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Proiect 
REGULAMENT 

privind ajutorul de stat în sectorul forestier  
Prezentul Regulament transpune parțial Partea I; partea II; Partea III din 

Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și 
forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01), publicate 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 204 din 01 iulie 2014. 

 
Secţiunea 1 

Dispoziţii generale 
1. Prezentul Regulament stabilește criteriile de evaluare în temeiul cărora 

ajutoarele acordate sectorului forestier vor fi considerate compatibile cu mediul 
concurenţial normal. 

2. Sectorul forestier nu intră în domeniul de aplicare al art. 1 alin. (1) din 
Legea nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat și al anexei I a 
Regulamentului privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a 
deciziilor cu privire la ajutorul de stat aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenței nr.1 din 30.08.2013.   

3. Prezentul Regulament nu se aplică industriilor forestiere. 
 

Secțiunea 2 
Principii comune de evaluare 

4. Evaluarea compatibilităţii ajutorului de stat prin examinarea efectelor 
negative asupra concurenţei şi efectelor pozitive ale ajutorului de stat se face prin 
analiza comparativă, potrivit prevederilor secţiunii 11 a Regulamentului privind 
forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la 
ajutorul de stat aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.1 din 
30.08.2013.    

5. Taxa pe valoarea adăugată nu este eligibilă pentru ajutor, cu excepția 
cazului în care nu este recuperabilă. 

6. Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile pot fi cumulate cu orice alt 
ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau 
integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea 
celei mai ridicate intensități a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al 
ajutorului care se aplică tipului de ajutor respectiv. 

7. Ajutoarele de stat pentru sectorul forestier sunt compatibile cu mediul 
concurențial normal în cazul în care se respectă principiile comune de evaluare ale 
prezentului Regulament și cerințele specifice stabilite în secțiunile 2 – 7 pentru: 

1) ajutoare pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite Secțiunea 3; 
2) ajutoare pentru servicii de mediu forestier, servicii climatice și conservarea 

pădurilor Secțiunea 4; 
3) ajutoare pentru sectorul forestier cu obiective specifice de, protecție și 

recreere Secțiunea 5; 
4) refacerea și întreținerea căilor naturale, ale elementelor și caracteristicilor 

peisajelor și ale habitatelor naturale ale animalelor în sectorul forestier Secțiunea 6; 
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5) ajutoare pentru întreținerea drumurilor pentru prevenirea incendiilor 
forestiere Secțiunea 7; 

Secțiunea 3 
Ajutoare pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite 

8. Ajutoarele pentru împădurirea terenurilor aflate în proprietatea unor 
autorități publice acoperă numai costurile de instalare.  

9. Ajutoarele acoperă costurile de creare a pădurilor și a suprafețelor 
împădurite pe terenuri în afara fondului forestier. Se pot acorda ajutoare sub forma 
unei prime anuale pe hectar pentru a acoperi costurile aferente pierderii de venituri 
agricole și costurile de întreținere, inclusiv salubrizarea de toamnă și primăvară, pe 
o perioadă de maximum 12 ani. 

10. Nu se acordă ajutoare pentru crearea plantațiilor de arbori cu cicluri scurte 
de producție, de pomi de Crăciun sau de arbori cu creștere rapidă întrebuințați 
pentru plantații energetice. Speciile plantate trebuie să fie adaptate la condițiile 
staționare și particularitățile climatice ale zonei respective și respectă cerințele 
minime de mediu. 

11. Pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, sunt necesare de a fi 
întrunite următoarele cerințe minime: 

1)  selectarea speciilor care urmează să fie plantate, precum și a zonelor și a 
metodelor care urmează să fie utilizate trebuie să evite împădurirea inadecvată a 
habitatelor sensibile, precum și efectele negative asupra zonelor cu valoare 
ecologică ridicată, inclusiv asupra suprafețelor agricole cu înaltă valoare naturală.  

