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MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 
GARDA FORESTIERĂ CLUJ 

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, Nr. 18, Corp A, Etaj 3 
Tel. 0264-415310; Fax: 0264-415266 

e-mail: gardaforestiera.cluj gmail.com 

 

Submăsura 8.1 – ”Sprijin pentru prima împădurire și crearea de 

suprafețe împădurite” 

 

I. Generalități 

Este o submăsură implementată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură ( APIA) 

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este: 

 · de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național; 

 · de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere 

a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv; 

 · de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a 

arboretelor după închiderea stării de masiv; 

 · de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru 

suprafața împădurită. 

 

BENEFICIARII: 

· Deținătorii publici de teren agricol și neagricol; 

· Deținătorii privați de teren agricol și neagricol; 

· Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol; 

 

 II)  Atribuțiile Gărzilor Forestiere (GF) privind submăsura 8.1 sunt eșalonate în 5 etape, 

care sunt cuprinse în Manualul de proceduri aferent activităților delegate de  AFIR către 

Gărzile Forestiere din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru 

implementarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea 

de suprafețe împădurite", aferentă Măsurii 8, submăsura 8.1 din cadrul PNDR 2014-

2020 (clik pe titlu pentru acces):  

 

 

http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ordin_MADR_MMAP_952_2016_Manual_activitati_delegate_Garzii_Forestiere.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ordin_MADR_MMAP_952_2016_Manual_activitati_delegate_Garzii_Forestiere.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ordin_MADR_MMAP_952_2016_Manual_activitati_delegate_Garzii_Forestiere.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ordin_MADR_MMAP_952_2016_Manual_activitati_delegate_Garzii_Forestiere.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ordin_MADR_MMAP_952_2016_Manual_activitati_delegate_Garzii_Forestiere.pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ordin_MADR_MMAP_952_2016_Manual_activitati_delegate_Garzii_Forestiere.pdf
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Etapele de implementare a submăsurii 8.1:  

1 – Proceduri pregătitoare, verificarea și avizarea proiectului de împădurire; 

2 – Verificarea înființării plantației forestiere; 

3 – Verificarea efectuării întreținerii plantației; 

4 – Verificarea consistenței arboretului; 

5 – Verificarea lucrărilor de îngrijire a arboretului;  

 

 Etapa I, respectiv pregătirea, verificarea și avizarea proiectului de împădurire, 

presupune următoarele acțiuni: 

1) Procedurile pregătitoare 
  

 Anterior întocmirii proiectului de împădurire, potenţialii beneficiari solicită GF 

arondată teritorial judeţului în care se află terenul propus pentru împădurire, o confirmare 

privind faptul că amplasamentele pe care se intenţionează a se efectua împăduriri nu sunt 

cuprinse în perimetre de ameliorare constituite în baza Legii nr. 100/2010 privind 

împădurirea terenurilor degradate, şi nici nu sunt incluse în Programul naţional de 

realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale 

prevăzut în Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată. 

 Solicitarea se face pe baza unei cereri (formularul 1), al cărei model este prevăzut 

în Ghidul solicitantului la anexa nr. 13, identic cu Formularul nr. 1. La cerere se anexează 

copia „Notei de constatare” întocmită de către APIA privind identificarea 

amplasamentelor terenurilor pe care se intenţionează a se efectua lucrări de împădurire şi 

copia documentului de proprietate asupra terenului respectiv . 

 Avizul favorabil (formular nr. 2) pentru întocmirea proiectului tehnic de împădurire 

se va emite de către GF doar pentru amplasamentele la care nu a fost identificată o situaţie 

care să determine emiterea unui răspuns negativ, respectiv se constată o suprapunere totală 

sau parţială a amplasamentelor propuse la împădurit, peste un perimetru de ameliorare 

aprobat sau suprafaţa pe care se intenţionează a se realiza plantaţia forestieră se află situată 

la o distanţă mai mică de 100 metri de axul căii de comunicaţie pe un tronson, identificat prin 

borne kilometrice şi hectometrice, prevăzut în Programul naţional de realizare a perdelelor 

forestiere (...). 

 

a) Verificarea şi avizarea proiectului tehnic de împădurire 

 

Etapa presupune primirea, verificarea şi avizarea/respingerea proiectului de 
împădurire, denumit în continuare proiect, urmată de transmiterea avizului/respingerii la 
solicitant. 

