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Informații referitoare la sprijinul acordat
Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se 
acordă deținătorilor de terenuri agricole, în baza unui 
angajament pentru o perioadă de și vizează 12 ani 
crearea de:
● Trupuri de pădure,
● Perdele forestiere de protecție.

După înființarea plantației, pentru pierderea de venit 
agricol, beneficiarii componentei Primei 2, depun 
cereri de plată anuale, la datele comunicate de către 
APIA, chiar dacă nu solicită plata unor lucrări, 
solicitând pierderea de venit agricol pentru u.a. 
pentru care a fost înființată plantația 100%.

Se consideră împădurite u.a. pe care plantația a fost 
înființată pe întreaga suprafață a u.a. respectivă 
(100%).

Dacă plantația forestieră se înființează în etape, suma 
suprafețelor eligibile pentru prima cerere de plată 
trebuie să fie:

-  în cazul realizării de perdele forestiere de cel 
puțin 0,5 ha, iar suprafața compactă de minimum 0,1 
ha,

-  în cazul realizării de trupuri de pădure de cel puțin 
1 ha, iar suprafața compactă de minimum 0,5 ha.

Începând cu cea de-a doua cerere de plată, în funcție 
de anul de angajament în care se află, beneficiarul 
poate solicita:
●  Plata costurilor standard aferente lucrării de 
înființare (componentă a Primei 1)  pentru u.a. pe 
care a fost înființată plantația în proporție de 100% – în 
cazul în care plantația a fost înființată în etape;
● Plata lucrării de împrejmuire (componentă a Primei 
1) pentru u.a. pentru care au fost demarate și 
finalizate lucrările de înființare a plantației forestiere 
în proporție de 100% pe toate u.a. componente ale 
zonei compacte;
● Plata costurilor standard aferente lucrărilor de 
întreținere anul 1, 2, 3, 4, 5 sau anul 6, după caz 
(componentă a Primei 2) aferente u.a. pe care a fost 
înființată plantația în proporție de 100%; în cazul în 
care, la cererea de plată a anului anterior anului 
curent de cerere, nu au fost solicitate lucrările de 
întreținere datorită faptului că beneficiarul nu le 
finalizase, acesta le va solicita la plată în cererea 
anului curent; 
● Pierderea de venit agricol (componentă a Primei 2)  
se poate solicita pentru u.a. pe care au fost finalizate 
lucrările de înființare a plantației în anul curent al 

cererii de plată sau în anul anterior anului curent de 
cerere dar după data limită de depunere a cererii de 
plată. 
Dacă lucrările de înființare a plantației au fost 
demarate în anul anterior anului curent al cererii de 
plată, dar s-au finalizat în anul curent al cererii de 
plată pierderea de venit agricol se poate solicita  atât 
pentru anul anterior cât și pentru anul în curs al 
cererii de plată;
● Plata costurilor standard aferente lucrărilor de 
îngrijire a arboretelor, efectuate după închiderea 
stării de masiv;
● Plata costurilor pentru refacerea plantației în cazul 
apariției unui eveniment produs de factori biotici sau 
abiotici până la momentul realizării celei de a doua 
lucrări de întreținere a plantației.

Începând cu cererea de plată aferentă anului III de 
angajament până în anul realizării ultimei lucrări de 
întreținere (inclusiv), beneficiarul poate solicita la 
plată, anual, lucrările de întreținere anii 3 – 6 precum 
și pierderea de venit anii 3-6 (după caz).

Stabilirea eligibilității la plată a costurilor solicitate în 
cererea de plată se realizează prin controale 
administrative și controale la fața locului, precum și 
în baza documentelor prezentate de către beneficiar.
 
Stabilirea sumelor de plată eligibile pentru cererile 
depuse se realizează după verificarea cererii de plată 
și a documentelor atașate cererii de plată, verificarea 
pe teren de către APIA și GF, implementarea 
rezultatelor controalelor pe teren APIA și GF în 
aplicația electronică M.8, stabilirea sumelor de plată 
eligibile, autorizarea acestora la plată și efectuarea 
plăților.
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Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, 
reprezentată de costuri standard pe hectar pentru 
împădurire și compensarea pierderilor de venit 
agricol, după cum urmează:
●  Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care 
acoperă și costurile cu elaborarea proiectului tehnic 
de împădurire și împrejmuire a plantației, denumită 
Prima 1, 
● Prima anuală acordată pe unitatea de suprafață, 
pentru acoperirea costurilor de întreținere (maximum 
6 ani) și îngrijire a plantației forestiere (maximum 2 
ani), precum și pentru compensarea pierderilor de 
venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o 
perioada de 12 ani, denumită Prima 2.

