
R O M Â N I A  
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Nr.1717 din 15.06.2020. 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic si  depunerea Cererii de sprijin pentru accesarea 

schemei de ajutor de stat  Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferentă 

Măsurii 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, Submasura 15.1 – 

“Plati pentru angajamente de silvomediu” 
 

         Consiliul Local al Comunei Tiream, intrunit in sedinta ordinară din data de ........ 2020; 
          Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Tiream, în calitate de iniţiator, înregistrată sub 

nr.1716/15.06.2020, raportul de specialitate al compartimentului de resort ,înregistrat sub nr.1736/17.06.2020, 

avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local  al comunei Tiream,intocmite în temeiul art. 136 alin.8 

din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  

În baza dispoziţiilor Ordinului Ministrului Agriculturii nr. 495/01.10.2019 privind aprobarea Ghidului 

solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea 

padurilor”, aferenta Masurii 15, submasura 15.1 „Plati pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020 

sesiunea 3/2020, 

Având in vedere Adresa nr. 1931/8.05.2020 a Ocolului Silvic Asociatia Salcâmul Ciumești, inregistrata la 

Primaria comunei Tiream sub nr. 1687/12.06.202; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor  art. 129 alin(.2), lit.b), alin.4 lit. g), art.139 alin.(3), lit.g), art. 196 alin.1 lit.a) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.-  Se aproba instrumentarea dosarului tehnic de către Ocolul Silvic Asociatia Salcâmul 

Ciumești pentru accesarea schemei de ajutor de stat Servicii de silvomediu, servicii climatice şi 

conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi 

conservarea pădurilor”, Submasura 15.1 – “Plati pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 

2020. 

Art.2. Se aproba depunerea de către Comuna Tiream a cererii de sprijin pentru accesarea schemei 

de ajutor de stat Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 

15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, Submasura 15.1 – “Plati 

pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020. 

Art.3. Se imputerniceste domnul Tar Nicolae primarul Comunei Tiream, să semneze Cererea de 

sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat , să depună atasat acesteia  documentele justificative 

necesare, să rezolve toate notificările primite de la APIA, să semneze angajamentele pe toată perioada de 

derulare a programului și să contribuie la clarificarea tuturor aspectelor ce ar putea interveni in derularea 

proiectului. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Tiream, 

judetul Satu Mare. 
            Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului general , primarului comunei Tiream, 

Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare,  APIA Satu Mare, Ocolul Silvic Asociatia Salcâmul Ciumești ,se publică  

pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei.     

                                                                                                        

                                                  Tiream, la 15 iunie 2020 
 

                             Iniţiator proiect                                                        Avizat  pentru legalitate, 

                                  PRIMAR ,                                                             Secretar general UAT  Tiream                                                       

                               dl. Nicolae  TAR                                                            jr.Maria GRIGORAŞ 
 

Red./Tehn.G.M.                                                                                                                                                                                                      
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REFERAT DE APROBARE 

 privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic si  depunerea Cererii de sprijin pentru 

accesarea schemei de ajutor de stat  Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, 

aferentă Măsurii 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, Submasura 

15.1 – “Plati pentru angajamente de silvomediu” 

 
În baza dispoziţiilor Ordinului Ministrului Agriculturii nr. 495/01.10.2019 privind aprobarea Ghidului 

solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea 

padurilor”, aferenta Masurii 15, submasura 15.1 „Plati pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020 

sesiunea 3/2020, 

Prin PNDR 2014–2020, document aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia 

C(2015)3508/26.05.2015, cu modificările ulterioare, s-a avut în vedere îmbunătățirea echilibrului dintre dezvoltarea 

economică și utilizarea durabilă a resurselor naturale.  

În ceea ce privește FFN, gestionarea durabilă a acestuia este asigurată prin cadrul de administrare creat în 

România, respectiv zonarea funcțională a pădurilor și administrarea acestora prin ocoale silvice în baza 

amenajamentelor silvice.  

Cu toate acestea, caracterul intensiv al lucrărilor silvotehnice aplicate, reflectat prin numărul mare de 

intervenții și utilizarea la scară largă a echipamentelor mecanizate, creează premiza afectării mediului natural al 

pădurii, contribuind la afectarea diversității biologice, eroziunea solului, creșterea emisiilor de GES etc.  

Introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a submăsurii 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” a avut 

ca scop reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a 

lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare 

care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislației naționale în domeniul gestionării 

pădurilor.  

Submăsura 15.1 este încadrată la domeniile de intervenție 4A Refacerea, conservarea și dezvoltarea 

biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice și în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor 

europene (DI 4A) și 4B Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului (DI 4B), contribuind la 

atingerea obiectivelor Uniunii Europene de dezvoltare rurală aferente acestor domenii de intervenție. Astfel, prin 

Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniște din cadrul DI 4A se urmărește în principal asigurarea condițiilor optime 

de cuibărit, adăpost şi hrănire pentru dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere.  

