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Ghidul Solicitantului este un material de informare
tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
şi constituie un suport informativ complex pentru
întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale
PNDR.
Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru
pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de
investiţii, precum şi modalitatea de selecţie,
aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră.
Ghidul Solicitantului conţine lista indicativă a tipurilor
de investiţii pentru care se acordă fonduri
nerambursabile, documentele, avizele si acordurile
pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de
Finanţare, al Contractului de Finanţare, precum şi
alte informaţii utile realizării proiectului şi completării
corecte a documentelor. Informatiile din ghidul
solicitantului se completeaza cu cele din procedurile
de lucru ale APDRP, postate pe site.

IMPORTANT!
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de
MADR şi APDRP, disponibile la sediile Direcţiilor Agricole Judeţene şi sediile APDRP din fiecare
judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe paginile de internet
www.apdrp.ro şi www.madr.ro .
De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile
noastre, prin telefon, prin e‐mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la
finalul Ghidului Solicitantului.
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Capitolul 1
PREVEDERI GENERALE
1.1 Obiectivele Măsurii 122 – „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii”
Măsura 122 „Îmbunătățirea valorii economice a pădurii” se încadrează în Axa I
“Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”” şi are ca obiectiv
general creşterea valorii economice a pădurilor ţinând cont de rolul lor multifuncţional şi
de un management durabil al pădurilor.
Obiective specifice se referă la:
1. Îmbunătăţirea structurii arboreturilor prin refacerea sau
substituirea pădurilor slab productive sau neconforme cu
tipul natural fundamental de pădure, cum ar fi pădurile de
răşinoase din afara arealului natural cu specii adaptate mai
bine condiţiilor locale şi cu rezistenţă mai bună împotriva

Pentru îmbunătăţirea
valorii economice a
pădurii sunt disponibile
135.865.578 euro,
fonduri nerambursabile
pe care le puteţi accesa
până în 2013.

factorilor dăunători naturali (doborâturi de vânt, atacuri de insecte etc)
2.

Achiziţionarea de echipamente şi maşini de tăiere necesare pentru realizarea

măsurilor tehnice şi a operaţiilor necesare până la vârsta exploatabilităţii (ex. rărituri,
elagaj artificial, combaterea bolilor şi dăunătorilor)
3.

Achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare lucrărilor silvice de exploatare cu

impact redus asupra mediului, excepţie făcând echipamentele ce realizează în acelaşi
timp exploatarea şi procesarea primară a materialului lemnos (cum sunt harvesterurile)
4.

Producerea de puieţi forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin înființarea de

pepiniere când sunt necesare lucrări de împădurire în proprietatea forestieră.
Obiectivul operațional se referă la:
- creşterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătățesc valoarea economică a
pădurii la nivel de exploataţie forestieră.
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1.2 Aria de aplicare a măsurii
La nivelul întregului teritoriu al României, pădurile aflate în proprietatea privată a
persoanelor fizice și juridice și proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale
locale.
IMPORTANT! Sunt considerate păduri și sunt incluse în fondul forestier național,
terenurile incluse în amenajamentele silvice, cu „o suprafață de cel puțin 0,25 ha acoperite
cu arbori; arborii trebuie să atingă o înălțime minimă de 5 m la maturitate în condiții
normale de vegetație” (Legea 46/ 2008, art. 2 alin.1, Codul Silvic).
Suprafața minimă de pădure, eligibilă pentru sprijin financiar prin această măsură, este de
0,5 ha.
***
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Capitolul 2

PREZENTAREA MĂSURII 122
2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile?
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 122 sunt:
 proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau juridice și asociaţii ale acestora;
 forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obști de moșneni,
obști răzesești, păduri grănicerești și alții) – constituite în baza Legii 1/ 2000, art. 26;
 comune, orașe și municipii deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora;
 instituții de cult și învățământ deținătoare de pădure și asociațiile acestora;
 asociaţii mixte de proprietari de pădure din oricare din categoriile de mai sus.

IMPORTANT! În baza contractului de administrare sau contractului de servicii
silvice dintre beneficiar și un ocol silvic, investiția realizată prin proiect poate fi dată
în folosința ocolului silvic numai pentru realizarea lucrărilor din fondul forestier al
beneficiarului. Ca urmare a implementării proiectului, costurile de administrare sau
ale serviciilor silvice pentru beneficiar vor fi diminuate.
Finanţarea unui proiect pe măsura 122 din cadrul PNDR 2007 - 2013 este
restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari:

a) beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru
FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP (inclusiv majorările de
întârziere);
b) beneficiarii care au Contracte de Finanţare pe FEADR, reziliate din iniţiativa APDRP
din cauza nerespectării clauzelor contractuale, iar rezilierea are o vechime mai mică de un
an;
c) beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.
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2.2

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

 Suprafaţa minimă avută în vedere pentru acestă măsură este de 0,5 ha şi este inclusă
în amenajamentul silvic al solicitantului sau într-un amenajament silvic elaborat la o
scară mai mare, în concordanţă cu legislaţia naţională în vigoare.
 Solicitantul trebuie să aibă amenajament silvic în vigoare pentru suprafeţele de pădure
care fac obiectul proiectului.
 Proiectul trebuie să respecte specificaţiile din amenajamentul silvic şi să demonstreze
utilitatea tehnico-economică şi funcţională prin studiul de fezabilitate, memoriul
justificativ şi/ sau proiectul de împădurire.
 Proiectul trebuie să aibă acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului (persoane fizice
şi/ sau juridice) care va fi depus odată cu cererea de finanţare.


Durata de realizare a unui proiect nu poate depăşi 3 ani de la data încheierii
contractului de finanțare (2 ani în cazul proiectelor fără construcţii şi montaj) şi 5 ani în
cazul proiectelor privind îmbunătăţirea structurii pădurilor, proiecte de împădurire.



Solicitantul trebuie să aiba contract de administrare/ servicii silvice cu un ocol silvic
autorizat, în condițiile legii.



