Măsura

ÎmbunătăĠirea úi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea úi adaptarea agriculturii úi silviculturii

Articole care stau
la baza măsurii

Articolele nr. 20 (b) (v) úi 30 din Regulamentul (EC) nr. 1698/2005
Punctul 5.3.1.2.5 din Anexa II a Regulamentul (EC) nr. 1974/2006,
Articolul 1 punctul 2 (1) ( c) al Regulamentului (CE) nr.473/2009
Anexa Regulamentului nr. (CE) 74/2009
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009

Codul măsurii

125

MotivaĠia sprijinului
ÎmbunătăĠirile funciare au reprezentat pentru agricultura României un adevărat scut protector,
având în vedere că din cele 14,8 milioane ha teren agricol, 9,3 milioane ha sunt teren arabil.
Astfel, secetele de lungă durată au impus amenajarea unor suprafeĠe de cca. 3 milioane ha la
irigaĠii. Amenajările au fost realizate în cea mai mare parte în perioada 1970-1989. Unele
amenajări au cuprins úi terenuri situate la înălĠimi mari faĠă de sursa de apă (250 - 300 m), fiind
astfel mari consumatoare de energie la pomparea apei úi deci neeficiente din punct de vedere
economic. Zonele cele mai secetoase sunt situate în Câmpia Română, Dobrogea, Podiúul
Moldovei. Totodată, inundaĠiile úi excesul de umiditate al zonelor joase au impus îndiguiri úi
desecări pe suprafeĠe ce depăúesc 3,1 milioane ha din cele 4 milioane ha necesare. Pe cca. 215
mii ha reĠeaua de canale de desecare a fost completată úi cu o reĠea de drenaj închis.
Procesul de restituire a proprietăĠilor agricole úi forestiere din ultimii 18 ani a condus la o
fragmentare excesivă a proprietăĠilor úi exploataĠiilor agricole úi forestiere. Infrastructura ce
deservea sistemele agricole úi forestiere (reĠeua de drumuri de acces, sistemele de îmbunătăĠiri
funciare úi irigaĠii, sistemele de prevenire a inundaĠiilor etc.) concepute în cea mai mare măsură
în perioada economiei planificate nu mai sunt adaptate noilor structuri de exploatare rezultate. În
procesul de restructurare úi reformă o parte importantă din infrastructura existentă fie nu a mai
putut fi adaptată úi a fost abandonată, fie a rămas fără utilizare ca urmare a neadaptării la noile
structuri úi în multe situaĠii s-a deteriorat sau a fost vandalizată.
În consecinĠă, în ultimii ani Guvernul român împreună cu administratorii úi utilizatorii acestei
infrastructuri au încercat diferite soluĠii de adaptare a infrastruturii la noua structură agricolă úi
forestieră. Folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile reclamă investiĠii nu numai pentru
adaptare la noile structuri dar úi pentru modernizare úi dezvoltare.
OportunităĠile dezvoltării economice sunt, în acest moment, limitate în zonele rurale ale
României, în pofida existenĠei unui potenĠial important în agricultură. Lipsa unei infrastruturi
adecvate contribuie la această limitare. Secetele, inundaĠiile úi alte probleme legate de climă au un
impact semnificativ asupra stabilităĠii producĠiei úi a securităĠii alimentare naĠionale.
În România, datorită condiĠiilor climatice, irigaĠiile reprezintă o completare absolut necesară
precipitaĠiilor în vederea diminuării deficitului de apă din sol pentru a asigura condiĠii optime de
dezvoltare a culturilor, reprezentând, de asemenea, o verigă tehnologică în creúterea plantelor.
Astfel, irigaĠia reprezintă un input pentru producĠia agricolă, iar prin practicarea irigaĠiei
producătorul agricol îúi îmbunătăĠeúte competitivitatea úi are siguranĠa unei producĠii ridicate úi
relativ stabile de la an la an. InvestiĠiile în infrastructura de irigaĠie, pe lângă impactul favorabil
asupra mediului (reducerea riscului la secetă, combaterea aridizării, reducerea pierderilor de apă
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prin infiltraĠii - cu consecinĠe negative asupra apei freatice úi solului) conduc la reducerea
consumului de resurse energetice úi de apă.
Procesul de reformă a sectorului agricol úi forestier a inclus úi măsuri de restructurare a modului
de administrare úi utilizare a infrastruturii existente, astfel: infrastructura naĠională de irigaĠii úi
îmbunăĠiri funciare a fost păstrată în proprietatea úi administrarea statului până la un anumit nivel,
iar infrastructura intermediară úi finală a fost transferată în proprietatea úi administrarea
utilizatorilor finali (fermierilor) organizaĠi în structuri asociative denumite OrganizaĠii de
Utilizatori de Apă pentru IrigaĠii – OUAI úi FederaĠii de OrganizaĠii de Utilizatori de Apă pentru
IrigaĠii (FOUAI). Infrastructura mare (acumulările de apă, canalele magistrale, staĠiile de
pompare etc.) au rămas în proprietatea statului, fiind administrate de către AdministraĠia
NaĠională de ÎmbunătăĠiri Funciare-ANIF. OperaĠiunile úi activităĠile finanĠate prin această
măsură vor sprijini infrastructura care face obiectul proiectelor de reabilitare úi care este în
proprietatea úi administrarea OUAI úi/sau FOUAI, compusă din: prize de apă, staĠii de pompare
(inclusiv reĠeaua electrică de alimentare a acestora cu energie), canale de transport úi de
distribuĠie a apei, reĠeaua de conducte subterane etc., precum úi infrastructura de desecare úi
drenaj, combaterea eroziunii solului úi apărare împotriva inundaĠiilor.
Aceste organizaĠii úi federaĠii (OUAI) sunt persoane juridice de utilitate publică, fără scop
patrimonial, ce se constituie úi funcĠionează în conformitate cu Legea nr. 138/2004 a
îmbunătăĠirilor funciare úi care administrează infrastructura de îmbunătăĠiri funciare în interesul
utilizatorilor de teren.
În acest scop s-au constituit până în prezent 315 organizaĠii de îmbunătăĠiri funciare (OIF), din
care: 309 de organizaĠii ale utilizatorilor de apă pentru irigaĠii (OUAI), 4 organizaĠii de desecare drenaj úi 3 organizaĠii cu activitate de irigaĠii úi de desecare. SuprafaĠa totală utilizată de aceste
organizaĠii este de 775.000 hectare, defalcată astfel:
Tipul de infrastructură
IrigaĠii
Desecări
IrigaĠii úi desecări