Solicitantul depune proiectul de împădurire, în două exemplare originale, la sediul 
GF. Alegerea GF la care se depune proiectul se face în funcţie de arondarea teritorială a GF, 
prevăzută în Ghidul solicitantului, astfel încât judeţul în care are sediul centrul județean APIA 
care a întocmit „Nota de constatare” privind identificarea terenului să fie în arondarea GF.   

http://afir.info/
http://afir.info/
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La GF, proiectul este înregistrat la registratură, iar solicitantul primeşte pe loc dovada 
depunerii acestuia. Cu această ocazie, fiecare pagină a proiectului se ştampilează şi se 
numerotează de către secretariatul GF. 

În situaţia în care nu sunt necesare completări / clarificări sau acestea au fost solicitate 
şi s-a primit un răspuns cu conţinut corespunzător, specialistul silvic  va proceda la 
completarea Formularului nr. 6 – „Fişa de avizare/respingere a proiectului de împădurire”.  

Pentru fiecare element verificat, specialistul silvic  va nota conformitatea în Fişa de 
avizare/neavizare a proiectului. Toate aspectele neconforme, vor fi descrise în rubrica 
„observaţii”. Calificativul „admis” poate fi acordat numai în situaţia în care toate aspectele 
verificate sunt conforme. 
 Formularele se supun apoi avizării de către şeful compartimentului/ biroului/serviciului 

MPFPP şi aprobării de către conducătorul GF. 

Un proiect poate fi supus avizării numai în situaţia în care toate aspectele verificate 

sunt conforme şi are calificativul „admis”, confirmat de ambii specialişti silvici.  

În situaţia în care proiectul depus de solicitant are calificativul „admis”, specialistul 
silvic completează FIŞA REZUMATIVĂ A PROIECTULUI (Formular nr. 7), aceasta fiind 
verificată ulterior de alți specialiști silvici pe baza principiului celor 4 ochi.  
 În baza Fişei de avizare/respingere a proiectului de împădurire aprobate, proiectul de 

împăduriri se supune aprobării în Comisia tehnico-economică a GF, constituită prin decizie 

a inspectorului şef. În urma aprobării proiectului, comisia emite un AVIZ (Formularul nr. 8), 

care se întocmeşte în trei exemplare, se semnează de către membrii comisiei şi se aprobă 

de către conducătorul GF. 

 Un exemplar al proiectului de împădurire, certificat prin ştampilarea fiecărei file de 

către GF, se transmite solicitantului, împreună cu Avizul (Formularul nr. 8 – 2 exemplare 

originale) şi Fişa rezumativă a proiectului (Formularul nr. 7 – 2 exemplare originale). Aceste 

documente pot fi predate direct solicitantului, pe bază de semnătură de primire, cu 

menţionarea datei de primire sau pot fi transmise prin poştă, cu confirmare de primire. 

 

 

 

 Notă: - Pentru a vizualiza LISTELE PERSOANELOR FIZICE si JURIDICE care deţin 

certificat de atestare care efectuează lucrări de regenerare şi întreţinere a 

seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi proiectarea şi 

executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, conform OM 

1763/2015 – click aici 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmediu.ro/categorie/inregistrari-atestari/53


4 
 

Formularul nr. 1 

 

Solicitare eliberare aviz GF privind împădurirea terenului agricol/neagricol 

 

     Către 

    Garda Forestieră .......... 

 

Subsemnatul/subsemnata ......................................, cu domiciliul în judeţul...................., 

localitatea............................, adresa......................., CNP....................................., deţinător al 

suprafeţei de teren cu folosinţa ................., în suprafaţă totală de ............. ha, situate în 

judeţul............, UAT (SIRUTA)................., blocul fizic nr................ parcelele nr.............. , identificate 

în Nota de constatare nr.................... eliberată de Centrul Judeţean APIA..........................,  şi în 

documentele de proprietate ...............(tip) ........................ (nr/dată), prin prezenta vă rog să verificaţi 

şi să-mi comunicaţi în scris dacă terenul respectiv face parte dintr-un perimetru de ameliorare 

constituit în baza Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate sau dacă face parte din 

Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor 

naţionale, prevăzut în Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată.  

