”, țăsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice Кi conservarea pădurilor”, 
Submăsurii 15.1 „PlăМi pentru angajamente de silvo-mediu” din cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 - careă reprezint<ă documenteă principaleă înă stabilireaă acestoră aspecteă aleă
asocierii. 
 
Art.ă6ăNotific<ri 
Orice comunicare  între asocia郡iăînăleg<tur<ăcuăprezentulăAcord se va face în scris, iar împuternicitul va 
p<straădocumenteleănecesareăînăvedereaăunorăverific<riăulterioare. 
 
Art. 7 Legeaăaplicabil<  
7.1.ăPrezentuluiăAcordăiăseăvaăaplicaă群iăvaăfiăinterpretatăînăconformitateăcuălegea român<. 
7.2.ăPeădurataăprezentuluiăAcord,ăp<r郡ileăvorăaveaădreptulăs<ăconvin<ăînăscrisăasupraămodific<riiăanumitoră
clauze,ăprinăactăadi郡ional,ăoricandăintereseleălorăcerăacestălucruăsauăcandăacesteăcircumstan郡eăauălocă群iănuăauă
pututăfiăprev<zuteăînămomentul în care s-a încheiat prezentul Acord. 
 
Art. 8 Litigii 
Oriceă disput<ă careă poateă luaă na群tereă dină sauă înă leg<tur<ă cuă prezentulăAcordă vaă fiă solu郡ionat<ă peă caleaă
negocierilorăîntreăp<r郡i,ăiarăînăsitua郡iaăînăcareăacesteaănuăajungălaăniciunăAcordăprivindăsolu郡ionareaădisputei, 
aceasta va fiăsolu郡ionat< deăinstan郡eleăcompetente,ăînăconformitateăcuăprevederileălegisla郡ieiăaplicabile. 
 
Art. 9 Prevederi finale 
P<r郡ileăgaranteaz<ăc<,ălaădataăsemn<rii/execut<riiăprezentuluiăAcord,ăau toate puterile legale de a semnaă群iă
executa prezentul Acord. 
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Prezentulă Acordă deă asociereă aă fostă întocmită 群iă semnată ast<ziă ....................,ă înă ă ........ă exemplare 
originale,ăînălimbaăroman<,ăcâteăunulăpentruăfiecareăparteă群iăunulăpentruăAPIA,ătoateăavandăaceea群iăvaloareă
legal<.ă 

 
Semn<turi,ă 

Asocia郡i Numeleă 群iă
prenumele/denumire 

Semn<tur< 

Persoana  
împuternicit<ă 

  

Asociat 1    
Asociat 2    
Asociat 3    
...   

 
*ăPrezentulăAcordădeăasociereăreprezint<ăunămodelărecomandată群iăcuprindeăprevederileăminimeănecesareăpeăcareă trebuie sa le 
con郡in< unădocumentăprivindăformaădeăasociereăsimpl<.ă 
 
**Asocia郡iiăpersoaneăfizice/juridice auăînăproprietateăprivat<ăterenuriăforestiere.ăCalitateaădeăbeneficiarăeligibilăpentruăM15ăseă
dovede群teă prină prezentareaă documenteloră precizateă înă Sec郡iuneaă Vă aă cereriiă deă sprijină (Anexaă 1)ă laă categoriaă Documenteă
referitoare la forma de organizare a solicitantuluidin Ghidul solicitantului M15. 
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