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COMUNICAT DE PRESĂ

Clarificări ref. la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin
împădurirea terenurilor agricole degradate, reconstruc ția ecologică
și gospodărirea durabilă a pădurilor

Administrația Fondului pentru Mediu depune eforturi pentru urgentarea
procedurilor de implementare a proiectelor ce vizează împădurirea terenurilor
degradate, întreprinzând demersuri în acest sens, inclusiv prin organizarea unor
întâlniri la sediul AFM cu reprezentații Asociației Profesionale a Prestatorilor de
Servicii în Silvicultură din România, în calitate de executanți ai lucrărilor de
împădurire și cu BENEFICIARII contractelor - unitățile administrativteritoriale.
Precizăm faptul că documentele depuse în vederea obținerii finanțării de
cele mai multe ori sunt neconforme sau incomplete. Acest lucru se datoreaz ă
faptului că primăriile nu au specialiști care să pregătească toate documentele,
conform ghidurilor de finanțare aferente și a legislației aplicabile. Sunt multe
neconcordanțe și neclarități și, de aici, și întârzieri la plata cererilor de tragere.
În vederea soluționării cerințelor Asociației Profesionale a Prestatorilor de
Servicii în Silvicultură din România, atragem atenția atât beneficiarilor, cât și
prestatorilor, că este imperios necesară depunerea diligențelor pentru întocmirea
responsabilă a cererilor de tragere, astfel încât activitatea de implementare a
proiectelor aflate în derulare să fie eficientă. Precizăm că cererile de tragere nu
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vor fi finanțate dacă nu sunt complete, conforme, corecte și legal întocmite,
conform ghidurilor de finanțare aferente și legislației în vigoare.
Toate aspectele mai sus menționate evidențiază clar faptul că nu există un
blocaj în implementarea proiectelor și că anumite întârzieri sunt inerente, ținând
cont și de numărul mic de personal și de documentațiile defectuoase depuse de
către beneficiari la Administrația Fondului pentru Mediu. Această problemă
urmează a fi remediată, ținând cont de creșterea capacității instituționale a AFM
în vederea administrării și gestionării programelor, structura organizatorică a
instituției fiind suplimentată prin H.G. 819/02.11.2016 cu un număr de 33 de
posturi.
Pentru clarificarea aspectelor semnalate, la propunerea președintelui
AFM, Mihai Alexandru Moia, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana
Pașca Palmer, va dispune Corpului de Control al Ministrului s ă efectueze
verificări în ceea ce privește derularea acestui program.

Biroul Comunicare
Administrația Fondului pentru Mediu
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