
Informaţii furnizate de statele membre privind ajutorul de stat, acordat în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 
87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum a 
fost modificat prin Regulamentele (CE) nr. 364/2004, (CE) nr. 1857/2006 şi (CE) nr. 1976/2006

  
Text cu relevanţă pentru SEE 

 
Nr. înregistrare XS28/08 
Statul membru ROMANIA 
Regiunea Toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei  
Denumirea schemei de 
ajutor sau denumirea 
întreprinderii care 
beneficiază de ajutorul 
individual 

Stimularea  microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a 
produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase 

Temeiul legal Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - prevederile art. 28 – Creşterea 
valorii adaugate pentru produsele agricole şi forestiere din Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 1698/20051, privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 

Cheltuielile anuale 
prevăzute în cadrul 
schemei de ajutor sau 
valoarea totală a 
ajutorului individual 
acordat întreprinderii 
beneficiare 

110.000.000 Euro 

Intensitatea maximă a 
ajutoarelor 

- 40 % din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează 
în regiunea Bucureşti-Ilfov 
- 50 % din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează 
în celelalte şapte regiuni de dezvoltare 

Data punerii în 
aplicare 

30.03.2008  

Durata schemei de 
ajutor sau a ajutorului 
individual 

31.12.2008 

Obiectivul ajutorului Ajutor pentru investitii acordat microintreprinderilor  
Sectoarele economice 
în cauză 

Din domeniul produselor forestiere:  
a) Valorificarea produselor lemnoase: 

1. recoltarea, fasonarea, sortarea şi transportul arborilor 
2. producerea de cherestea, inclusiv lemn taiat subţire 
3. uscarea lemnului 
4. impregnarea sau tratarea chimica a lemnului, cu conservanti si alte 

materiale 
5. colectarea talaşului, a rumeguşului, aşchiilor şi altor fragmente de lemn 
6. ambalarea şi balotarea produselor şi subproduselor din lemn 
7. producerea de articole pentru ardere prin procesarea biomasei rezultată 

din prelucrarea primară a arborilor recoltati 
8. recoltarea şi prelucrarea arborilor/arbuştilor forestieri din culturi 

bioenergetice 
b) Valorificarea produselor nelemnoase 

1. Colectarea, sortarea, ambalarea şi depozitarea temporară, în vederea 
comercializării, a ciupercilor de pădure, a fructelor de pădure şi a altor 
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produse naturale provenite din flora spontană forestieră (lac, răşini, 
balsamuri, păr vegetal, iarbă, seminţe forestiere, muşchi, licheni, plante 
medicinale, flori şi frunze cu calităţi aromo-terapeutice) 

Denumirea şi adresa 
autorităţii responsabile 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Direcţia Generală 
Management Fond Forestier, Funciar şi Cinegetic 
Bucureşti, B-dul Carol I nr. 24, sector 3 
Telefon:   0040-21- 30.78.801       Fax:      3079803                   

Diverse Schema de ajutor pune în aplicare măsura 123 Creşterea valorii adaugate 
pentru produsele agricole şi forestiere din Axa 1 din cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală a României 2007 – 2013, finanţat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală conform Regulamentului 
Consiliului (CE) nr. 1698/20052 
 
Textul prezentei scheme de ajutor de stat pentru microîntreprinderi este 
publicat integral pe pagina web a MADR, la adresa 
http://www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/schema_ajutor_de_stat_microin
treprinderi_paduri.pdf 
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