
1 
GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni 

 

GE3.1L FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 
 
 
Măsura  221. « Prima împădurire  a terenurilor agricole»  

 
Titlu proiect ………………………………………………………………………………………………………...... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
Număr de înregistrare al cererii de finanţare:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI 
 

Specificaţii Expert Şef serviciu Inform
aţii 
suplim
entare 

Doc 
care se 
verifică 

DA NU Nu este 
cazul 

DA NU Nu 
este 
cazul 

1.1 Statutul solicitantului: 
 

-proprietari privaţi/ concesionari/arendaşi 
de teren agricol:  

- persoane fizice,  
- persoane fizice autorizate 
- persoane juridice 
- asociaţii de persoane fizice,  
- asociaţii de persoane juridice 

 
- unităţi administrativ-teritoriale deţinătoare 
de teren agricol 
 

 
 
 
 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 

 
���� 
 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 

 
���� 

 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

CF, 
8 
 

1.2 Solicitantul s-a angajat să  respecte 
în totalitate angajamentele luate în 
Declaraţia pe proprie răspundere –
secţiunea  F a cererii de finanţare  

���� 
 

���� 
 

- ���� 
 

���� 
 

-  F 

1.3 Solicitantul se regăseşte în Bazele de 
date privind dubla finanţare? 

���� 
 

���� 
 

 ���� 
 

���� 
 

-  CF, F, 
Baze de 
date, 
11  

1.4 Solicitantul s-a angajat ca, în cazul în 
care cererea de sprijin în cadrul Măsurii 
221 este acceptată pentru finanţare,  să 
renunţe la orice altă formă de sprijin din 
FEGA/FEADR/Bugetul naţional pentru 
suprafaţa pentru care se solicită sprijin 
pentru împădurire, pe toată perioada în 
care beneficiază de sprijin  prin măsura 
221. 

���� 
 

���� 
 

 ���� 
 

���� 
 

  CF, sect 
F, 9 

1.5 Solicitantul nu înregistrează datorii la 
bugetul consolidat al statului şi nici la 
bugetele locale 

���� 
 

���� 
 

 ���� 
 

���� 
 

  11 

1. Cerere de 

finanțare 

2. Masura 41- 

411/412/413 

3. Numărul 

măsurii în care 

se încadrează 

proiectul 

4. Nr. Apel de 

depunere  
5. Anul 

alocației 

fianciare 

6. Codul 

regiunii 

7. Codul 

Județului 

8. Ultimele 

trei cifre ale 

Deciziei de 

Autorizare 

GAL emisă de 

AMPNDR 

9. Numărul 

de ordine de 

înregistrare 

în registru 

4 1 2 2 2 1  0 2 1 2 7 2 8 8 1 9      
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2. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 
 

Specificaţii Expert Sef  Informa
ţii 
suplim
entare 

Doc 
care se 
verifică 

DA NU Nu 
este 
cazul 

DA NU Nu 
este 
cazul 

EG 1 Solicitanţii sunt deţinători legali de 
teren agricol 

���� 
 

���� 
 

 
 

���� 
 

���� 
 

  2 

EG 2 Există acordul (tuturor) proprietarilor 
şi/sau deţinătorilor (arendaşi /concesionari 
dacă e cazul) de teren pentru împădurire ca 
şi asumarea obligaţiilor care decurg din 
împădurire (inclusiv angajament privind 
schimbarea categoriei de folosinţă a 
terenurilor din agricol în silvic în cazul in 
care solicitarea de sprijin va fi acceptată, 
întreţinerea plantaţiei, precum şi angajament 
privind păstrarea pădurii cel putin până la 
atingerea vârstei de exploatare) 

���� 
 

���� 
 

 ���� 
 

���� 
 

 ���� 
 

1,4 
 

EG 3 Solicitantul are proiect tehnic de 
împădurire avizat de ITRSV şi a obtinut 
avizele şi acordurile  necesare realizării 
investiţiei propuse prin proiect, prin care se 
confirmă respectarea legislatiei in vigoare in 
domeniu (inclusiv a  normelor tehnice 
privind  compozitii, scheme şi tehnologii de 
regenerare a pădurilor şi de împădurire a 
terenurilor degradate diferenţiate pentru 
fiecare zonă de câmpie, deal  şi munte, 
aprobate prin OM nr. 1648 din 31.10.2000),  
ca şi  prevederile fişei tehnice a măsurii 
M221). 
Proiectele pentru investiţii situate în 
siturile Natura 2000, sunt însoţite de Aviz 
Natura 2000/Acord de mediu/Decizia etapei 
de încadrare-document final, după caz. 
Acordul de mediu/Avizul natura 2000 trebuie 
însoţit de studiu de impact/studiu de 
evaluare adecvată. Aceste proiecte trebuie 
să corespundă obiectivelor generale ale 
planului de management a sitului 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 
 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 
 
 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 
 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 
 

1,6 

EG 4 Solicitantul deţinător al terenurilor 
agricole care solicită sprijin pentru 
împădurire  a respectat GAEC în ultimii 2 
ani şi s-a angajat ca va respecta GAEC (cu 
completările şi modificările ulterioare) pe 
toata perioada contractului, pe toate 
terenurile agricole aferente fermei  

���� 
 

���� 
 

 ���� 
 

���� 
 

 ���� 
 

IACS, 
2, 
Anexa 
3.1 

EG 5  Cerinţe referitoare la suprafeţele 
împădurile: 
Pentru păduri: suprafaţa terenurilor 
agricole pentru care se solicită sprijin pentru 
împădurire este de minim 0,5 ha  
Pentru perdele forestiere: perdelele 
forestiere de protecţie au o lăţime de cel 
puţin 20 m. 

 
 
 
 
���� 
 
 
���� 

 
 
 
 
���� 
 
 
���� 

 
 
 
 
 
 
 

���� 

 
 
 
 
���� 
 
 
���� 

 
 
 

 
���� 

 
 
���� 

 
 
 
 
 
 
 

���� 

 1 
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EG 6 Terenurile propuse spre împădurire 
nu figurează în programe sau planuri 
naţionale sau locale de amenajare a 
teritoriului ca deservind un interes public 
major.   
 

���� 
 

���� 
 

 ���� 
 

���� 
 

 ���� 
 

7 

EG 7 –Terenurile agricole nu sunt grevate 
de sarcini şi gajuri cu deposedare şi nu au o 
situaţie juridică incertă 

���� 
 

���� 
 

 ���� 
 

���� 
 

 ���� 
 

2, 3 

 
Observaţii  GAL: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 
3. Încadrarea solicitanţilor în categoria: 

„FERMIER” 
 se realizează pe  baza prezentării unor documente care să ateste că: 
- veniturile din agricultură însumează cel puţin 25% din veniturile totale şi că 
- timpul destinat muncii în agricultură reprezintă cel putin 25% din timpul de muncă total efectuat 
 
 
Beneficiarul aparţine categoriei: 
- Fermier                                       ���� 
- Alţi deţinători de teren agricol ���� 
( se completează  dupa parcurgerea cap.” Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de 
eligibilitate”, pct.3) 
 
 
 
Observaţii GAL 
……………………………………………………………………………………………………...............................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
4.  Stabilirea încadrării  parcelelor propuse pentru împădurire în zone defavorizate/Natura 
2000/alte zone 
Suprafaţa de teren eligibilă propusă pentru împădurire  aparţinând zonelor defavorizate:______ha 
Suprafaţa de teren eligibilă propusă pentru împădurire  aparţinând siturilor Natura 2000 :______ha 
Suprafaţa de teren  eligibilă propusă pentru împădurire  aparţinând altor zone:___________ha 
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5.  Buget indicativ (euro) şi stabilirea valorii eligibile calculate pentru  realizarea împăduriirii, pentru lucrările de întreţinere,  pierderea de 
venit şi realizarea proiectului de împădurire 

BUGET INDICATIV PENTRU  MASURA 221 

Calculul valorii eligibile pentru infiintarea plantatiei, proiectul de impadurire, lucrări de întreţinere şi pierdere de venit 

Nr. 

crt. 
Tipuri cheltuieli 

Suprafata  
totală 

propusă 
pt. 

împădurir
e conf. 

IACS  (ha) 

Calculul valorii eligibile, conform datelor din doc. APIA (euro) 

CÂMPIE DEAL MUNTE 
Total 

valoare 
zona 

defavorizata/Natura 
2000  

alte zone  
zona 

defavorizata/Na
tura 2000  

alte zone  
zona 

defavorizata/N
atura 2000 

alte zone  

supraf. 
(ha) 

valoare 
supraf 

(ha) 
valoar

e 
supraf. 

(ha) 
valoare 

supraf 
(ha) 

valoar
e 

supraf
. (ha) 

valoare 
supraf. 

(ha) 
valoare  

1 

Infiintarea plantatiei  

    

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 0 

din care finantare 

nerambursabila (80%/ 70%)   
0 0 0 0 0 0 

0 

2 

Elaborarea  proiectului de impadurire* pt. 

  val. max. pt. realizarea P.T. (10% din 

pct 1.)       

      0,5 ha ≤ suprafata < 50 ha (70 

EURO/ha)     0 

    50 ha ≤ suprafata ≤ 150 ha 

(50 EURO/ha)       0 

     suprafata >150 ha (30 EURO/ha)                           0 

TVA aferent costurilor privind 

realizarea proiectului tehnic cf OUG 

74/2009                           0 

TOTAL                                 

                                  

3 

Tipuri cheltuieli 
Suprafata  

totală 
propusă 

pt. 
împădurir

e conf. 
IACS(ha) 

CÂMPIE DEAL MUNTE 
Total 

valoare 

Intretinerea plantatiei   prima/ha 
supraf. 

