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                                   Asociaţia Microregională Ţara Făgetului 

Măsura 411.22 

„ÎMBUNĂTĂŢIREA VALORII ECONOMICE A PĂDURII” 

Data lansării apelului de selecţie:  17 ianuarie 2014   

Data limită de depunere a proiectelor la sediul GAL: 17 februarie 2014 

ATENŢIE! - Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Microregionale Ţara 

Făgetului - comuna Dumbrava, localitatea Dumbrava, nr. 157, de LUNI - VINERI în 

intervalul orar 9.00 - 16.00. 

 

Pe teritoriul microregiunii „Ţara Făgetului” Dezvoltarea echilibrată şi Calitatea Vieţii, 

conform Planului de Dezvoltare a Locală reprezintă una dintre prioritati. De aceea toate 

măsurile de intervenţie din acest domeniu vor avea ca scop: DEZVOLTAREA 

ECHILIBRATA A TERITORIULUI LEADER „TARA FAGETULUI”  PRIN VALORIFICAREA 

POTENTIALULUI AGRICOL, TURISTIC SI ANTREPRENORIAL SI INTEGRAREA ZONEI 

IN CIRCUITUL ECONOMIC INTER-REGIONAL SI INTERNATIONAL IN SCOPUL 

CRESTERII CALITATII VIETII TUTUROR CATEGORIILOR SOCIALE DIN REGIUNE. 

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare locala - miza interventiei 

        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:  
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 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); 
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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. 

Realizarea de obiective de utilitate socială şi edilitară contribuie esenţial la dezvoltarea 

echilibrată şi sustenabilă a microregiunii „Tara Fagetului”. 

Descrierea intervenţiei - domeniul de acoperire al măsurii  

Tipuri de proiecte şi acţiuni vizate: 

1. Proiecte , indiferent de suprafaţa de pădure , ce contin urmatoarele 
cheltuieli: 

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

 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; 

2. Proiecte pentru suprafeţe de pădure mai mari de 10 ha ce contin 
urmatoarele cheltuieli: 

 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.).  

 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 
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exploataţia forestieră (pe terenuri din fond forestier) şi producția obţinută să fie 
valorificată majoritar în fondul forestier propriu. 

3. Proiecte pentru suprafeţe de pădure mai mari de 100 ha sau pentru 
asociații care dețin suprafețe mai mari de 100 ha ce contin urmatoarele 
cheltuieli: 

 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. 

4. Proiecte pentru suprafeţe de pădure mai mari de 1.000 ha ce contin 
urmatoarele cheltuieli : 

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

Beneficiari: 

Pot aplica orice persoane/comune/asociatii/institutii de pe teritoriul micro-regiunii, 

aflate in una dintre următoarele situaţii: 

 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. 

Nr. beneficiari pentru perioada 2014:  1 

Finanţare: 75.000 euro 

Ajutor public (FEADR + contributie publica nationala): 50% 

Spriiinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul măsurii 122 va fi: 

de  50% din totalul cheltuielilor eligibile ; 

Valoarea totala eligibila a unui proiect nu poate depasi valoarea totala din ghidul  

solicitantului pe masura 122 si totodata valoarea echivalenta costului total pe masura  

conform Hotararii AGA nr. 5/06.0802013 si adresei AM – PNDR nr.64382/04.07.2013 
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Nr. de 

proiecte 

prevazute 

Valoare 

maxima 

eligibila 

Estimarea 

costului 

total pe 

masura 

Contributia 

FEADR - 

masura 

Contributia 

publica 

nationala 

Contributia 

privata 

1 150.000 150.000 60.000 15.000 75.000 

 

Condiţiile minime pentru acordarea sprijinului sunt cele prevăzute în Fişa Măsurii 
(www.apdrp.ro – Investiţii prin FEADR – M122 „Îmbunătățirea valorii economice a 
pădurii” - Anexa 8 vezi link www.apdrp.ro; 

Cerinţele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le indeplinească solicitantul, 

Criterii generate de selectie, Documentele Justificative depuse de solicitant odată cu 

proiectul sunt conform Ghidului solicitantului si Fisei pentru masura 122 din PNDR, 

www.apdrp.ro. 

Tototdata solicitantul va depune odata cu depunerea intregii documentatii si Declarația 

prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente 

proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se va 

realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea 

plății,  în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii. 