Proiectele pentru producerea de puieți forestieri (pepiniere silvice) trebuie să fie
amplasate în fondul forestier al solicitantului. Producţia realizată după finalizarea
investiţiei (puieţi forestieri) trebuie să fie utilizată majoritar în fondul forestier propriu.



Solicitantul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile/ autorizațiile (dacă este cazul)
necesare investiţiei.

IMPORTANT! Memoriul Justificativ/ Studiul de fezabilitate/ Proiectul de împădurire
trebuie să fie vizat/ e pentru conformitate cu prevederile amenajamentului silvic de către
Șeful ocolului silvic care administrează sau asigură serviciile silvice pentru fondul forestier
al solicitantului.
Documentaţiile tehnico-economice trebuie să fie însoțite de anexe cu extrase din
amenajament, să justifice necesitatea investiţiei prin corelarea capacităților fizice ale
investiţiei solicitate cu prevederile din planurile specifice din amenajamentul silvic.
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2.3 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile (lista indicativă)
Un proiect poate conţine cheltuieli eligibile, dar şi neeligibile. Fondurile nerambursabile vor
fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în
conformitate cu Fişa Măsurii, în limita valorii maxime a sprijinului, cheltuielile neeligibile
urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.
Investiţii/ cheltuieli eligibile
A. Indiferent de suprafaţa de pădure:
-

costuri pentru refacerea arboretelor slab productive şi substituirea celor derivate:
achiziţionarea materialului de plantat şi instalarea culturilor.

IMPORTANT!

Costurile

privind

refacerea

arboreturilor

slab

productive

și

substituirea celor derivate sunt eligibile numai pentru suprafețele incluse în planul
decenal cu astfel de lucrări.
-

Costuri pentru echipamente necesare realizării lucrărilor de îngrijire şi conducere a
arboreturilor prevăzute în planurile de amenajare, inclusiv răritura pre-comercială.

-

Costuri generale ale proiectului reprezentând: taxe pentru arhitecți, ingineri și
consultanți, proiecte tehnice, achiziționarea de patente și licențe, în procent de
maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 5%
pentru proiecte care includ numai achiziții de echipamente.

B. Pentru suprafeţe de pădure mai mari de 10 ha, se adaugă:
-

costuri pentru achiziţionarea de maşini, echipamente şi materiale pentru
suprafeţele incluse în Catalogul Naţional al materialelor forestiere de reproducere
şi în suprafeţele desemnate pentru conservarea resurselor genetice forestiere;

-

costuri pentru echipamente în vederea creării căilor de acces temporare în
interiorul arboretelor, pentru facilitarea executării lucrărilor silvice prevăzute în
planurile de amenajare;

-

costuri pentru achiziţionarea de maşini, echipamente (ex.: maşini de plantat,
ferăstraie mecanice, maşini de împrăştiat insecticide, pesticide, etc.) pentru
realizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în planurile de
amenajare (ex.: plantări, descopleşiri, curăţiri, combatere boli şi dăunători, etc.).
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-

costuri pentru înfiinţarea de pepiniere forestiere, inclusiv achiziţionarea de maşini,
echipamente pentru producerea de material forestier de reproducere de calitate,
numai în cazuri excepţionale, cum sunt acelea ca pepiniera, să facă parte din
exploataţia forestieră (pe terenuri din fond forestier) şi producția obţinută să fie
valorificată majoritar în fondul forestier propriu.

C. Pentru suprafeţe de pădure mai mari de 100 ha sau pentru asociații care dețin
suprafețe mai mari de 100 ha, se adaugă:
-

costuri pentru achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare pentru activitatea
de exploatare care au impact redus asupra mediului, altele decât maşinile
complexe cum ar fi harvesterurile.

D. Pentru suprafeţe de pădure mai mari de 1.000 ha, se adaugă:
-

costuri pentru achiziţionarea de echipamente hardware şi software necesare pentru
elaborarea documentaţiei tehnice cerute de reglementările forestiere în vigoare.

2.4

Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

Investiţii /cheltuieli neeligibile


Nu se finanțează activităţile legate de asigurarea regenerării pădurii după
eliminarea arboretului în urma ultimei tăieri şi cheltuielile aferente.



TVA-ul, cu excepţia TVA-ului nerambursabil conform art. 71 (3) lit. a) din
Reglementare a Consiliului nr. 1698/ 2005.



Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare.



Cheltuieli pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, cu
excepţia anexelor tehnice ale cererii de finaţare (memoriul justificativ, studiul de
fezabilitate, proiectul tehnic) şi cheltuielile aferente.



Costuri de schimb valutar, taxele, pierderile ocazionate de schimburile valutare
asociate contului euro APDRP şi cheltuielile aferente.



Cheltuieli efectuate de administrație, cheltuieli de regie, chirii şi salarii ale
personalului angajat în activităţi de management, implementare, monitorizare şi
control, efectuate de administraţia publică, incluzând APDRP.
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Achiziţia de bunuri second hand.



Achiziţia de mijloace de transport.



Cheltuielile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi,
prima de asigurare în perioada de implementare a proiectului, până la ultima
cerere de plată (leasingul este eligibil doar dacă are ca rezultat transferul de
proprietate al bunului în posesia beneficiarului).



Impozite, taxe vamale, taxe de import.

IMPORTANT! Nu sunt eligibile investiţiile în păduri şi alte terenuri acoperite de
vegetaţie forestieră care aparţin statului.

ATENȚIE! Finalizarea unui proiect finanțat prin FEADR se referă atât la partea de
investiţie realizată prin cheltuieli eligibile cât şi la partea de investiţie realizată prin
cheltuieli neeligibile.

2.5 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)
Sprijinul public (comunitar şi naţional) va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
În zonele defavorizate (LFA) şi siturilor Natura 2000 sprijinul public va fi de până la
60% din totalul cheltuielilor eligibile.
Plafonul maxim al sprijinului public acceptat pentru un proiect nu poate depăşi 1.000.000
de euro.
Valoarea totală minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 de euro, conform
prevederilor PNDR.

2.6

Criteriile de selecţie ale proiectului

Proiectele eligibile prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de
selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat conform următoarelor criterii de
selecţie:
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Nr.
Crt.

