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ORDONANTA DE URGENTA Nr. 35
pentru aprobarea masurilor necesare realizarii campaniei 

nationale de impadurire si reimpadurire prevazute 
in Planul national de redresare si rezilienta

   Avand in vedere ca, pana la sfarsitul anului 2023, Romania are obligatia sa 
realizeze lucrari de impadurire si reimpadurire pe o suprafata de 25.000 ha, iar in 
perioada 2024-2026 are obligatia sa realizeze alte 31.000 ha de lucrari de 
impadurire si reimpadurire, in conformitate cu prevederile Planului national de 
redresare si rezilienta (PNRR),
   tinand cont ca in perioada 1990-2020 s-au realizat lucrari de impaduriri la nivel 
national pe o suprafata de 387.000 ha, din care, in vederea cresterii suprafetelor 
de padure, s-au realizat 47.000 ha de impaduriri pe terenuri degradate si perdele 
forestiere de protectie, iar in ultimii ani suprafetele de terenuri agricole 
degradate impadurite au scazut constant, de la 2.355 ha in anul 2014 la mai putin de 
200 ha in anul 2020,
   luand in considerare necesitatea cresterii suprafetei ocupate cu vegetatie 
forestiera, in principal, pentru reabilitarea unor zone puternic afectate de 
fenomenele de eroziune de suprafata si eoliana, ca urmare a restrangerii sub 
limitele acceptabile a suprafetei ocupate de vegetatie forestiera,
   apreciind ca majorarea suprafetelor de terenuri acoperite cu vegetatie forestiera 
contribuie semnificativ la diminuarea efectului schimbarilor climatice, dar si la 
adaptarea la acestea, prin sporirea stocarii carbonului pe termen lung in structuri 
forestiere si echilibrarea bilantului national al emisiilor de gaze cu efect de 
sera,
   avand in vedere tintele privind suprafetele ce trebuie impadurite, precum si 
faptul ca lucrarile de impadurire se realizeaza doar primavara si toamna in perioade 
relativ scurte de timp, iar pregatirea in vederea realizarii plantatiilor necesita 
durate mari, respectiv realizarea proiectului de impadurire care cuprinde analize de 
sol, cartari ale terenului, masuratori cadastrale si altele asemenea,
   necesitatea adoptarii prezentului act normativ in regim de urgenta este 
determinata si de faptul ca pentru realizarea lucrarilor de impaduriri s-au elaborat 
doua scheme de ajutor de stat care au fost transmise la prenotificare Comisiei 
Europene, pentru aprobare, iar dupa primirea deciziei favorabile este necesara 
adoptarea cadrului legal, astfel incat sa se poata realiza lucrari de impaduriri 
incepand cu anul 2022.
   Avand in vedere ritmul scazut de impadurire a terenurilor din afara fondului 
forestier national, respectiv mai putin de 200 ha in anul 2020, si necesitatea 
cresterii suprafetelor acoperite cu vegetatie forestiera in vederea realizarii 
obiectivelor din Planul national de redresare si rezilienta, este obligatorie 
realizarea unor interventii legislative care sa simplifice procedurile de impadurire 
a terenurilor din afara fondului forestier national.
   Considerand ca neadoptarea prezentului act normativ in regim de urgenta implica: 
amanarea corectarii cadrului juridic existent si implicit ratarea perioadei optime 
de impadurire din primavara si pregatirea campaniei de toamna, precum si blocarea 
impaduririi terenurilor din afara fondului forestier national, care vor conduce la 
extinderea fenomenelor de torentializare si la aparitia unor puternice degradari ale 
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terenurilor, prin erodari si alunecari, asociate si cu alti factori perturbatori in 
zonele de deal, iar in regiunile de campie, aparitia secetelor frecvente si 
prelungite, a fenomenelor de desertificare cu efecte negative asupra productiei 
agricole si asupra conditiilor generale de mediu si de viata si, implicit, la 
nerealizarea obiectivelor de impadurire si reimpadurire inscrise in Planul national 
de redresare si rezilienta,
   in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si 
constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi 
amanata,
   in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   Art. 1. - (1) Fondurile aprobate pentru impadurire si reimpadurire in Planul 
national de redresare si rezilienta se utilizeaza pentru finantarea urmatoarelor 
categorii de servicii si lucrari:
   a) intocmirea proiectelor, precum si efectuarea lucrarilor de impadurire si de 
intretinere a plantatiilor realizate pe terenurile agricole din categoriile de 
folosinta teren arabil, pajisti permanente si culturi permanente, la solicitarea 
persoanelor fizice si juridice, precum si a unitatilor administrativ-teritoriale;
   b) intocmirea documentatiilor tehnico-economice, precum si efectuarea lucrarilor 
de impadurire si de intretinere a plantatiilor realizate pe terenuri degradate, apte 
pentru impadurire, constituite in perimetre de ameliorare, conform prevederilor 
Legii nr. 100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate, cu modificarile 
ulterioare;
   c) refacerea potentialului forestier prin impadurirea terenurilor situate in 
fondul forestier national, care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene 
meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamitati naturale, de 
infestari ale plantelor cu organisme daunatoare si de evenimente catastrofale, 
precum si intretinerea plantatiilor, la solicitarea persoanelor fizice si juridice, 
precum si a unitatilor administrativ-teritoriale;
   d) intocmirea documentatiilor tehnico-economice, precum si efectuarea lucrarilor 
de instalare a perdelelor forestiere de protectie si de intretinere a plantatiilor, 
conform prevederilor Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Schemele de ajutor de stat pentru finantarea lucrarilor prevazute la alin. 
(1) lit. a) si c) se aproba prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor, 
in termen de maximum 90 de zile de la primirea deciziei favorabile a Comisiei 
Europene pentru acordarea ajutoarelor de stat, care se publica in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I.
   (3) Pe baza schemelor prevazute la alin. (2), autoritatea publica centrala pentru 
protectia mediului elaboreaza ghiduri de finantare, care cuprind si drepturile si 
obligatiile beneficiarilor finantarii acordate, aprobate prin ordin al ministrului 
mediului, apelor si padurilor in termen de maximum 60 de zile de la publicarea 
schemelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (4) Prin ghidurile prevazute la alin. (3) se reglementeaza modul de solicitare a 
finantarii, elaborarea proiectelor, realizarea lucrarilor de impadurire sau 
reimpadurire, receptia lucrarilor executate si decontarea lucrarilor, astfel:
   a) in toate cazurile, receptionarea lucrarilor efectuate se va realiza prin 
Garzile forestiere, pentru terenurile situate in raza teritoriala de competenta, 
potrivit Regulamentului de organizare si functionare al Garzilor forestiere, aprobat 
prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 456/2016;
   b) plata lucrarilor prevazute la alin. (1) lit. a) se efectueaza prin acordarea 
unor prime anuale fixe, pentru detinatorii de terenuri agricole, care reprezinta 
costul mediu al lucrarilor prevazute in proiect pentru fiecare an, stabilite prin 
schema de ajutor de stat prevazuta la alin. (2);
   c) plata lucrarilor in cazul prevazut la alin. (1) lit. b)-d) acopera costul 
serviciilor, materialelor si lucrarilor la nivelul prevazut in devizul general al 
obiectivelor de investitii, care au fost realizate si receptionate;
   d) pentru terenurile aflate in proprietatea statului, decontarea lucrarilor se 
efectueaza la nivelul prevazut in devizul general al obiectivelor de investitii 
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pentru toate tipurile de servicii si lucrari prevazute la alin. (1) lit. b)-d), care 
au fost realizate si receptionate.