SuprafaĠa pe tipul de amenajare – ha 745.430
29.075
7.047 (irigaĠii)
5.355 (desecări)

În afară de această problemă a adaptării infrastructurii existente la noile structuri agricole úi
forestiere, competitivitatea sectorului agricol úi forestier este în mare măsură afectată de subdezvoltarea infrastruturii astfel că sectoarele rămân vulnerabile condiĠiilor climatice (alternarea
situaĠiilor de secetă cu inundaĠiile frecvente), cu efecte economice însemnate asupra viabilităĠii
economice a fermelor. În contextul încălzirii globale această problemă devine mult mai acută.
Analizând situaĠia suprafeĠelor amenajate pentru irigaĠii úi gradul de folosire a irigaĠiilor se
constată o medie anuală de 424 mii hectare utilizate pentru irigaĠii. Gradul anual de utilizare a
celor 867 mii hectare pregătite să funcĠioneze a variat anual între 10 úi 67% din această suprafaĠă
în perioada 1990-2007.
În ultimii ani nu s-au efectuat investiĠii în reabilitarea/modernizarea sistemelor de irigaĠii predate
utilizatorilor finali, ci numai cheltuieli (minime úi de cele mai multe ori insuficiente) pentru
întreĠinerea úi reparaĠia anuală a unor sisteme úi anume acelea în care s-au înregistrat cereri de
apă din partea fermierilor.
În prezent se derulează un proiect pilot privind reabilitarea úi reforma sectorului de irigaĠii,
finanĠat dintr-un împrumut de la Banca InternaĠională pentru ReconstrucĠie úi Dezvoltare, prin
care se realizează reabilitarea pentru irigaĠii a 50.000 ha în amenajările Sadova - Corabia úi
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Nicoreúti – Tecuci úi 100.000 ha în amenajările Terasa Viziru, Terasa Brăilei, Terasa Covurlui,
Fântânele ùag úi ùemlac Pereg. Această suprafaĠă reprezintă cca. 20 % din suprafaĠa care se află
în administrarea organizaĠiilor utilizatorilor de apă pentru irigaĠii.
Strategia de modernizare úi reabilitare a infrastructurii de îmbunătăĠiri funciare vizează în primul
rând reabilitarea infrastructurii existente, economisirea resurselor de apă úi eficientizarea
sistemului de irigaĠii. În acest scop prioritate se va acorda reabilitării úi modernizării sistemelor
existente.
Pentru evitarea, prin intervenĠia acestei măsuri, a unor eventuale impacte de mediu negative sau
contradictorii faĠă de obiectivele Axei 2, toate proiectele contractate trebuie să aibă avizele de
mediu cerute de lege. De menĠionat că aceste avize Ġin cont úi de obiectivele reĠelei comunitare de
arii protejate Natura 2000. Mai mult, în ceea ce priveúte irigaĠiile úi drenajele, se sprijină doar
modernizarea/reabilitarea sistemelor existente (sisteme care au fost luate în calcul în momentul
desemnării siturilor Natura 2000 úi care nu pot conduce la modificări majore în ceea ce
priveútecondiĠiile de mediu, ci mai mult la eficientizarea - inclusiv energetică, a mijloacelor cu
care se realizează irigaĠiile sau drenajele) úi se consideră eligibile doar proiectele care vizează
sistemele de irigaĠii viabile din punct de economic - astfel încât o scădere cu 10% a pierderilor de
apă după realizarea investiĠiei este un obiectiv ambiĠios. În ceea ce priveúte infrastructura de
acces în ferme úi în pădure (rutieră úi feroviară), aceasta vizează lucrări la scară mică, dar pentru
care de asemenea trebuiesc prezentate la AgenĠia de plată avizele de mediu cerute de legislaĠia în
vigoare.
Densitatea scăzută a reĠelei de drumuri forestiere are ca rezultat o serie de acĠiuni cu efecte
nefavorabile, cum sunt: concentrarea tăierilor în zonele apropiate căilor de acces, aplicarea
necorespunzătoare a tratamentelor úi creúterea costurilor úi consumurilor de energie la lucrările de
cultură úi exploatare.
Accesibilitatea pădurilor Ġării este redusă, având în prezent un indice de densitate de 6,53 metri
liniari/hectar, care este sub densitatea din Ġările europene cu sector forestier bine dezvoltat (30-35
metri liniari /hectar). ğinta fixată pentru perioada 2007-2010, conform Studiului pentru creúterea
accesibilităĠii la fondul forestier naĠional, realizat de Institutul de Cercetări úi Amenajări Silvice
din anul 2006, este atingerea unui indice de densitate de 7,16 ml/ha.
Dezvoltarea reĠelei de drumuri forestiere până la atingerea acestei densităĠi este necesară în
vederea creúterii competitivităĠii activităĠilor din domeniul forestier úi a reducerii impactului
negativ asupra mediului înconjurător, determinat de lucrările de exploatare úi transport a lemnului
pe distanĠe mari între parchetul de exploatare úi drumul forestier. Dezvoltarea infrastructurii în
sectorul forestier va duce la integrarea în circuitul economic a unei suprafeĠe semnificative de
păduri care sunt greu accesibile sau inaccesibile în acest moment.
Drumurile forestiere constituie cea mai mare parte a reĠelei de transport utilizată în silvicultura
românească, însă nu singura. Funicularele sunt folosite uneori în cazul unor cantităĠi mari de
material lemnos de recoltat într-o perioadă scurtă de timp, în zone inaccesibile. Mai mult, există
anumite regiuni úi văi în România, cum ar fi Valea Vaserului din judeĠul Maramureú, unde căile
ferate forestiere sunt singurul mijloc de transport, úi care sunt încă în folosinĠă în silvicultură.
Această măsură îúi propune acordarea sprijinului financiar pentru diferite mijloace de transport,
cu condiĠia ca utilitatea lor să fie demonstrată.
Varietatea mare de relief, corelată cu substratul litologic specific spaĠiului rural românesc induce
un grad mare de torenĠialitate în cuprinsul bazinelor hidrografice. La această dată în păduri sunt în
funcĠiune 2.370 km de albie corectată. Conform studiilor întocmite, lungimea reĠelei hidrografice
torenĠiale se ridică la 29.000 km, din care 2.372,42 km a fost amenajată până în 2006, alĠi 1.630
km de albii necesitând lucrări complexe de corectarea torenĠilor până în 2020. Lucrările de
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amenajare a bazinelor hidrografice, cum sunt barajele, digurile úi canalele, propuse pentru sprijin
prin această măsură, pot, cu condiĠia să fie completate de măsuri de gospodărire durabilă a
pădurilor în zona montană, să reducă semnificativ nivelul pagubelor cauzate de cursurile de apă
torenĠiale asupra sectorului forestier úi a altor activităĠi din zonele rurale.
Strategia Guvernului prevede introducerea de măsuri de comasare úi reparcelare a suprafeĠelor
agricole úi forestiere. Cadrul legislativ úi administrativ pentru îndeplinirea acestui obiectiv nu este
încă finalizat. După finalizarea acestuia, România consideră oportună introducerea în PNDR a
unor activităĠi úi operaĠiuni care să sprijine procesul de comasare úi reparcelare. Detaliile acestora
vor fi stabilite úi introduse printr-o amendare ulterioară a Programului în 2012.
CantităĠile extrem de ridicate de precipitaĠii care s-au înregistrat, cu mult peste cele normale,
viiturile repetate úi intense, precum úi inundaĠiile asociate acestora au determinat pagube
substanĠiale în localităĠile rurale afectate. InundaĠiile cauzează în mediul rural importante pagube
economice. Prin aceasta se prejudiciază condiĠiile de viaĠă úi muncă în mediul rural iar potenĠialul
de producĠie agricol se diminuează din cauza inundării unor suprafeĠe agricole considerabile.
Amploarea mare a inundaĠiilor se datorează lipsei unor utilităĠi úi servicii de protecĠie împotriva
inundaĠiilor, a lucrărilor de consolidare a malurilor úi regularizare a cursului râurilor, rezultatul
indicând vulnerabilitatea comunităĠilor umane rurale expuse riscului, manifestată prin slaba lor
capacitate de a putea absorbi efectele fenomenului úi de a se reface după trecerea acestuia.
În 2010, România s-a confruntat cu un prim val de inundaĠii în perioada iunie –iulie, urmate de un
alt val de inundaĠii în cursul lunii august care au afectat aproape toate judeĠele Ġării.
În anul 2010 a fost elaborată úi aprobată Strategia naĠională de management al riscului la
inundaĠii pe termen mediu úi lung care transpune prevederile Directivei 2007/60/CE a
Parlamentului European úi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea úi gestionarea
riscurilor la inundaĠii.