 

Solicit acest aviz pentru întocmirea unui proiect tehnic de împădurire în cadrul Schemei de ajutor de 

stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferente Măsurii 8 din cadrul 

PNDR 2014-2020, pentru terenurile menţionate mai sus. 

 

Anexez prezentei următoarele documente: 

- Documente de proprietate, în copie 

- Nota de constatare APIA, în copie 

- Planul de încadrare în zonă cu identificarea terenului, efectuată de către APIA 

 

 

Data        Semnătura, 

 

Domnului Inspector şef al Gărzii Forestiere ................................... 
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Formularul nr. 2 
MINISTERUL  APELOR ŞI PĂDURILOR   

GF ..................................... 

Nr..................../dată.................... 

Către (solicitant) ...................................................................................................................             

 (Adresă)     ...................................................................................................................           

          ...................................................................................................................          

           

AVIZ PENTRU ÎNTOCMIREA PROIECTULUI DE ÎMPĂDURIRE 

 

 Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de .........................., a identificării prealabile a 

terenului efectuată de către APIA şi a documentelor de proprietate prezentate în copie, în urma 

verificărilor efectuate de către specialiştii Gărzii Forestiere .................... vă comunicăm următoarele: 

1. Proiectul de împădurire se poate întocmi pentru următoarele amplasamente:  judeţ ........... UAT 

.................., parcele ........................................................... judeţ ........... UAT .................., parcele 

........................................................... judeţ ........... UAT .................., parcele 

...........................................................  Pentru amplasamentele mai sus menţionate nu au fost 

constatate suprapuneri cu perimetre de ameliorare deja constituite şi nici nu se află limitrof sau 

suprapuse peste perdelele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii prevăzute în Legea nr. 

289/2002, republicată. 

2. Următoarele amplasamente nu pot face obiectul unui proiect de împădurire, deoarece la acestea au 

fost constatate suprapuneri cu perimetre de ameliorare deja constituite şi/sau se află limitrof sau 

suprapuse peste perdelele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii prevăzute în Legea nr. 

289/2002, republicată 

judeţ .....     ...   UAT      ................., parcele ........................................................... judeţ ................ 

UAT .....................,. parcele .............................................................. judeţ ..........       UAT .......   

.........., parcele ...........................................................        

Vă atenţionăm asupra faptului că introducerea în proiectul de împădurire a altor parcele faţă de 

cele nominalizate la pct. 1 va determina respingerea proiectului.  

 
Întocmit  de specialist GF 

Numele şi prenumele 

Semnătura 

Data    

 

Verificat compartiment/ 

birou/serviciu MPFPP GF 

Numele şi prenumele 

Semnătura 

Data  

 

Aprobat Inspector şef  GF  

Numele şi prenumele 

Semnatura  şi ştampila   

Data    



6 
 

 

 

Formularul nr. 7 

 
 

MINISTERUL  MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR   

GF ..................................... 

Nr..................../dată.................... 

 

 

FIŞA REZUMATIVA A PROIECTULUI TEHNIC DE ÎMPĂDURIRE 

pentru accesarea SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT 

"Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă   

Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, 

Submăsura 8.1  „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”,  

din cadrul PNDR 2014-2020 

 

 

I. DATE REFERITOARE LA BENEFICIAR 

Denumirea/Numele si prenumele beneficiarului:_________________________________ 

CUI/CNP:_______________________________________ 

Nr. înregistrare la Registrul Comerţului/Registrul Asociatiilor si Fundatiilor/ Registrul societăţilor 

agricole _________________________ Sediul/Adresa de domiciliu: 

Str. ____________________________   Nr.______ Bloc___________ Scara__________ 

Localitate______________  Judet _______________    Cod postal __________________ 

Nr. tel fix: ____________nr. tel mobil______________________  Nr. Fax _____________ 

 

II. DATE REFERITOARE LA PROIECTANT 

Denumirea/Numele si prenumele proiectantului:_________________________________ 

CUI/CNP:________________________________________________________________ 

Nr. înregistrare la Registrul Comerţului_________________________________________ 

Sediul/Adresa de domiciliu: _________________________________________________ 

Nr. tel mobil__________________________________  Nr. Fax_____________________  

Numarul si data documentului de atestare (autorizare) a proiectantului de către autoritatea naţională în 

domeniul silviculturii: ____________________________________________ 

 

III. DATE REFERITOARE LA PROIECT 

Suprafaţa totală eligibilă (ha) __________ 

din care: 

Suprafaţa totală perdele forestiere de protecţie (ha).................. din care (ha): 
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Tip teren\ formă relief câmpie deal munte 

Agricol    

Neagricol    

 

 
Suprafaţa totală trupuri de pădure (ha) ......................, din care (ha): 

Tip teren\ formă relief câmpie deal munte 

Agricol    

Neagricol    
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N

r. 