Criterii de selecţie

Punctaj

După tipurile de păduri în care sunt prevăzute investiții- proiecte
de îmbunătăţire a structurii arboretelor:
1.

2.

In funcţie de tipul investiţiei, dacă proiectul prevede refacerea arboreturilor slab
productive, se acordă 30 puncte. Dacă proiectul prevede substituirea arboreturilor
derivate, se acordă 20 puncte.

Max 30

1.1 - proiecte de refacere a arboretelor slab productive;
1.2 - proiecte de substituire a arboretelor derivate;
După tipul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboreturilor (din
pădure):

30
20

Dacă echipamentele şi maşinile solicitate prin memoriul jusificativ sunt specifice
numai lucrărilor de efectuat în arboreturi tinere (conform prevederilor din Planul
lucrărilor de ingrijire şi conducere a arboreturilor din amenajamentul silvic, numai
pentru tipurile de lucrări necesare până la efectuarea răriturilor: ingrijirea culturilor
tinere, degajări, curățiri), se acordă 20 puncte
Dacă în memoriul justificativ sunt prevăzute și justificate echipamente şi maşini care
se referă și la lucrări de igienă și rărituri (conform planurilor din amenajamentul
silvic), se acordă 15 puncte.

2.1

2.2

- proiecte de achiziţionare de echipamente şi mașini pentru
realizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere în arboreturi tinere;

20

- proiecte de achiziţionare de echipamente şi mașini de tăiere
pentru realizarea operațiilor necesare până la vârsta
exploatabilității (ex: răriturile pre-comerciale);

15

După structura proprietății asupra pădurii pentru care se
întocmeşte proiectul:
3.1

Max 20

Max 30

Se acorda punctaj în funcție de statutul juridic al solicitantului

- proiecte realizate de asociaţii1 de proprietari de pădure;

30

- proiecte individuale2

10

După mărimea suprafeţei de pădure pentru care se
întocmeşte proiectul*:
*Suprafața de pădure pentru care se întocmește proiectul este cea justificată
în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ/ Proiectul de Împădurire și în
planurile de amenajament și nu poate depăși suprafața totală aflată în
proprietate.

3.

3.2

Max 20

Daca proiectul include mai multe tipuri de investitii, punctajul la acest criteriu
se acorda pentru suprafața cumulată, aferentă tuturor investitiilor solicitate.

- proiecte pentru suprafeţele mari de
pădure.

Peste 1000,01 ha
Între 100,01 – 1000,00
ha
Până la 100,00 ha

20
15
10

1

Inclusiv forme asociative realizate în baza legislației naționale
Proiecte realizate de comune, oraşe, municipii sau proprietari privaţi de pădure
Ghidul Solicitantului – Măsura 122
2

12 | P a g i n a

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în
mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

Punctaj minim: 15 puncte
IMPORTANT!
Nu sunt admise la finanțare proiectele care nu întrunesc punctajul minim.
Punctajul pentru investițiile prevăzute în criteriile de selecție 1 și 2 nu poate fi
cumulat. În situația în care un proiect include 2 sau 3 tipuri de investiţii punctate în
cadrul criteriilor 1, respectiv 2, punctajul pentru criteriul de selecție 1 sau 2 se
acordă numai pentru investiția majoritară valoric.
Criterii de departajare: În cazul proiectelor cu punctaj egal, departajarea se va face în
funcție de suprafața totală de pădure a solicitantului, în ordine descrescătoare.

***

Ghidul Solicitantului – Măsura 122
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Capitolul 3
ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU
„ÎMBUNĂTĂŢIREA VALORII ECONOMICE A PĂDURII”
Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării de către APDRP
a cheltuielilor eligibile efectuate în prealabil de către beneficiar, în limita şi procentul
stabilit prin Fişa Măsurii.
Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pe măsuri diferite din PNDR
pentru a fi cofinanţate prin FEADR.
Un solicitant poate depune un al doilea proiect pe măsura 122 pentru a fi cofinanţat prin
FEADR cu condiţia ca primul proiect să fie finalizat.

ATENŢIE! Acţionarii majoritari ai unei societăţi comerciale (proprietari de pădure)
nu pot avea mai multe proiecte în derulare, în acelaşi timp şi pentru aceleaşi tipuri
de investiţii, în cadrul Măsurii 122.
Precizări referitoare la noţiunea de ACŢIONAR MAJORITAR:
O persoană fizică/ juridică care este acţionar/ asociat majoritar în sensul majorităţii
absolute (reprezintă mai mult de jumătate plus unu din totalul acţiunilor/ părţilor sociale)
din punct de vedere al acţiunilor/ părţilor sociale în două sau mai multe societăţi nu poate
solicita fonduri FEADR, în acelaşi timp şi în cadrul aceleaşi măsuri, decât în cadrul unei
singure societăţi.

Atenţie! În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 8 din Regulamentul Comisiei
(CE) nr. 65/ 2011 privind Normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al
Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt
eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a
beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea
intensităţii sprijinului financiar".

Ghidul Solicitantului – Măsura 122
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3.1 Completarea, depunerea şi verificarea Dosarului Cererii de Finanţare
Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi
administrative conform listei documentelor, legate întrun singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/
sau înlocuirea documentelor.

Formularul standard al Cererii de Finanţare este
prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este
disponibil, în format electronic, la adresa www.apdrp.ro.
ATENŢIE! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de
anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii
de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.

NOTĂ
Este necesar să se respecte
formatul standard al anexei
„Indicatori de monitorizare” care
face parte integrantă din Cererea
de Finanțare, precum şi
conținutul acesteia. Se vor
completa numai indicatorii
solicitaţi (nu se vor adăuga alte
categorii de indicatori care nu
sunt incluși în tabelul prezentat).
Completarea tuturor indicatorilor
solicitați, în conformitate cu cele
prezentate în Cererea de
Finanţare, este obligatorie.

3.1.1 Completarea Cererii de Finanţare
Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform
modelului

standard.

