
 

 

G U V E R N U L  R O M Â N I E I 

 

 

 

 

                                                                                HOTĂRÂRE 

privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru acordarea de compensaţii 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 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, a prevederilor art. 97, alin. (1) lit. b) şi 

art. 99 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 

prevederilor Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în 

zonele rurale 2014 - 2020  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, 

denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea de compensaţii 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. 

(2) Prezenta schemă aplică prevederile menţionate la secţiunea 2.2 a capitolului 2 din „Orientările 

Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru 

perioada 2014-2020(2014/C 204/01)” publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 204 

din 01 iulie 2014, coroborate cu prevederile art 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 AL 

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare 

rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului şi cu  prevederile 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).  

(3) Schema se aplică şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind 

declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi  Ordinului ministrului mediului şi 

dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, 

precum şi a reglementărilor silvice cu privire la amenajarea şi gestionarea pădurilor cu funcţii speciale 

de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare.  

(4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.  

Art. 2. În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: 



(1) schemă de ajutoare – înseamnă orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de 

punere în aplicare suplimentare pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul 

actului în mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt 

legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi 

pentru o valoare nedefinită;  

(2) întreprindere aflată în dificultate – înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una 

dintre situaţiile următoare: 

a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai 

puţin de trei ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a 

pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve şi 

din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii 

conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul 

prezentei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăţi 

comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (24), 

iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune; 

b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unul dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru 

creanţele societăţii , alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani, si atunci când mai mult 

de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a scazut/diminuat ca 

rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin 

unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri 

de societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE; 

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte 

criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea 

creditorilor săi; 

d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau 

nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare; 

e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani raportul 

datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi/sau capacitatea de acoperire a dobânzilor 

calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0.  

 

Capitolul II – Beneficiarii, costurile eligibile şi valoarea ajutoarelor de stat  

 

Art. 3 (1) Schema  prevăzută la art. 1  alin. (1) se aplică  proprietarilor de păduri şi asociaţiilor de 

proprietari de păduri, pe ale căror terenuri forestiere există restricţii de mediu aplicabile activităţilor 

forestiere, care contribuie la punerea în aplicare a articolului 10 din Directiva „Habitate”.  Restricţiile sunt 

corespunzătoare tipurilor  funcţionale T1 şi T2 stabilite prin amenajamentele silvice, care corespund 

obiectivelor ecologice şi de protecţie conform Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor;  

(2) Din tipul funcţional T1 fac parte pădurile cu functii speciale de ocrotire a naturii, pentru care 

prin lege este interzisă orice fel de exploatare de lemn pentru conservarea biodiversităţii. Pădurile T1 

reprezintă rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii peisagistige, care conservă resurse genetice deosebite. 

(3) Din tipul funcţional T2 fac parte pădurile cu funcţii speciale de protecţie. Recoltarea nu este 

permisă deoarece ar conduce la degradarea terenului, la alunecari şi eroziune deoarece aceste păduri sunt 

situate pe stâncării, grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adancime cu alunecari active precum şi 

terenuri cu pante de peste 30 grade, terenuri degradate sau nisipuri mobile neconsolidate, pădurile în zone 

cu pericol de eroziune. Sunt incluse şi pădurile cu valoare genetică ridicată, cum ar fi cele de la mare 

altitudine unde condiţiile de regenerare sunt foarte grele, păduri seculare, virgine cvasivirgine de valoare 

deosebită. 

(4)   Reţeaua ecologică europeană Natura 2000 include păduri aflate pe suprafeţele care fac 

obiectul ariilor de protecţie avifaunistică şi a ariilor naturale protejate, constituite în baza actelor 

normative prevăzute la art. 1 alin. (3). 

(5) Prezenta schemă se aplică asociaţiilor de proprietari prevăzuţi la alin. (1), dacă: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&rid=1#ntr24-L_2014193RO.01000101-E0024


a) asociaţiile sunt înscrise în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pădure, ţinut la 

nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din 

Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;  

b) dacă proprietarii constituiţi în asociaţii, ale căror păduri sunt încadrate, în tipurile  funcţionale 

T1 şi T2, stabilite conform Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, incluse în reţeaua ecologică 

europeană Natura 2000, care determină restricţii în recoltarea masei lemnoase; 

          (6) Prevederile prezentei scheme nu se aplică persoanelor prevăzute la alin. (1) dacă se află în cel 

puţin una din următoarele situaţii: 

(a) sunt considerate persoane aflate în dificultate financiară în sensul celor enunţate la art. 2 

alin (2); 

(b) sunt persoane împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor 

de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.  

