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COMUNICAT DE PRESĂ 
cu privire la lansarea celei de a 4-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de 

ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” 
 

 

          Primăria Municipiului Alexandria informează potențialii beneficiari, proprietarii de terenuri 
forestiere, de lansarea celei de a 4-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de 
ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor’’, corespunzatoare 
măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1. „Plăți 
pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului de Dezvoltare Rurală 2014-2020.  
 

 Perioada de desfasurare a sesiunii: 01.03-17.05.2021;  

 Eligibilitate: proprietarii de terenuri forestiere; 

 Alocarea financiara: 22.318.866 euro. 

 
  Sprijinul financiar – schema de ajutor de stat – se acordă proprietarilor de păduri din fondul 
forestier național, în baza unui angajament pentru o perioada de 5 ani, vizând compensarea pierderilor 
de venit și a costurilor suplimentare suportate de benefeciar. 
  Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru 
împădurire și compensarea pierderilor de venit și a costurilor suplimentare suportate de beneficiar, 
urmare implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat: 
 

 Pachetul 1 - Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 
euro/lună/ha, pentru întreaga suprafață inclusă în angajament; 

 Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care 
beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafața anuală pentru care se solicită spijin din cadrul 
Pachetului 2 (acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1). 
 
   Informațiile detaliate, pentru accesarea schemei de ajutor de stat, pot fi consultate la centrele 
județene ale APIA, respectiv în Ghidul solicitanului și documentele de implementare care vor fi publicate 
pe site-ul APIA (http://www.apia.org.ro ) la secțiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Măsuri delegate 
din PNDR (http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr), după 
aprobarea acestora.  
 
 
 
       Întocmit,  
  Vîrban Liliana 
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