ETAPELE SESIUNII DE SELECŢIE A PROIECTELOR:  

1. Verificarea de către angajaţii GAL „ Asociatia Microregionala Tara Fagetului” a 

conformitatii şi eligibilitatii proiectelor; 

2. Evaluarea proiectelor depuse în termenul prevăzut de către Comisia de evaluatori 

neutri şi intocmirea raportului de evaluare de către aceştia; 

3. Selecţia proiectelor efectuată de către Comitetul de selecţie, cu intocmirea raportului 

de selecţie, insoţit de lista proiectelor selectate pentru finanţare, reportate şi 

nefinanţate; 

4. Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii de către Comisia de contestaţii a GAL 

„Asociatia Microregionala Tara Fagetului”; 

5. Intocmirea de către GAL „ Asociatia Microregionala Tara Fagetului”, a raportului de 

evaluare a cererilor de finanţare, a listei cererilor de finanţare aprobate şi 

transmiterea acestora către OJPDRP - Timis; 

6. Notificarea beneficiarilor de finanţare stabilit în urma selecţiei si publicarea pe site. 

7. Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul, de către Centrul Regional pentru 

Plati, Dezvoltare Rurală şi Pescuit - V Vest Timişoara. 
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NOTA BENE!!! - Durata de execuţie a contractului de finanţare este de 
maximum 2 ani, dar nu mai târziu de 31.12.2015, pentru proiectele care prevăd 
investiţii cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde. 

Prin excepţie, durata de execuţie a contractului de finanţare este de 
maximum 2 ani, pentru proiectele care includ investiţii simple de utilaje, instalaţii, 
echipamente şi dotări noi, de mijloace de transport specializate şi a altor 
mijloace de transport care nu sunt achiziţionate prin leasing financiar şi/sau 
adaptarea la standarde. 

 

Grila de evaluare a proiectelor finantate prin Programele propuse 

Reguli de aplicare:  

 Grila are rol privind analiza si departajare a proiectelor – în scopul facilitării deciziei 
Comitetului de selectie; 

 Grila se aplică tuturor proiectelor depuse de beneficiari; 
 
 Sistemul de punctare din ghidul solicitantului este urmatorul: 
 

Nr. Criteriul Punctaj 

alocat 

S1. După tipurile de paduri in care sunt prevazute investitii – proiecte de 

imbunatatire a structurii arboretelor: 

-proiecte de refacere a arboretelor slab productive : - 30 puncte 

-proiecte de substituire a arboretelor derivate : - 20 puncte 

Total 

30 

puncte 

 

S2. După tipul  lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboreturilor (din pădure):  

-proiecte de achiziţionare de echipamente si masini pentru realizarea lucrărilor de 

ingrijire şi conducere in arboreturi tinere : 20 puncte 

-proiecte de achiziţionare de echipamente si masini de tăiere pentru realizarea 

operatiilor  necesare pana la varsta exploatabilitatii (ex: rariturile pre-comerciale)> 

- 15 puncte 

Total 

20 

puncte 

 

 

S3. După structura proprietăţii asupra pădurii pentru care se întocmeşte proiectul 

- proiecte realizate de asociaţii (inclusiv forme asociative) de proprietari de pădure:  - 

30 puncte 

- proiectati individuale (inclusiv comune, orase, municipii sau proprietari privati de 

Total 

30 

puncte 
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padure): - 10 puncte  

S4.  După mărimea suprafeţei de pădure pentru care se întocmeşte proiectul 

-Pentru suprafeţe peste 1000,01 ha:  - 20 puncte 

-Pentru suprafeţe între 100,01 – 1000,00 ha: - 15 puncte 

-Pentru suprafeţe până la 100,00 ha:  - 10 puncte 

Total  

20  

puncte 

Total 100 puncte 

 
Sistemul de punctare al Asociatiei Microregionale Tara Fagetului este 
urmatorul: 

 

Nr. Criteriul Puncta

j 

alocat 

1 Integrarea în Strategia de dezvoltare a TERITORIULUI si calitatea proiectului 

 Integrarea proiectului in programul de finantare; Integrarea proiectului pe 
măsurile Programului de finantare – 5 puncte 

