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1 122 01 12 6 06 00001 2012 5 2

DOTARE CU ECHIPAMENTE 
FORESTIERE SPECIFICE A 

PEPINIEREI SILHOASA, COM. 
LUNCA ILVEI, JUD. BISTRITA 

NASAUD

COMUNA 
LUNCA ILVEI

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras LUNCA 
ILVEI Sat LUNCA 

ILVEI
- - - - - - 207.690 124.614 83.076 124.614

Prin proiect solicitantul doreste achizitionarea de masini si utilaje necesare lucrarilor din 
pepiniera, proiectul fiind o modernizare prin achizitie de utilaje.  Prin proiect se propune 
achizitionarea de utilaje si echipamente destinate:
- efectuarii de lucrari in pepiniera Silhoasa (181.650euro) - 94% din investitia de baza
- efectuarii lucrarilor de ingrijire in arborete tinere (13.060 euro) - 6% din investitia de baza
Modernizarea pepinierei Silhoasa prin achizitionarea unor noi dotari specifice nu se 
incadreaza in obiectivul specific al masurii "Producerea de puieti forestieri de calitate pentru 
nevoile proprii prin înfiintarea de pepiniere când sunt necesare lucrări de împădurire în 
proprietatea forestieră".  EG 3, EG 7 - Productia anuala de puieti care se realizeaza in prezent 
in cadrul pepinierei Silhoasa este de peste 1 milion de puieti forestieri. Conform 
Amenajamentelor silvice in vigoare, a precizarilor din MJ, rezulta ca necesarul decenal de 
puieti forestieri pentru fondul forestier al solicitantului este de 481.400 buc, respectiv rezulta o 
medie de 48.140 puieti/an. Aceasta valoare reprezinta cca 1,2 % din productia anuala actuala 
a pepinierei Silhoasa.
Din doc. 13 nu rezulta mentiunea că urmare a implementării proiectului, costurile de 
administrare sau ale serviciilor silvice pentru beneficiar vor fi diminuate.  Intrucat 94% din 
investitia de baza nu este incadrata in mod corespunzator in cadrul bugetului, iar cererea de 
finantare este neeligibila nu s-a putut completa matricea de verificare a bugetului indicativ si 
nici planul financiar.  Cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente destinate 
efectuarii de lucrari in pepiniera Silhoasa in valoare de 181.650 euro reprezinta 94% din 
investitia de baza si sunt neeligibile intrucat aceasta investitie (modernizarea pepinierei 
existente prin achizitia de utilaje si echipamente specifice) nu corespunde obiectivelor masurii 
122. Din acest motiv, cheltuielile aferente cap. 3 nu se mai incadreaza in limitele eligibile.  
Tinand cont de precizarile privind bugetul indicativ, rezulta ca planul financiar nu este corect 
completat. Proiectul este neeligibil intrucat 94% din investitia de baza este neeligibila.  
Proiectul este neeligibil intrucat investitia nu respecta obiectivul specific al masurii, 94% din 
investitia de baza este neeligibila.
Producţia de puieti forestieri realizată dupa finalizarea investiţiei nu este utilizată majoritar în 
fondul forestier al solicitantului.  
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ACHIZITIOANAREA DE 
ECHIPAMENTE SI MASINI 
NECESARE LUCRARILOR 

CUPRINSE IN PLANURILE DE 
AMENAJARE PENTRU 

IMBUNATATIREA VALORII 
ECONOMICE A PADURII A 

COMPOSESORATULUI TUSNAD, 
JUDETUL HARGHITA 

COMPOSESOR
AT TUSNAD HARGHITA Comuna/Oras 

TUSNAD Sat TUSNAD - - - - - - 405.038 243.022 162.016 367.636

Prin formularul E3.4 am solicitat document privind capacitatea si sursele de 
cofinantareale proiectuluipentru partea de cofinantare privata din totalul valorii 
eligibile.Documentul solicitat nu fost prezentat.  Prin formularul E3.4 am solicitat 
clarificarea neconcordantei dintre CF , MJ si Amenajament silvic privind suprafata pe 
care se vor efectua lucrari silvice. 
Clarificarile solicitate nu au fost prezentate.

Deasemenea am solicitat compararea tehnica a echipamentelor cu volumul si 
suprafata care urmeaza sa fie extrase si parcurse conform amenajamentului silvic. 
Documentele solicitate nu au fost prezentate. 

Prin formularul E3.4 am solicitat furnizarea de oferte de pret pentru bunurile si 
serviciile se depasesc 10000 Euro.Documentele solicitate nu au fost prezentate de 
catre solicitant. 
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