
PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

 

-ORDIN nr. 2.121 din 4 august 2022 pentru aprobarea Schemei de 

ajutor de stat "Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de 

păduri" 
Scopul schemei îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar 

deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri pretabile pentru 

împădurire, precum şi formelor asociative ale acestora în vederea 

împăduririi terenurilor deţinute. 
Sprijinul acoperă următoarele cheltuieli: 

    -  întocmirea proiectului tehnic de împădurire; 

    –  realizarea lucrărilor de înfiinţare a plantaţiilor, care implică 

costuri privind pregătirea terenului şi plantarea, respectiv costuri cu 

asigurarea unor condiţii propice ale terenului pentru plantare, 

achiziţionarea puieţilor forestieri, costuri legate în mod direct de 

plantare, precum şi costuri ale altor operaţiuni conexe, cum ar fi 

depozitarea şi tratarea puieţilor cu materiale de prevenţie şi protecţie 

necesare; 

    –  realizarea lucrărilor de împrejmuire a plantaţiei; 

    –  realizarea lucrărilor de întreţinere a plantaţiilor, care includ 

şi completările, mobilizarea terenului, descopleşiri, combaterea 

dăunătorilor etc.; 

 

Beneficiarii acestei scheme de împădurire pot beneficia  de  

prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 35 din 6 aprilie 2022 pentru 

aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de 

împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi 

rezilienţă, care prevede acordarea suplimentar a unei prime anuale (în 

cuantum de 456 euro/an/ha), denumită primă de sechestrare forestieră, 

care reprezintă valoarea carbonului stocat în biomasă de către o 

plantaţie forestieră de la înfiinţare şi până la vârsta de 20 de ani. 
 

-ORDIN nr. 2.122 din 4 august 2022 pentru aprobarea Schemei de 

ajutor de stat "Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat 

de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi 

asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu 

organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale" 
      Scopul schemei îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar 

deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri forestiere, precum şi 

formelor asociative ale acestora, pentru refacerea pădurii pe 

suprafeţele care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene 

meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi 

naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de 

evenimente catastrofale. 
Sprijinul financiar prevăzut la art. 12 va acoperi următoarele 

costuri eligibile: 

    a) cheltuielile de prestare a serviciilor şi de execuţie a 

lucrărilor necesare conducerii plantaţiei până la atingerea stării de 

masiv, respectiv pregătirea terenului pentru plantare, împădurirea 

propriu-zisă, întreţinerea plantaţiilor, precum şi serviciile de 

asistenţă tehnică prestate de personalul silvic pentru obiectivul 

respectiv, conform fişei tehnice; 

    b) costurile pentru refacere, în cazul manifestării unor cauze 

care au afectat plantaţia, în condiţiile menţionate la art. 12 alin. 

(3), egale cu valoarea proporţională a pierderilor constatate din 

valoarea lucrărilor de înfiinţare şi îngrijire a plantaţiei, efectuate 

şi recepţionate până la momentul producerii evenimentului generator al 

pagubei. 

 

Aferent acestor scheme de ajutor de stat se vor publica ghidurile 

solicitanților, după care se va trece la implementarea măsurilor de 

sprijin. 
 