2) selectarea speciilor, a varietăților, a ecotipurilor și a originii arborilor 
urmează să țină cont de necesitatea rezistenței la schimbările climatice, la 
calamitățile naturale și la condițiile pedologice și hidrologice ale zonei în cauză, 
precum și de caracterul potențial invaziv al speciilor în condițiile locale. 
Beneficiarul urmează să asigure protejarea pădurii în perioada în care este plătită 
prima pentru acoperirea pierderilor de venituri agricole și a costurilor de 
întreținere. Această cerință include îngrijirea, rărirea arborilor sau pășunatul, după 
caz, în interesul dezvoltării viitoare a pădurii, păstrarea echilibrului între 
dezvoltarea diferitor etaje de vegetație ale pădurii și evitarea instalării unui covor 
ierbos și subarboret bogat.  

3) în cazul în care, din cauza condițiilor climatice dificile, inclusiv a degradării 
mediului, plantarea de specii lemnoase perene nu permite instalarea vegetației 
forestiere, furnizorul îi poate permite beneficiarului să creeze un alt tip de vegetație 
lemnoasă. Beneficiarul trebuie să asigure același nivel de îngrijire și de protecție ca 
și cel aplicabil pădurilor; 

4) în cazul operațiunilor de împădurire care duc la crearea de păduri a căror 
dimensiune depășește un anumit prag stabilit de autorități, operațiunea trebuie să 
constea fie: 

a) în plantarea exclusivă a unor specii adaptate din punct de vedere ecologic 
și/sau a unor specii rezistente la schimbările climatice din zona biogeografică în 
cauză, care nu au fost considerate, în cursul evaluării impactului, ca fiind 
susceptibile de a amenința biodiversitatea și serviciile ecosistemice sau de a avea 
un impact negativ asupra sănătății umane; 
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b) într-un amestec de specii de arbori care include fie cel puțin 10 procente din 
suprafață plantate cu arbori de foioase. 

12. În zonele în care împădurirea este limitată de condiții pedoclimatice 
dificile, se pot acorda ajutoare pentru plantarea altor specii lemnoase perene, 
precum arbuști sau subarbuști adaptate la condițiile locale. 

13. Notificarea către Consiliul Concurenței urmează să conțină o descriere 
amănunțită care să demonstreze respectarea prevederilor prevăzute la pct. 11 din 
prezentul Regulament și justificări, în cazul în care se aplică vreo derogare. 

14. Se pot acorda ajutoare până la 100 % din costurile eligibile. 
 

Secțiunea 4 
Ajutoare pentru servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 

pădurilor 
15. Pentru această măsură ajutoarele se acordă per hectar de pădure. 
16. Entitățile publice și private sunt eligibile pentru ajutor acordat în scopul 

conservării și promovării resurselor genetice forestiere pentru operațiuni care nu 
fac în alt mod obiectul prezentului Regulament. 

17. Ajutoarele pot fi acordate pentru costurile suplimentare și pierderile de 
venit care rezultă din angajamentele asumate în proporție de până la 100%. Pot fi 
acoperite și costurile de tranzacție până la un nivel de 20 % din prima de ajutor 
plătită pentru angajamentele de silvomediu.  

18. Pentru operațiuni de conservare a mediului se pot acorda ajutoare ca plată 
forfetară sau ca plată unică pe unitate, calculată pe baza costurilor suplimentare 
suportate și a pierderilor de venit, în urma angajamentelor de a renunța la utilizarea 
comercială a arborilor și a pădurilor. 

19. Se pot acorda ajutoare în scopul conservării și al promovării resurselor 
genetice forestiere pentru operațiuni care nu fac obiectul dispozițiilor din prezenta 
secțiune. 

