
Mãsura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice Si conservarea pàdurilor 
Schema de ajutor de stat - servicii de sllvomediu, servicli climatice si conservarea pädurilor 

lnformatii referitoare la sprijinul acordat 

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordS anual, ca sumà fix5 pe unitatea de suprafa (ha), 

proprietarilor (inclusiv UnitàiIor Administrativ Teritoriale) de pàduri din fondul forestier national, In baza 
unui angajament pentru o perioadà de 5 ani si vizeaz5 compensarea pierderilor de venit i a costurilor 

suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implement5rii unuia sau a celor douà pachete ale schemei 
de ajutor de stat: 

V Pachetul 1 - Asigurarea de zone de Iinite, pentru care beneficiarul primete 38 euro/an/ha pentru 
Intreaga suprafaà inclusA In angajament, 

V Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului.din rrituri, pentru care beneficiarul 

primete 137 euro/an/ha pentru suprafaa anualà pentru care se solicit5 sprijin In cadrul 
Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai impreunã Cu Pachetul 1) 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat In baza schemei de ajutor de stat este de 100%. 

Pentru suprafetele mai mari de 500 ha se aplic5 degresivitatea sprijinuiui financiar, astfel c6 nivelul plilor va 
fi ajustat. 

Praguri de 
degresivitate (ha) 

100-500 

Ajustarea 
nivelLilul 	plhtii 

100% 

Examplu: Plata anuaig pentru an angajament aferente PachetuJui ~Ie  

________________ 	5600 ha 

500 ha x 38 euro x 100% 	500 ha x 38 euro 	19.000 euro/an 
500,01-1000 85% 500 ha x 38 euro x 80% 500 ha x 32,3 euro 16.150 euro/an 
1000,01-5000 65% 4000ha x 38 euro x 65% 4000ha x 24,7 euro 98.800 euro/an 

>5000 50% 1 600 ha x 38 euro x 50% 600 ha x 19 euro 11.400 euro/an 
TOTAL 5600 ha  145.350 euro/an 

Suprafaa minima pentru care se Incheie un angajament pentru pachetUl 1 este de 100 ha. Proprietarii de 
terenuriforestiere care detin  suprafee mai mid i/sau care nu IndepI!tisc cohd!t!!Ie de accesare se pot asocia 
pentru a apl!ca In cadrul schemei de ajutor de stat. 

Pentru a fi etigibili In cadrul schemel de ajutor de stat berieficiarii, printcalteIe, trebuie: 

V s5 deinà amenajament silvic In vigoare pe toath suprafa;a din angajament, 

V sà deinà contract de administrare sau prestàri servicii silviLe cu un ocol silvic autorizat pentru 

Intreaga suprafa5 din angajament i pe toatà perioada de añgajment, 
V s participe in cadrul angajamentului cu toatà suprafata dë•teren forestier detinutS acetia Intr-o 

unitate de producie i/sau protecie (conform amenajamentului silvic), 
V sà delimiteze o zonà de linite compactà de cel pulin  20% din totalul suprafeei pentru care se 

Incheie un angajament In cadrul creia nu va efectuatieride masà lemnoas5 pe Intreaga perioad 
a angajamentului, cu exceptia situatiilor prevàzute In Ghidul'oIicitantului. (Pe suprafaa din afara 
zonei de linite, beneficiarul are dreptul sà efectueze tieri de masà lemnoasà numai Intr-un singur 

an din cei cinci de angajament, cu excepia situatiilor prevzute In Ghidul solicitantului), 
V s5 Contracteze sau 55 efectueze Iucr5ri de colectare a.materIuIui lemnos folosind exclusiv atelaje 

la operaiiIe de adunat, scos i apropiat, pn5 la platforma primar5, pe suprafata parcursS cu 

r5rituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2. - 



Vt sà respecte normele privind ecoconditionalitatea pe toate terenurile agricole aparinând 
exploatatiei agricole si pe toatà perioada angajamentulul, In cazul In care detin si suprafee 
agricole. 

P5durile Incadrate In tipul I functional  (TI - conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile 
In cadrul schemei de ajutor de stat, jar terenurile destinate Impãduririi sau reImpduririi trebuie A nu 

reprezinte mai mult de 15% din suprafaa angajat. 

Pasi de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

1. Etape premerg5toare depunerii cererii de sprijin*: 

Vt Elaborarea dosarulul tehnic, 

Vt Obtinerea avizului**  Grzii Forestiere pentru dosarul tehnic. 
Potentiaiii beneficiari se pot adresa experiior Centrelor judelene APIA i GF pentru asistenlä tehnicà In ceea ce privelte elaborarea 

dosarului tehnic incepând cu data pubiicrii Ghidului Solicitantulul (GS) pe site-ui APIA (GS a fost aprobat ieste publicat pe site-ui APIA) 
Potentialil beneficiari trebuie s5 aibà In vedere 6 Dosarui tehnic flu poate fi depus Ia Garda Forestierà, In vederea avizàrii, cu mai 

puin de 15 zile Inainte de Incheierea perioadei de depunere a cereriior de sprijin APIA 

2. Etape aferente depunerii cererii de sprijin si seIectrii beneficiarilOr: 

Vt Depunerea cereril de sprijin la centrele judetene APIA, 
Vt Evaluarea cererii de sprijin de càtre expertli  APIA, 

Vt Selectia beneficiarilor In functie de punctajul acordat(In cazul In care valoarea cererilor de 

sprijin depuse depàete alocarea financiarà a sesiunii). 
Vt 

3. Etape aferente implementàrii angajamentului: 
Vt Depunerea anual5 a cererilor de platä, 

Vt Verificarea administrativà si pe teren de ctre APIA/Garda forestierà a IucrriIor efectuate 5i a 

respectàrn conditlilor prevâzute In angajament, 
Vt Plata ctre beneficiar.  

Informatille detaliate pentru accesarea schemei de ajutor de stat pot fi consultate la centrele judetene ale 
APIA, respectiv In Ghidui solicitantului i documentele de implementare publicate pe site-ui APIA, 

www.apia.org.ro  

Sesiunea 3 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se va desfura In perioada 

de depunere a cererilor unice de platà (termen estimat: 2 martie - 15 mai 2019), alocarea financiarà fund 
de cca. 50.000.000 euro. Pentru aceast5 sesiune, cererea de sprijin reprezintà 5i cerere de platS pentru anul 

1 (1 lanuarie— 31 decembrie 2020). 