            (7) Controlul respectării prevederilor alin. (6) se efectuează de către organele cu atribuţii de control 

din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 

Art. 4. Fac obiectul schemei de ajutor de stat prevăzute la alin. (1) al art. 3 numai terenurile 

forestiere pentru care sunt elaborate amenajamente silvice aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii 

publice centrale care răspunde de silvicultură. 

Art. 5 (1) Ajutorul de stat se acordă anual, pe hectar de pădure, în scopul compensării 

beneficiarilor definiţi la art. 3 alin. (1) pentru costurile suplimentare suportate şi pierderile de venit 

generate de dezavantajele din zonele în cauză, legate de punerea în aplicare a restricţiilor prevăzute la art. 

3 alin. (2), (3) şi (4). 

(2) Valoarea ajutorului menţionat la alin. (1) se acordă în cuantumuri maxime 500 Euro pe hectar 

şi pe an în perioada iniţială care nu depăşeşte cinci ani şi de maximum 200 Euro pe hectar şi pe an în 

perioada ulterioară, calculate în lei la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din data   1 

ianuarie, pentru anul în curs. 

 

CAPITOLUL III – Procedură de lucru 

 

Art. 6.   Prevederile prezentei schemei de ajutor se aplică beneficiarilor definiţi la art. 3 alin. (1), 

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) deţin documente care atestă proprietatea asupra pădurii; 

b) au încheiat contract de administrare sau de servicii silvice, pentru anul sau perioada din an 

pentru care se solicită plata compensaţiilor; 

c) fac dovada existenţei unui amenajament silvic în vigoare, prin care suprafeţele de pădure 

pentru care se solicită compensaţii au fost încadrate în tipurile funcţionale T1 şi/sau T2; 

d) fac dovada faptului că suprafeţele de pădure pentru care se solicită plăţile compensatorii se 

suprapun în totalitate peste reţeaua ecologică europeană Natura 2000 în România; 

e) declară pe propria răspundere că nu intră sub incidenţa prevederilor menţionate la  art. 3 alin. 

(6). 

 Art. 7.- Metodologia de calcul a compensaţiilor reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe 

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

prevăzută în anexa nr. 1. 

Art. 8 – (1) Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de la art. 6, depun la structura teritorială de 

specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, o cerere de acordare 

de compensaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. 

  (2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente: 

a) fişa 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 pădurii, întocmită de ocolul silvic care efectuează 

administrarea sau serviciile silvice, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3; 

b) copie a documentului de proprietate asupra pădurii; 

c) copie a contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz, 



d) copie a descrierilor parcelare din amenajamentul silvic în vigoare, certificată de ocolul silvic care 

efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz; 

e) confirmare 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) declaraţie pe propria răspundere că nu intră sub incidenţa prevederilor de la art. 3, alin. (6). 

   (3)  Cererile de acordare a compensaţiilor, însoţite de documentele prevăzute la alin.(2) se depun 

anual, până la data de 31 martie, la structura teritorială de specialitate din subordinea autorităţii publice 

centrale care răspunde de silvicultură. 

   (4)  Pentru anul 2015, prin excepţie de la prevederile alin. (3), cererile de acordare a compensaţiilor, 

însoţite de documentele prevăzute la alin. (2) se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, la structura teritorială de specialitate din subordinea 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 

Art. 9. – (1) Structura teritorială de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură verifică documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) şi informează solicitantul, în 

scris, în termen de  maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii solicitarii, cu privire la rezultatele 

verificării, care pot fi încadrate în una din următoarele situaţii: 

a) transmiterea centralizată a documentelor către autoritatea publică centrală care răspunde de 

silvicultură, în cazul constatării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate; 

b) respingerea solicitării în cazul constatării neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate; 

c) solicitarea de informaţii şi documente suplimentare, în cazul documentaţiilor incomplete. 

