
                          
 

 
Prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat  

"Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea  pădurilor”, aferentă măsurii 15 
„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 

„Plăți pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020        

 
 
Schema de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea  pădurilor”, 
aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, 
submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 are o alocare financiară de 117.803.922 euro, aferentă Priorității 
4 „Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură”.  
 
În baza Deciziei Comisiei Europene nr. 3508 din data de 26.05.2015 „Decizia de punere in 
aplicare a Comisiei de aprobare a programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijin 
din Fondul european agricol pentru dezvoltare”, cu modificările ulterioare, a prevederilor 
Ordinului nr. 1002 din data de 22.12.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii 
de silvomediu, servicii climatice și conservarea  pădurilor”, precum și a prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 
programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare, au fost 
stabilite condițiile de accesare a schemei. 
 
Prin Nota MADR nr.219657/21.04.2017 a fost aprobată perioada de desfășurare a primei sesiuni 
de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, 
servicii climatice și conservarea  pădurilor”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, 
servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de 
silvomediu”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, respectiv 25 
aprilie 2017 – 15 mai 2017. De asemenea, în baza aceleași note, a fost stabilit un termen, 
respectiv data de 31 mai 2017, în care potențialii beneficiari care au depus în termen cererea 
de sprijin să  poată solicita modificarea acesteia.   
 
Cu toate acestea, perioada în care cererile de sprijin pot fi modificate nu poate fi considerată 
o prelungire a sesiunii de depunere a cererilor de sprijin,  potențialii beneficiari care nu au 
depus cererile de sprijin în termenul limită (15 mai 2017) fiind neeligibili. 
 
Având în vedere numărul redus de zile aferente sesiunii de depunere a cererilor de sprijin, 
respectiv 14 zile lucrătoare, și ținând cont de faptul că pentru întocmirea dosarului aferent 
cererii de sprijin potențialii beneficiari ai schemei de ajutor de stat trebuie să obțină într-o 
primă etapa avizul Gărzii Forestiere (GF) pentru dosarul tehnic întocmit, prelungirea sesiunii 
de depunere a cererilor de sprijin vine în sprijinul potențialilor beneficiari care au început 
demersurile de întocmire a dosarului tehnic și avizare a acestuia de către GF și care nu mai au 



timpul necesar întocmirii și depunerii cererii de sprijin până la încheierea sesiunii, precum și a 
altor potențiali beneficiari care ar dori să aplice pentru schema de ajutor de stat.  
 
De asemenea, prelungirea perioadei de depunere a cererilor de sprijin, vine și în sprijinul 
definitivării de către APIA a demersurilor necesare operaționalizării aplicațiilor IT necesare 
captării de date, evaluării și selectării cererilor de sprijin. 
 
Prin urmare, sesiunea de depunere a cererilor de sprijin în cadrul Schemei de ajutor de stat 
"Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 
„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” se prelungeşte până la data 
de 15.06.2017 (inclusiv), ora 17:00. 

 


