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Activitatea Gărzii Forestiere Cluj în promovarea dosarelor privind Măsura 15 – 

Submăsura 15.1 - ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” 

                                                                

    

     În perioada 1 martie - 17 mai 2021, s-a desfășurat a 4-a sesiune de depunere a 

cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat din cadrul Măsurii 15 - “Servicii de 

silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”, Submăsura 15.1 - ”Plăți pentru 

angajamente de silvomediu”, cu o alocare financiară de 22,3 milioane de euro.  

 Măsura 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, 

Submasura 15.1-”Plăți pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul PNDR 2014-

2020, are următoarele scopuri: creşterea stabilității ecosistemelor forestiere și 

îmbunătățirea serviciilor de mediu oferite de acestea,  reducerea numărului de intervenții 

silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact 

redus asupra solului și acoperirea pierderilor de venit şi costurilor suplimentare suportate 

de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă 

de 5 ani. 

     Pe baza acordului de delegare încheiat între AFIR (Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale), Gărzile Forestiere și APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură), în cadrul acestei sesiuni, au fost depuse la Garda Forestieră Cluj, pentru 

verificare si avizare, un număr de 76 dosare tehnice, beneficiari fiind deținători de păduri 

precum: U.A.T-uri, persoane juridice (composesorate, parohii, școli etc) și persoane 

fizice.     

Din cele 76 de dosare depuse, au fost avizate și transmise la APIA un număr de 75 

dosare, pentru o suprafață de pădure de 80.406 ha, din care: 

                          - în județul Alba: 14 beneficiari, suprafața 12771 ha; 

                     - în județul Bistrița-Năsăud: 17 beneficiari, suprafața 44191 ha; 

                     - în județul Cluj: 32 beneficiari, suprafața 18799 ha; 

                     - în județul Maramureș: 12 beneficiari, suprafața 4645 ha; 



       În sesiunile anterioare, respectiv în anii 2019 - 2020, au fost verificate  și avizate un 

număr de 154 dosare tehnice, dintre care au fost declarate eligibile  142 dosare, pentru o 

suprafață de 184.229 ha de pădure, pentru care Garda Forestieră Cluj efectuează 

verificări privind respectarea cerințelor asumate de beneficiari pentru perioada celor 5 

ani de angajament. 

      De asemenea, se estimează un numar de aproximativ 220 beneficiari eligibili, cu o 

suprafață angajată de cca 265 mii hectare de pădure și o valoare a sprijinului de cca 30 

milioane euro, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din valoarea angajamentelor 

încheiate la nivelul întregii țări. 
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