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Fişa Măsurii 221
„Prima împadurire a terenurilor agricole”
Sursa de finanţare
nerambursabilă

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - AXA 4
LEADER
Obiectiv general
Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin
folosirea şi gospodărirea durabilă a terenului prin
împădurire. Această măsură este destinată prevenirii
pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii
eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a
apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă,
inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea, sau,
după caz, creşterea biodiversităţii.

Obiectivele măsurii

Obiective specifice
Creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei,
solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor
naturali şi antropici dăunători, precum şi de asigurare a
funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al
acesteia.
Obiectiv operaţional
• Extinderea suprafeţei ocupate de păduri prin
sprijinirea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a
plantaţiilor.
Scopul acestei măsuri este de a creşte suprafaţa pădurilor
la nivel naţional prin împădurirea de terenuri agricole.
Această măsură are un caracter compensatoriu.

Scopul şi acţiunile
prevăzute

Sprijinul prin această măsură se referă la:
• Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (costuri
standard), conform proiectului tehnic;
• O primă anuală pentru lucrările de completări şi

Beneficiarii

Terenurile agricole

Lucrările de
împădurire

Lista speciilor
eligibile pentru prima
împădurire a
terenurilor agricole

întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani;
O primă anuală fixă (standard) ca şi primă pentru
pierderea de venit ca urmare a împăduririi, pe an şi pe ha,
pentru o perioadă de 15 ani
Următoarele categorii de beneficiari sunt eligibili pentru
sprijin prin această măsură:
• Deţinătorii privaţi de teren agricol, pentru înfiinţarea
plantaţiei forestiere şi executarea lucrărilor de
întreţinere pe o perioadă de 5 ani, precum şi o
primă compensatorie pentru pierderea de venit prin
împădurire, stabilită pe an şi pe ha, pentru o
perioadă de 15 ani;
• Autorităţi publice locale deţinătoare de teren agricol,
numai pentru înfiinţarea plantaţiei. Dacă terenul
agricol destinat împădurii este concensionat de o
persoană fizică sau juridică, primele pentru
întreţinerea plantaţiei şi cele compensatorii,
prevăzute la alineatul precedent, pot fi de
asemenea acordate.
Suprafaţa terenului agricol propus pentru împădurire va fi
de min. 0,5 ha iar raportul dintre distanţa cea mai mare şi
cea mai mică a extremelor perimetrului acesteia va fi sub
5.
Excepţie de la această regulă fac perdelele forestiere.
Cheltuielile pentru proiectele tehnice se suportă din
sprijinul acordat prin măsură şi nu pot depăşi 10% din
valoarea eligibilă a proiectului.
Costurile eligibile pentru realizarea proiectului tehnic nu
trebuie să depăşească 70 euro/ha pentru suprafeţe de
până la 50 ha, 50 euro pentru suprafeţe între 51 şi 150 ha,
30 euro pentru suprafeţe mai mari de 151 ha.
Materialul forestier de reproducere utilizat la lucrările de
împădurire trebuie să respecte normele legale în vigoare.
Proiectele de împădurire pe terenurile aflate în siturile
Natura 2000, trebuie să corespundă obiectivelor formulate
de planurile de management al acestor situri şi să fie
însoţite de studii de impact asupra mediului.
Câmpie:
- Stejar pedunculat (Quercus robur)
- Stejar pufos (Quercus pubescens)
- Cer (Quercus cerris),
- Gârniţă (Quercus frainetto)
- Frasin comun (Fraxinus excelsior)
- Păr sălbatic (Pirus pyraster)
- Cireş sălbatic (Prunus avium)