Obiectivele măsurii
Obiective generale
Adaptarea infrastructurii agricole úi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a
procesului de restituire a proprietăĠilor în vederea creúterii competitivităĠii sectorului agricol úi
forestier.
Măsura va cuprinde trei submăsuri pentru care se detaliază elementele specifice, după cum
urmează:

Submăsura 125 a "ÎmbunătăĠirea úi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
úi adaptarea agriculturii”
Obiective specifice
• Creúterea eficienĠei activităĠii agricole prin îmbunătăĠirea aprovizionării cu input-uri úi o mai
bună valorificare a produselor rezultate;
• Ameliorarea calităĠii mediului úi diminuarea surselor de poluare.
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Obiective operaĠionale
•

Construirea úi/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces úi drumurile
agricole de exploataĠie, situate în fondul funciar agricol;

•

Modernizarea úi/sau retehnologizarea sistemelor de irigaĠii úi a altor lucrări de îmbunătăĠiri
funciare care să asigure funcĠionarea optimă a sistemelor de irigaĠii ;

Domeniul de acĠiune
AcĠiunile sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri sunt:
•
•
•

îmbunătăĠirea accesului la exploataĠiile agricole;
construirea úi modernizarea drumurilor de exploataĠie care să asigure accesul public la
exploataĠiile agricole;
modernizarea úi/sau retehnologizarea sistemelor de irigaĠii.

