
                        PROGRAMUL IMPADURIRE  GESTIONAT DE APIA  

 

Acest program va fi deschis in lunile martie aprilie si cei care doresc s ail 

acceseze trebuie din timp sa ia masuri de intocmire a dosarului de finantare ,care 

poate dura 2-3 luni necesita documente de la APIA: 

- necesita adeverinte de la Garda Forestiera  si Consililu judetean 

-necesita intocmirea proiectului tehnic de catre un specialist atestat  

In anii anteriori din valoarea alocata de peste 50 de milioane de euro , s-au 

depus doar proiecte in valoare de cca 5 milioane de euro, deci sanse de reusita de 

99%.  Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi 

neagricol şi formele asociative ale acestora. În categoria deținătorilor publici de 

teren agricol și neagricol sunt incluse unităţile administrativ teritoriale de nivel 

LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane juridice de drept public, precum 

și formele asociative ale acestora. În categoria deținătorilor privați de teren agricol 

și neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, 

asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele 

asociative ale acestora. 

Terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren 

din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, 

care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie 

să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în 

urmă cu cel puţin 2 ani (să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a 

cererilor unice de plată), iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în 

această perioadă standardele de eco-condiţionalitate (GAEC/SMR) relevante. 

Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren 

care nu este utilizată în scop agricol (dar inclusă în blocurile fizice identificate în 

LPIS - Land Parcel Identification System, sau vor fi incluse acum in blocurile 

fizice  de la APIA ) sau care are utilizare agricolă şi are categoriile de folosinţă 

teren arabil, culturi permanente și pajişti permanente, fiind identificată în LPIS, dar 

pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea 

standardelor de eco-condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani (să 

acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată). 

 

 

 

 



Nu sunt eligibile: 

-terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agro-mediu şi 

climă, 

- pajişti naturale permanente, cu excepţia celor afectate, conform proiectului 

tehnic, de fenomene de degradare a solului, şi anume: eroziune de suprafaţă foarte 

puternică şi excesivă, eroziune de adâncime (ogaşe, ravene, torenţi), alunecări 

active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase, prezenţa aglomerărilor de pietriş, 

bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale, sărăturare sau 

aciditate puternică (foarte puternică și puternică), prezenţa nisipurilor mobile. 

- terenurile incluse în fondul forestier național conform prevederilor art.(1) din 

Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.Terenul 

trebuie sa apara in Registrul Agricol  sa fie in proprietate sau contract de 

arendare/concesiune  pe minim 15 ani , daca nu este inscris la APIA nu se va 

beneficia  de subventiile  anuale care se acorda pe durata celor 12 ani , dar se 

acorda urmatoarele costuri , descrise in lista anexa: 

Calculul pentru proiectul de impadurire se  face astfel: 

 590 euro + numar hectare impadurite  x  8.889 euro x 0,02 

Valoarea maxima acordata unui solicitant este pana la 7 milioane de euro 

 2.4. Costuri eligibile: 

Sprijinul acoperă următoarele costuri eligibile: 

(1) costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împădurire; 

(2) costurile standard aferente lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei pentru cele trei 

tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) şi cele două categorii de teren 

(agricol, neagricol); 

(3) costurile standard aferente lucrărilor de întreţinere a plantaţiei pentru cele trei 

tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte), acordate anual pentru o perioadă de 

maximum 6 ani, asimilată termenului de închidere a stării de masiv. Perioada în 

care se efectuează lucrările de întreţinere a plantaţiei este stabilită în cadrul 

proiectului tehnic de împădurire; 

(4) costurile standard pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, 

munte) pentru două lucrări de îngrijire a arboretelor, prima lucrare efectuată în anul 

7 sau 8, iar cea de a doua în anul 10 sau 11 (din cadrul celor 12 ani pentru care se 

acordă Prima 2), efectuate după închiderea stării de masiv; 



(5) costuri standard aferente compensaţiilor pentru acoperirea pierderilor de venit 

agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 

12 ani și reprezintă suma dintre: Componenta PD - cuantumul plății unice pe 

suprafaţă aferent ultimului an de campanie integrală a cererii unice de plată și 

marja netă standard - 190 euro/ha; 

(6) costuri pentru refacerea plantației în cazul apariţiei unui eveniment produs de 

factori biotici sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de întreţinere 

a plantaţiei din cursul primului an de împădurire(Conform precizărilor de la 

Cap.2.3); 

(7) costuri standard legate de lucrările de întreţinere a plantaţiei pentru anul I 

pentru suprafaţa plantaţiei neafectată de un eveniment produs de factori biotici sau 

abiotici, în cazul refacerii plantaţiei ca urmare a apariţiei unui astfel de eveniment. 

 Tabelul 1. Nivelul costurilor standard pentru lucrările de împădurire: EUR/ha 

Calculul pentru proiectul de impadurire se  face astfel: 

 590 euro + numar hectare impadurite  x  8.889 euro x 0,02 

Anexam tabelul de mai jos cu costurile care se acorda pe fiecare tip de zona de 

impadurie sip e fiecare tip de cheltuiala: 

-proiect ethnic; 

-infiintare plantatie; 

-plata anuala  de intretinere; 

-iar in cazul in care in ultimii doi ani ati fost inscrisi la APIA cu subventii ,acestea 

vor fi acordate in continuare pe durata a  12 ani; 

 Valoarea maxima acordata unui solicitant este pana la 7 milioane de euro 

 

 

 

 



Preturile din tabel sunt exprimate in euro. 

 Fondul speram sa fie prelungit cu inca 1-2 luni ,deoarece  se depun foarte putine 

proiecte , cu toate ca valoarea alocata este foarte mare  de peste 50 milioane de 

euro 

NOTA 

 cei ce nu doresc asemenea informatii ,rog a fi anuntat pentru a fi scosi din  

baza de date; 

Col®ing Balici Mihai 

Tel 0744384321 

Bucuresti 

 


