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INFORMARE
In data de 27 noiembrie a.c. a avut loc la Bruxelles, reuniunea bilaterală a secretarului de stat
din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, Istrate Ștețco, cu directorul general adjunct al Direcției
Generale Agricultură din cadrul Comisiei Europene (DG AGRI), Mihail Dumitru. Din partea română au
mai participat Dan Achim, director în cadrul Direcției Paduri si Dezvoltare Forestiera, Diana Antoaneta
Gorun, consilier în cadrul Direcției Afaceri Europene si Relații Internaționale, Gabriel Stanciu, vicepreședintele Asociației Administratorilor de Păduri din România și Alina Boldea, responsabil mediu din
Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană. Din partea Comisiei Europene au
mai participat doamna Mihaela Luca, responsabil pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală
(PNDR) al României, doamna Claudia Mureșan, ofițer de legătură responsabil pentru managementul
apei și agricultură și domnul Tamas Szedlak, ofiter de legătură responsabil păduri, în vederea discutării
unor aspecte privind compensațiile care se pot oferi din fonduri UE proprietarilor de păduri din zone
protejate.
Discutiile s-au axat pe prevederile din Reg.(UE) 1305/2013 Art.30, respectiv despre sprijinul
aferent masurii ”Plati Natura 2000 si plati legate de Directiva – cadru privind apa”, cu detaliere pe
alin.(2) unde se specifica categoriile de beneficiari ai masurii, si prevederea expresa” In cazuri
justificate corespunzator, sprijinul poate fi acordat si altor gestionari de terenuri”.
S-a aratat ca ocoalele silvice de regim care administreaza paduri apartinand UAT-urilor
functioneaza conform unor „intreprinderi”, inscriindu-se in definitia data „altor gestionari de
terenuri” in legislatia europeana, fiind astfel beneficiari eligibili ai acestei masuri.
S-a punctat faptul ca mai sunt 3 state membre UE care au implementat aceasta Masura prin
PNDR-ul propriu, tratand UAT-urile ca beneficiari eligibili.
Masura se adreseaza numai terenurilor (agricole si forestiere) afectate de restrictii din cadrul
siturilor Natura 2000
In final, s-a concluzionat ca trebuie lucrat la Fisa Masurii, la justificarea corespunzatoare a
eligibilitatii ocoalelor silvice, la modalitatea de calcul al cuantumului compensatiei in functie de
gradul de restrictie, etc.
Prin OM comun s-a constituit un grup de lucru interministerial (mediu + agricultura + paduri) si
avem promisiunea ca AAP-ul va fi cooptat la lucrari.
Doamne ajuta!
Vicepresedinte AAP: ing. Gabriel Stanciu