(ha) 
valoar

e 
prima/ha 

supraf. 
(ha) 

valo
are 

prima/ha 
supra
f. (ha) 

valoa
re 

 

an I   270   0 210   0 130   0 0 

an II   616   0 536   0 436   0 0 

an III   180   0 210   0 130   0 0 

an IV   180   0 105   0 65   0 0 
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an V   90   0 105   0 65   0 0 

TOTAL                                 

                                  

4 

Tipuri cheltuieli Suprafat
a  totală  
propusă 

pt. 
împăduri
re conf. 

IACS (ha) 

perioada (ani) 
prima compensatorie 

anuala / ha 
valoare anuala totală Total valoare 

Pierderea de venit   

   In cazul fermierilor     15 80%(209,5+PD
**

) 0 0 

    In cazul altor detinatori de 

teren agricol     15  40% (209,5+PD**) 0 0 

TOTAL                                 

5.  TOTAL GENERAL     

 

*Pentru persoanele fizice si juridice neplatitoare de TVA valorile calculate reprezinta valoarea costurilor de realizare a proiectului tehnic, inclusiv 

TVA (TVA este cheltuiala eligibila din FEADR)      

 

Pentru persoanele juridice inregistrate in scop de TVA, valorile calculate reprezinta valoarea costurilor de realizare a proiectului tehnic, fara TVA.  Autoritatile 

publice locale si asociatii acestora, ONG-uri cu personalitate juridica, pentru activitatea desfasurata fara scop patrimonial isi vor putea deconta cheltuiala cu  

TVA de la bugetul statului conform prevederilor OUG 74/2009. 

 

**PD reprezintă cuantumul plăţii directe acordate, aferente unităţii de suprafaţă agricolă utilizată în cadrul schemei de plată implementată în România, în anul 

de campanie pentru care se acordă compensarea pierderii de venit. Pentru calculul automat al valorilor din Bugetul indicativ din cererea de finanţare a fost 

utilizată cea mai recentă valoare a plăţii directe, diponibilă la nivelul MADR 

Nivelul primei compensatorii pentru pierderea de venit va fi actualizat pe perioada de implementare a proiectului, în corelare cu evoluţia nivelului de sprijin  

acordat pe suprafaţă în cadrul schemei de plăţi directe.
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Stabilirea valorii eligibile a lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei, a lucrărilor de intretinere, a 
compensării pentru pierderea de venit şi pentru realizarea  proiectului de împădurire se realizează 
pe baza suprafeţelor eligibile.  
( se completează valorile rezultate din aplicarea “Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de 
eligibilitate” pct.5) 
 
5.1 Valoare calculată pentru înfiinţarea plantaţiei:______________EURO 
 
 
5.2 Valoarea calculată pentru lucrări de întreţinere: 

An 1:_________EURO 
An 2: ________ EURO 
An 3:_________EURO 
An 4:_________EURO 
An 5: ________ EURO 

   TOTAL an 1-an 5:   ________ EURO 
  
5.3 Valoarea calculată pentru pierderea de venit 
Pentru 1 an:_________EURO 
Pentru 15 ani:________EURO 
 
5.4 Valoare eligibilă calculată pentru realizarea proiectului de împădurire:__________EURO 
     Valoarea menţionată de solicitant pentru realizarea proiectului de împădurire în cererea de 
finanţare:______________EURO 
 
5.5 Localizarea parcelelor eligibile (precizarea coordonatelor): 
Suprafaţa eligibilă a fiecărei parcele propuse pentru împădurire:_____________________________ 
Suprafaţa totală eligibilă pentru împădurire (ha): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
Observaţii GAL 
……………………………………………………………………………………………………...............................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
 
 

6. Alte cerinţe 

Specificaţii - Categorii de terenuri şi investiţii 
neeligibile 

Expert Şef  Informa
ţii 
suplim
entare 

Doc 
care 
se 
verifi
că 

DA NU  DA NU  

Sunt categoriile de terenuri şi investiţiile  
eligibile în conformitate cu cele specificate în 
măsură? 
Următoarele categorii de terenuri nu sunt 
eligibile: 

- terenurile care nu au folosinţă agricolă; 
- terenuri grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare 
în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor 
cadastrelor locale; 
- terenuri a căror situaţie juridică este neclară; 
- terenuri menţionate în programe sau planuri   

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  
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naţionale sau locale de amenajare a teritoriului ca 
deservind un interes public major; 

- terenuri detinute în devălmăşie (indiviziune) sau 
în altă formă colectivă (asociativa) dacă oricare 
dintre deţinătorii acestora se opune împăduririi; 
- pajişti naturale permanente. 
Investiţii neeligibile: 
- înfiinţarea culturilor de pomi de Crăciun; 
- proiecte sprijinite prin măsura 143; 
- plantaţiile din specii cu creştere rapidă, definite de 
art. 43 din Regulamentul (EC) nr.1698/2005, 
sprijinite prin Măsura 121; 
- împădurirea pajiştilor permanente; 
- lucrări de împădurire pe terenurile fermierilor, 
beneficiari de sprijin prin Masura 113- Pensionarea 
timpurie a fermierilor şi muncitorilor agricoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 
 

 

 

7. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA 
SOLICITANTULUI/ PROIECTULUI 

Expert Sef 

 DA NU DA NU 

Solicitantul este eligibil  ���� 
 

���� 
 

���� 
 

���� 
 

Proiectul este eligibil, toate criteriile de eligibilitate 
aplicate proiectului au fost  indeplinite 

���� 
 

���� 
 

���� 
 

���� 
 

 

 

 
GAL 
 
 
Verificat de …………………. .........   Şef  SVCF – Manager proiect GAL  
Semnătura .................……………     DATA   …./…../20 
 
Întocmit de ……………………           Expert GAL 
Semnătura ………………………..... DATA   …./…../20 

 
 
Observaţiile GAL: 
(Se detaliază: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este 
cazul; 
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, (dacă este cazul) 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...............................................................… 
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Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate 
 
Numărul de inregistrare al cererii de finantare  
Se completează astfel: primele trei cifre reprezintă numărul măsurii - 221.  
 

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI 
 

Această verificare constă în asigurarea că solicitantul aparţine categoriilor de solicitanţi eligibili 
menţionaţi în Fişa măsurii 221.  
 
1.1. Statutul solicitantului: 
 
- proprietari privaţi/ concesionari/arendaşi de teren agricol: 

• persoane fizice; 
• persoane fizice autorizate 
• persoane juridice 
• asociaţii de persoane fizice 
• asociaţii de persoane juridice 

 
- unităţi administrativ-teritoriale deţinătoare de teren agricol 

Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din documentele 
anexate:  
 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
8. Pentru solicitantii PERSOANE JURIDICE de 
drept privat se solicită: 
În cazul societăţilor comerciale şi PFA 
8.1. Certificat constatator eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului eliberat cu maxim 30 de zile 
înainte de data depunerii cererii de finanţare; 
sau  
În cazul asociaţiilor/ fundaţiilor 
8.2. Hotărâre judecătorească privind înregistrarea 
persoanei juridice pentru forme asociative  
sau 
8.3 Încheiere privind înscrierea în Registrul 
Asociatţilor/Certificat de înregistrare în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor; 
şi 
8.4 Actul de înfiinţare şi statutul asociatiei  

Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful 
A2, B1.1 si B1.2  al Cererii de finanţare corespund 
cu cele menţionate în documente: numele 
solicitantului, adresa, statutul şi CIF/CUI.               
 
Se verifică conformitatea informaţiilor menţionate la 
punctul A2, B1.1 si B1.2  din Cererea de finanţare cu 
informaţile din documentele prezentate. 
 
 

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile de 
solicitanţi eligibili pentru măsura 221  expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.   
În cazul în care solicitantul nu se încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsura 221, expertul 
bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop, la rubrica “Observaţii” iar 
cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  
 
1.2. Solicitantul şi-a  însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie răspundere F  

Expertul verifică în Cererea de finanţare dacă sunt bifate căsuţele corespunzătoare, aferente tuturor 
punctelor existente în Declaraţia pe proprie răspundere şi dacă aceasta este datată, semnată şi 
ştampilată (nu se solicită ştampila pentru persoanele fizice) iar dacă pe parcursul verificării proiectului, 
expertul constată ca sunt respectate punctele însuşite prin Declaraţie, acesta bifează căsuţa DA.   În caz 
contrar, expertul bifează NU,  motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii 
iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 
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1.3. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? 
 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
Cererea de finanţare 
 
Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului 
din secţiunea F- a cererii de finanţare 
 
Baze de date SAPARD  şi FEADR  
 
Baza de Date pusa la dispozitia APDRP de catre 
Administraţia Fondului de Mediu /MADR prin AM-
PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse 
interne sau externe 
 
12. Raport asupra utilizării programelor de 
finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investitţe, lista cheltuielilor 
eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada 
derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai 
beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu 
anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii şi 
suprafaţă de teren. 

Verificarea evitării dublei finanţări se  efectuează prin 
următoarele verificări: 
 
- existenţa bifelor în secţiunea din Cererea de 
finanţare; 
- din Declaraţia pe proprie răspundere a 
solicitantului, secţiunea F a cererii de finanţare că 
 proiectul propus asistenţei financiare 
nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă 
finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”; 
- verificarea în Bazele de Date cu proiecte SAPARD 
/FEADR; 
 
Verificarea în Bazele de Date cu proiecte SAPARD  
/FEADR se face atât prin verificarea numelui 
solicitantului cât şi a CIF/CUI: Expertul verifică în 
bazele de date puse la dispoziţie de Administraţia 
Fondului de Mediu/MADR prin AM-PNDR dacă 
solicitantul a primit finanţare nerambursabilă pe 
aceeaşi suprafaţă pentru care solicită sprijin pe 
măsura 221. 
►In cazul în care se  constată faptul că solicitantul a 
beneficiat de alt program de finanţare 
nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie şi 
suprafaţă, dar nu a consemnat acest lucru in 
Cererea de finanţare, sau nu a prezentat  
documentul, cererea de  finanţare va fi declarată 
neeligibilă.  
 
