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REFERAT DE APROBARE 

 

Proiect de Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de 

îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, 

reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor 

 

 

Programul Naţional de Acţiune pentru combaterea secetei, degradării terenurilor şi 

deşertificării a fost adoptat cu începere din anul 2000 şi reactualizat periodic. Împădurirea 

terenurilor degradate este prioritară în cadrul acestui program, căutându-se soluţii optime 

pentru rezolvarea problemei deşertificării anumitor terenuri (ameliorarea prin lucrări de 

împădurire, în vederea protejării solului, a refacerii echilibrului hidrologic şi a îmbunătăţirii 

condiţiilor de mediu). 

Astfel, prin H.G. nr. 474/2004 s-a înfiinţat şi organizat Comitetul Naţional pentru 

Combaterea Secetei, a Degradării Terenurilor şi a Deşertificării, comitet ce coordonează 

elaborarea şi aplicarea strategiei naţionale de combatere a fenomenelor de degradare a 

terenurilor, de secetă şi deşertificare, asigurând corelarea acesteia cu obiectivele strategiei 

naţionale de dezvoltare durabilă. 

Obiectivul cheie al strategiei naţionale îl constituie împădurirea terenurilor degradate, 

ce are un impact pozitiv asupra stopării eroziunii şi echilibrării utilizării terenurilor la nivel 

local şi regional.  

Direcţiile relevante din strategie pun accent pe asigurarea integrităţii si dezvoltarea 

fondului forestier, precum şi extinderea suprafeţei terenurilor cu vegetaţie forestieră 

(sprijinirea sub raport tehnic si cu material de împădurire a acţiunii de creare de păduri în 

zonele deficitare in vegetaţie forestieră; acordarea de compensaţii financiare sau materiale; 

extinderea suprafeţei pădurilor si altor categorii de vegetaţie forestieră, inclusiv pe terenurile 

degradate, din afara fondului forestier; sprijin pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere scoase 

din circuitul agricol, conform cu principiile unei agriculturi durabile). 

România se confruntă în ultima perioadă cu fenomene frecvente de secetă persistentă 

şi temperaturi ridicate, context în care se prefigurează mutaţii severe în comportamentul 

climei. Este vorba, după cum spun specialiştii, de comprimarea anotimpurilor: veri tot mai 
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uscate şi fierbinţi, precipitaţii în timpul iernii din ce în ce mai slabe. Pe fondul încălzirii 

globale apar tot mai des perioade scurte cu precipitaţii intense (ploi, ninsori) cu efecte de 

calamitare a ecosistemelor naturale şi agricole. Aceste transformări climatice conduc la 

instalarea proceselor specifice intensificării secetei şi manifestării deşertificării. 

Având în vedere importanţa obiectivului de împădurire, cadrul legislativ a fost 

completat cu Legea nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate, ce 

are ca obiectiv terenurile degradate, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate 

prin lucrări de împădurire, în vederea protejării solului, a refacerii echilibrului hidrologic şi 

a îmbunătăţirii condiţiilor de mediu. 

În vederea obținerii unor rezultate optime în ceea ce privește procesul de împădurire, 

este necesară colaborarea mai multor instituții și entități care își desfășoară activitatea în 

domeniul protecției mediului și silvicultură. 

Administraţia Fondului pentru Mediu, instituţie care răspunde de gestionarea 

Fondului pentru mediu și asigură finanţarea programelor de protecţie a mediului în baza art. 

13 din Ordonanţă de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în funcţie de 

obiectivele urmărite, priorităţile stabilite la nivel naţional și disponibilitățile financiare 

anuale, deschide sesiuni de depunere a dosarelor de finanţare în cadrul Programului de 

îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia 

ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor 

 Ghidul de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 

împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a 

pădurilor constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale 

privind derularea programului. Derularea programului se iniţiază prin Ordin al ministrului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor de aprobare a ghidului de finanţare. În cadrul acestui ghid se 

regăsesc toate documentele solicitate, precum şi criteriile de analiză de către o comisie din 

cadrul instituţiei constituită pentru acel program, urmând să fie implementate numai 

proiectele aprobate.  

Finanțarea Programului se face în baza contractelor multianuale încheiate în limita 

creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de 

venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, 

aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

 Față de considerentele prezentate și ținând seama de importanța Programului de 

îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, 
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reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor la nivel naţional, de scopul 

şi obiectivele programului, vă rugăm să aprobați prezentul proiect de Ordin pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 

împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a 

pădurilor. 

 

   Cu deosebită consideraţie, 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Adrian GEARÂP 
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