Descrierea tipului de operaĠiuni
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub- măsuri va fi acordat pentru:
a. construirea, extinderea úi modernizarea infrastructurii de exploatare úi de acces a
exploataĠiilor agricole;
b. modernizarea úi/sau retehnologizarea sistemelor existente de irigaĠii aflate în
proprietatea úi/sau administrarea OUAI/FOUAI úi a altor lucrări de îmbunătăĠiri
funciare;
Descrierea tipului de beneficiari
a) OrganizaĠii/federaĠii de utilitate publică25 ale proprietarilor/deĠinătorilor de terenuri
agricole constituite în conformitate cu legislaĠia în vigoare;
b) Consilii locale úi asociaĠii ale acestora;

Tipuri de investiĠii úi cheltuieli eligibile
(i) Infrastructură rutieră agricolă - construirea úi/sau modernizarea drumurilor de acces, poduri úi
podeĠe, drumurilor agricole de exploataĠie;
(ii) Sisteme de irigaĠii - modernizare úi/sau retehnologizare26 inclusiv lucrări pentru staĠiile de
pompare, de contorizare;
 $FHVWH RUJDQL]DĠLL úL IHGHUDĠLL GH RUJDQL]DĠLL GH vPEXQăWăĠLUL IXQFLDUH VXQW SHUVRDQH MXULGLFH GH XWLOLWDWH SXEOLFă IăUă VFRS
SDWULPRQLDOFHVHFRQVWLWXLHúLIXQFĠLRQHD]ăvQFRQIRUPLWDWHFX/HJHDQUDvPEXQăWăĠLULORUIXQFLDUHúLFDUHDGPLQLVWUHD]ă
vQWUHĠLQúLUHSDUăLQIUDVWUXFWXUDGHvPEXQăWăĠLULIXQFLDUHvQLQWHUHVXOPHPEULORUDFHVWRUD
0RGHUQL]DUH±DQVDPEOXORSHUDĠLXQLORUHIHFWXDWHSHQWUXvPEXQăWăĠLUHDSDUDPHWULORUGHIXQFĠLRQDUHDLQIUDVWUXFWXULLGHvPEXQăWăĠLUL

IXQFLDUHSULQXWLOL]DUHDXQRUHFKLSDPHQWHVXEDQVDPEOXULSLHVHGHVFKLPEPDWHULDOHQRLúLPRGHUQH
5HWHKQRORJL]DUH  DQVDPEOXO RSHUDĠLXQLORUGH vQORFXLUH D XQRU WHKQRORJLL H[LVWHQWHX]DWH PRUDO úLVDX IL]LFFXWHKQRORJLLPRGHUQH
ED]DWHSHFRQFHSĠLLWHKQLFHGHGDWăUHFHQWăGHYkUIvQVFRSXOFUHúWHULLSHUIRUPDQĠHORUGHH[SORDWDUHDLQIUDVWUXFWXULLGHvPEXQăWăĠLUL
IXQFLDUHUHGXFHUHDFRQVXPXOXLGHHQHULHUHGXFHUHDSROXăULLHWF
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Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu de
fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice úi/sau hidro-geologice, proiectele tehnice se
suportă din sprijinul acordat prin măsură úi nu pot depăúi 10% din valoarea eligibilă a
proiectului.
InvestiĠii neeligibile:
i. InvestiĠiile de infrastructură care primesc finanĠări din alte fonduri naĠionale úi/sau
externe27.
ii. InvestiĠiile pentru infrastructură realizate de beneficiarii măsurii 121 úi măsurii 322 din
PNDR.
Costuri neeligibile (lista indicativă):
Costurile cu întreĠinerea, reparaĠiile úi exploatarea;
TVA-ul, cu excepĠia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real úi
definitiv suportat de către beneficiari, alĠii decât persoanele neimpozabile, conform
art. 71 (3) lit. a) din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005;
iii.
Comisioane bancare, costurile garanĠiilor úi cheltuieli similare;
iv.
Proiectele de infrastructură agricolă care nu prezintă caracteristicile de calitate úi care
nu sunt în conformitate cu Normativele de proiectare;
v.
Costuri de schimb valutar, taxe úi pierderi ocazionate de schimburile valutare
asociate contului Euro APDRP.
CondiĠiile minime pentru acordarea sprijinului:
i.
ii.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Beneficiarii, cu excepĠia autorităĠilor locale, trebuie să fie înregistraĠi în Registrul
naĠional al organizaĠiilor de îmbunătăĠiri funciare;
Beneficiarii să prezinte acceptul scris al tuturor deĠinătorilor de teren (persoane
fizice úi juridice) care sunt implicaĠi în proiect;
Proiectul se încadrează în priorităĠile propuse prin Planul de Urbanism General
(PUG);
Beneficiarii trebuie să dovedească că au un contract multianual în vigoare încheiat cu
prestatorul de servicii de îmbunătăĠiri funciare pentru furnizarea de apă úi energie
electrică;
Beneficiarii vor prezenta aprobarea adunării generale a organizaĠiei/federaĠiei pentru
investiĠia solicitată;
InvestiĠiile vor fi realizate în amenajări viabile din punct de vedere economic sau care
pot deveni viabile prin reabilitare sau modernizare;
Beneficiarii vor prezenta studiul de fezabilitate care va cuprinde úi elemente de calcul
ale eficienĠei economice*;
Beneficiarii vor face dovada că au iniĠiat procedurile pentru obĠinerea avizelor úi

0$'5DUHFRQWUDFWDWHFX%,5'úLDOĠLILQDQĠDWRULvQGRPHQLXOLULJDĠLLORURVHULHGHSURJUDPHGHILQDQĠDUH0$'5SULQ$031'5YD

SXQH OD GLVSR]LĠLD $JHQĠLHL GH SOăĠL  OLVWD SURLHFWHORU ILQDQĠDWH GLQ DOWH VXUVH H[WHUQH DVIHO vQFkW Vă VH HYLWH GXEOD ILQDQĠDUH VDX
VXSUDSXQHUHDRELHFWLYHOHRUXQRUSURLHFWH$JHQĠLDGHSOăĠLYDYHULILFDvQDLQWHGHDSUREDUHDVSULMLQXOXLFăLQYHVWLĠLDSUHYă]XWăDVH
UHDOL]DvQFDGUXOSURLHFWXOXLQXEHQHILFLD]ăGHDOWăILQDQĠDUH
*3URLHFWHOHGHLULJDĠLLWUHEXLHVăGHPRQVWUH]HUHGXFHUHDSLHUGHULORUGHDSăFXPLQLPúLVFăGHUHDFRVWXOXLDSHLFXPLQLP
3URLHFWHOH GH GHVHFDUH ± GUHQDM WUHEXLH Vă GHPRQVWUH]H UHGXFHUHD FRVWXOXL HQHUJLHL HOHFWULFH FX PLQLP  OD YROXPXO GH DSă
HYDFXDW2ELHFWLYHOHGHRUGLQ WHKQLFHFRQRPLF ILQDQFLDUúLGHPHGLXVXQWSUH]HQWDWH vQ VWXGLXOGH IH]DELOLWDWH,QGLFDWRULLVWDELOLĠL
SHQWUXHYDOXDUHDSHUIRUPDQĠHLYRUILGHWDOLDĠLvQ*KLGXOVROLFLWDQWXOXL
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(ix)
(x)