12. Raport asupra utilizării programelor de 
finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor 
eligibile costuri şi stadiul proiectului, perioada 
derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai 
beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu 
anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii şi 
suprafaţa de teren, cererea de  finanţare va fi 
declarată neeligibilă.  
►În cazul în care solicitantul a declarat că proiectul 
actual prin care se solicită finanţare FEADR mai face 
obiectul altei finanţări nerambursabile, atunci cererea 
de  finanţare va fi declarată neeligibilă. 
►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat  de 
finanţare nerambursabilă, expertul verifică: 
- dacă amplasamentul proiectului actual se 
suprapune (total sau parţial) cu cele ale 
proiectelor anterioare, iar expertul precizează 
concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii. 
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1.4 Solicitantul s-a angajat ca, în cazul în care cererea de sprijin în cadrul Măsurii 221 este 
acceptată pentru finanţare,  să renunţe la orice altă formă de sprijin din FEGA sau FEADR sau  
Bugetul naţional pentru suprafaţa pentru care se solicită sprijin pentru împădurire, pe toată 
perioada. în care beneficiază de sprijin prin  măsura 221.  
 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
9. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului 
(persoană fizică/reprezentant legal), conform căreia 
acesta se angajează ca în cazul în care cererea de 
sprijin în cadrul Măsurii 221 este acceptată pentru 
finanţare, să renunţe la orice altă formă de sprijin din 
FEGA/ FEADR/Bugetul naţional pentru suprafaţa 
pentru care se solicită sprijin pentru împădurire, pe 
toată perioada în care beneficiază de sprijin prin  
măsura 221. 

 Expertul verifica in documentul 9 faptul ca 
solicitantul s-a angajat ca în cazul în care cererea 
de sprijin în cadrul Măsurii 221 este acceptată 
pentru finanţare să renunţe la orice altă formă de 
sprijin din FEGA / FEADR /Bugetul naţional 
pentru suprafaţa pentru care se solicită sprijin 
pentru împădurire, pe toată perioada în care 
beneficiază de sprijin prin  măsura 221. 
Dacă în urma verificării documentelor expertul 
constată faptul că solicitantul nu şi-a asumat 
angajamentul , expertul bifează căsuţa NU, cererea 
de finanţare este neeligibilă. 

 
 
1.5 Solicitantul nu înregistrează datorii la bugetul consolidat al statului şi bugetele locale 
 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
11 Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi 
sociale şi graficul de reesalonare (dacă este cazul) a 
datoriilor către bugetul consolidat şi certificatul fiscal  
privind lipsa datoriilor la bugetele locale. Pentru 
solicitanţii neautorizati (persoane fizice) se solicită 
doar certificate care să ateste lipsa datoriilor la 
bugetele locale. 
 
 

 Expertul verifică in documentul 11 faptul că 
solicitantul nu are datorii restante fiscale şi sociale, 
că nu are datorii către bugetul consolidat sau 
bugetele locale sau, în cazul existenţei datoriilor la 
bugetul consolidat - dacă respectă graficul de 
reeşalonare a datoriilor . 
 
Expertul verifică: 
- Certificatul de atestare fiscala va avea obligatoriu 
completată sectiunea C-Informaţii pentru verificarea 
eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea 
fondurilor externe nerambursabile, pct.a): diferenţa 
dintre obligaţiile de plată restante cuprinse in 
secţiune A şi sumele menţionate la secţiunea B 
trebuie să fie  mai mica sau egala cu 0 (zero) ( cap. 
A ≤ cap. B);  
- Certificatul  fiscal privind impozitul si taxele locale 

trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin 
menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” 
sau bararea liniei în care ar trebui să fie menţionate). 
 
Dacă în urma verificării documentelor expertul 
constată faptul că solicitantul înregistrează datorii 
către bugetul consolidat/bugetul local sau, dacă are, 
că nu respectă graficul de reeşalonare a datoriilor 
către bugetul consolidat, bifează casuta NU, cererea 
de finanţare fiind neeligibilă. 
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2. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 
 
Această verificare constă în asigurarea că proiectul îndeplineşte toate criteriile generale de eligibilitate 
aplicabile. 
 
EG1  – Solicitanţii sunt deţinători legali de teren agricol 
 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

2. Documente care atestă dreptul de proprietate 
şi/sau de arendă/concesiune (dacă e cazul) asupra 
terenului agricol care face obiectul împăduririi: titlu 
de proprietate/contract de vânzare-cumpărare/ 
inventarul domeniului public (aprobat în condiţiile 
legii) ca şi contractul de concesionare/arendare 
(dacă este cazul). 

 Pentru AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE 

Pentru terenurile din domeniul public 
2.1 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public. 
În situaţia în care în Inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public, atestat prin hotărâre a 
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al 
României, au survenit modificări solicitantul  
trebuie să depună: 

2.1.1. Hotărârea consiliului local privind aprobarea 
modificărilor şi/sau completărilor la inventar, cu 
respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea 
nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, adică să 
fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în 
condiţiile legii. 

   2.1.2 În cazul în care terenul este proprietatea 
primăriei/lor, dar nu este trecut în Inventarul 
primăriei/ilor, solicitantul va depune Hotărârea 
consiliului local de includere a terenului, aflat în 
proprietate în domeniul public, cu respectarea 
prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, 
a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă 
controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile 
legii. 

 Pentru terenurile care fac parte din domeniul 
privat al autorităţii publice locale 

 2.1.3 Actul de proprietate 

 

2.2. Pentru PERSOANE JURIDICE de drept privat 

- Titlu de proprietate/contract de vânzare-
cumpărare/etc. având menţionat ca proprietar 
numele societăţii/ asociaţiei  care solicită 
sprijinul. 

2.3 Pentru PERSOANE FIZICE / PFA 

 Pentru persoane fizice şi persoane juridice de 
drept privat deţinători privaţi de teren agricol, ca 
şi pentru terenurile din domeniul public/privat al 
autorităţii publice locale expertul verifică dacă 
documentele de proprietate sau concesiune/arendă 
(dacă e cazul) asupra terenului agricol sunt emise pe 
numele solicitantului. 

Pentru terenurile din domeniul public 

Pentru beneficiarii AUTORITĂŢI PUBLICE 
LOCALE expertul verifică dacă doc 2.1 Inventarul 
primăriei  certifică apartenenţa terenului  pe care se 
va realiza împădurirea, la domeniul public al unităţii 
administrativ teritoriale.   
Inventarul privind bunurile apartinătoare domeniului 
public va avea ataşată copia acestuia din MO în care 
a fost publicat. 
În situaţia în care în Inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public, atestat prin hotărâre a 
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al 
României, au survenit modificări, se verifică 
următoarele documente: 
2.1.1. Hotărârea consiliului local de includere a 
bunului în domeniul public, cu respectarea 
prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, 
a administraţiei publice locale, adică să fi fost 
supusă controlului de legalitate al Prefectului, în 
condiţiile legii; 
2.1.2. - Hotărârea consiliului local de includere a 
terenului, aflat in proprietate  în domeniul public, cu 
respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea 
nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, adică 
să fi fost supusă controlului de legalitate al 
Prefectului, în condiţiile legii. 
In cazul solicitantilor publici care realizează investiţii 
pe terenuri publice care nu sunt încă în Inventarul 
primăriei/ilor,  expertul verifică Hotărârea consiliului 
local de includere a terenului în domeniul public cu 
avizul Prefectului, conform legii. 
 
 
Pentru persoane fizice şi juridice deţinătoare de 
teren agricol care deţin terenul agricol pe baza 
unui contract de arendare/concesiune expertul 
verifică dacă contractul de concesiune/ arendă 
asupra terenului care face obiectul cererii de 
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- Titlu de proprietate/contract de vânzare-
cumpărare/etc. 
 
2.4 În cazul în care terenul propus pentru împădurire 
face obiectul unui contract de concesionare/ arendare 
se va prezenta contractul de concesionare / arendare 
sau tabelul centralizator emis de Primărie semnat de 
persoanele autorizate conform legii, conţinând 
sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate 
în arendă pe categorii de folosinţă şi perioada de 
arendare. Aceste contracte trebuie să fie încheiate 
pentru o perioadă cel puţin egală cu perioada 
angajamentelor încheiate pentru măsura 221 (17 
ani ) şi să aibă ca scop realizarea împăduririi . 

finanţare, certifică dreptul de arendă/concesiune 
asupra acestuia. 
 
In cazul contractelor de concesiune/arendă se 
verifică  faptul că aceste contracte sunt încheiate pe 
o perioadă de cel puţin 17 ani În cazul în care 
solicitantul nu şi-a respectat obligaţiile contractuale 
sau nu deţine drept de folosinţă asupra terenului 
concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare 
sau perioada contractului de concesiune/arendă nu 
este de minim 17 ani, criteriul nu este îndeplinit.  
 

Expertul verifică orice alt document care atestă 
dreptul de proprietate asupra terenului agricol. 

 
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanţii au drept de proprietate/administrare asupra 
terenului pe care se realizează investiţia,  expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare 
(paragraf -EG1 din formularul GE3.1L).  În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi 
motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de 
eligibilitate.   
 

EG2 –  Există acordul (tuturor)  proprietarilor de teren şi/sau al deţinătorilor (concesionari, arendaşi 
dacă e cazul)  pentru împădurire ca şi asumarea obligaţiilor care decurg din împădurire (inclusiv 
angajament privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din agricol în silvic în cazul în 
care solicitarea de sprijin va fi acceptată, precum şi angajament privind păstrarea pădurii cel puţin 
până la atingerea vârstei de exploatare) 
 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
 4. Documente privitoare la acordul 

proprietarilor terenului/alţi deţinători pentru 
împădurire şi asumarea obligaţiilor ce decurg din 
aceasta  
 
Pentru solicitanţii care sunt proprietarii terenurilor 
pentru care se solicită sprijin 
 
Pentru autorităţi publice locale 
4.1Hotărârea Consiliului Local/Consiliilor Locale 
pentru instrumentarea proiectului, cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii): 
• suprafeţele destinate împăduririi 
• acordul pentru împădurire şi asumarea obligaţiilor 
ce decurg din aceasta (întreţinerea plantaţiei, 
păstrarea pădurii cel puţin până la atingerea vârstei 
de exploatare, etc.) 
• Angajament de schimbare a categoriei de folosinţă 
a terenurilor din agricol în silvic în cazul în care 
solicitarea de sprijin va fi acceptată în termen de 5 ani 
de la înfiinţarea plantaţiei. 
 