Modificarea

modelului

standard

(eliminarea,

renumerotarea

secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată, etc.) poate
conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate
administrativă.
Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate
Cereri de Finanţare completate de mână. Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod
obligatoriu un opis, cu următoarele:
Nr. crt.

Titlul documentului

Nr. Pagină (de la..... până la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanţare. Cererea de Finanţare
trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a
acesteia.
În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza
modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea
acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.
Ghidul Solicitantului – Măsura 122
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La întocmirea Cererii de Finanţare, se va utiliza cursul de schimb EURO – RON, publicat
pe

pagina

web

a

Băncii

Central

Europene

(www.ecb.int),

la

secţiunea:

http:www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html – la data întocmirii Studiului
de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ.

ATENŢIE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR,
solicitantul poate beneficia de fonduri în avans pentru demararea proiectului.
Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare
în Cererea de Finanţare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de
Finanţare, are posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnării Contractului
de Finanţare FEADR şi cu condiţia să nu depăşească data depunerii primului dosar al
Cererii de plată la Autoritatea Contractantă.
Avansul se recuperează la ultima tranșă de plată.
3.1.2 Depunerea dosarului Cererii de Finanţare
Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi
documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de
Finanţare).
Originalul şi o copie a Cererii de Finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) şi cu
documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la Oficiul Judeţean de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al judeţului unde are loc implementarea
proiectului.
Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate paginile
numerotate manual, în ordine, de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document,
unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate,
astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi
numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura, în
cazul persoanelor fizice).
Important! Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a Studiului de
Fezabilitate/ documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii, ca și a tuturor
documentelor ataşate Cererii de Finanţare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea
conformă listei documentelor (secţiunea specifică E din Cererea de Finanţare).
Ghidul Solicitantului – Măsura 122
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Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie
conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă
de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF.
Denumirile fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “~ " # % & * : < > ? / \
{ | }”, nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de
caractere ale denumirii unui fişier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul
maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare
de 128 de caractere. Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa
salvate direct în format .pdf, la care se va adăuga declaraţia proiectantului privind
conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare.
În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judeţe, acesta va fi depus
la Oficiul Judeţean pe raza căruia investiţia este predominantă din punct de vedere
valoric.
Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa
cum este precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit prin
procură legalizată (în original) al responsabilului legal, la OJPDRP, înaintea datei limită
care figurează în licitaţia de proiecte.
Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele
completate, în 2 exemplare pe hârtie (1 original şi 1 copie) şi o copie electronică.
Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”,
respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii).
Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al
Dosarului Cererii de Finanţare, în afara celor 3 exemplare (2 pe hârtie, unul electronic) pe
care le depune.
Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de
proprietate etc.), copiile se vor confrunta cu originalul de către expertul care realizează
conformitatea, care va face menţiunea „Conform cu originalul”, datează şi semnează.
3.1.3 Verificarea dosarului Cererii de Finanţare de către APDRP
1. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE

Ghidul Solicitantului – Măsura 122
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Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza
„Fişei de verificare”.
Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:
 dacă este corect completată;
 dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;
 dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare pe
hârtie (un original şi o copie) şi copie electronică (scanare) precum şi valabilitatea
acestora (dacă este cazul).
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este
considerat neconform.
Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare
care sunt descoperite de experţii verificatori ai SVCF-OJPDRP, dar care, cu ocazia
verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/
informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare.
Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă.
Solicitantul este invitat să revină la sediul OJPDRP după evaluarea conformităţii (în
aceeaşi zi) pentru a fi înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau, în caz
contrar, i se explică cauzele neconformităţii.
Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă, prin semnătură, fişa de verificare a
conformităţii.
În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi
verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului.
Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru
aceeaşi licitaţie de proiecte.
Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare
conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de
investiţii.
După verificare pot exista două variante:
 Cererea de Finanţare este declarată neconformă;
Ghidul Solicitantului – Măsura 122
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 Cererea de Finanţare este declarată conformă.
Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de
verificare.
2. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE
Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către:
 OJPDRP – Serviciul Verificare Cereri de Finanţare – pentru proiecte fără
construcţii montaj;
 CRPDRP – Serviciul Verificare Tehnică (SVT) - pentru proiecte cu construcţii
montaj;
 APDRP nivel central - Serviciul de Verificare Tehnică Implementare Proiecte pentru cererile de finanţare verificate prin sondaj.
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în:
 verificarea eligibilităţii solicitantului;
 verificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie a investiţiei;
 verificarea bugetului indicativ al proiectului;
 verificarea