20. Operațiunile de conservare a resurselor genetice în sectorul forestier includ: 
1) acțiuni de promovare a conservării, a caracterizării, a colectării și a utilizării, 

in situ și ex situ, a resurselor genetice în sectorul forestier, inclusiv inventarele 
online ale resurselor genetice conservate în prezent in situ, inclusiv conservarea în 
cadrul managementului resurselor forestiere, precum și colectări ex situ și baze de 
date; 

2) acțiuni concertate: acțiuni de promovare a schimburilor de informații între 
entitățile ce activează în sectorul forestier în vederea conservării, caracterizării, 
colectării și utilizării resurselor genetice în silvicultură; 

3) acțiuni adiacente: acțiuni de informare, de diseminare și de consiliere care 
implică participarea organizațiilor neguvernamentale și a altor părți interesate 
relevante, cursuri de formare și pregătirea de rapoarte tehnice. 

21. Ajutoarele, cu excepția ajutoarelor pentru operațiunile de conservare a 
resurselor genetice, urmează să fie limitate la maximum 4000 lei pe hectar pentru 
un an. Acest cuantum poate fi majorat în cazuri justificate în mod corespunzător, 
ținând seama de circumstanțe specifice care trebuie justificate în cadrul 
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programelor de dezvoltare rurală sau în alt mod în notificarea către Consiliul 
Concurenței. 

22. Pentru conservarea resurselor genetice forestiere, cuantumul ajutorului se 
limitează la 100 % din costurile eligibile. 

Secțiunea 5 
Ajutoare pentru sectorul forestier cu obiective în materie de ecologie, 

protecție și recreere 
23. Urmează a fi demonstrat că măsurile contribuie în mod direct la 

menținerea sau la refacerea funcțiilor ecologice, de protecție și de recreere ale 
pădurilor, la biodiversitatea și la sănătatea ecosistemelor forestiere. 

24. Nu se acordă ajutor pentru industriile forestiere sau pentru operațiunile 
care pot fi apreciate din punct de vedere comercial ca recolte de producție 
lemnoasă, transportarea și industrializarea lemnului, sau pentru producerea de 
energie și a altor produse ale pădurii. 

25. Nu este eligibil ajutorul acordat pentru tăierile al căror scop principal este 
recoltarea comercială a lemnului sau reîmpăduririi, în cazul în care arborii tăiați 
sunt înlocuiți cu unii echivalenți ca specie și valoare ecosistemică. 

26. Ajutoarele acordate pentru toate măsurile descrise în prezenta secțiune pot 
ajunge până la 100 % din costurile eligibile. 

Secțiunea 6 
Refacerea și întreținerea căilor naturale, ale elementelor și caracteristicilor 

peisajelor și ale habitatelor naturale ale animalelor în sectorul forestier 
27. Ajutoarele pentru refacerea și întreținerea căilor naturale, ale elementelor 

și caracteristicilor peisajelor și ale habitatelor naturale ale animalelor în sectorul 
forestier sunt compatibile cu mediul concurențial normal în cazul în care acestea 
respectă principiile comune de evaluare ale prezentului Regulament, dispozițiile 
comune aplicabile la Secțiunea 4 din prezentul Regulament. 

28. Pot fi acordate ajutoare pentru refacerea și menținerea căilor naturale, ale 
elementelor și caracteristicilor peisajelor și ale habitatelor naturale ale animalelor, 
inclusiv costurile de planificare. 

Secțiunea 7 
Ajutoare pentru întreținerea drumurilor pentru prevenirea incendiilor 

forestiere 
29. Ajutoarele pentru întreținerea drumurilor pentru prevenirea incendiilor 

forestiere sunt compatibile cu mediul concurențial normal în cazul în care acestea 
respectă principiile comune de evaluare al prezentului Regulament, dispozițiile 
comune aplicabile la Secțiunea 4 din prezentul Regulament. 

30. Ajutoarele pentru întreținerea drumurilor trebuie să vizeze prevenirea 
incendiilor forestiere. Legătura dintre obiectivul ajutorului și întreținerea 
drumurilor trebuie să fie demonstrată în notificarea adresată Consiliului 
Concurenței. 

Secțiunea 8 
Durata și evaluarea schemelor de ajutor 

31. Consiliul Concurenței autorizează scheme de ajutoare cu o durată limitată 
dar nu mai mare de 7 ani. 
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