Pt. persoane juridice de drept privat 
4.2 Act /hotărâre a organului de decizie al 

Expertul verifică dacă suprafaţa propusă pentru 
împădurire din doc.1.1 .Proiect de împădurire 
avizat de ITRSV, coincide cu suprafeţele 
destinate împăduririi din documentele 4.  

Expertul verifică existenţa acordului pentru 
împădurire şi asumarea obligaţiilor ce decurg 
(inclusiv angajamentul privind păstrarea padurii pana 
la atingerea varstei de exploatare) dupa caz, in: 
Pentru solicitanţii care sunt proprietarii 
terenurilor pentru care se solicită sprijin 
Pentru autorităţi publice locale 
• Hotărârea consiliului/ilor local/e, şi   existenţa 

tuturor punctelor obligatorii specificate. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru persoane juridice de drept privat: 
• Pentru persoanele juridice de drept privat 

proprietare de teren, prezenţa obligatorie a Actului 
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PERSOANEI JURIDICE de drept privat proprietare de 
teren privind instrumentarea proiectului, cu 
desemnarea reprezentantului legal  si cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii): 
• suprafeţele destinate împăduririi.; 
• acordul pentru împădurire şi asumarea obligaţiilor 
ce decurg din aceasta (întreţinerea plantaţiei, 
păstrarea pădurii cel puţin până la atingerea vârstei 
de exploatare, etc.) 
• Angajament de schimbare a categoriei de folosinţă 
a terenurilor din agricol în silvic în cazul în care 
solicitarea de sprijin va fi acceptată în termen de 5 ani 
de la înfiinţarea plantaţiei 
 
Pentru persoane fizice şi PFA 
4.3 Declaratie pe proprie raspundere, pentru 
PERSOANELE FIZICE, în care să se menţioneze cel 
puţin următoarele puncte (obligatorii): 

• suprafeţele destinate împăduririi; 

• acordul pentru împădurire şi asumarea obligaţiilor 
ce decurg din împădurire (întreţinerea plantaţiei, 
păstrarea pădurii cel puţin până la atingerea vârstei 
de exploatare, etc.) 

• Angajament de schimbare a categoriei de folosinţă 
a terenurilor din agricol în silvic în cazul în care 
solicitarea de sprijin va fi acceptată în termen de 5 ani 
de la înfiinţarea plantaţiei 

Pentru solicitanţii care au calitatea de 
concesionar/arendaş (persoane juridice de drept 
privat, persoane fizice, PFA) 

4.4 In cazul terenurilor concesionate sau în 
arendă, Actul de decizie/Hotărârea  organului de 
decizie al concesionarului/arendasului (în cazul 
persoanelor juridice de drept privat) sau Declaratie pe 
proprie răspundere (în cazul persoanelor fizice şi 
PFA),  privind instrumentarea proiectului care să 
conţină punctele obligatorii specificate, cu 
desemnarea reprezentantului legal (dacă e persoană 
juridica de drept privat)  împreună cu doc. 4.1, 4.2, 
4.3, după caz. În situaţia în care  arendatorul 
(proprietarul) este persoană fizică, doc. 4.3 se va 
prezenta în formă autentificată la notar. 
 
 
1.1 Proiect de împădurire avizat de ITRSV întocmit 
cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniu 
(inclusiv a  normelor tehnice privind  compoziţii, 
scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de 
împădurire a terenurilor degradate diferenţiate pentru 
fiecare zonă de campie, deal  şi munte, aprobate prin 
OM nr. 1648 din 31.10.2000), şi cu prevederile fişei 
tehnice a măsurii M221, efectuat de persoane fizice 

/hotărârii  organului de decizie al acesteia privind 
instrumentarea proiectului care să conţină 
punctele obligatorii specificate, cu desemnarea 
reprezentantului legal.  

 
 
 
 
 
 
Pentru persoane fizice şi PFA : 
• Pentru persoanele fizice expertul verifica existenta 
Declaratiei pe proprie raspundere, şi anume că 
aceasta conţine  toate punctele obligatorii 
specificate şi că aceasta este semnată de 
solicitant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pentru solicitanţii care au calitatea de 
concesionar/arendaş (persoane juridice de drept 
privat, persoane fizice, PFA) 
 

Concesionarul/arendaşul (persoană juridică de drept 
privat sau persoană fizică/PFA) va prezenta fie Actul 
de decizie/Hotărârea  organului de decizie al 
acesteia (în cazul persoanelor juridice de drept 
privat)/ Declaratie pe proprie răspundere (în cazul 
persoanelor fizice şi PFA) privind instrumentarea 
proiectului care să conţină punctele obligatorii 
specificate, cu desemnarea reprezentantului legal 
(daca e persoană juridică de drept privat) , semnată 
de solicitant (şi ştampilată dacă e cazul). împreună 
cu doc. 4.1, 4.2, 4.3, după caz. În situaţia în care  
arendatorul (proprietarul) este persoana fizică, doc. 
4.3 se va prezenta în formă autentificată la notar. 
 
Expertul  va verifica concordanţa dintre acest 
document şi datele din doc. 2.4 contractul de 
concesiune/arendă, în privinţa numelui 
concesionarului/arendasului, a localizării şi 
dimensiunii suprafeţelor.şi totodată ca acordul pentru 
împădurire şi asumarea obligaţiilor ce decurg din 
aceasta, să se refere la acele suprafeţe de teren 
menţionate în documentele privind dreptul de 
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si juridice de specialitate, atestate de autoritatea 
națională în domeniul silviculturii pentru proiectarea 
și/sau executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
din domeniul silvic, însoţit de Fişa rezumativă a 
proiectului, în care vor fi menţionate explicit 
următoarele puncte: 
a) suprafaţa propusă pentru împădurire de minim 0,5 
ha b)poziţia geografică a terenului cu încadrarea într-
una din zonele: câmpie, deal sau munte, inclusiv 
descrierea vecinătăţilor terenului propus spre 
împădurire 
c) tipul împăduririi: pădure sau perdea forestieră* 
* in cazul perdelelor forestiere, lăţimea acestora 
trebuie să fie de cel puţin 20m. 
d)proporţia şi numărul speciilor propuse pentru 
formula de împădurire 
e)vârsta exploatabilităţii arboretului plantat 
f)descrierea specifică a solurilor cu precizarea  
nivelului de degradare a solului 
Aceste puncte trebuie să se refere la suprafaţa 
eligibilă (pe care au fost respectate Bunele Condiţii 
Agricole şi de Mediu) 
 

proprietate sau concesiune/arendă după caz. 
 
In cazul terenurilor detinute in indiviziune sau in alta 
forma asociativa este necesar acordul pentru 
împădurire şi asumarea obligaţiilor privind 
împădurirea al fiecăruia dintre co-proprietari.  
 

Dacă există acordul, iar suprafeţele pentru care se 
solicită sprijin pentru împădurire concordă, expertul 
va considera acest criteriu de eligibilitate ca fiind 
îndeplinit. 

 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul deţine terenul agricol care face 
împăduririi,  expertul bifează  căsuţa din coloana DA din fişa de verificare (paragraf 2-EG2 din formularul 
GE3.1L).  În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica 
„Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate.   

 

EG 3 Solicitantul are proiect tehnic de împădurire şi a obtinut avizele şi acordurile  necesare realizării 
investiţiei  propuse  prin  proiect, ca şi avizul ITRSV prin care se confirmă, respectarea legislaţiei în vigoare în 
domeniu (inclusiv a  normelor tehnice privind  compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a 
pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate diferenţiate pentru fiecare zonă de câmpie, deal  şi 
munte, aprobate prin OM nr. 1648 din 31.10.2000, şi a  prevederilor fişei tehnice a măsurii M221) 
efectuat de persoane fizice și juridice de specialitate atestate de autoritatea națională în domeniul 
silviculturii pentru proiectarea și/sau executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic ca şi 
prezenţa punctelor solicitate a)-f) din Fişa rezumativă a proiectului. 

 Pentru investiţii situate în siturile Natura 2000, proiectele  tehnice de împădurire sunt însoţite de Aviz 
Natura 2000/Acord de mediu/Decizia etapei de încadrare-document final, după caz. Acordul de 
mediu/Avizul Natura 2000 trebuie însoţit de studiu de impact/studiu de evaluare adecvată . Aceste 
proiecte trebuie să corespundă obiectivelor generale ale planului de management al sitului. 
 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
1.1Proiect de impadurire avizat de ITRSV intocmit 
cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniu 
(inclusiv a  normelor tehnice privind  compoziţii, 
scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor si de 
impadurire a terenurilor degradate diferenţiate pentru 
fiecare zonă de câmpie, deal  şi munte, aprobate prin 
OM nr. 1648 din 31.10.2000), şi a prevederilor fişei 
tehnice a măsurii M221, efectuat de persoane fizice si 
juridice de specialitate atestate de autoritatea 

 1. Expertul verifică dacă doc.1.1 Proiectul de 
împădurire este avizat de ITRSV, este întocmit în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, confirmă 
respectarea  normelor tehnice privind  compoziţii, 
scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de 
împădurire a terenurilor degradate diferenţiate 
pentru fiecare zonă (de câmpie, deal  şi munte), 
aprobate prin OM nr. 1648 din 31.10.2000 şi este 
efectuat de persoane fizice si juridice de specialitate 
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națională în domeniul silviculturii pentru proiectarea 
și/sau executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
din domeniul silvic, însoţit de Fişa rezumativă a 
proiectului, în care vor fi menţionate explicit 
următoarele puncte: 
a) suprafaţa propusă spre împădurire de minim 0,5 ha 
b)poziţia geografică a terenului cu încadrarea într-una 
din zonele: câmpie, deal sau munte, inclusiv 
descrierea vecinătăţilor terenului propus spre 
împădurire 
c) tipul împăduririi: pădure sau perdea forestieră* 
* în cazul perdelelor forestiere, lăţimea acestora 
trebuie să fie de cel puţin 20m. 
d)proporţia şi numărul speciilor propuse pentru 
formula de împădurire 
e)vârsta exploatabilităţii arboretului plantat 
f)descrierea specifică a solurilor cu precizarea  
nivelului de degradare a solului 
Aceste puncte trebuie să se refere la suprafaţa 
eligibilă (pe care au fost respectate Bunele Condiţii 
Agricole şi de Mediu). 
  
