
 
Anexa nr. 1 

  

METODOLOGIE DE CALCUL 

a compensaţiilor reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită 

funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de 

gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000  

 

Art. 1- (1) Prezenta metodologie reglementează modul de calcul al compensaţiilor reprezentând 

contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie 

îndeplinite de pădurile încadrate în tipurile funcţionale T1 şi T2, pentru care nu se reglementează procesul 

de producţie.  

(2) Metodologia de calcul se bazează pe principiile prevăzute la art. 10 din „Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 

regulamentului UE nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijin pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul European pentru Dezvoltare rurală (FEADR)”, cu privire la 

verificabilitatea, expertiza şi caracteristicile locale a datelor luate în calcul.  

Art. 2- Pentru calculul compensaţiilor se foloseşte următoarea relaţie: 

C = S * (Pml1+Pml2+Pml3)/3 * vn 

(1) În relaţia prevăzută la alin. (1), simbolurile folosite au următoarele semnificaţii: 

a) C - valoarea compensaţiei care se acordă, exprimată în lei/an; 

b) S - suprafaţa terenului pentru care se solicită acordarea de compensaţii pentru funcţiile de 

protecţie, exprimată în hectare; 

c) Pml – preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3; 

c1) Pml1 - preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3 în vigoare 

la data depunerii cererii; 

c2) Pml2, Pml3- preţurile medii ale unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimate în lei/m3 

valabile în cei doi ani precedenţi depunerii cererii; 

       vn  – volumul mediu anual nerecoltat pe hectar utilizat pentru calculul compensaţiilor, în cazul 

arboretelor încadrate în tipul I de categorii funcţionale (TI) şi în cazul arboretelor încadrate în tipul II de 

categorii funcţionale (TII); 

Volumul mediu anual nerecoltat pe hectar utilizat pentru calculul compensaţiilor, în cazul arboretelor 

încadrate în tipul I de categorii funcţionale (TI) este de 4, 29 mc/an/ha; 

Volumul mediu anual nerecoltat pe hectar utilizat pentru calculul compensaţiilor în cazul arboretelor 

încadrate în tipul II de categorii funcţionale (TII) este de 1,97 mc/an/ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexa nr. 2 

 

 

 

- model - 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR  

Structura silvică teritorială de specialitate ............................ 

 

 

CERERE  

de acordare a ajutorului de stat privind compensaţiile reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care 

proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare 

acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă 

comunitară Natura 2000,  

pentru anul .............  

 

 

 

 

Beneficiarul: 

Denumirea ............................................................................................... cu sediul în localitatea  

 ..................................................., str. ............................. nr. .................. Judeţul ........................ 

Cod numeric personal ...................................................... (persoane fizice) sau 

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului ........................................ şi  

Numărul unic de înregistrare fiscală ............................................... (persoane juridice),  

Având număr de cont deschis la instituţia financiar-bancară........................................................., 

 

Prin prezenta solicit acordarea ajutorului de stat privind compensaţiile reprezentând contravaloarea 

produselor de lemn care nu pot fi recoltate datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente 

silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurii, pentru anul ............, 

pentru suprafaţa de ........... ha, pădure încadrată în tipul I de categorii funcţionale (TI), având datele de 

identificare conform amenajamentului silvic în vigoare în UP.............., u.a.......................................,şi 

pentru  suprafaţa de .......................... ha, pădure încadrată în tipul II de categorii funcţionale (TII), având 

datele de identificare conform amenajamentului silvic în vigoare în UP.............., 

u.a............................................................., administrată de ocolul silvic ....................................................... 

aflată pe teritoriul localităţii ...................., din judeţul ..............................,  

 Anexez prezentei:  

a) fişa de calcul al drepturilor financiare cuvenite pentru compensaţii, întocmită de ocolul silvic care 

efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz; 

b) copia documentului de proprietate asupra pădurii; 

c) copia contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz; 

d) copia descrierilor parcelare din amenajamentul silvic în vigoare pentru unităţile amenajistice 

pentru care se solicită compensaţii, certificată de ocolul silvic care efectuează administrarea sau 

serviciile silvice, după caz; 

e) confirmarea din partea structurii teritoriale responsabile cu managementul reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România, cu privire la încadrarea suprafeţei de pădure în siturile Natura 

2000; 

f) declaraţia pe propria răspundere că nu intră sub incidenţa prevederilor art. 6 lit. e) din  hotărâre. 

 

 

 ..................... (numele şi prenumele) L.S./S.S.    Data................  



 

Anexa nr. 3 

                                                                                                              

 

Ocolul Silvic.........................................       

                                          

                                                  Avizat: 

Structura silvică teritorială de specialitate .................................. 

 

 

FIŞĂ DE CALCUL 

a compensaţiilor reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită 

funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de 

gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000,  

pentru anul/perioada.....  

 

            

 

Beneficiar (proprietar)* .......................................................................... 

Amplasamentul: 

Suprafaţa de ........... ha, pădure încadrată în tipul I de categorii funcţionale (TI), având datele de 

identificare conform amenajamentului silvic în vigoare în UP.............., u.a................................................... 

administrată de ocolul silvic .......................................................aflată pe teritoriul localităţii ...................., 

din judeţul ..............................  

Suprafaţa de .......................... ha, pădure încadrată în tipul II de categorii funcţionale (TII), având datele de 

identificare conform amenajamentului silvic în vigoare în UP.............., 

u.a............................................................., administrată de ocolul silvic ....................................................... 

aflată pe teritoriul localităţii ...................., din judeţul ..............................  

 

Calculul se va efectua conform art. 2 din Anexa nr. 1 la prezentele norme, distinct pe tipuri funcţionale, 

T1 şi T2 

 

 

 

 

 

 

Întocmit 

                                                                                      .................... (numele şi prenumele) /S.S 

 

Şef ocol silvic ..................... (numele şi prenumele) L.S./S.S.     

 

 

*) Fişa de calcul se întocmeşte la nivel de beneficiar (titlu de proprietate)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 4 

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, PĂDURILOR 

Structura silvică teritorială de specialitate ............................ 

 

 

 

DECONT JUSTIFICATIV  

pentru acordarea ajutorului de stat privind compensaţiile reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe 

care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, 

necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă 

comunitară Natura 2000,  

pentru anul ............. 

 

 

1. Amplasamentul suprafeţei pentru care se acordă compensaţii:  

ocolul silvic ......................................................., localitatea..................................judeţul ..............................  

 

2. Beneficiarii*): 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

/ 

denumirea 

persoanei 

juridice 

detinatoare 

a titlului 

de 

proprietate 

C.N.P./ 

C.U.I. 

Cont instituţie 

financiar – 

bancară/trezorerie 

Nr. şi data 

actului de 

proprietate  

Nr. şi data 

contractului 

de 

administrare 

/ de servicii 

silvice 

UP ua Suprafa

ţa 

- ha - 

Cod 

SCI/SPA 

(Natura 

2000) 

Valoarea 

- lei – 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                   

                   

 

3. Funcţia pentru care se acordă compensaţii: ............................................................................. 

4.Valoarea totală: ............. lei 

 

Conducătorul structurii silvice teritoriale de specialitate 

..................... (numele şi prenumele) L.S./S.S. 

 

 

Contabil-şef al structurii silvice teritoriale de specialitate 

.................... (numele şi prenumele) /S.S 

 

___ 

*) Se vor înscrie toţi beneficiarii, centralizat pe ocol silvic, localitate şi judeţ, pentru perioada pentru care 

se întocmeşte decontul. Valoarea compensaţiilor se calculează la nivel de titlu de proprietate.  
 
 
 