Studiului

de

Fezabilitate,

Memoriului

Justificativ

şi

a

tuturor

documentelor anexate.
Verificarea este făcută pe baza documentelor depuse de solicitant.
ATENŢIE! Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit îşi rezervă dreptul de a
cere documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi a întregii
perioade de valabilitate a Contractului de Finanţare se constată de către APDRP că este
necesar.
La verificarea eligibilităţii la nivel OJPDRP şi CRPDRP, în situaţia în care sunt criterii de
eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul evaluator poate cere informaţii
suplimentare doar în următoarele cazuri:
1. unul dintre documentele tehnice (Studiul de Fezabilitate, Memoriul Justificativ,
Proiectul de Împădurire) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui
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criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lor ori faţă de
cele menţionate în Cererea de Finanţare;
2. avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o
formă care nu respectă protocoalele încheiate între APDRP şi instituţiile respective;
3. în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există
diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu
este făcută corect.
Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile, cât şi cheltuieli neeligibile, în cadrul cap. 4.1
Construcţii şi instalaţii, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare
spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor
preciza care sunt echipamentele, utilajele/ montajul care sunt neeligibile.
În cazul Cererilor de Finanţare verificate prin sondaj la APDRP – nivel central, informaţiile
suplimentare se vor cere numai pentru pct.1 si pct.3.
În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu
forma cerută la cap. 4.1 „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare”, Cererea
de Finanţare va fi declarată neeligibilă.
3. Verificarea în teren a Cererilor de Finanţare
Verificarea pe teren se realizează de către:
 OJPDRP – Serviciul Verificare Cereri de Finanţare – pentru proiecte fără
construcţii montaj;
 CRPDRP – Serviciul Verificare Tehnică (SVT) - pentru proiecte cu construcţii
montaj;
 APDRP nivel central - Serviciul de Verificare Tehnică Implementare Proiecte pentru cererile de finanţare verificate prin sondaj.
Scopul verificării pe teren este de a controla datele şi informaţiile cuprinse în anexele
tehnice şi administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul
compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării
de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.
În urma acestor verificări (documentar şi pe teren) pot exista două situaţii:
Ghidul Solicitantului – Măsura 122
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 proiectul este neeligibil;
 proiectul este eligibil şi va avea un punctaj.
4. SELECŢIA PROIECTELOR
Măsura va beneficia de o alocare anuală. Alocarea financiară publică a măsurii și numărul
maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual sunt
stabilite de Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune se face un ANUNŢ DE
LANSARE A SESIUNII DE CERERE DE PROIECTE în care se vor prezenta suma
alocată şi durata sesiunii de depunere.
Autoritatea de Management, în consultare cu Comitetul de Monitorizare, a stabilit înaintea
lansării depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecţie (vezi
subcapitolul 2.6), precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.
APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit şi va
întocmi şi aproba Raportul de evaluare. Solicitanţii, după consultarea Raportului de
evaluare, au posibilitatea de a depune contestaţii.
Contestaţiile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul, în termen de 5
zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afişarea
pe site a Raportului de evaluare.
Contestaţia depusă trebuie să fie însoţită de Notificare şi de documente justificative.
Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită la nivelul MADR, prin ordin al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, formată din reprezentanţi ai MADR şi APDRP.
Termenul pentru a răspunde contestaţiilor este în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului de selecţie şi al
Comisiei de contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2007 - 2013
aprobat prin Ordinul MADR nr. 28/ 31.01.2011, cu modificarile si completarile
ulterioare.
După soluţionarea contestaţiilor, se va întocmi și aproba Raportul de selecţie de către
Comitetul de selecţie care va fi publicat pe site-ul www.apdrp.ro.
Comitetul de Selecţie este un organism tehnic, prezidat de către Autoritatea de
Management şi are în componenţă reprezentanţi ai MADR şi ai APDRP.
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Rolul Comitetului de Selecţie este de a face propuneri către Autoritatea de Management
pentru finanţarea proiectelor, după cum urmează:


când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată

măsurii în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a
proiectelor eligibile. În acest sens, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru
finanţare care se supune aprobării directorului general al Autorităţii de Management.


Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală

alocată măsurii în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează lista proiectelor
eligibile cu punctajul acordat, iar selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului
de selecţie în limita sumei aprobate. Pentru proiecte cu punctaj egal, departajarea se va
efectua în funcție de criteriile de departajare aprobate.
Criterii de departajare a proiectelor eligibile, cu punctaj egal
Departajarea proiectelor eligibile, cu punctaj egal, se face în funcţie de criteriile de
departajare, în ordine descrescătoare. Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare, vor
exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare a criteriilor de departajare, toate
aceste proiecte vor primi finanţare.
După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, se
întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării
directorului general al Autorităţii de Management. Acest raport va cuprinde şi lista
proiectelor nefinanțate.
Proiectele eligibile care nu intrunesc pragul minim de punctaj (15 puncte) sunt incluse în
lista proiectelor nefinanțate.
Aprobarea directorului general al Autorităţii de Management reprezintă decizia finală
asupra selecţiei proiectelor depuse şi a finanţării lor.
După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare - selectare a proiectelor propuse
pentru anul respectiv, în cazul în care mai rămân proiecte fără finanţare, acestea vor fi
restituite potenţialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere.
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3.2

Contractarea fondurilor

După primirea Raportului în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate,
APDRP notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie.
În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, Beneficiarul trebuie să se prezinte
la sediul Centrului Regional de care aparţine, pentru semnarea Contractului de Finanţare
(Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finanţare – Anexa 6 la
prezentul Ghid – vezi www.apdrp.ro.)
În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termenul menţionat în Notificare şi nici nu
anunţă APDRP, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar.

ATENŢIE! Durata de execuţie a Contractului de Finanţare este de maximum 3 ani
pentru proiectele care prevăd investiţii cu construcţii şi/ sau montaj şi este de
maximum 2 ani, pentru proiectele de investiţii care includ achiziţii simple de utilaje,
instalaţii, echipamente şi dotări noi. În condiţiile nerespectării duratei maxime de
execuţie a Contractului de Finanţare, beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2%
la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit pentru fiecare an de execuție
prelungit, pe care o achită în maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii
notificării de acceptare a modificării Contractului de Finanțare.
Beneficiarul are obligaţia de a achita penalizarea în procentul prevăzut mai sus în contul
Autorității Contractante.
Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul principal
al proiectului şi investiţia iniţială, iar modificarea se limitează la redistribuirea a maximum
10% din suma iniţială alocată cheltuielilor eligibile, între capitolele bugetare, fără a se
modifica valoarea totală eligibilă a proiectului.
Beneficiarul transmite la APDRP bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în care
justifică modificarea, însoţit de devizul general şi devizul pe obiecte refăcut, în termen de
maximum 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia fără a fi necesară încheierea
unui act adiţional la Contractul de Finanţare.
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PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI
Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul
Cererii de Finanţare, APDRP poate să acorde un avans de maximum 50 % din valoarea
eligibilă nerambursabilă.
Avansul poate fi solicitat până la depunerea primei Cereri de plată.
Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai după primirea avizului favorabil
din partea APDRP pentru toată procedura de achiziţii.
Beneficiarul privat poate primi avansul numai după primirea avizului favorabil din partea
APDRP pentru procedura de achiziţii prioritar majoritară.
Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat să
depună o garanţie financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de
110%, eliberată de către o instituţie financiar-bancară sau nebancară.
Pentru solicitanţii publici scrisorile de garanţie pot fi emise atât de instituţii financiar
bancare cât şi nebancare, respectiv Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi
Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A.
Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. Scrisoarea
de garanţie bancară trebuie să acopere durata de execuţie a contractelor, durată ce
cuprinde durata de realizare a investiţiei şi implementarea proiectului (inclusiv derularea
procedurii de achiziţii), la care se adaugă termenul maxim de 90 de zile calendaristice
pentru efectuarea ultimei plăţi.
Avansul se justifică de către beneficiar pe baza documentelor justificative conform
cerinţelor APDRP prezentate în Instrucţiunile de plată, Anexa V la Contractul de
Finanţare.
Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită
prelungirea perioadei iniţiale de execuţie, este obligat ca, înaintea solicitării prelungirii
duratei de execuţie iniţiale a contractului, să depună la Autoritatea Contractantă
documentul bancar prin care dovedeşte prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie
Bancare, care să acopere toată perioada solicitată la prelungire.
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3.3