6.1. Pentru terenuri situate în afara siturilor Natura 
2000 
 Document de la autorităţile de mediu privind 
efectuarea lucrărilor de împădurire (decizia etapei de 
încadrare-document final /acord de mediu-după caz 
sau decizia etapei de evaluare iniţială – ca dovadă a 
iniţierii procedurii pentru obţinerea acordului de 
mediu) 
sau 
6.2 Pentru terenuri situate în situri Natura 2000,  
Acord de mediu eliberat de ANPM/Aviz Natura 
2000/Decizia etapei de încadrare-document final-
după caz conform protocolului încheiat între APDRP 
şi ANPM. Acordul de mediu/Avizul Natura 2000 
trebuie  însoţit de studiu de impact/studiu de evaluare 
adecvată. Acordul de mediu va menţiona dacă terenul 
respectiv  face parte sau nu din situri Natura 2000. 
 Aceste proiecte trebuie să corespundă obiectivelor 
generale ale planului de management a sitului. 
În cazul în care există document de mediu final se 
solicită şi  
6.3 Acordul pentru împădurirea terenurilor pe care 
nu a existat anterior vegetaţie forestieră (aprobarea 
de dezvoltare) emis de structura teritorială de 
specialitate a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură (ITRSV). 
În cazul depunerii deciziei etapei de evaluare iniţială 
ca dovadă a iniţierii procedurii pentru obţinerea 
acordului de mediu, doc. 6.3 va fi prezentat 
obligatoriu până la contractare, împreună cu 
documentul final de mediu. 

atestate de autoritatea națională în domeniul 
silviculturii pentru proiectarea și/sau executarea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic.  
Expertul analizează conţinutul Proiectului de 
împădurire, respectiv informaţiile privind: date 
generale, descrierea investiţiei, date tehnice ale 
investiţiei, durata de realizare şi etapele principale, 
fişa rezumativă a proiectului ca şi Capitolul B – piese 
desenate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru proiectele de investiţii situate în siturile 
Natura 2000 expertul verifică Acordul de mediu/ Avizul 
Natura 2000/Decizia etapei de încadrare-document 
final ,după  caz şi, în cazul Acordului de mediu/Avizului 
Natura 2000 ,existenţa studiului de impact/studiului de 
evaluare adecvată şi  dacă investiţia propusă prin 
proiect corespunde obiectivelor generale ale planului 
de management a sitului. 
 
Important: Pentru proiectele situate in siturile Natura 
2000 se emite Aviz Natura 2000/Acord de 
mediu/Decizia etapei de încadrare-document final 
după caz. Pentru aceste proiecte, autorităţile 
competente pentru protecţia mediului stabilesc 
necesitatea efectuării evaluării impactului asupra 
mediului, înainte de emiterea avizului. 
 
Expertul verifică dacă documentul de la autorităţile 
de mediu privind efectuarea lucrărilor de împădurire 
(Decizia etapei de încadrare-document final)/Acordul 
de mediu/ Aviz Natura 2000  (sau decizia etapei de 
evaluare iniţială ca dovadă a iniţierii procedurii 
pentru obţinerea acordului de mediu numai pentru 
terenurile din afara siturilor Natura 2000) ca şi 
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Acordul pentru împădurirea terenurilor (aprobarea de 
dezvoltare) emis de structura teritorială de 
specialitate a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură (ITRSV) sunt emise pe 
numele solicitantului şi  vizează obiectivul propus 
prin proiect.  
 
În cazul  în care prin Acordul de Mediu/Avizul Natura 
2000 se impune si studiul de Impact/studiu de 
evaluare adecvată, se va verifica prezenţa acestuia 
şi dacă condiţiile impuse prin acesta se regasesc in 
cadrul investiţiei. 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că: 
- Proiectul de împădurire este întocmit conform  legislaţiei în vigoare şi acordului încheiat între APDRP si 
MMP/ITRSV, şi că  
-Există documentul de la autorităţile de mediu (Decizia etapei de încadrare-document final, Acordul de 
mediu/Aviz Natura 2000) împreună cu Acordul pentru împădurirea terenurilor emis de structura 
teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură (ITRSV) sau, numai 
pentru terenurile situate în afara siturilor Natura 2000, decizia etapei de evaluare iniţială – ca dovadă a 
iniţierii procedurii pentru obţinerea acordului de mediu, iar în cazul în care Acordul de mediu/Avizul 
Natura 2000 prevede studiu de impact/studiu de evaluare adecvată că acesta există, expertul bifează 
căsuţa din coloana DA din fişa de verificare (paragra2 2-EG3 din formularul GE3.1L). 
Dacă proiectul este situat în siturile Natura 2000 solicitantul trebuie să depună Acord de mediu/Aviz 
Natura 2000/Decizia etapei de încadrare-document final,după caz, iar investiţia propusă corespunde 
obiectivelor  generale ale planului de management al sitului respectiv, expertul bifează căsuţa din coloana 
DA din fişa de verificare. 
 În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de 
la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate, criteriul de eligibilitate nefiind 
îndeplinit. 
 
EG4 – Solicitantul deţinător al terenurilor agricole care solicită sprijin pentru împădurire  a 
respectat GAEC în ultimii 2 ani şi s-a angajat că va respecta GAEC (cu completările şi modificările 
ulterioare) pe toată perioada contractului pe toate terenurile agricole aferente fermei  
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului 
privind respectarea criteriilor de eco-
condiţionalitate pe toată perioada contractului de 
finanţare şi pe întreaga suprafaţă a fermei (Anexa 
3.1 la Ghidul solicitantului) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expertul va accesa baza de date IACSşi va verifica 
înscrierea terenurilor pentru care se solicită sprijin 
prin măsura 221 cu minim 2 ani (24 de luni) în urmă 
în baza de date IACS a APIA şi următoarele 
elemente: 
- Cod sirsup, bloc  fizic, parcela, suprafaţa cultivată 
ca şi  specificarea categoriei de folosinţă a terenului 
agricol (teren arabil, vie, livada, pajiste 
permanentă, etc) , 
- faptul că  pe aceste suprafeţe nu au fost constatate 
neconformităţi GAEC – Bunele Conditii Agricole  şi 
de Mediu -  în ultimii 2 ani (24 de luni) şi 
- harta exploatatiei agricole cu delimitarea 
terenului(parcelelor agricole) şi încadrarea sau nu 
a parcelelor de teren ca fiind in zone 
defavorizate/situri Natura 2000. 
Expertul va lista print-screenul referitor la verificarea 
GAEC şi il va atasa la dosar. 
ATENŢIE! În cazul în care din motive tehnice nu 
poate fi accesat IACS, expertul APDRP va 



17 
GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

solicita APIA să transmită Nota de constatare cu 
rezultatul verificărilor respectării GAEC în ultimii 
2 ani (24 luni). 
 Totodată se va verifica existenţa hărţii cu 
delimitarea terenului şi încadrarea sau nu a 
parcelelor de teren ca fiind în zone defavorizate/ 
 Expertul verifică localizarea şi suprafaţa terenului 
agricol pentru care se solicită sprijin pentru 
împădurire şi ca acesta să se regăsească atât în 
cererea de finanţare cât şi in actul de proprietate şi 
in acordul pentru împădurire, ca şi în declaraţia de 
asumare a obligaţiilor ce decurg din împădurire.  
Totodată expertul va verifica în  Declaraţia pe 
propria răspundere a solicitantului, anexă a cererii 
de finanţare (Anexa 3.1), asumarea de către 
solicitant a obligaţiilor privind eco-
condiţionalitatea (Bunele Conditii Agricole şi de 
Mediu  conf.Ordinului comun al MADR şi MMP nr. 
30/147/2010 şi cerinţele statutare de management 
specificate în Anexa 2 din Regulamentul Consiliului 
(CE) nr. 73/2009 astfel: din 2012 – cele precizate la 
punctul A, din 2014 – cele precizate la punctul B şi 
din 2016 – cele precizate la punctul C)  pe toată 
perioada contractului, pe întreaga suprafaţă a 
fermei deţinute aprobat prin legislatia natională  
prin ordin de ministru. In cazul confirmării 
respectării GAEC în ultimii 2 ani pe parcelele ce vor 
fi împădurite, şi a angajamentului de respectare a 
eco-condiţionalităţii pe toată perioada contractului 
pe întreaga fermă deţinută, a confirmării 
suprafetelor şi localizării terenului, expertul va 
considera criteriul de eligibilitate îndeplinit. 
 

Dacă verificarea documentelor şi a informaţiilor din baza de date IACS/Nota de constatare APIA confirmă 
faptul că există parcele de teren agricol pentru care se solicită sprijin pentru împădurire,  care respectă 
cerinţele GAEC, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare (paragraf 2-EG4 din 
formularul GE3.1L).   
În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la 
sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate, criteriul de eligibilitate nefiind 
îndeplinit. 
 
