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COMUNICAT DE PRESĂ 

privind începerea lucrărilor de împăduriri în cadrul ”Lunii Pădurii 2018” 

Proiect de reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate – obiectiv de investiții derulat 

prin Garda Forestieră Cluj, în calitate de Autoritate Contractantă 

 

 

 

Reprezentanții Gărzii Forestiere Cluj, în calitate de Autoritate Contractantă, au demarat azi, 

15 martie 2018, Proiectul de reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în 

Perimetrul de ameliorare  Budești-Fânațe, pe o suprafață de 41,07 ha, localizat pe raza Comunei 

Budești, județul Bistrița-Năsăud.  

Obiectivul este cuprins în lista de investiții a Gărzii Forestiere Cluj pe anul 2018 și este 

realizat din fonduri ale Ministerului Apelor și Pădurilor, licitația de adjudecare a lucrărilor fiind 

organizată conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

În cadrul proiectului se  vor planta cca 205 mii de puieți din diverse specii de arbori și 

arbuști și se vor realiza lucrări de împrejmuire cu gard de sârmă ghimpată, pe o lungime de 7,66 km, 

pentru protejarea plantației. 

Proiectul se va derula pe durata a 4 ani, iar împădurirea acestei suprafețe va contribui 

semnificativ la protecția solului, diminuarea intensității proceselor de degradare a terenurilor, 

ameliorarea progresivă a capacității de producție a acestor terenuri și redarea lor în circuitul 

economic, precum și la îmbunătățirea considerabilă a calității mediului înconjurător. 

Arătăm că în perioada 2012 – 2017 Garda Forestieră Cluj a mai derulat pe raza Comunei 

Budești un număr de trei proiecte de reconstrucție ecologică, pe o suprafață de cca 69 ha (Perimetrul 

Țagu – 20 ha, Perimetrul Țâgșor – 22 ha, Perimetrul Budești – 27 ha), zona fiind foarte deficitară în 

vegetație forestieră. 

Lucrările au fost demarate în prima zi a Lunii Pădurii, în data de azi, 15 martie 2018, ora 

10:00, cu participarea reprezentanților Autorității Contractante, Beneficiarului, Executantului 

lucrărilor, precum și ai oficialităților locale. 
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