Beneficiarii care sunt eligibili pentru orice 
componentă a Primei 2 trebuie să respecte normele 
privind ecocondiționalitatea pe toate terenurile 
agricole aparținând exploatației agricole și pe toată 
perioada angajamentului.

Depunerea cererii de plată: 
Beneficiarii schemei ale căror cereri de sprijin au fost 
selectate pentru finanțare, și au semnat și depus la 
Centrul Județean APIA angajamentul privind sprijinul 
financiar, după înființarea plantației forestiere pot 
depune cereri de plată. 

Cererea de plată se completează, conform 
instrucțiunilor de completare, de către beneficiar, în 
format electronic, prin aplicația electronică pusă la 
dispoziție de către APIA și se depune la Centrele 
Județene APIA pe suport de hârtie, în două exemplare. 
În cazul în care aplicația electronică nu este 
disponibilă, cererea de plată se depune numai pe 
suport de hârtie la Centrele Județene APIA.
Dosarul cererii de plată se depune personal/prin 
reprezentantul legal, așa cum este precizat în 
formularul Cererii de plată sau de către împuternicit, 
prin procură notarială (în original), până la data de 
încheiere a sesiunii de depunere a cererilor de plată. 
Un beneficiar depune anual o singură cerere de plată 
în cadrul unei sesiuni.
Beneficiarii au obligația de a anunța Garda Forestieră 
(GF), în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea 
lucrărilor de înființare, împrejmuire și refacere în 
vederea efectuării verificărilor în teren. De 
asemenea, beneficiarii vor anunța Garda Forestieră 
cu privire la finalizarea lucrărilor anuale de 
întreținere. Prima lucrare de întreținere reprezintă 
totalitatea lucrărilor de întreținere efectuate pe 
parcursul primului an, a doua lucrare de întreținere 
reprezintă totalitatea lucrărilor de întreținere 
efectuate în cel de-al doilea an s.a.m.d. În cazul în 
care lucrările de întreținere a plantației aferente 

anului de cerere nu sunt finalizate până la data limită 
de depunere a cererii de plată, aceste lucrări se pot 
solicita la plată cu condiția finalizării acestora și 
depunerii la APIA a rapoartelor de execuție aferente 
acestor lucrări până la data de 15 octombrie a anului 
de cerere în curs.

Cererile de plată vor fi însoțite de documentele 
specificate în capitolul V „Documente atașate cererii 
de plată” din Formularul tip al cererii de plată aprobat 
prin Ordinul MADR nr. 48/01.03.2021  și publicat pe 
site-ul APIA, www.apia.org.ro, în cadrul secțiunii 
Măsuri de sprijin și IACS / Măsuri delegate din PNDR. 

La prima cerere de plată, beneficiarul poate solicita:
● Plata costurilor standard referitoare la întocmirea 
proiectului tehnic de împădurire (componentă a 
Primei 1);
● Plata costurilor standard aferente lucrării de 
înființare pentru u.a. pe care a fost înființată 
plantația în proporție de 100%  (componentă a Primei 
1);
●  Plata lucrării de împrejmuire pentru u.a. pentru 
care au fost realizate lucrările de înființare a 
plantației forestiere în proporție de 100% pe toate 
u.a. componente ale zonei compacte (componente a 
Primei 1) precum și finalizate lucrările de 
împrejmuire pentru întreaga zonă compactă;
●  Plata costurilor standard aferente lucrărilor de 
întreținere anii 1-6, după caz (componentă a Primei 2) 
aferente u.a. pe care a fost înființată plantația în 
proporție de 100%; 
●  Pierderea de venit agricol aferentă anului cererii de 
plată (componentă a Primei 2) pentru u.a. pe care au 
fost finalizate lucrările de înființare a plantației. Dacă 
lucrările de înființare a plantației au demarat în anul 
anterior al cererii de plată, iar finalizarea lucrărilor 
de înființare s-a realizat în anul cererii de plată se pot 
solicita pierderile de venit agricol atât pentru anul 
anterior (Pierdere de venit anul 1) cât și pentru anul în 
curs al cererii de plată (Pierdere de venit anul 2). 
● Plata costurilor pentru refacerea plantației în cazul 
apariției unui eveniment produs de factori biotici sau 
abiotici până la momentul realizării celei de a doua 
lucrări de întreținere a plantației.
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