EG5 –  Cerinte referitoare la suprafeţele împădurile: 
Pentru păduri: suprafaţa terenurilor agricole pentru care se solicită sprijin pentru împădurire este 
>=0,5 ha Pentru perdele forestiere: perdelele forestire de protecţie trebuie să aibă o lăţime de cel 
putin 20 m 
.DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
1.1 Proiect de impadurire avizat de ITRSV intocmit 
cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniu 
(inclusiv a  normelor tehnice privind  compozitii, 
scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si de 
impadurire a terenurilor degradate diferentiate pentru 
fiecare zona de campie, deal  si munte, aprobate prin 
OM nr. 1648 din 31.10.2000), si a prevederilor fisei 
tehnice a masurii M221, efectuat de persoane fizice si 

1.1 Expertul verifică dacă suprafaţa pe care au fost 
respectate GAEC mentionată in proiectul tehnic 
pentru împădurire are o arie >= cu 0,5 ha. 
 
In cazul perdelelor forestire de protectie expertul 
verifică în proiectul tehnic de împădurire dacă 
acestea au o lăţime de cel puţin 20 m. 
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juridice de specialitate atestate de autoritatea 
națională în domeniul silviculturii pentru proiectarea 
și/sau executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
din domeniul silvic, însoţit de Fişa rezumativă a 
proiectului, in care vor fi mentionate explicit 
urmatoarele puncte: 
a) suprafata propusa spre impadurire de minim 0,5 ha 
b)pozitia geografica a terenului cu incadrarea intr-una 
din zonele: campie, deal sau munte, inclusiv 
descrierea vecinatatilor terenului propus spre 
impadurire 
c) tipul impăduririi: pădure sau perdea forestiera* 
* in cazul perdelelor forestiere, latimea acestora 
trebuie să fie de cel puţin 20m. 
d)proportia si numarul speciilor propuse pentru 
formula de impadurire 
e)varsta exploatabilitatii arboretului plantat 
f)descrierea specifica a solurilor cu precizarea  
nivelului de degradare al solului 
Aceste puncte trebuie să se refere la suprafaţa 
eligibilă (pe care au fost respectate Bunele Condiţii 
Agricole şi de Mediu) 
  

Dacă valorile prezentate nu se încadrează în limitele 
precizate mai sus, suprafaţa minimă a parcelei de 
0,5 ha, criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit. 
 
În cazul în care terenul agricol pentru care se solicită 
sprijin aparține categoriei PAJISTE NATURALĂ 
PERMANENTĂ (menționată în IACS/Nota de 
constatare APIA) criteriul de eligibilitate nu este 
îndeplinit. 
 
 

Dacă în urma verificărilor rezultă îndeplinirea condiţiilor de mai sus, criteriul este indeplinit, iar expertul 
bifează DA în căsuţa din coloana respectivă. 
 În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de 
la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate, criteriul de eligibilitate nefiind 
îndeplinit. 
 
EG 6 Terenurile propuse spre împădurire nu figurează în programe sau planuri naţionale sau 
locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major 
 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
7. Document eliberat de Consiliul Judeţean pentru 
confirmarea faptului ca terenurile respective nu sunt 
menţionate in programe sau planuri naţionale sau 
locale de amenajare a teritoriului ca deservind un 
interes public major. 

Expertul verifică conţinutul documentului eliberat de 
Consiliul Judeţean. Dacă în cuprinsul documentului 
nu este menţionat ca terenurile pentru care se 
solicită împădurire sunt incluse în programe sau 
planuri naţionale sau locale de amenajarea 
teritoriului ca deservind  un interes public major, 
atunci expertul bifează coloana DA din fişa de 
verificare, criteriul de eligibilitate fiind îndeplinit. 

Dacă în urma verificărilor nu rezultă îndeplinirea condiţiei de mai sus, expertul bifează căsuţa din coloana 
NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a 
criteriilor de eligibilitate, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 
 
EG 7 –Terenurile agricole nu sunt grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare şi nu au o situaţie 
juridica incertă 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
3. Declaraţie notarială a proprietarului terenului 
(persoană fizică, PFA sau, în cazul persoanelor 
juridice de drept privat, a asociaţilor/acţionarilor) sau 
în cazul persoanelor juridice de drept public-, 
declaraţia conducătorului instituţiei prin care acesta 

Expertul verifică valabilitatea şi conţinutul 
documentului şi dacă nu sunt înscrise menţiuni cu 
privire la grevarea de sarcini (ipoteci), gajuri cu 
deposedare în favoarea unei terţe părţi sau litigii, 
atunci expertul bifează coloana DA din fişa de 
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(aceştia) confirmă că terenul respectiv este liber de 
sarcini, nu se află sub gaj cu deposedare şi nu face 
obiectul unui proces/litigiu, (conform model), sau 
extras de carte funciară pentru informare (pentru 
dovedirea faptului ca terenurile nu sunt grevate de 
sarcini si gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe 
părţi) însoţită de declaraţia notarială a persoanei 
fizice, PFA  sau în cazul persoanelor juridice de drept 
privat - a asociaţilor/acţionarilor, sau în cazul 
persoanelor juridice de drept public, declaraţia 
conducătorului instituţiei, pentru confirmarea faptului 
că terenul respectiv nu face obiectul unui 
proces/litigiu. 

verificare, criteriul de eligibilitate fiind îndeplinit. 

Dacă în urma verificărilor  se costată existenţa unor rezultă existenţa  sarcini (ipoteci), gajuri cu 
deposedare în favoarea unei terţe părţi sau litigii, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează 
poziţia lui în rubrica „Observaţii” de la sfârşitul capitolului 2 din fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate, 
criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 
 
3. VERIFICAREA ÎNCADRĂRII ÎN CATEGORIA DE FERMIER 

Se realizează pe  baza prezentării unor documente care să ateste că: 
- veniturile din agricultură însumează cel puţin 25% din veniturile totale şi că 
- timpul destinat muncii în agricultură reprezintă cel puţin 25% din timpul de muncă total efectuat 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
 
 
5.1  PERSOANE JURIDICE de drept privat 
Prezentarea situaţiilor financiare anuale (bilanţ 
inclusiv cont de profit şi pierdere) pentru ultimul 
an încheiat, a fişei contului 701 şi a altor 
documente financiar contabile (dacă e cazul) ca şi 
a unei declaraţii semnate de reprezentantul legal 
şi directorul economic/contabilul sef al societăţii 
care să certifice că minim 25% din timpul de lucru 
este destinat muncii în agricultură şi că minim 25% 
din veniturile totale sunt venituri din agricultură. 
 
In cazul PFA se solicită Registrul jurnal de încasări şi 
plăţi pentru ultimul an încheiat, însoţit de formularul 
F200 ca şi a unei declaraţii care să certifice că minim 
25% din timpul de lucru este destinat muncii în 
agricultură şi că minim 25 %din veniturile totale sunt 
venituri din agricultură. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Expertul verifica  
 
In cazul PERSOANELOR JURIDICE DE DREPT 
PRIVAT 
- Calitatea de fermier se stabileşte pe baza situaţiilor 
contabile (bilanţ, inclusiv  cont de profit şi pierdere, a 
fişei contului 701) ca şi a declaraţiei semnate de 
administrator/conducătorul organizaţiei şi directorul 
economic/contabilul şef al societăţii/care realizează 
evidenţa contabilă care să certifice că minim 25% 
din timpul de lucru este destinat muncii în agricultură 
şi că minim 25% din veniturile totale sunt venituri din 
agricultură.  
Dacă aceste documente** confirmă faptul că minim 
25% din veniturile totale sunt venituri din agricultură 
şi că minim 25% din timpul de lucru este destinat 
muncii în agricultură atunci solicitantul este 
încadrat în categoria FERMIER. 
 
In cazul PFA, pa baza informaţiilor conţinute in 
Registrul jurnal de încasări şi plăţi pentru ultimul 
an încheiat ca şi a formularului F200 se 
calculează ponderea veniturilor din activităţi 
agricole în total venituri şi se verifică în declaraţie 
 că minim 25% din timpul de lucru este destinat 
muncii în agricultură şi că minim 25 % din veniturile 
totale sunt venituri din agricultură. Dacă aceste 
documente confirmă faptul că minim 25% din 
veniturile totale sunt venituri din agricultură şi că 
minim 25% din timpul de lucru este destinat muncii 
în agricultură atunci solicitantul este încadrat în 
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5.2  PERSOANE FIZICE  
Declaratie pe proprie raspundere autentificata de 
notarul public privind media veniturilor din activitatile 
neagricole pentru ultimii doi ani incheiati si timpul 
alocat muncii in agricultura, care sa certifice ca 
minim 25% din timpul de lucru  este destinat 
muncii in agricultura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

categoria FERMIER. 
     
 
 
În cazul PERSOANELOR FIZICE 
Expertul verifică în Declaratia (Anexa 3.4) a 
solicitantului  următoarele: 
- dacă minim 25% din timpul de lucru  este destinat 
muncii in agricultură.  
- valoarea mediei veniturilor neagricole din ultimii 2 
ani, la care se face referire în doc. 6.2 
Dovada ponderii venitului din agricultură în cadrul 
venitului total se obţine prin împărţirea venitului 
mediu brut din agricultură, pe an, calculat la nivelul 
ţării, corespunzător suprafeţei totale a terenului 
agricol deţinută de solicitant, la  venitul total rezultat 
din activităţile agricole şi neagricole. * 
 
Pentru a fi încadrat ca FERMIER, trebuie ca, in 
ambele cazuri, procentul să fie >=25%. 

ATENTIE! Dacă solicitantul nu poate dovedi 
calitatea de fermier dar indeplineşte toate 
celelalte cerinţe atât în ceea ce priveşte 
conformitatea cât şi eligibilitatea, atunci expertul 
înscrie la „Observaţii OJPDRP” constatarea 
făcută şi va încadra solicitantul în categoria 
„ALŢI DEŢINĂTORI DE TEREN AGRICOL”. 

