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Obiective Creşterea suprafeţei ocupate de păduri la nivel național. 

Alocare financiară  106 mil. euro (alocarea financiară totală a măsurii). 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

 Intensitatea finanțării acordate va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. 

 Valoarea maximă a sprijinului public/proiect - 7.000.000 euro.   

 Terenuri agricole Terenuri neagricole 

Prima 1 
Câmpie Deal Munte Câmpie Deal Munte 

Euro/ha Euro/ha Euro/ha Euro/ha Euro/ha Euro/ha 

Proiect tehnic 
Conform 

formulei 1 
Conform 

formulei 1 
Conform 

formulei 1 
Conform 

formulei 1 
Conform 

formulei 1 
Conform 

formulei 1 

Înființare 3.994 2.528 2.619 4.393 2.639 2.730 

Prima 2 Euro/ha Euro/ha Euro/ha Euro/ha Euro/ha Euro/ha 

Întreținere anul 1 1.138 1.443 478 1.138 1.443 487 

Întreținere anul 2 2.423 1.923 1.295 2.423 1.923 1.295 

Întreținere anul 3 1.671 1.438 1.198 1.671 1.438 1.198 

Întreținere anul 4 899 834 109 899 834 109 

Întreținere anul 5 632 465 109 632 465 109 

Întreținere anul 6 632 465 55 632 465 55 

Îngrijire anii 7/8 191 191 191 191 191 191 

Îngrijire anii 9/10 157 157 262 157 157 262 

Marja netă 
standard 

190 190 190 - - - 

Plata unică/ 
suprafață 

PD* PD PD    

*PD – plata unică pe suprafața acordată, aferentă anului de campanie. 

* Formula de calcul a costului întocmirii proiectului tehnic de împăduriri este următoarea: Cost 

proiectare = VB + n*VM*2%, (denumită în cadrul măsurii formula 1), unde: 

o VB - costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împădurire pe suprafața minimă 

admisă – 590 (euro); 

o n (ha) – numărul total de hectare propus pentru împădurire în cadrul proiectului; 

VM (euro) – costul mediu național de împădurire unui hectar de teren agricol și neagricol (înființarea 

și întreținerea plantațiilor) – 8.889 euro. 

 

Perioadă de 

implementare 

 Lucrările de înființare a plantațiilor forestiere se vor realiza în maximum 2 ani 

de la data semnării contractului de finanţare. 

 Perioadă întreţinere şi înfrijire  - 12 ani. 

Solicitanți eligibili 
 Deţinătorii publici și privați de teren agricol şi neagricol și formele 

asociative ale acestora. 

Criterii de 

eligibilitate 

 Terenurile eligibile: agricole şi neagricole; 

 Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea realizării de perdele 

forestiere de protecție va fi de cel puţin 0,5 ha, iar suprafața compactă minimă 

împădurită va fi de cel puțin 0,1 ha. 

 Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea realizării de trupuri de 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Sub Măsura 8.1 Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite 
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pădure va fi de cel puţin 1 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită va fi de cel 

puțin 0,5 ha. 

 Deținătorii de terenuri agricole și neagricole proprietate a statului și deținătorii de 

terenuri agricole și neagricole proprietate a unităților administrativ teritoriale 

(UAT) sau asociaţii ale acestora, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza 

Primei 1. 

 Numai deţinătorii de terenuri agricole, încadraţi în categoria fermierilor activi la 

momentul depunerii aplicației, pot beneficia de compensații pentru acoperirea 

pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor (Prima 2). 

Criterii de selecție 

(extras) 

 Amplasarea terenului (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire 

situate în zonele deficitare în păduri); 

 Mărimea plantaţiei (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu 

suprafaţă mai mare); 

 Se va acorda punctaj pentru realizarea de perdele forestiere de protecție; 

 Reabilitarea terenurilor (împădurirea terenurilor afectate de fenomene de degradare a 

solului, cum ar fi eroziunea, deşertificarea, etc.); 

 Diversitatea speciilor (se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel 

puţin 2 specii de bază în compoziţie). 

Cheltuieli eligibile 

 Costuri eligibile pentru calcularea Primei 1: 

o Costuri necesare întocmirii proiectului tehnic de împădurire (variabile în funcție de 

suprafața împădurită, care acoperă cheltuieli efectuate înaintea încheierii contractului). 

o Costuri pentru lucrările pentru înființarea plantației (costuri standard pentru cele trei 

tipuri de forme de relief – câmpie, deal, munte și cele două categorii de teren – 

agricol, neagricol). 

 Costuri eligibile pentru calcularea Primei 2: 

o Costuri legate de lucrările de întreținere a plantației pentru o perioadă de maximum 6 

ani (perioada în care se efectuează lucrările de întreținere a plantației este stabilită în 

cadrul proiectului tehnic de împădurire), asimilată termenului de închidere a stării de 

masiv (costuri standard pentru fiecare an de întreținere a plantației);  

o Costuri necesare realizării celor două lucrări de îngrijire a arboretelor efectuate după 

închiderea stării de masiv (costuri standard pentru cele două lucrări de îngrijire a 

arboretelor pe cele trei tipuri de forme de relief – câmpie, deal, munte); 

o Compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi 

terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani. 
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