Achiziţiile

Beneficiarul are posibilitatea să demareze procedura de achiziţii începând cu data primirii
Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii) pe proprie
răspundere, având în vedere condiţionarea semnării Contractului de Finanţare de
documentele obligatorii pe care trebuie să le depună la Autoritatea Contractantă.
Beneficiarul privat este obligat să depună la OJPDRP, dosarele de achiziţii, în maximum 3
luni - pentru achiziţii simple, sau la CRPDRP - Serviciul Achiziţii în maximum 4 luni –
Proiectul Tehnic şi cel puţin un Dosar de achiziţii (ex.: Dosar achiziţii prestări servicii),
pentru achiziţii care prevăd construcţii şi/ sau montaj, de la semnarea Contractului de
Finanţare.
Durata aferentă derulării procedurii de achiziţii, de maximum 3 luni, respectiv de maximum
4 luni, se calculează de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanţare.
Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice este obligat să depună la CRPDRP
documentaţia de achiziţii.
Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice, este obligat să finalizeze în
maximum 12 luni de la semnarea Contractului de Finanţare toate procedurile de achiziţii
publice, inclusiv avizarea acestora.
Durata aferentă derulării procedurii de achiziţii, de maximum 12 luni, se calculează de la
data intrării în vigoare a Contractului de Finanţare.
ATENŢIE! La solicitarea expresă a unui beneficiar, de cofinanţare din FEADR, cu privire
la furnizorii acestuia care nu se achită de obligaţiile contractuale, APDRP poate, după o
verificare prealabilă, să includă informaţiile despre aceşti furnizori în Lista furnizorilor care
nu-şi respectă obligaţiile contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării din FEADR.
Lista furnizorilor care nu-şi respectă obligaţiile contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării
din FEADR va putea fi consultată pe site-ul oficial al APDRP.
În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineşte prin:
- existenţa unor legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţi;
- membrii comisiei de evaluare (conform declaraţiei de confidenţialitate şi imparţialitate)
deţin acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau subcontractanţi sau fac
parte din consiliul de administraţie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanţi sau subcontractanţi ;
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- deţinerea de către una din firmele participante a pachetului majoritar de acţiuni la
celelalte firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.
Nerespectarea instrucţiunilor privind achiziţiile private şi publice de către beneficiarii
FEADR atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau
produse.
Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricăror decizii, trebuie avute în
vedere următoarele principii:
 Nediscriminarea;
 Tratamentul egal;
 Recunoaşterea reciprocă;
 Transparenţa;
 Proporţionalitatea;
 Eficienţa utilizării fondurilor;
 Asumarea răspunderii.
Beneficiarul trebuie să depună la OJPDRP Declaraţia de eşalonare a depunerii
Dosarelor Cererilor de Plată în maximum 30 de zile de la avizarea primului dosar de
achiziţie (exceptând dosarele de servicii).

3.4

Depunerea Dosarului Cererii de Plată

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în două exemplare pe suport de hârtie, la care ataşează pe
suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată trebuie să
cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa
V la Contractul de finanţare) pe site-ul APDRP www.apdrp.ro.
Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar al cererii de plată este
de maximum 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată.
ATENŢIE! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi/ sau să nu modifice proiectul
pe o perioadă de 5 ani de la data semnării Contractului de Finanțare.

***
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Capitolul 4
INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR
NERAMBURSABILE
4.1

Documentele necesare întocmirii Dosarului Cererii de Finanţare

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmirea
proiectului sunt:
1. Memoriul Justificativ, vizat pentru conformitate cu prevederile amenajamentului silvic
de către Șeful ocolului silvic care administrează sau asigură serviciile silvice pentru fondul
forestier al solicitantului, însoțit de anexe cu extrase din amenajament,
sau
Proiectul de împădurire, vizat pentru conformitate cu prevederile amenajamentului silvic
de către Șeful ocolului silvic care administrează sau asigură serviciile silvice pentru fondul
forestier al solicitantului, însoțit de anexe cu extrase din amenajament.
sau
Studiul de fezabilitate, vizat pentru conformitate de către șeful ocolului silvic care
administrează sau asigură serviciile silvice pentru fondul forestier al solicitantului, numai
pentru înființarea de pepiniere silvice, în cazul în care în cadrul acestora sunt prevăzute
construcții permanente.
IMPORTANT! Justificarea tehnică a investițiilor propuse prin proiect trebuie să aibă
la bază prevederile din amenajamentul silvic în vigoare. În funcție de tipul investiției,
solicitantul va anexa documentele menționate mai sus, copii după planurile
lucrărilor specifice din amenajamentul silvic.
Justificarea economică a investiţiei privind realizarea obiectivului măsurii 122, de
creștere a valorii economice a pădurii, va avea în vedere aspecte financiare
(reducerea costurilor lucrărilor silvice necesare în fondul forestier al solicitantului) şi
aspecte privind creșterea calităţii pădurii, ca urmare a implementării investiţiei.
2. Documentele care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier care face
obiectul investiției (titlu de proprietate, contract de vânzare cumpărare, Hotărârea Comisiei
Județene de Fond Funciar însoţită de procesul verbal de punere în posesie).
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IMPORTANT! Pentru stabilirea criteriilor de departajare, solicitantul va depune și
documentele care atestă dreptul de proprietate asupra întregului fond forestier pe
care îl deține, în caz contrar se va considera ca și criteriu de departajare numai
suprafața de fond forestier care face obiectul investiției.
3. Certificatul de urbanism/ Autorizația de construire, numai pentru înființarea de
pepiniere silvice, în cazul în care în cadrul acestora sunt prevăzute construcții permanente.
4. Acceptul scris al tuturor proprietarilor fondului forestier implicați în proiect; în cazul
formelor asociative (obşti, composesorate etc.) este suficient acceptul organului de decizie
al persoanei juridice constituită ca formă asociativă.
IMPORTANT! Acest document este obligatoriu numai pentru solicitanții constituiți în
asociații de proprietari de păduri.
5. Angajamentul pentru schimbarea categoriei de folosință a terenului, în cazul
pepinierelor, până la depunerea primei cereri de plată.
6. Documente eliberate de autoritatea de mediu
6.1. Clasarea notificării
sau
6.2. Decizia etapei de evaluare inițială
sau
6.3. Decizia etapei de încadrare
sau
6.4. Acord de mediu/ Aviz Natura 2000