 
*Metodologie de calcul pentru persoane fizice 
 

Valoarea venitului mediu brut din agricultură, pe an, calculat la nivelul ţării, pe hectar conform 
metodologiei din anexa 3 a fişei tehnice a măsurii 221 şi cursului mediu leu/euro pentru anul 2011, 
comunicat de BNR, este de 1396 lei şi este aplicabilă pentru calcularea veniturilor aferente anului 2011    
(curs mediu leu/euro pentru anul 2011 este de 4,2379 lei / euro). 

 
Pentru calcularea venitului mediu brut din agricultură pe an, corespuzător suprafeţei deţinute de 
solicitanţii persoane fizice se înmulţeşte valoarea de mai sus (-1396 lei) cu suprafaţa totală a terenurilor 
agricole deţinute de solicitant (şi nu doar cu suprafaţa pentru care se solicită sprijin pentru împădurire) 
conform datelor din IACS/Nota de constatare de la APIA. ( v1) 

 
Rezultatul acestei înmulţiri se adună cu valoarea medie a veniturilor din activităţile neagricole din cei doi 
ani anteriori (2010, 2011) celui de depunere a cererii (v2), conform declaraţiei   notariale a solicitanţilor 
persoane fizice(Anexa 3.4)  şi rezultă valoarea veniturilor totale realizate de solicitanţii (vt). 

 
Ponderea veniturilor din agricultură se stabileşte astfel: 

% = (v1/ vt) *100,  
unde vt= v1+ v2,  şi v1 şi v2 sunt definite mai sus 
 

Dacă %>= 25%, solicitantul persoană fizică este încadrat în categoria  “FERMIER”; altfel, va fi încadrat în 
categoria “alţi deţinători de teren agricol” 
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 ** Metodologie de calcul pentru  persoane juridice 
 
 Pe baza valorilor înscrise in coloana „Credit” a fişei contului 701 se vor cumula veniturile aferente 
activităţilor agricole.  
           
Pentru calculul ponderii veniturilor din activităţile agricole suma acestor venituri (conform fisei contului 
701) se va impărţi la valoarea cifrei de afaceri din formularul  „Cont de profit şi pierdere”anexă la Bilanţ. 
 
Dacă ponderea este >=25% solicitantul poate fi încadrat în categoria „fermier”; dacă ponderea rezultată 
din calcul este <25%, atunci solicitantul va fi încadrat la categoria „ALŢI DEŢINĂTORI DE TEREN 
AGRICOL”. 
 
În cazul PFA, ponderea se stabileşte pe baza Registrului jurnal de încasări şi plăţi pentru ultimul an 
încheiat, prin raportarea venituirlor din agricultură la total venituri (se verifică inclusiv veniturile din 
formularul F200). Dacă această pondere este >=25%, iar din declaraţia solicitantului rezultă că timpul 
destinat muncii în agricultură are o pondere >=25%, atunci solicitantul poate fi încadrat în categoria 
“fermier”. 
 
 
 
4. Stabilirea încadrării parcelelor propuse pentru împădurire în zone defavorizate/situri 
Natura 2000/alte zone 

 
Parcelele se vor încadra de către expert  în zone defavorizate pe baza Anexei 7 la Ghidul 
solicitantului şi pe baza informaţiilor existente în IACS/Notei de constatare de la APIA, iar în siturile 
Natura 2000 pe baza documentelor primite de Autoritatea pentru Protectia Mediului (Anexa 8 la 
Ghidul solicitantului); celelalte parcele vor fi încadrate în „alte zone”.  
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5. Stabilirea valorii eligibile a lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei, a primelor anuale de intretinere a plantatiei si a compensării pentru 
înfiinţarea plantaţiei şi  verificarea Bugetului indicativ (Euro)  din cererea de finanţare 

Pentru stabilirea valorilor primelor compensatorii şi sumelor acordate pentru întocmirea proiectului de împădurire, calculul valoric va avea la bază 
suprafeţele eligibile, 
În cazul în care solicitantul doreşte să împădurească parţial o parcelă agricolă, iar informaţiile din IACS confirmă respectarea GAEC pe întreaga 
parcelă, expertul va stabili  valorile aferente primelor/realizării proiectului de împădurire, pe baza suprafeţei menţionate de solicitant în CF în 
secţiunea referitoare la amplasarea proiectului, în tabelul ” Identificarea şi localizarea parcelelor exploataţiei şi a parcelelor propuse pentru împădurire 

(conform codificarii APIA)’’ 

Pentru împădurirea terenurilor agricole se acordă următoarele forme de sprijin financiar: 

5.1.Primă de înfiinţare a plantaţiei 
5.2.Primă anuală pe ha, pentru o perioadă de 5 ani, pentru întreţinerea plantaţiei, începând cu anul următor înfiinţării plantaţiei 
5.3. Primă anuală pe ha, începând cu anul următor înfiinţării plantaţiei reprezenţând compensarea pierderii de venit, pe o perioadă de 15 ani. 
5.4  Realizarea proiectelor tehnice 
 

 

BUGET PT. MASURA 221 
Calculul valorii eligibile pentru infiintarea   
plantatiei, proiectul de impadurire, lucrări de întreţinere şi pierdere de venit  

Nr. 

crt. 
Tipuri cheltuieli 

 Suprafata  
totala 

propusa 
pt. 

impadurir
e conf. 

IACS(ha) 

Calculul valorii eligibile, conform datelor din doc. APIA (euro) 

CÂMPIE DEAL MUNTE 

Total 
valoare zona 

defavorizata/Natu
ra 2000  

alte zone  

zona 
defavorizata

/Natura 
2000  

alte zone  
zona 

defavorizata/N
atura 2000 

alte zone  

supraf. 
(ha) 

valoare 
supraf 

(ha) 
valoare 

supraf. 
(ha) 

valo
are 

supraf 
(ha) 

valoare 
supraf. 

(ha) 
valoare 

supraf. 
(ha) 

valoare  

1 
Infiintarea plantatiei  

    

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 

  

0 0 

din care finantare nerambursabila 

(80%/ 70%)   
0 0 0 0 0 0 

0 

2 

Elaborarea  proiectului de impadurire* pt. 

  val. max. pt. realizarea P.T. (10% din 

pct 1.)       

      0,5 ha ≤ suprafata < 50 ha (70 

EURO/ha)     0 

    50 ha ≤ suprafata ≤ 150 ha (50 

EURO/ha)       0 

     suprafata >150 ha (30 EURO/ha)                           0 
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TVA aferent costurilor privind realizarea 

proiectului tehnic cf OUG 74/2009                           0 

TOTAL                                 

                                  

3 

Tipuri cheltuieli 
 Suprafata  

totală 
propusă 

pt. 
impadurir

e conf. 
IACS (ha) 

CÂMPIE DEAL MUNTE 
Total 

valoare 

Intretinerea plantatiei   prima/ha 
supraf. 

(ha) 
valoare prima/ha 

supraf. 
(ha) 

valoare prima/ha 
supraf
. (ha) 

valoar
e 

 

an I   270   0 210   0 130   0 0 

an II   616   0 536   0 436   0 0 

an III   180   0 210   0 130   0 0 

an IV   180   0 105   0 65   0 0 

an V   90   0 105   0 65   0 0 

TOTAL                                 

                                  

4 

Tipuri cheltuieli 

Suprafata  
totala  

propusa 
pt. 

impadurir
e conf. 

IACS (ha) 

perioada (ani) 
prima compensatorie 

anuala / ha 
valoare anuala totala Total valoare 

Pierderea de venit   

   In cazul fermierilor     15 80%(209,5+PD
**

) 0 0 

    In cazul altor detinatori de 

teren agricol     15  40% (209,5+PD**) 0 0 

TOTA
L                                 

5.  TOTAL GENERAL     

      

 

 

        *Pentru persoanele fizice si juridice neplatitoare de TVA valorile calculate reprezinta valoarea costurilor de realizare a proiectului tehnic, inclusiv TVA (TVA este cheltuiala eligibila din FEADR)  
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Pentru persoanele juridice inregistrate in scop de TVA, valorile calculate reprezinta valoarea costurilor de realizare a proiectului 
tehnic, fara TVA Autoritatile publice locale si asociatii ale acestora, ONG-uri cu personalitate juridica, pentru activitatea desfasurata 
fara scop patrimonial isi vor putea deconta cheltuiala cu  TVA de la bugetul statului conform prevederilor OUG 74/2009. 
 
**PD reprezintă cuantumul plăţii directe acordate, aferente unităţii de suprafaţă agricolă utilizată în cadrul schemei de plată 
implementată în România, în anul de campanie pentru care se acordă compensarea pierderii de venit. Pentru calculul automat al 
valorilor din Bugetul indicativ din cererea de finanţare a fost utilizată cea mai recentă valoare a plăţii directe, diponibilă la nivelul 
MADR 
Nivelul primei compensatorii pentru pierderea de venit va fi actualizat pe perioada de implementare a proiectului, în corelare cu 
evoluţia nivelului de sprijin  acordat pe suprafaţă în cadrul schemei de plăţi direct 
Pentru stabilirea valorilor primelor compensatorii şi sumelor acordate pentru întocmirea proiectului de împădurire, calculul valoric va 
avea la bază suprafeţele eligibile. 
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5.1.Calculul valorii eligibile a lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei 

Valoarea eligibilă a investiţiei vizează înfiinţarea  plantaţiei.  