C
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Jud

et 

 

UAT 

 

 

Poziţie 

geograf

ică* 

 

N

r. 
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ă/
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a. 

 

Categori

e teren 

(Agricol/
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l) 

 

Sup
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ţă 

parc

elă/u
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- ha 

- 
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rafa

ta  

perd

ea 

fore

stier

a de 

prot

ecţie 

 

-ha- 

 

Suprafata  

trup de 

pădure 

-ha- 

 

Elemente din formula de 

împădurire 

 

Dur

ata 

înch

ider

e 

star
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masi

v 

(ani) 

 

Pajis

te 
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Nu) 

**** 
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***** 

 

De
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re 

 

Sir

uta 
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de 

baza 

in 
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** 
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% 
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baza 

in 
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a*** 
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, 

%S3 

...) 
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specii 
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nativ 

a** 

(S1, 

S2, 

S3...) 

 

% 

Speci

i de 

baza 

in 

form

ula 

alter

nativ

a*** 

(%S

1, 

%S2

, 

%S3 

...) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

T

ot

al 

                

*Poziţia geografică: câmpie, deal, munte 

** La denumire specii de bază se va trece fiecare specie de bază care reprezintă, în cadrul formulei, cel putin 10%. 

*** Pentru a fi punctat în cadrul principiului diversităţii speciilor, formulele  de împadurire (principală şi alternativă) trebuie sa conţină cel putin 

două specii de bază, cu o proporţie totală de minimum 40%. În cazul în care una dintre formule nu respectă condiţia de proporţie totală minimă 

(40%) parcela  nu va primi puncte în procesul de selecţie pentru principiul diversităţii speciilor. 

****Se completează DA dacă u.a.-urile încadrate în categoria PP sunt degradate, conform proiectului tehnic de împădurire şi rezultatelor 

verificărilor descrise la secţiunea 2 e. 

***** Degradarea va fi evidenţiată atât pentru terenuri agricole cât şi neagricole. Pentru aridizare – se evidenţiază zonele semiaride; pentru eroziune 

se evidenţiază terenurile afectate de fenomene de eroziune într-un grad foarte mare sau mare; pentru salinizare, se evidenţiază terenurile afectate 

de salinizare/alcalinizare foarte puternică, puternică, medie sau slabă. (corelare cu datele din fişierul ”ListaAtributeUAT_M8.1.xls” aferent anexelor 

21-24 din GS)
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IV. Constatări în urma verificării proiectului: 

Nr. 

crt. 
Obiectul verificării 

Rezultatul 

verificării 
 

Observaţii 
DA NU 

1. Proiectul tehnic a fost întocmit de către o 

persoana fizică sau juridică atestată pentru 

proiectarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din 

domeniul silvic? 

 

 

  

2. Proiectul tehnic are anexat Acordul de mediu şi 

Avizul Natura 2000 emis de autoritatea pentru 

protecţia mediului (pentru terenurile care fac 

parte din situri Natura 2000)? 

   

3. Există documentul emis de autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului prin care 

solicitantul este informat, în baza solicitării 

(notificării) emiterii acordului de mediu, că 

solicitarea s-a clasat, s-a respins sau a fost emisă 

decizia privind etapa de evaluare iniţială  

SAU 

Acordul de mediu şi, după caz, Avizul Natura 

2000, în cazul în care acestea au fost emise? 

   

4. Există documentele care atestă dreptul de 

proprietate şi/sau, după caz, de utilizare  asupra 

terenului agricol/neagricol care face obiectul 

împăduririi? 