acordurilor conform legislaĠiei în vigoare, necesare realizării investiĠiei în cadrul
proiectului. Pentru toate tipurile de investiĠii, potenĠialii beneficiari trebuie să obĠină
acordul de mediu în conformitate cu legislaĠia naĠională. În anumite situaĠii
menĠionate în legislaĠie, acordul de mediu este însoĠit obligatoriu de studiul de impact
de mediu, aúa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR;
Beneficiarii trebuie să facă dovada că deĠin sau au în curs de achiziĠionare
echipamente de udare pentru minim 50% din suprafaĠă;
Beneficiarii trebuie să prezinte angajamentul că vor întreĠine úi/sau repara
infrastructura agricolă care beneficiază de sprijin.

Criterii de selecĠie
Criteriile de selecĠie a proiectelor pentru irigaĠii úi alte lucrări de îmbunătăĠiri funciare sunt
următoarele:
• Proiectele de irigaĠii la care infrastructura primară de irigaĠii a fost deja modernizată sau
are un proiect de modernizare, precum úi proiectele de irigatii la care sistemul de irigaĠii
din aval a fost modernizat sau are un proiect de modernizare;
• Proiecte de irigaĠii în zonele cu incidenĠă crescută a secetei;
• Proiecte cu grad de utilizare a suprafeĠei de udare cât mai ridicat.
Criteriile de selecĠie a proiectelor pentru infrastructura de acces:
• Proiecte pentru căi de acces cu rol multiplu;
• Proiecte ce deservesc o suprafaĠă agricolă cât mai mare;
• Căi de acces proiectate în urma unui plan de comasare úi reparcelare;
• Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene,
naĠionale úi judeĠene.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecĠie mai sus menĠionate.
Sistemul de selecĠie este cel prevăzut la subcapitolul 5.2.4 „Procedura de selecĠie”.

Submăsura 125 b "ÎmbunătăĠirea úi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
úi adaptarea silviculturii”
Obiectiv specific
•

Dezvoltarea infrastructurii pădurii în vederea asigurării competitivităĠii sectorului forestier;

Obiectiv operaĠional
•

Construirea úi/sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri forestiere, căi ferate
forestiere úi funiculare);

Domeniul de acĠiune
AcĠiunile sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri sunt:
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−
−

crearea accesului la pădurile din zone cu accesibilitate redusă ;
modernizarea drumurilor forestiere úi a căilor ferate forestiere;

Descrierea tipului de operaĠiuni
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri va fi acordat pentru:
a. construirea, extinderea úi modernizarea drumurilor forestiere;
Descrierea tipului de beneficiari
a) Proprietari/deĠinători privaĠi de pădure úi asociaĠiile acestora;
b) Consilii locale úi asociaĠii ale acestora deĠinătoare de pădure;
c) Administratorul fondului forestier de stat - Regia NaĠională a Pădurilor Romsilva, persoană
juridică care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, ce funcĠionează pe
bază de gestiune economică úi autonomie financiară.

Tipuri de investiĠii eligibile
a. Infrastructură rutieră forestieră - construirea úi/sau modernizarea drumurilor de acces, poduri
úi podeĠe, lucrări de apărare - consolidare, lucrări de siguranĠa circulaĠiei (parapeĠi), semnalizare
úi avertizare;
b. Infrastructură feroviară forestieră – construirea úi modernizarea modernizarea terasamentelor úi
calea de rulare, poduri úi podeĠe, lucrări de apărare – consolidare, tunele, lucrări de semnalizare úi
avertizare;
c. InstalaĠii de transport pe cablu (funiculare);
Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu de
fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice úi/sau hidro-geologice, proiectele tehnice se
suportă din sprijinul acordat prin măsură úi nu pot depăúi 10% din valoarea eligibilă a
proiectului.
InvestiĠii neeligibile:
i.

InvestiĠiile de infrastructură care primesc finanĠări din alte fonduri naĠionale úi/sau
externe28.

ii.

InvestiĠiile pentru infrastructură realizate de beneficiarii măsurii 322 din PNDR.

Costuri neeligibile (lista indicativă):
i.
ii.

iii.

Costurile cu întreĠinerea, reparaĠiile úi exploatarea;
TVA-ul, cu excepĠia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real úi
definitiv suportat de către beneficiari, alĠii decât persoanele neimpozabile, conform
art. 71 (3) lit. a) din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005;
Comisioane bancare, costurile garanĠiilor úi cheltuieli similare;

0$'5DUHFRQWUDFWDWHFX%,5'úL%'&(RVHULHGHSURJUDPHGHILQDQĠDUH0$'5SULQ$031'5YDSXQHODGLVSR]LĠLD$JHQĠLHL

GHSOăĠLOLVWDSURLHFWHORUILQDQĠDWHGLQDOWHVXUVHH[WHUQHDVIHOvQFkWVăVHHYLWHGXEODILQDQĠDUHVDXVXSUDSXQHUHDRELHFWLYHOHRUXQRU
SURLHFWH$JHQĠLDGHSOăĠLYDYHULILFDvQDLQWH GHDSUREDUHDVSULMLQXOXLFăLQYHVWLĠLDSUHYă]XWăD VHUHDOL]D vQFDGUXOSURLHFWXOXLQX
EHQHILFLD]ăGHDOWăILQDQĠDUH
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iv.
v.
vi.