Conform tabelului nr.2 din fişa tehnică a măsurii 221 prima de înfiinţare este diferenţiată pe zone 
geografice, după cum urmează: 
 

Înfiinţarea plantaţiei (costuri Euro) 
Tabel nr 2 

Zona Formule de împădurire  

Câmpie  

 
 

1900 euro 

*Formula de împădurire pentru câmpie 

100% Salcâm, Glădiţă (doar pe solurile nisipoase şi/sau mobile)  
100% Plop alb, Plop negru (doar în luncile râurilor şi lunca Dunării) 

100% Pin negru (pe terenurile afectate de eroziune sau deşertificare)  

Deal 

 

1660 euro  

*Formula de împădurire pentru deal 

100% Pin negru (pe terenurile afectate de eroziune sau deşertificare)  

100% Salcâm, Glădiţă (doar pe solurile nisipoase şi/sau mobile)  

Munte 

1560 euro 

 *Formula de împădurire pentru munte 

 

Valoarea eligibilă a investiţiei se calculează  prin formula: 

 v.e. = supraf. destinată împăduririi * prima aferentă zonei geografice în care se situează terenul 

Expertul va calcula această valoare pe baza suprafeţelor eligibile menţionate în IACS/Nota de 
constatare APIA 
 
Valoarea compensării pentru înfiinţarea plantaţiei (împădurire) reprezintă: 
val. comp.inf.= 80% * v.e. pentru zonele defavorizate/Natura 2000 sau 
                          70% * v.e. pentru celelalte zone. 

 
5.2 Calculul primelor anuale pe ha, pentru o perioadă de 5 ani, pentru întreţinerea plantaţiei, 
începând cu anul următor înfiinţării plantaţiei. 
 

Conform tabelului nr.3 din fişa tehnică a măsurii 221 întreţinerea plantaţiei este diferenţiată pe zone 
geografice, după cum urmează: 
 
Întreţinerea plantaţiei pe o perioadă de 5 ani, pe zone geografice (costuri Euro) 

Tabel nr. 3 
 CÂMPIE DEAL MUNTE 
AN 1 270 210 130 
AN 2 616 536 436 
AN 3 180 210 130 
AN 4 180 105 65 
AN 5 90 105 65 

Valoarea primelor anuale se calculează  prin formula: 

 v. P an  i = supraf. eligibilă destinată împăduririi * prima aferentă zonei geografice în care se situează 
terenul aferent anului i, unde i = 1-5; 

Expertul va calcula această valoare pe baza suprafeţelor eligibile menţionate în IACS/Nota de 
constatare de la APIA 
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5.3 Calculul pierderii de venit 
 
Conform tabelului nr.4 din fişa tehnică a măsurii 221 pierderea de venit este diferenţiată, pentru “fermieri” 
şi “alţi deţinători”. Pierderea de venit se acordă începând cu anul următor înfiinţării plantaţiei. 
 
 Pierderea de venit 

Tabel nr. 4 
 Pierderea de venit agricol urmare a împăduririi pe o perioadă de 
15 ani 
 
- pentru terenul agricol 

 
Fermieri 
 
80%(209,5+PD) 

 
Alţi deţinători 
 
40%(209,5+PD) 

PD reprezintă cuantumul plăţii directe acordate, aferente unităţii de suprafaţă agricolă utilizată în cadrul schemei 

de plată implementată în România, în anul de campanie pentru care se acordă compensarea pierderii de venit. 

Pentru calculul automat al valorilor din Bugetul indicativ din cererea de finanţare, a fost utilizată cea mai recentă 

valoare a plăţii directe, diponibilă la nivelul MADR. 

Expertul verifică bifa de la punctul 3 care indică dacă solicitantul se încadrează la categoria “fermier”. În 
cazul în care acesta se încadrează în categoria “fermier”, pierderea de venit agricol ca urmare a 
împăduririi este de 80%(209,5+PD) euro. Dacă se încadrează în categoria “alti deţinători”, pierderea de 
venit agricol ca urmare a împăduririi este de  40%(209,5+PD) euro anual. Pierderea de venit pe 1 an se 
obţine înmulţind compensarea corespunzătoare statutului beneficiarului din tabelul de mai sus cu 
suprafaţa eligibilă propusă pentru impădurire din IACS/Nota de constatare APIA, sau, în cazul în care 
parcela este împădurită parţial iar pe întreaga parcelă a fost respectat GAEC, cu suprafaţa parţială 
menţionată de solicitant în CF 

Pierderea de venit pentru întreaga perioadă (15 ani) se obţine prin înmulţirea rezultatului de mai sus cu 
15. 
Atenţie! În situaţia în care beneficiarul, persoană fizice sau juridică privată, concesionează terenul de la o 
autoritate publică locală cu mai puţin de 2 ani înainte de a încheia un contract de primă împădurire a 
terenurilor agricole, acesta va beneficia de prima pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere şi de prima pentru 
întreţinerea (pe o perioadă de 5 ani), dar nu va putea beneficia de compensarea pierderii de venit din 
activitatea agricolă pe suprafaţa împădurită, întrucât terenul respectiv nu poate fi considerat ca aducător 
de venituri din activităţi agricole. 

5.4 Verificarea sumelor solicitate pentru realizarea proiectului tehnic de către solicitanti 
 Realizarea proiectului tehnic (de împădurire) se suportă în limita a 10% din valoarea eligibilă a 
proiectului (v.e), dar nu trebuie să depăşească: 
 
- Pentru suprafeţe de până la 51 ha: 70 euro/ha, 
- Pentru suprafeţe între 51 ha(inclusiv) şi 151 ha: 50 euro/ha 
- Pentru suprafeţe mai mari de 151 ha: 30 de euro/ha. 

 
Expertul va calcula costul eligibil pentru realizarea proiectului de impadurire (C.pt) pentru categoria de 
suprafata din care face parte,  pe baza suprafeţelor eligibile menţionate în IACS/Notă de constatare  de la 
APIA. sau, în cazul în care întreaga parcelă  este eligibilă   dar solicitantul doreşte să împădurească 
parţial parcela respectivă (conform  datelor trecute de solicitant  în CF), pe baza suprafeţelor menţionate 
de solicitant în CF  
 
C.pt = (10/100) * v.e.  
In situatia in care valoarea menţionată de solicitant pentru întocmirea proiectului de împădurire se 
situează sub valoarea calculată (rezultată din înmulţirea suprafeţelor eligibile din IACS/Nota de 
constatare APIA cu valorile valabile pe intervalele de suprafeţe menţionate mai sus)  valoarea menţionată 
de solicitant se incadreaza in costul maxim eligibil aferent categoriei de suprafaţă, iar expertul va înscrie 
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în câmpul cu valoarea eligibilă pentru realizarea proiectului de împădurire, valoarea menţionată de 
solicitant.  
In situatia in care valoarea menţionată de solicitant pentru întocmirea proiectului de împădurire se 
situează peste valoarea calculată (rezultată din înmulţirea suprafeţelor eligibile din IACS /Nota de 
constatare APIA cu valorile valabile pe intervalele de suprafeţe menţionate mai sus), expertul va înscrie 
în câmpul cu valoarea eligibilă pentru realizarea proiectului de împădurire, valoarea rezultată din calcul.  
 
5.5 Localizarea parcelelor eligibile (precizarea coordonatelor): 
 
Suprafaţa eligibilă a fiecărei parcele propuse pentru împădurire: 
Suprafaţa totală eligibilă pentru împădurire (ha): 

În cazul în care, în urma verificărilor, expertul constată că solicitantul doreşte sprijin pentru împădurire şi 
pe suprafeţe ne-eligibile (parcele  pe care nu au fost respectate GAEC sau celelalte criterii de 
eligibilitate), expertul va preciza localizarea  parcelelor eligibile, suprafaţa eligibilă a fiecărei parcele, ca şi 
suprafaţa totală eligibilă pentru împădurire. 

6. Alte cerinţe 
Sunt categoriile de terenuri şi investiţiile  eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură? 

Categorii de terenuri si investitii neeligibile conform fişei măsurii 221 sunt: 
 

• Terenuri neeligibile: 
-  terenurile care nu au folosinţă agricolă  
- terenuri grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform 
evidenţelor cadastrelor locale; 
- terenuri a căror situaţie juridică este neclară; 
- terenuri menţionate în programe sau planuri naţionale sau locale de amenajare a teritoriului ca 
deservind un interes public major; 
- terenuri deţinute în devălmăşie (indiviziune) sau în altă formă colectivă (asociativă) dacă oricare dintre 
deţinătorii acestora se opune împăduririi; 
-pajisti naturale permanente.  

• Investitii neeligibile: 
- înfiinţarea culturilor de pomi de Crăciun; 
- proiecte sprijinite prin Măsura 143; 
- plantaţiile din specii cu creştere rapidă, definite de art. 43 din Regulamentul (EC) nr.1698/2005, sprijinite 
prin Măsura 121; 
- Împădurirea pajiştilor permanente- Lucrări de împădurire pe terenurile fermierilor, beneficiari de sprijin 
prin Măsura 113-Pensionarea timpurie a fermierilor şi muncitorilor agricoli. 
 

Pentru investiţiile neeligibile, expertul verifică proiectul de împădurire avizat de ITRSV-doc.1 şi IACS /a 
Notei de constatare APIA  
 
În cazul terenurilor deţinute în devălmăşie (indiviziune), expertul verifică dacă investiţia privind 
împădurirea terenului agricol are acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului.  
Expertul verifică dacă categoriile de teren şi investiţii neeligibile se regăsesc în proiectul de împădurire. În 
cazul în care cel puţin o categorie de teren sau investiţie neeligibilă se regăseşte în proiect, expertul 
bifează NU, înscriind constatarea la rubrica Observaţii, proiectul fiind neeligibil. In situaţia în care în 
proiect nu se regăseşte nici o categorie de teren sau investiţie neeligibilă, expertul bifează DA, proiectul 
având terenuri şi investiţii eligibile, în conformitate cu Fişa măsurii 221. 
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7.DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
 
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost bifate cu DA/NU este cazul, proiectul este 
eligibil. 
 

Expertul GAL care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei litere  
„X” în casutele/câmpurile respective. Manager GAL care verifică munca expertului certifică acest lucru 
prin înscrierea unei bife („√”) lângă litera „X”  aplicat de Expertul GAL.  
 
Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris litera „X” de exemplu, în casuta „Da”, iar 
verificatorul a înscris bifa sa în casuta „Nu”,constatarea finala va fi cea a Președintelui Comitetului de 
Selecție GAL. 
 