7.1 Pentru solicitanții publici
Hotărârea Consiliului Local/ Consiliilor Locale privind instrumentarea proiectului, cu
referire la următoarele puncte (obligatorii):
 necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
 costurile investiţiei sunt/ vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei;
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 angajamentul privind asigurarea cofinanțării din surse proprii;
 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi/ sau reparare a investiţiei;
 desemnarea reprezentantului legal al proiectului.
7.2 Pentru solicitanții privați:
7.2.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de
cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele, emise de instituții financiar
bancare):
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de
data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare)
sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau
egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte,
sau
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de
data depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul:
granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă,
emis de organizaţia care a acordat-o,
sau
c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă,
în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de
data închiderii licitaţiei de proiecte,
sau
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii
cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de
credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o
bancă,
sau
e) scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de
la data emiterii.
7.2.2. Pentru persoane juridice: Act/ hotărâre a organului de decizie al persoanei
juridice proprietare/ deţinătoare de păduri privind instrumentarea proiectului, cu referire la
următoarele puncte (obligatorii):
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 necesitatea și oportunitatea investiţiei;
 costurile investiţiei sunt/ vor fi prevăzute în bugetul propriu pentru perioada de realizare
a investiţiei;
 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi/ sau reparare a investiţiei;
 desemnarea reprezentantului legal.
sau
7.2.3. Pentru persoanele fizice: Declarație pe proprie răspundere, cu referire la
următoarele puncte (obligatorii):
 necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
 costurile investiţiei sunt/ vor fi finanţate din surse proprii pentru perioada de realizare a
investiţiei;
 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi/ sau reparare a investiţiei;
 se obligă să ţină o evidenţă contabilă în partidă simplă, conform prevederilor “Ordinului nr.
1040 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea
de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal”.
8. Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al
contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP).
9.1. Pentru solicitanții publici:
9.1.1. Certificatul de înregistrare fiscală;
9.1.2. Actul de înființare și statutul ADI (dacă este cazul).
9.2. Pentru solicitanţii persoane juridice de drept privat:
9.2.1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, emis cu maximum
30 de zile înainte de data depunerii cererii de finanţare;
sau
În cazul asociaţiilor/ fundaţiilor/ formelor asociative:
9.2.2.Certificat de înregistrare fiscală
şi:
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Hotărâre judecătorească privind înregistrarea persoanei juridice pentru forme asociative
constituite conform Legii 1/ 2000;
sau
9.2.3 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor/ Certificat de înregistrare în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, pentru asociaţii.
10.1. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale şi sociale şi graficul de reeșalonare
(dacă este cazul) a datoriilor către bugetul consolidat.
sau
10.2 Pentru solicitanţii persoane fizice se solicită doar certificate care să ateste lipsa
datoriilor la bugetele locale.
11. Contract de administrare sau contract servicii silvice, în vigoare, încheiat cu
ocolul silvic autorizat în condițiile legii.
12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de
solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul
proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de
finanţare nerambursabilă începând cu anul 2006 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
13. Declarație șef ocol silvic privind valorificarea investiției în fondul forestier al
beneficiarului conform contractului de administrare/ servicii silvice.
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare,
termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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4.2 Lista Formularelor disponibile pe site-ul APDRP
ATENŢIE! La data depunerii Dosarului Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al
documentelor justificative anexate trebuie să fie în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Dosarul CERERII DE FINANŢARE:
- Cererea de Finanţare – Anexa 1 vezi link www.apdrp.ro;
- Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ/ Proiectul de împădurire - Anexa 2, 3, 4 vezi
link www.apdrp.ro;
- Model declarație șef ocol silvic, Anexa 5, vezi link www.apdrp.ro;
- Contractul de Finanţare – Anexa 6 (document cadru care reglementează acordarea
fondurilor nerambursabile între APDRP şi beneficiarul fondurilor nerambursabile) vezi link
www.apdrp.ro.
Dosarul CERERII DE PLATĂ:
- Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată – Anexa 7 vezi link
www.apdrp.ro;
- Cererea de Plată pentru avans - Anexa 7 vezi link www.apdrp.ro;
- Cererea de Plată - Anexa 7 vezi link www.apdrp.ro;
- Declaraţia de cheltuieli – Anexa 7 vezi link www.apdrp.ro;
- Raportul de execuţie – Anexa 7 vezi link www.apdrp.ro.
TOATE FORMULARELE PREZENTATE ŞI AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI
CONSULTATE ŞI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A APDRP (www.apdrp.ro –
INVESTIŢII PRIN FEADR) SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE APDRP DIN ŢARĂ.
Pe pagina de internet a APDRP se pot consulta şi descărca următoarele documente:
 Fişa Măsurii (www.apdrp.ro – Investiţii prin FEADR – M122 „Îmbunătățirea valorii
economice a pădurii” - Anexa 8 vezi link www.apdrp.ro;
 Actele normative utile (www.apdrp.ro – Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie
specifică FEADR) - Anexa 9 vezi link www.apdrp.ro.
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4.3 Dicționar
Asociaţiile – reprezintă acele entităţi formate prin liberul consimţământ al membrilor, care
au statut legal conferit de instanţă în conformitate cu legislaţia naţională.
Amenajamentul silvic – lucrare multidisciplinară ce cuprinde un sistem de măsuri pentru
organizarea și conducerea unei păduri spre starea cea mai corespunzătoare funcțiilor
multiple ecologice, economice și sociale.
Beneficiarul – reprezintă o persoană juridică/ persoană fizică care a realizat un proiect de
investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu APDRP pentru accesarea fondurilor
europene prin FEADR, măsura 122.
Cererea de finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul
beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii
în vederea obţinerii finanţării nerambursabile.
Contribuţia privată – reprezintă o sumă de bani care constituie implicarea financiară
obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o
utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă
un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de
categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. Contribuţia
privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică (fondurile europene
nerambursabile) şi valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată
din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile
necesare pentru contribuţia financiară, fie din venituri provenite din sponsorizări, donaţii şi
legate, etc. dovedite în condiţiile legii. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este
prin credit bancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile
necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui
credit bancar.
Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de
investiţie prin FEADR; aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a
Guvernului României.
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Eligibil – care îndeplineşte criteriile şi condiţiile precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea
de Finanţare şi Contractul de Finanţare pentru FEADR.
Evaluarea – reprezintă acţiunea procedurală prin care documentaţia pentru care se
solicită finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi
pentru selectarea proiectului, în vederea contractării.
Fişa măsurii – reprezintă documentul care descrie motivaţia sprijinului financiar
nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de
investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului.
Formele asociative (composesorate, obști etc.) - asociațiile de persoane fizice,
proprietari privați de păduri, fânețe și pășuni alpine, cu drept de proprietate indivizibil,
constituite în temeiul Legii nr. 1/2000.
Fondurile nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau
juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria
de finanţare a Măsurii 122 şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt
nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului
aprobat de APDRP.
Harvester-uri – utilaje complexe pentru exploatări forestiere.
Măsura – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor
(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile).
Ocolul silvic – unitatea, constituită în scopul administrării pădurilor și/ sau asigurării
serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier și autorizată
în condițiile legii.
Potenţialul beneficiar – reprezintă o persoană juridică/ persoană fizică, care este eligibilă
(care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin FEADR) pentru accesarea fondurilor
europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu APDRP.
Politica Agricolă Comună (PAC) – reprezintă un set de reguli şi mecanisme care
reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea
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Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri
comune şi organizaţii comune de piaţă.
Proiectul individual – presupune o singură acţiune din cadrul fişei măsurii indiferent de
categoria de beneficiar.
Proprietarii de pădure - solicitanţii pentru finanţare şi responsabilii pentru implementarea
programului, avand o pozitie decizională din punct de vedere financiar, în cadrul societăţii.
Regimul silvic – sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice și juridice privind
amenajarea, cultura, exploatarea, protecția și paza fondului forestier, în scopul asigurării
gestionării durabile a pădurilor.
Reprezentantul legal – reprezentant al proiectului care semnează contractul de finanţare
(în cazul în care cererea va fi selectată) şi care trebuie să aibă şi responsabilităţi şi putere.
Valoarea eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/
sau lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual
şi care pot fi decontate prin FEADR. Procentul de cofinanţare publică şi privată se
calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului.