 Participarea proiectului la implementarea strategiei – incadrarea pe un 
obiectiv din strategia de dezvoltare – 5 puncte 

 Formularea clară a obiectivelor proiectului – 5 puncte 

 Formularea clară si elgibilitatea activitătilor – 5 puncte 

Total 

20 

puncte 

2 Activitati de conservare – protectia mediului  

 Proiectul include cel putin o activitate de mediu – 5 puncte 

 Proiectul are o pondere importanta a activitatilor care se adreseaza 
conservarii si protectiei mediului  - 10 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea activitătilor 

Total 

10 

puncte 

3 Proiecte aplicate de tineri – beneficiarul proiectului / reprezentantul legal al 

Beneficiarului  / persoana care are decizia la nivel legal este persoana sub 40 ani 

Total 

10 

puncte 

4 Proiecte pentru care Beneficiarii finali / Grupul tintă  este reprezentat de 

tineri  

 Proiecte care propun cel putin o activitate adresată tinerilor – 5 puncte 

  Proiecte prin care se implementează doar activităti pentru tineri – 10 
puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea activitătilor 

Total 

10 

puncte 

5 Proiecte integrate – care aplică măsuri de pe axe diferite din PNDR  Toal 5 

puncte 
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Proiectul include activităti specifice la cel putin două măsuri din PNDR 

6 Proiecte inovatoare 

 Proiecte care propun o actiune inovatoare – 5 puncte 

 Proiecte care sunt în totalitate inovatoare – 10 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în ponderea inovarii la nivelul 
resurselor 

Total 

10 

puncte 

7 Proiecte care folosesc resurse locale si se adaptează specificului zonei 

 Proiecte care folosesc cel putin o resursă locală – 5 puncte 

  Proiecte care folosesc în totalitate resurse locale – 15 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 15 puncte în functie de ponderea resurselor 

Total 

15 

puncte 

8 Integrarea de activităti legate de producerea energiei regenerabile 

 Proiecte care au cel putin o activitate de producerea energiei regenerabile 
– 1 punct 

  Proiecte care au o pondere de peste 50% a activitatilor si bugetului  
petnru producerea energie regenerabile – 5 puncte 

 Se alocă punctajul între 5 si 10 puncte în functie de ponderea resurselor 

Total 5 

puncte 

9 Valoarea proiectului 

 Proiecte cu buget de de până la 15.000 eur – 10 puncte 

 Proiecte cu buget între 15000 – 20.000 eur – 5 puncte 

 Proiecte cu buget între 20.000 – 30.000 eur – 2 puncte 

Total 

10 

puncte 

10 Parteneriatul în dezvoltarea proiectului: Proiectul este derulat în parteneriat.  Total 5 

puncte 

Total 100 puncte 

Punctaj minim: 10 de puncte 

Indicatori:  Indicator de realizare:    Numărul de comune sprijinite: 13  si orasul Faget. 
Volumul total al investiţiilor (Euro): 150.000 euro. 

Indicatori de rezultat:   Populaţie rurală care beneficiază de servicii îmbunătatite: 33920 

(populaţia GAL). 

          Data de anunţare a câstigatorilor proiectelor din cadrul sesiunii de licitaţii pentru 
măsura descrisă, efectuată de GAL este: până cel târziu 28.02. 2014 - sub forma unui 
comunicat de presă si pe site-ul GAL.  

         *Sursele folosite pentru intocmirea acestui material sunt Ghidul Solicitantului Măsura 
122 PNDR www.apdrp.ro şi Planul de Dezvoltare Locala al G.A.L - „Asociatiei 
Microregionale Tara Fagetului” ce se poate vizualiza pe site-ul: www.tarafagetului.ro  
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         Toate formularele necesare elaborării proiectului, al căror format este elaborat de către 
Agenţia de Plati Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P) pot fi consultate şi descărcate 
direct de pe pagina de internet a A.P.D.R.P - www.apdrp.ro. Beneficiarul va depune si o 
declarație prin care se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului 
selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se va realiza, după 
primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății,  în 
maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plătii 

       Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  Grupului de Acţiune Locală – GAL 
„Asociatia Microregionala Tara Fagetului”  din comuna Dumbrava, localitatea Dumbrava 
nr.157 si/sau la tel: 0256 325 721, e-mail: galtarafagetului@tarafagetului.ro . 
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