Lucrările care nu au acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului (persoane fizice
úi juridice);
Proiectele de infrastructură forestieră care nu prezintă caracteristicile de calitate úi
care nu sunt în conformitate cu Normativele de proiectare;
Costuri de schimb valutar, taxe úi pierderi ocazionate de schimburile valutare
asociate contului Euro APDRP.

CondiĠiile minime pentru acordarea sprijinului:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

Beneficiarii investiĠiilor trebuie să facă dovada deĠinerii terenului aferent investiĠiei;
Beneficiarii pentru modernizarea drumurilor trebuie să facă dovada că respectivele
drumuri aparĠin acestora ;
Beneficiarii vor face dovada că au studiu de fezabilitate întocmit úi că au iniĠiat
procedurile pentru obĠinerea avizelor úi acordurilor conform legislaĠiei în vigoare,
necesare realizării investiĠiei în cadrul proiectului. În anumite situaĠii menĠionate în
legislaĠie, este obligatoriu studiul de impact de mediu, aúa cum se prezintă la punctul
5.2. din PNDR.
Beneficiarul trebuie să se angajeze că vor întreĠine obiectivele de investiĠii prevăzute
în proiect pe toată durata de funcĠionare a acestuia.
Proiectele pentru investiĠii situate în siturile Natura 2000 sunt eligibile pentru
finanĠare doar dacă sunt însoĠite de studii de impact. Aceste proiecte trebuie să
corespundă obiectivelor generale ale planului de management a sitului.

Criterii de selecĠie
Criteriile de selecĠie a proiectelor sunt următoarele:
• Tipuri de lucrări: prioritate vor avea drumurile forestiere, apoi funicularele, apoi căile
ferate forestiere;
• Zona geografică (altitudinea): prioritate vor avea proiectele referitoare la zonele montane,
apoi cele din zonele de deal, úi apoi cele din zonele de câmpie;
• Proprietatea majoritară a terenurilor forestiere servite de infrastructură: prioritate vor avea
proprietarii privaĠi úi asociaĠiile acestora, apoi consiliile locale, úi în final Regia NaĠională
a Pădurilor;
• În cazul drumurilor forestiere: prioritate vor avea drumurile care deservesc suprafaĠa de
pădure cea mai mare;
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecĠie mai sus menĠionate.
Sistemul de selecĠie este cel prevăzut la subcapitolul 5.2.4 „Procedura de selecĠie”.

125 c Lucrări de construcĠii, refacere úi modernizare a infrastructurii de prevenire úi de
protecĠie împotriva inundaĠiilor
Obiective specifice
-

Diminuarea riscului úi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenĠei fenomenelor
naturale (inundaĠii, eroziunea solului etc.);
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-

Prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundaĠii a
zonelor rurale úi a terenurilor agricole úi silvice.
Diminuarea riscului incidenĠei fenomenelor naturale periculoase asupra pădurii.
Obiective operaĠionale

-

Construirea, refacerea úi modernizarea infrastructurii de prevenirea úi protecĠia împotriva
inundaĠiilor, în principal pentru protecĠia suprafeĠelor de teren agricol úi silvic.

Descrierea tipului de operaĠiuni
În cadrul acestei sub- măsuri sprijinul va fi acordat pentru:
a. construirea, extinderea infrastructurii pentru prevenirea úi protecĠia împotriva
inundaĠiilor;
b. refacerea úi/sau modernizarea infrastructurii pentru prevenirea úi protecĠia
împotriva inundaĠiilor;
c. lucrări de corectare a torenĠilor, situate în fondul funciar agricol úi/sau în fondul
forestier;
Descrierea tipului de beneficiari
a) Comune;
b) Administratorul fondului forestier de stat - Regia NaĠională a Pădurilor Romsilva,
persoană juridică care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, ce
funcĠionează pe bază de gestiune economică úi autonomie financiară.

Tipuri de investiĠii eligibile
Sprijinul prevăzut în cadrul acestei sub- măsuri va fi acordat pentru:
-

-

investiĠii în construcĠii pentru refacerea sistemului de diguri úi regularizări, corecĠie úi
amenajare a albiilor pâraielor;
construirea úi refacerea bazinelor de acumulare, a structurilor de oprire a scurgerilor de
apă;
investiĠii în reĠeaua de canale pentru menĠinerea capacităĠii de evacuare a apelor în exces
din incintele îndiguite;
reabilitarea prin investiĠii a unor stăvilare cu rol de atenuare a viiturilor úi de protecĠie a
terenurilor agricole din zona respectivă úi de protecĠie a zonelor rurale;
investiĠii pentru consolidarea terenurilor cu risc de alunecări de teren, de ex: ziduri de
sprijin, consolidări etc. ;
investiĠii în lucrări de desecare pentru eliminarea excesului de apă survenit în urma
inundaĠiilor úi de conducere a apei în emisari naturali, de ex: canale de evacuare, staĠii de
pompare etc.
investiĠii în lucrări de corectare a torenĠilor, situate în fond funciar agricol úi/sau în fondul
forestier - constând în construirea úi/sau modernizarea barajelor, digurilor, canalelor sau
alte asemenea lucrări.

Durata de realizare a unui proiect nu poate depăúi trei ani.
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Proiectul trebuie să se încadreze în priorităĠile propuse prin PUG - Planul de Urbanism General úi
Planurile de Amenajare a Teritoriului.
Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, incluzând studiu de
fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice úi/sau hidro-geologice, proiectele tehnice se
suportă din sprijinul acordat prin măsură úi nu pot depăúi 10% din valoarea eligibilă a
proiectului.
InvestiĠii neeligibile:
i.

