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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BRAŞOV 

CĂTRE, 
TOATE PRIMĂRIILE 
dnei/ dlui primar 

Nr. 2479 din 17.02.2021 
Nesecret, exemplar unic 
Indicativ dosar II.B.5 

ref: lansare sesiune depunere cereri Submăsura 15.1 din PNDR 2014 - 2020 
"·.·.·„·· . „' 

. " 

Prin preze~ta vă informăm di în perioada următoare se lansează a 4-a sesiune de 

depunere a cererilor de sprijin în cadrul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, 

servicii climaterice şi conservarea pădurilor", aferente submăsurii 15.1 "Plăţi pentru 

angajamente de silvomediu" din cadrul PNDR 2014 - 2020. Ghidul solicitantului pentru 

~chema de ajutor de stat a acestei sesiuni, precum şi documentele relevante pentru 

implementare vor fi postate pe site~ul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 

\lvww.apia.org.ro la secţiunea Măsuri de sprijin şi IAcs; respectiv Măsuri delegate din PNDR. 

t .1· 
''' . ' ' 

Cu deosebitt\ consideraţie . 

SUBPREFECT, 
Adrian-Laur nţ u FOLEA 

Verificat ef serviciu Nadia BOZOCEA 17 .02.2021 
ntocmlt consilier cifcicerl euro ene Bo dan TOMA 17.02.2021 

F,:\Afcicerl Europene\...MY DOCUMENTS\NOU\Bogdy\Adrese\2021\2479 adresa prlmcirll lansare sesiune PNDR,doc, exemplar unic 
Document cal'e c;on~ne date cu caracter Personal protejate de prevederile Regulamentului {UE) 2016/6791 

~-: :'~:.! : Bra~ov, Bd. eroilor nr. 5, tel. 0268-419.277, 0268-476.0221 fax 0268-475.105 
http;//bv .prefectura.mal .gov .ro/ 



17- 02- 21;03 :09PM; Sacel e ; 0268477635 # 31 4 
-~.~-----·-··--· · -······- .. 

. . ,, ' 

·-·-·--···. „ „ , _„„ •••• „ „ • • •.•. „ 'iJ.ăsi.ira '1's -~ · SerVic.ii 'Cle'S"1tv6.rried'1u:·-s·ervi'i:'ii"-clfrnatice ~i coris-ervă'ieă"'pădurifof"' .. 
Schema de ajutor de stat - Servicii de si/vomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor 

Informaţii referitoare la sprijinul acordat 

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unit21tea de 
suprafaţă (hectar), proprietarilor (inct~1siv Unităţilor Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul 
forestier naţional, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani şi vizea:z.5 compensarea 
pierderilor de ver'lit şi a costurilor ~uplim~l'llare suporteite de beneficiar ca Ut'mare a implementării 
unuia sau a celor două pachete ale sc:hemei de ajutor de stat: 

./ Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte, pentru care beneficiarul primeşte 38 euro/an/ha 
pentru "intreaga suprafaţă inclusă în angajament, 

../ Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care 
beneficiarul primeşte 137 euro/an/ha pentru suprafaţă anuală pentru care se solicită sprijin în 
cadrul Pachetului 2 (Acesc pachet poate fi acce?sat numai împreună cu Pachetul 1) 

lntensitatea sprijinului publlc nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%. 

Pentru suprafeţele mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul 
olătitor va fi aiustat. 

'"' . Pr:,ag,ufî de··: . 
. Clegre.siVitate (~a) 
, L~ . , ~ " ._ :. •· • 

100 - 500 

500,01 • 1 OOO 

1000,01 - 5000 

'> 5000 

TOTAL 

Ajustare a 
nivelului plăţii 

100% 

85% 

65% 

SO% 

. Exemplu: Plata anuold pentru .un angajament aferer>te ~achetulut 1 
... . . :de 5.600.ha · • ' 

500 ha x 38 euro x 100~ 5DD ho x 38 euro 19.000 euro/an 

500 ha x 38 r?uro x 85% 500 ha x 32,3 euro 16.150 eurolon 

4.000 ho x 38 euro x 65% 4.000 ha x 24,7 euro 98.800 eurofon . 
600 ha x 38 curo x 50% 600 ha x 19 euro 11.400 euro/an 

5.600 ha 145.350 euro/an 

Suprafaţa minimă pentru care- se î.ncheîe un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha. 
Proprietarii de terenuri forestiere care deţin suprafeţe mai mici şilllau care nu îndeplinesc condiţiile 
de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat. 