(2) Informaţiile şi documentele suplimentare prevăzute la alin. (1) lit. c) se depun de catre solicitanti în 

termen de 30 zile calendaristice de la data primirii solicitării de completare. 

(3) După realizarea verificărilor conform alin. (1), structura teritorială de specialitate din 

subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură transmite, centralizat, cu scrisoare de 

înaintare, către direcţia de specialitate competentă din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură,  următoarele documente:  

a) formularul de decont, cuprinzând datele de identificare a suprafeţelor de pădure conform 

amenajamentelor silvice, încadrarea acestora în siturile Natura 2000, precum şi sumele de bani calculate, 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; 

b) fişa de calcul a compensaţiilor reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii 

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

acoperirea costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurii; 

c) copie a documentelor de proprietate; 

d) copie a contractelor de administrare sau de servicii silvice, după caz; 

e) copie a descrierilor parcelare din amenajamentele silvice în vigoare, certificate de ocolul silvic 

care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz. 

(4) O copie a documentelor prevăzute la alin. (3) se păstrează la structura teritorială de specialitate 

din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  

Art. 10. – (1) Direcţia de specialitate competentă din cadrul autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură verifică documentele prevăzute la art.9, alin. (3) şi le transmite, în termen de 30 

de zile, pentru realizarea decontului, la direcţia care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice 

centrale care răspunde de silvicultură. 

       (2) O copie a documentelor prevăzute la alin. (1) se păstrează şi de către direcţia de specialitate 

din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  

    Art. 11. – (1) Direcţia care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură primeşte deconturile justificative întocmite conform prevederilor art. 9 alin. (3), 

lit. a) şi asigură acordarea plăţilor compensatorii pentru funcţiile de protecţie ale pădurii, care fac obiectul 

prezentei hotărâri, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie. 

    (2) Documentele prevăzute la art. 9 alin. (3), actele de decontare şi de evidenţă a cheltuielilor 

efectuate din alocaţiile bugetare pentru funcţiile de protecţie ale pădurii se îndosariază distinct şi 

cheltuielile se înregistrează în conturi separat de orice alte cheltuieli.  



  (3) Direcţia care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură transmite sumele necesare plăţilor compensatorii pentru funcţiile de protecţie ale pădurii către 

structurile silvice teritoriale de specialitate, care le virează către beneficiarii schemei de ajutor de stat, în 

conturi deschise distinct  pe numele acestora în cadrul unei instituţii financiar – bancare. 

 

Capitolul IV – Durata de aplicare a schemei si bugetul aferent acesteia    

 

Art. 12. Durata de aplicare a prezentei scheme este de la data primiri Deciziei CE de acordare a 

ajutorului de stat şi până la 31 decembrie 2020, inclusiv. 

 Art. 13. Valoarea totală maximă aferentă schemei de ajutor pentru perioada 2015 – 2020 este 

estimată la 297 milioane lei şi se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul alocat cu această destinaţie 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

Art. 14. Prin excepţie de la prevederile art. 13, valoarea totală maximă aferentă anului 2015 este 

de 27 milioane lei, aferentă compensa’iilor pentru 6 luni.   

 

Capitolul V- Dispoziţii finale 

 

Art. 15. - Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin prezenta hotărâre, precum 

şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat, determină aplicarea de către 

autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură a măsurilor necesare în vederea recuperării 

ajutoarelor de stat 

Art.16. - Anexele 1 – 4 fac parte integrantă din prezentele norme. 

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă: 

a) Alineatul (3) al art.3 şi art. 6 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 861/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării 

durabile a fondului forestier proprietate privată  a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate 

publică şi privată a unităţilor administrativ – teritoriale şi pentru aprobarea procedurii de realizare a 

serviciilor silvice şi  de efectuare a controalelor de fond, publicată în Monitorul Oficial al României Partea 

I, nr.573, din 18 august 2009; 

b)  Anexa nr.2 şi anexa nr.4 la  Normele metodologice de acordare, utilizare şi control al 

sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată  a persoanelor fizice şi 

juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ – teritoriale şi pentru aprobarea 

procedurii de realizare a serviciilor silvice şi  de efectuare a controalelor de fond aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 861/2009, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I,  nr.573, din 18 august 2009. 
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