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Apel de selectie 2/2013
Criterii de selectie aferente Masurii 412-221
SECTORUL FORESTIER
Nr.

Denumire criteriu
Pozitia terenului functie de zona geografica (altitudine):
(i)
campie;

1.

(ii)

deal;

(iii) munte;
2

Punctaj
Maxim 25
25
20
15

Marimea plantatiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru Maxim 20
impadurire cu suprafata mai mare:

3.

4.

(i)

> 50 ha

(ii)

≤ 50 ha

Distanţa faţă de pădurile deja existente:
(i)
terenuri din vecinătatea pădurilor existente
(i)
terenuri izolate
Gradul de degradare a terenului:
(i)
terenuri afectate de eroziune sau deşertificare
(i)

terenuri afectate de alte fenomene de degradare (ex.
salinizare, alcalinizare, compactare, etc.)
6.
Ciclul de producţie / vârsta de exploatare a pădurii:
(i)
vârsta de exploatare a pădurii > 40 ani
(ii)
vârsta de exploatare a pădurii ≤ 40 ani
7
Numărul de specii utilizate în lucrările de împădurire:
(i)
cel puţin 2 specii în compoziţie.
(ii)
1 specie
Criterii de selectie locala:
8.
Activitati prietenoase cu mediul
9.

20
15
Maxim 10
10
5
Maxim 15
15
10
Maxim 10
10
5
Maxim 10
10
5
5

Beneficiari membri ai unor asociatii si federatii, parteneriate public- 5
private, grupuri de producatori ori alte organizatii care indeplinesc
criteriile de selectie generale.
TOTAL

100

Atentie!!
Pentru aceasta masura nu exista un prag minim de punctaj.
În cazul în care proiectul de împădurire vizează mai multe parcele, punctajul de selecţie se
acordă, pentru fiecare criteriu, în funcţie de suprafaţa cumulată a parcelelor grupate pe
subcategoriile stabilite de criteriile de selecţie, punctajul acordându-se corespunzător
subcategoriei cu ponderea cea mai mare în total suprafaţă (de exemplu: pentru zona
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geografică: câmpie/deal/munte; pentru gradul de degradare a terenului: terenuri afectate de
eroziune sau deşertificare/ terenuri afectate de alte fenomene de degradare; etc).
împădurire.
Pentru criteriul 4, punctajul se acordă astfel: funcţie de gradul de degradare a terenului,
menţionat în Anexa 11 la ghidul solicitantului, se verifică valorile indicilor din coloanele
"GRAD_EROZ" - coloana H şi ("ARID_IND" - coloana G); se acordă punctaj maxim (15
pct.) pentru proiectele care vizează terenuri situate în UAT cu valori mai mari sau egale cu 3
ale gradului de eroziune ("GRAD_EROZ" - coloana H) sau ale indicelui de aridizare
("ARID_IND" - coloana G); În cazul în care valorile indicilor din coloanele specificate mai
sus nu sunt mai mari sau egale cu 3, se verifică valorile din coloanele "GRAD_EXCE" coloana J şi "GRAD_SAL" - coloana I. Vor fi punctate cu 10 pct. proiectele care vizează
terenuri situate în UAT cu valori mai mari sau egale cu 3 ale gradului de exces de apă
("GRAD_EXCE" - coloana J) sau ale gradului de salinizare ("GRAD_SAL" - coloana I).
Dacă pe nici una dintre cele 4 coloane, valorile indicilor nu au valori mai mari sau egale ca 3,
punctajul acordat la acest criteriu este 0.
Atentie!
- În cazul în care proiectul de împădurire vizează mai multe parcele cu grade diferite de
degradare, punctajul la acest criteriu se acordă în funcţie de tipul de degradare (eroziune,
deşertificare/alte fenomene de degradare) al parcelelor cu suprafaţa cumulată cea mai mare
(suprafaţa majoritară în total suprafaţă propusă pentru împădurire).
- Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin proiectul tehnic
de împădurire, atât în faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de întreţinere a
plantaţiei pentru care a primit punctaj la selecţie, sunt condiţii obligatorii.În cazul în care, la
verificarea cererilor de plată sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu
se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. În cazul în care lucrările de
întreţinere nu sunt efectuate sau sunt efectuate defectuos, iar viabilitatea plantaţiei este
afectată, plăţile efectuate către beneficiari trebuie rambursate ca şi în cazul în care plantaţia
forestieră nu este menţinută până la vârsta exploatabilităţii
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