   

5. Declaraţie-acord  privind accesarea schemei de 

ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi 

crearea de suprafeţe împădurite ”, aferentă 

Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor 

împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, 

Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe 

împădurite” 

   

6. Proiectul tehnic are anexată declaraţia pe propria 

răspundere că : 

   

6.1 - terenurile nu sunt grevate de sarcini şi gajuri cu 

deposedare în favoarea unei terţe părţi 

   

6.2 -  terenurile  nu fac obiectul unor litigii    
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Nr. 

crt. 
Obiectul verificării 

Rezultatul 

verificării 
 

Observaţii 
DA NU 

7 Proiectul tehnic are anexată Adeverinţă de la 

Consiliul judeţean prin care se confirmă că 

terenurile destinate împăduririi nu sunt 

menţionate la momentul depunerii cererii în 

programe sau planuri naţionale sau locale de 

amenajare a teritoriului ca deservind un interes 

public major; 

   

8 Proiectul tehnic are anexată avizul GF privind 

neincluderea terenurilor în perimetre de 

ameliorare în baza Legii nr. 100/2010 privind 

împădurirea terenurilor degradate, precum şi în 

Programul naţional de realizare a perdelelor 

forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi 

drumurilor naţionale prevăzut în Legea nr. 

289/2002 privind perdelele forestiere de 

protecţie, republicată ? 

   

9 Formulele de împădurire au luat în considerare 

numai speciile forestiere din listele speciilor 

forestiere de arbori şi arbuşti utilizate în lucrările 

de împăduriri? 

   

10 Este prevăzută în proiectul tehnic de impadurire 

valoarea totală a sprijinului, defalcată pe categorii 

de lucrări, cu excepţia pierderilor de venit – 

Componentă a Primei 2? 

   

11 Închiderea stării de masiv se incadreaza pe o 

perioadă de maximum 6 ani? (Vezi tabel lucrari 

prevazute in proiectul tehnic de impadurire.) 

   

12 Sunt prevăzute două lucrări de îngrijire a 

arboretelor după închiderea stării de masiv? 

   

13 În cazul perdelelor forestiere de protecţie, 

proiectul tehnic respectă Normele tehnice nr. 2- 

OMAAP nr.636/2002? 

   

14 În cazul trupurilor de pădure, proiectul tehnic 

respectă Normele tehnice nr. 1- OMAPPM 

nr.1648/2000  
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V. Valoarea totala a proiectului (Prima I + Prima II, fără componenta Pierdere de 

venit) este de……………….euro din care: 

- Proiect tehnic................................euro 

- Înfiinţare plantaţie ………............. euro (defalcat pe parcele, tabelar, dacă este 

cazul, pentru fiecare tip de lucrare până la finalizarea proiectului) 

- Întreţinere an I ………………........ euro 

- Întreţinere an II …………….......... euro 

- Întreţinere an III ……………..........euro 

- Întreţinere an IV ……………..........euro 

- Întreţinere an V ……………...........euro 

- Întreţinere an VI ……………..........euro 

- Îngrijire anii 7/8…………….............euro 

- Îngrijire anii 10/11…………........... euro 

 

 

Inspector Şef, 

Garda Forestieră  ___________________ 

Numele şi Prenumele _______________________ 

Semnătura şi Ştampila_______________________ 

 

 

Avizat şef compartiment/birou/serviciu MPFPP GF 

Numele şi prenumele 

Semnătura 

Data  

       

 

Întocmit si verificat de specialist GF 1  Verificat de specialist GF 2 

Numele şi prenumele   Numele şi prenumele 

Semnătura   Semnătura 

Data   Data  
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Formularul nr. 8 
 

MINISTERUL  MEDIULUI APELOR ŞI PĂDURILOR   
GF ..................................... 
Nr..................../dată.................... 

      
Aprobat, 

     Inspector şef, 
 
 

COMISIA TEHNICO-ECONOMICĂ A GF ....... 
 

AVIZ CTE nr. ...../............... 
........................................................................................................................................

.... 
 

A. Obiectul avizării: ........................ 
Proiectul de împădurire ......(denumire) 
Proiectant: ............... 
Beneficiar: ............... 
 

B. Membrii CTE conform Deciziei nr. .......... 
(nume, funcţie, semnătură)..... 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 

C. Constatări: (se vor menţiona datele tehnice şi economice specifice proiectului) 
obiectul proiectului 
amplasament 
suprafaţă 
caracteristici tehnice (compoziţii, scheme, etc.) 
evaluare lucrări 
indicatori tehnico-economici 
 

D. Concluzii: 

 

 

 

 

 

 

 

 