InvestiĠiile de infrastructură de prevenire úi protectie împotriva inundaĠiilor care primesc
finanĠări din alte fonduri naĠionale úi/sau externe29.

ii.

InvestiĠiile pentru infrastructură de prevenire úi protectie împotriva inundaĠiilor
sprijinite prin măsura 125 „ÎmbunătăĠirea úi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea úi adaptarea agriculturii úi silviculturii” submăsurile a) úi b)

iii.

InvestiĠiile pentru refacerea infrastructurii sprijinite prin măsura 322 „Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătăĠirea serviciilor de bază pentru economia úi populaĠia rurală
úi punerea în valoare a moútenirii rurale” submăsura d).

iv.

Proiectele de infrastructură de prevenire úi protectie împotriva inundaĠiilor care nu
prezintă caracteristicile de calitate úi care nu sunt în conformitate cu Normativele de
proiectare;

Costuri neeligibile (lista indicativă):
i.
ii.

iii.
iv.

Costurile cu întreĠinerea, reparaĠiile úi exploatarea;
TVA-ul, cu excepĠia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real úi
definitiv suportat de către beneficiari, alĠii decât persoanele neimpozabile, conform
art. 71 (3) lit. a) din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005;
Comisioane bancare, costurile garanĠiilor úi cheltuieli similare;
Costuri de schimb valutar, taxe úi pierderi ocazionate de schimburile valutare
asociate contului Euro APDRP.

CondiĠiile minime pentru acordarea sprijinului:
CondiĠii generale
(i)
Proiectul se încadrează în priorităĠile propuse prin Planul de Urbanism General
(PUG), întocmit în conformitate cu Strategia naĠională de management al riscului la
inundaĠii pe termen mediu úi lung;
(ii)
Beneficiarii vor prezenta studiul de fezabilitate care va cuprinde úi elemente de calcul
ale eficienĠei economice úi impactul de mediu;
(iii)
Beneficiarii vor face dovada că au iniĠiat procedurile pentru obĠinerea avizelor úi
0$'5DUHFRQWUDFWDWHFX%,5'úLDOĠLILQDQĠDWRULvQGRPHQLXOLULJDĠLLORURVHULHGHSURJUDPHGHILQDQĠDUH0$'5SULQ$031'5YD

SXQH OD GLVSR]LĠLD $JHQĠLHL GH SOăĠL  OLVWD SURLHFWHORU ILQDQĠDWH GLQ DOWH VXUVH H[WHUQH DVIHO vQFkW Vă VH HYLWH GXEOD ILQDQĠDUH VDX
VXSUDSXQHUHDRELHFWLYHOHRUXQRUSURLHFWH$JHQĠLDGHSOăĠLYDYHULILFDvQDLQWHGHDSUREDUHDVSULMLQXOXLFăLQYHVWLĠLDSUHYă]XWăDVH
UHDOL]DvQFDGUXOSURLHFWXOXLQXEHQHILFLD]ăGHDOWăILQDQĠDUH
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(iv)

acordurilor conform legislaĠiei în vigoare, necesare realizării investiĠiei în cadrul
proiectului. Pentru toate tipurile de investiĠii, potenĠialii beneficiari trebuie să obĠină
acordul de mediu în conformitate cu legislaĠia naĠională. În anumite situaĠii
menĠionate în legislaĠie, acordul de mediu este însoĠit obligatoriu de studiul de impact
de mediu, aúa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR;
Beneficiarii trebuie să prezinte angajamentul că vor întreĠine úi/sau repara
infrastructura care beneficiază de sprijin.

CondiĠii specifice:
Pentru refacerea infrastructurii
(i)
InvestiĠiile vor fi realizate în vederea reconstruirii infrastructurii afectate de
inundaĠiile din anul 2010, pe teritoriul administrativ al localităĠilor rurale care au fost
afectate de inundaĠiile din anul 2010.
Pentru prevenire úi protecĠie
(i)
InvestiĠiile vor fi realizate pe teritoriul administrativ al localităĠilor rurale din zonele
cu risc la inundaĠii.
Criterii de selecĠie
Criteriile de selecĠie a proiectelor pentru refacerea infrastructurii de protecĠie împotriva
inundaĠiilor sunt următoarele:
(i)
(ii)

Gradul de afectare, calculat ca pondere a suprafeĠelor agricole úi/sau silvice afectate
de inundaĠiile din anul 2010 din suprafaĠă totală agricolă úi/sau silvică a comunei;
Proiecte care apără suprafeĠele agricole úi/sau silvice din cel puĠin două localităĠi
rurale.

Criteriile de selecĠie a proiectelor pentru prevenirea împotriva inundaĠiilor sunt următoarele:
i.
ii.

Clase de vulnerabilitate la inundaĠii stabilite la nivel de UAT;
Proiecte care apără suprafeĠele agricole úi/sau silvice din cel puĠin două localităĠi
rurale.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecĠie mai sus menĠionate.
Sistemul de selecĠie este cel prevăzut la subcapitolul 5.2.4 „Procedura de selecĠie”.