Pentru a fi eligibili în c:adrut schemei de ajutor de stat beneficiarH, printre altele, trebuie: 

./ să deţină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafaţa din angajament, 

./ să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autori%at pentru 
întreaga suprafaţă din angajament ş1 pe toată perioada de angajament, 

../ să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafaţa de teren forestier deţinută aceştia „ 
într-o unitate de producţie şllsau proteeţie (conform amenajamentului silvic), 

./ să delimiteze o zonă dG Linişte de cel puţin 20% d1n totalul suprafeţei pentru care se încheie un 
angajament în cadrul căreia nu va efectua tăi eri de masă Lemnoasă pe întreaga perioadă a 
angajamentutut, cu c:xccpţia situaţiilor prevă:zute în Ghidul solicitantului. (Pe suprafaţa din 
afara zonei de Linişte, beneficiarul are dreptul să efectueze tăieri dt! masă lemnoasă numai 
Înt:r-un singur an din cei cfnci de angajament, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Ghidul 
solicitantului), 
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atel~je ltJ operaţiile de adunat1 sms ~i opropilll, p5n5 la platforma primoră , pe suprafnţ;;i 
parcună cu r.ărituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2. , 

./ să respecle normele privind eco-cor1di~ionalitalea pe toate terenurile agricole aparţinand 
exploata~iei agricole şi pe toată perioada an~ajamentului, î11 cazul în care deţin şi suprafeţe 
agricole. 

Pădurile încadrate în tipul I funcţiona( (îl - conform prevederilor <lmenaj~mentului silvic) nu sunt 
eligibile în cadrul schemei de ajutor de sLat, iar terenurile des tinate 'împăduriri i sau reîmpăduririi 
trebuie să nu reprezinte mai mult de 15~~ dir' suprafaţ'1 angajată. 

Pasi de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

.1. E.ţape premergăţoar:e depunerii c .. erer:i\ d~ sprijin 
./ Elaborarea dosarului tehnfc, 
./ Obţinerea avîzulur Gărzii Forestiere (GF) pentru Dosarul tehnic. 

• Pocenţial/i beneficiari trebuie ~ă albu 1n vederi! t.IJ Dosarul tehnic nu poate fi depus la Garda Faresrioră, rn vedema 
avirărll, cu mai puţin de 15 zile înainte de fncheili'rea perioadei de depunere a cererilor de ~prtjin la APIA. 

;i:·~ţape_ afereni~ .. dep,unei:-ii c~r~ri1 de sprijin şi sele,ct~rii' b~n.~f.i~iai:i!.9r •.. .'' ' .. : :·.' 
../ Depunerea cererii de sprijin la centrele judeţene APIA, 
../ Evaluarea cererii de sprijin de către experţii APIA, 
./ Selecţia beneficiarilor în funcţie de punctajul acordat (În cazul În cate valoarea cererilor 

de şprijin depuse depăşeşte alocarea financiară a sesiunii). 
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../ Depunerea anuală a cererilor de plată (cerC?rea dt.! spnjin reprezintă şi prima cerere de 

platd, aferentă anulu) 1 de angajament - 01.01.2021- 31.12.2021) t 
./ Verificarea administrativă şi pe teren de către APIA/Garda forestieră a luc:rări lor efec:tuate 

şi a respectării condiţiilor prevăzute în angajament, 
../ Plata către beneficiar. 

lnformaţi1le detaliate pentru accesarea schem~i de ajutor de stat pot fi consultate la centrele 
judeţene a(e APIA, respectiv în Ghidul solicitantului şi documentele de implementare care vor fi 
publicate pe sfte·ul APIA www.apia.org.ro după aprobarea acestora. 

Sesiunea 4 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se va desfăşura în 
perioada { njart~e· .- . · 17 m,ai . 2021, alocarea financiară fiind de ;2.i. n 8. 866 euro. Alocarea 
reprezintă valoarea ce va fi utilizată pentru selectarea cererilor de sprijin, respectiv valoarea 
estimată a cererilor de plată pentru primii doi ani de angajament (1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 
2022). 

Pentru această sesiune, cererea de sprijin reprezintă şi cerere de plată pentru anul 1 de 
angajament (1 ianuarie - 31 decen:ibrle 2021). 