4.4

APDRP ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

Fiecare cetăţean al României, precum şi persoanele
juridice de drept român care se încadrează în aria de
finanţare a Măsurilor din cadrul PNDR, au dreptul să
beneficieze de fondurile europene nerambursabile
pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru
dezvoltare rurală.
APDRP vă stă la dispoziţie de luni până vineri între
orele 8:00 şi 16:00 pentru a vă acorda informaţii
privind modalităţile de accesare a PNDR, dar şi pentru
a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră
privind derularea PNDR.
Ghidul Solicitantului – Măsura 122

APDRP, prin cele 8 Centre Regionale
şi cele 42 de Oficii Judeţene, vă
poate acorda informaţii necesare
pentru a solicita finanţarea
proiectului dumneavoastră.
Dacă întâmpinaţi greutăţi în
obţinerea informaţiilor sau
consideraţi că sunteţi defavorizat în
accesarea fondurilor europene
scrieţi‐ne. Adresa noastră este:
Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43,
sector 1;
reclamatii@apdrp.ro;
www.apdrp.ro – Forumuri de
discuţii / Reclamaţii.
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Experţii APDRP vă pot acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice
informaţie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.
Însă, nu uitaţi că experţii APDRP nu au voie să vă acorde consultanţă privind realizarea
proiectului.
Echipa APDRP vă poate ajuta ori de câte ori aveţi o plângere, o reclamaţie sau o petiţie
privind o situaţie care intră în aria de competenţă a APDRP.
De asemenea, dacă consideraţi că sunteţi nedreptăţit, defavorizat sau sesizaţi posibile
neregularităţi în derularea PNDR, nu ezitaţi să vă adresaţi în scris Agenţiei de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, pentru soluţionarea problemelor.
Pentru a reclama o anumită situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi informaţine în scris. Trebuie să ţineţi cont că pentru a putea demara investigaţiile şi aplica
eventuale sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii
concrete, verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva
reclamaţie sau sesizare.
Pentru a afla detalii privind condiţiile şi modalitatea de accesare, fondurile disponibile
precum şi investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi acest Ghid. Dacă doriţi
informaţii suplimentare puteţi să consultaţi secţiunea Întrebări frecvente de pe pagina de
internet a APDRP (www.apdrp.ro > > Comunicare >> Întrebări frecvente) sau să formulaţi
întrebări către departamentul de relaţii publice din cadrul APDRP. Menţionăm faptul că în
secţiunea Întrebări frecvente sunt publicate toate întrebările şi răspunsurile la speţe
concrete care au aplicabilitate generală, fiind astfel de interes pentru mai mulţi potenţiali
beneficiari.

***//***
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