Art. 2. - Dupa epuizarea fondurilor alocate prin Planul national de redresare si 
rezilienta pentru finantarea serviciilor si lucrarilor prevazute la art. 1 alin. 
(1), prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3) lit. g) si ale art. 13 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata 
cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, finantarea acestora se asigura din Fondul pentru mediu, din veniturile 
rezultate din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, prevazute 
la art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finantelor, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu 
efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata prin Legea 
nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 3. - (1) Pentru persoanele fizice si juridice, precum si pentru unitatile 
administrativ-teritoriale, pe ale caror terenuri se realizeaza serviciile si 
lucrarile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b), se acorda suplimentar o prima 
anuala, denumita prima de sechestrare forestiera, care reprezinta valoarea 
carbonului stocat in biomasa de catre o plantatie forestiera de la infiintare si 
pana la varsta de 20 de ani.
   (2) Prima anuala prevazuta la alin. (1) se acorda in ultimul trimestru al 
fiecarui an, incepand cu anul receptionarii lucrarilor de plantare, in cuantum de 
456 euro/an/ha, pentru o perioada de 20 de ani, la cursul Bancii Nationale a 
Romaniei de la data de 1 ianuarie a anului in care se acorda, in baza unui raport 
care confirma existenta plantatiei realizate, intocmit de catre garda forestiera 
competenta teritorial.
   (3) Prima anuala prevazuta la alin. (1) se finanteaza din Fondul pentru mediu, 
din veniturile prevazute la art. 2, iar dupa epuizarea acestora, de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, in limita sumelor 
aprobate prin legea bugetara anuala.
   (4) Ghidul de finantare pentru acordarea primei anuale prevazute la alin. (1) se 
aproba prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor, in termen de 60 de 
zile de la intrarea in vigoare a schemelor de ajutor de stat pentru finantarea 
lucrarilor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) si c) si se publica in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I.
  Art. 4. - (1) Lucrarile si serviciile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b)-d), 
realizate si receptionate incepand cu data de 1 februarie 2020, se deconteaza din 
fondurile aprobate pentru impadurire si reimpadurire in Planul national de redresare 
si rezilienta, dupa cum urmeaza:
   a) catre autoritatile contractante, respectiv Regia Nationala a Padurilor -
Romsilva pentru terenurile proprietate publica a statului pe care le administreaza, 
si Garzile forestiere pentru celelalte categorii de terenuri, la nivelul 
cheltuielilor efectuate pentru lucrarile si serviciile realizate si receptionate 
prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b) si d), prin bugetul Ministerului Mediului, 
Apelor si Padurilor;
   b) catre administratorul terenurilor proprietate a statului sau catre persoanele 
fizice sau juridice, precum si catre unitatile administrativ-teritoriale care detin 
terenul forestier, la nivelul cheltuielilor efectuate pentru lucrarile si serviciile 
realizate si receptionate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c), prin bugetul 
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.
   (2) Decontarea lucrarilor si serviciilor prevazute la alin. (1) se realizeaza cu 
respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) si alin. (5) lit. a) din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de 
redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului 
national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si 
rezilienta, cu indeplinirea conditiilor din descrierea tintelor din anexa la CID si 
realizarea acestora in conditii de legalitate, regularitate si conformitate in 
raport cu dispozitiile nationale si/sau europene.
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 Art. 5. - Sumele necesare decontarii lucrarilor si serviciilor care indeplinesc 
conditiile prevazute la art. 1 si 2, aferente terenurilor aflate in proprietatea 
publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale sau in proprietatea 
privata a persoanelor fizice si juridice, se includ in bugetul autoritatii publice 
centrale pentru protectia mediului si se deconteaza potrivit prevederilor art. 37 
alin. (3) si alin. (5) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2021.

 Art. 6. - (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului 
monitorizeaza permanent implementarea obiectivelor de impadurire si reimpadurire 
prevazute in Planul national de redresare si rezilienta.
   (2) In cazul existentei unor nereguli in utilizarea fondurilor acordate in baza 
prezentei ordonante de urgenta, modalitatea de recuperare a sumelor de la 
beneficiari se regaseste in ghidurile de finantare prevazute la art. 1 alin. (3) si 
se va realiza potrivit prevederilor cap. VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 124/2021.

 Art. 7. - Modul de utilizare a sumelor rezultate din veniturile obtinute din 
vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, prevazute la art. 2, se 
raporteaza potrivit art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
115/2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCA

                       Contrasemneaza:
                         Viceprim-ministru,

                         Kelemen Hunor
                      Ministrul mediului, apelor si padurilor,

                         Tánczos Barna
                        Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,

                         Adrian-Ionut Chesnoiu
                           Ministrul finantelor,

                         Adrian Caciu
                        Ministrul investitiilor si proiectelor europene,

                          Dan Vilceanu

   Bucuresti, 6 aprilie 2022.
   Nr. 35.
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