• Demarcarea cu Fondul Solidaritatea al Uniunii Europene
PNDR va susĠine comunele ce îúi propun investiĠii în infrastructura de prevenire a
inundaĠiilor, cu excepĠia acelora care depun documente în vederea decontării din Fondul
Solidaritatea al Uniunii Europene a cheltuielilor efectuate pentru repunerea în funcĠiune a
infrastructurii afectate de inundaĠiile din 2010.
AgenĠia de PlăĠi pentru Dezvoltare Rurală úi Pescuit úi Secretariatul General al
Guvernului care este autoritatea desemnată pentru gestionarea Fondului Solidaritatea al
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UE, vor asigura, printr-un protocol semnat între părĠi, un sistem comun de verificare în
vederea evitării dublei finanĠări, începând cu etapa de depunere a proiectelor.
Astfel comunele care úi-au asigurat finanĠarea úi au început lucrările pentru refacerea
infrastructurii de prevenire a inundaĠiilor, în vederea decontării acestora din Fondul
Solidaritatea, nu vor putea primi finanĠare din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală.
Tipul de sprijin
Sprijin public nerambursabil.
Beneficiarii acestei măsuri pot solicita AgenĠiei de plăĠi plata unui avans în cuantum de până la
20% din ajutorul public pentru investiĠii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind
acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurală din FEADR, iar plata este condiĠionată de
constituirea unei garanĠii bancare sau a unei garanĠii echivalente, corespunzătoare unui procent de
110% din valoarea avansului.
Pentru investiĠiile pentru care decizia de acordare a sprijinului este luată în anul 2009 sau 2010,
cuantumul avansului poate fi de până la 50 % din ajutorul public acordat, conform prevederilor
punctului 9, art.1 din Regulamentul (CE) nr.363/2009 de modificare a Regulamentul (CE)
nr.1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1968/2005 privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.
În cazul beneficiarilor publici, AgenĠia de plăĠi poate accepta beneficiarului drept garanĠie un
angajament scris, emis de către autoritatea ierarhic superioară, prin care aceasta se angajează la
plata sumei de garantare în cazul în care nu se îndeplinesc condiĠiile în care a fost acordat
avansul.
PotenĠialii beneficiari ai acestei măsuri au la dispoziĠie facilităĠile financiare conform pachetului
de acte normative pentru creditarea úi garantarea investiĠiilor, care este în vigoare până în anul
2009, în special pentru asigurarea cofinanĠării proiectelor realizate din fondul SAPARD, intitulat
Programul „Fermierul” care a constituit principalul instrument pentru creúterea absorbĠiei
fondurilor de pre-aderare. Aceste scheme de ajutor vor continua până la sfârúitul anului 2009
când îúi încetează existenĠa.
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri pentru operaĠiunile prevăzute la art. 36 din Tratatul de
Instituire a ComunităĠii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat în înĠelesul art.
87 (1) din Tratat, sau cu altă contribuĠie a statului membru, dacă o astfel de cumulare ar conduce
la depăúirea intensităĠii maxime a sprijinului stipulată de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.
Verificarea respectării intensităĠii maxime a ajutorului se va face înaintea semnării contractului de
finanĠare. 
În vederea evitării dublei finanĠări, AgenĠia de plăĠi va verifica înaintea semnării contractului de
finanĠare toate proiectele de investiĠii realizate în cadrul acestei măsuri úi care ar putea beneficia
de acelaúi tip de sprijin în cadrul altor măsuri din PNDR.

FinanĠare
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007-2013 este de :
Cost total:
666.558.520 Euro
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Cost public:

545.746.816 Euro din care:

-

7.169.427 Euro cheltuială publică (5.735.542 Euro FEADR) reprezintă alocarea finaciară
din PERE pentru proiecte ce vizează noile provocări.
- 62.500.000 Euro cheltuială publică (50.000.000 Euro FEADR) reprezintă alocarea
finaciară transferată din cadrul măsurii 122 „ÎmbunătăĠirea valorii economice a pădurii”
pentru finanĠarea proiectelor submăsurii 125 c) Lucrări de construcĠii, refacere úi
modernizare a infrastructurii de prevenire úi de protecĠie împotriva inundaĠiilor.
În fiecare sesiune de depunere a proiectelor, alocarea financiară se acordă distinct pentru cele trei
submăsuri.
Sprijinul public (comunitar úi naĠional) acordat în cadrul acestei măsuri este de:
•

100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiĠiile de utilitate publică care
deservesc întreaga comunitate.
Ajutorul public acordat pentru un proiect de investiĠie nu va putea depăúi 1.000.000
Euro/proiect privind irigaĠiile úi drumurile de exploataĠie în fond agricol, iar pentru
drumurile forestiere úi lucrările de corectare a torenĠilor, situate în fondul agricol úi
forestier, nu va putea depăúi 1.500.000 Euro/proiect.

•

75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiĠiile de utilitate publică, care
deservesc o parte din comunitate. În acest caz, ajutorul public acordat nu va putea depăúi
750.000 Euro/proiect.
Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE

Tipul de
indicator

Indicator
Numărul de acĠiuni sprijinite
ÎmpărĠite pe:
• tipul de acĠiune (căi de acces, alimentare cu energie,
managementul apei, consolidarea úi îmbunătăĠirea
terenurilor, altele)
• tipul de teren (agricol/forestier)

Realizare

Volumul total al investiĠiilor împărĠite pe (Euro):
666.558.520
•
•

Rezultat

ğinta
2007-2013
1667

tipul de acĠiune
tipul de teren
9 agricol

276.755.315

9 forestier

267.793.532

9 comasarea terenurilor (după 2012)

59.509.673

9 infrastructura de prevenire úi de protecĠie împotriva
inundaĠiilor
Creúterea valorii adăugate brute (mil. Euro)
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62.500.000
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Impact∗

Creúterea economică (mil. Euro)
din care contribuĠia măsurii 125
Creúterea productivităĠii muncii

2.483
19
Creútere anuală
cu 8%

Indicatori adiĠionali
Tipul de
indicator

Indicator
SuprafaĠa modernizată úi reabilitată:
• IrigaĠii - ha
• Drenaje – ha
• Combaterea eroziunii solului ha
• ProtecĠie împotriva inundaĠiilor ha

ğinta
2007-2013
395.000
120.000
60.000
40.000

Realizare
Lungimea drumurilor construite:
• Agricole - km
• Forestiere – km

740
2.010

Indicatori adiĠionali submăsura 125 c)
Tipul de
indicator
Realizare

∗

Indicator

•

ml (metri liniari) diguri refacute

•

ml (metri liniari) diguri nou construite

ğinta
2007-2013
145.000
43.550
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