De asemenea, prin menținerea lemnului mort în pădure (arbori uscați, dar nedoborâți) pentru a se 

descompune lent, în detrimentul valorificării economice, se urmărește păstrarea unei mari varietăți de insecte 

xilofage (care se hrănesc cu lemn), care la rândul lor vor contribui la menținerea în pădure a unei populații stabile 

de păsări insectivore.  

Totodată, prin menținerea unei consistențe crescute a arboretelor, capacitatea pădurii de a contribui la 

reducerea concentrației de gaze cu efect de seră din atmosferă prin sechestrarea carbonului și adaptare la efectele 

schimbărilor climatice, precum și la creșterea retenției scurgerilor de suprafață (în cazul viiturilor) va fi 

îmbunătățită.  

Totodată, prin Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri din cadrul DI 4B se are în 

vedere protejarea resurselor de sol forestier, prin promovarea de tehnologii extensive de exploatare a lemnului cu 

impact redus al solului, respectiv utilizarea de atelaje în lucrările de rărituri, în detrimentul lucrărilor mecanizate, 

care în prezent sunt aplicate la scară largă.  

Sprijinul acordat în cadrul celor două pachete este de tip compensatoriu și este acordat anual, ca sumă fixă 

(costuri standard) pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile 

suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 

ani. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în 

următoarele două pachete:  

 Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște,  

 Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în 

combinație cu Pachetul 1).  

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%. Valorile 

plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele: 

 a) 25 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1;  

b) 103 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2. 

Având in vedere Adresa nr. 1931/8.05.2020 a Ocolului Silvic Asociatia Salcâmul Ciumești, inregistrata la 

Primaria Comunei Tiream sub nr.1687/12.06.2020, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 136, alin.(1) ,coroborate cu prevederile alin.(8), lit.a)                 al  

aceeluiaș  articol  din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, modificată,   

 

I N I Ţ I E Z:                                                                                                               
proiectul de hotărâre privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic si  depunerea Cererii de 

sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat  Servicii de silvomediu, servicii climatice şi 

conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea 

pădurilor”, Submasura 15.1 – “Plati pentru angajamente de silvomediu” 

 
  Tiream, la 15 iunie 2020 

 

                                                                  P R I M A R , 

                                                                dl.Tar Nicolae  
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R O M Â N I A 

JUDEȚUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM 

Nr.1736  din 17.06.2020. 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

asupra Proiectului de hotarare privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic si  depunerea Cererii de 

sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat  Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea 

pădurilor, aferentă Măsurii 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, 

Submasura 15.1 – “Plati pentru angajamente de silvomediu” 

 
 

                 Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Tiream, 

prin secretar general Grigoraș Maria, în temeiul prevederilor art.136, alin. (8), lit.b) și alin.(10)   din 

O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, modificată, formulez prezentul raport de specialitate la proiectul 

de hotărâre  înregistrat sub nr.1717/15.06.2020 privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic si  

depunerea Cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat  Servicii de silvomediu, servicii 

climatice şi conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi 

conservarea pădurilor”, Submasura 15.1 – “Plati pentru angajamente de silvomediu” 
 În baza dispoziţiilor Ordinului Ministrului Agriculturii nr. 495/01.10.2019 privind aprobarea Ghidului 

solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea 

padurilor”, aferenta Masurii 15, submasura 15.1 „Plati pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020 

sesiunea 3/2020, 

Introducerea în cadrul PNDR 2014-2020 a submăsurii 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” a avut 

ca scop reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea tehnologiilor de exploatare a 

lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare 

care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul legislației naționale în domeniul gestionării 

pădurilor.  

Submăsura 15.1 este încadrată la domeniile de intervenție 4A Refacerea, conservarea și dezvoltarea 

biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice și în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor 

europene (DI 4A) și 4B Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului (DI 4B), contribuind la 

atingerea obiectivelor Uniunii Europene de dezvoltare rurală aferente acestor domenii de intervenție. Astfel, prin 

Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniște din cadrul DI 4A se urmărește în principal asigurarea condițiilor optime 

de cuibărit, adăpost şi hrănire pentru dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere.  

Având in vedere Adresa nr. 1932/8.05.2020 a Ocolului Silvic Asociatia Salcâmul Ciumești, inregistrata la 

Primaria Comunei Moftin cu nr. 2801/12.06.2020, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor  art. 129 alin.2 lit.b), alin.4 lit. g), art.139 alin.3)lit.g), art. 196 alin.1 lit.a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,modificată, 

      Față de  considerentele legale enunțate mai sus,consider legală şi justificată propunerea  iniţiatorului 

referitoare la aprobarea instrumentării dosarului tehnic si  depunerea Cererii de sprijin pentru accesarea schemei 

de ajutor de stat  Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 15 – 

“Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, Submasura 15.1 – “Plati pentru 

angajamente de silvomediu”,prin PNDR 
  

   Tiream, la 17 iunie 2020.              Secretar generat UAT Tiream                                                      

                                                             jr.Maria GRIGORAŞ 
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