- Ulm de câmp (Ulmus minor),
- Tei argintiu (Tilia tomentosa)
- Anin negru (Alnus glutinosa)
- Jugastru (Acer campestre)
- Mojdrean (Fraxinus ornus)
- Salcâm (Robinia pseudoacacia)
- Glădiţă (Gleditsia triacanthos)
- Plop alb (Populus alba)
- Plop negru (Populus nigra)
- Pin negru (Pinus nigra)
Deal:
- Cer (Quercus cerris)
- Gârniţă (Quercus frainetto),
- Gorun (Quercus petraea)
- Fag (Fagus sylvatica)
- Paltin de munte(Acer pseudoplatanus)
- Frasin comun (Fraxinus excelsior)
- Ulm de munte (Ulmus glabra)
- Tei de deal (Tilia cordata)
- Carpen (Carpinus betulus)
- Salcâm (Robinia pseudoacacia)
- Glădiţă (Gleditsia triacanthos)
- Mojdrean (Fraxinus ornus)
- Jugastru (Acer campestre)
- Cireş sălbatic (Prunus avium)
- Păr sălbatic (Pirus pyraster)
- Cărpiniţă (Carpinus orientalis)
- Molid (Picea abies)
- Brad(Abies alba)
- Pin silvestru (Pinus sylvestris)
- Pin negru (Pinus nigra)
Munte:
- Fag (Fagus sylvatica)
- Gorun (Quercus petraea),
- Paltin de munte (Acer pseudoplatanus)
- Scoruş (Sorbus aucuparia)
- Ulm de munte (Ulmus glabra)
- Molid (Picea abies)
- Brad alb (Abies alba)
- Larice (Larix decidua)
- Pin silvestru(Pinus sylvestris)
- Zâmbru (Pinus cembra)
- Pin negru (Pinus nigra)
Arbuşti:
Păducel (Crataegus monogyna), corn (Cornus sanguinea),
măceş (Rosa canina), călin (Viburnum opulus), liliac
(Syringa vulgaris), cătină albă (Hippophae rhamnoides),
lemn câinesc (Ligustrum vulgare), scumpie (Cotinus

coggyria), sălcioară (Eleagnus angustifolia)

Forme de sprijin
financiar

Criterii de Selecţie

Aria de aplicare

Solicitanţii vor primi sprijin pentru împădurirea terenurilor
agricole, constînd în plăţi acordate beneficiarilor pentru:
• Costuri de înfiinţare a plantaţiei, incluzând costurile
pentru materialul de plantare, plantarea în sine şi
alte costuri legate direct şi necesare pentru
operaţiunea de plantare (primă de înfiinţare);
• Costurile aferente perioadei de după plantare pentru
întreţinerea plantaţiilor (primă anuală pe ha pentru 5
ani, începând cu anul de plantare);
• Compensarea pierderii de venit agricol ca urmare a
împăduririi (primă anuală pe ha pentru 15 ani,
începând cu anul înfiinţării plantaţiei).
Criteriile de selecţie sunt menţionate în ordinea
descrescătoare în funcţie de importanţa lor şi sunt
următoarele:
• Poziţia terenului funcţie de zona geografică
(altitudine): se va acorda prioritate proiectelor de
împădurire din zonele de câmpie, apoi din cele de
deal, şi mai apoi din cele de munte;
• Mărimea plantaţiei: se va acorda prioritate
terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafaţă
mai mare;
• Distanţa faţă de pădurile deja existente: pentru a
consolida trupurile de pădure deja existente, se va
acorda prioritate terenurilor situate în vecinătatea
acestora;
• Gradul de degradare a terenului: se va acorda
prioritate împădurii terenurilor afectate de procese
de degradare, cum ar fi eroziunea sau
deşertificarea;
• Ciclul de producţie / vârsta de exploatare a pădurii:
se va acorda prioritate pădurilor care au prevăzută o
vârstă de exploatare mai mare de 40 ani;
• Numărul de specii utilizate în lucrările de
împădurire: se va acorda prioritate lucrărilor de
împădurire care propun cel puţin 2 specii în
compoziţie.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu
criteriile de selecţie mai sus menţionate.
Terenurile agricole la nivelul întregului teritoriu GAL Valea
Baseului de Sus, cu excepţia pajiştilor permanente
neafectate de procese de degradare a solului.

Volumul sprijinului

Alocarea financiara pentru masura 221 este de 70.000
euro.
Sprijinul nerambursabil reprezinta 70% din valoarea
eligibilă a investiţiei.

