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INFORMARE DE PRESĂ 

Garda Forestieră Timișoara este o instituţie publică teritorială, cu personalitate juridică, în 

subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţată integral de la bugetul de 

stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier 

naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional. Își desfășoară 

activitatea pe raza județelor Timiș, Caraș-Severin si Hunedoara. 

  

 În urma modificărilor Codului Silvic s-au notificat primării și ocoale silvice, pentru 

preluarea în pază a pădurilor private cu suprafețe mai mici de 30 ha, a căror proprietari nu se 

pot identifica sau pentru care proprietarul a decedat și nu s-a realizat dezbaterea succesorală. 

Astfel au fost emise notificări pentru suprafața totală de 37456 ha. În baza prevederilor art. 

16 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, a fost preluată prin acte de constatare suprafața 

totală de 9914 ha. 

 Conform prevederilor HG. 864/2016 s-au verificat documentațiile pentru acordarea 

ajutorului de minimis – decontarea cheltuielilor pentru paza pădurii cu suprafață mai mică de 

30 hectare. Astfel a fost acordat acest ajutor pentru o suprafață de 4900 ha, cu o valoare a 

decontului/trimestru de 102206 lei. 

 S-au verificat 109 documentații pentru acordarea despăgubirilor pentru proprietarii de păduri 

cu funcții de protecție, reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care aceștia nu o pot 

recolta, însumând o suprafață totală de 39.034 ha (10292 ha – TI și 28.742 ha – TII), cu o 

valoare totală în curs de decontare de 14.522.963 lei. În cursul lunii februarie, anul curent, au 

fost date în plată către beneficiari, sumele compensatorii aferente anului 2018, în valoare 

totală de 4.283.592 lei. 

 În raza de competență Gărzii Forestiere Timișoara, respectiv județele Timiș, Caraș-Severin și 

Hunedoara, au fost identificate/verificate/validate trupuri de păduri virgine/cvasivirgine care 

însumează o suprafață totală de 12493 ha. Suprafața a fost introdusă în Catalogul naţional al 

pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, iar astfel a fost încadrată în ”Rezervații pentru 

ocrotirea integrală a naturii”. 

Totodată sunt în analiză pentru introducerea în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi 

cvasivirgine din România alte trupuri de pădure care însumează o suprafață de 5179 ha.  
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 Garda Forestieră Timișoara are calitatea de organism tehnic în implementarea Măsurii 

8, SubMăsura 8.1 ”Împăduriri și creșterea suprafețelor împădurite ”, precum și a 

Măsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, 

SubMăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvo mediu” din cadru PNDR. 

 

Astfel în cadrul măsurii 15.1 în anul 2019 au fost analizate/verificate 51 dosare cu suprafața 

totală de 42111,63 ha, din care avizate ca eligibile 47 dosare cu suprafața aferentă de 41176,31 ha. 

 

Rugăm potențialii beneficiari ai schemelor de ajutor amintite, să acceseze pagina de web a 

APIA precum și a  Gărzii Forestiere Timișoara pentru informații suplimentare/sesiuni de depunere, 

etc. 

 

 http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-

pndr/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-

padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-

padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu-din-cadrul-pndr-2014-

2020-sesiunea-3 

 http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-

pndr/schema-de-ajutor-de-stat-sprijin-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-

impadurite-aferenta-masurii-8-investitii-in-dezvoltarea-zonelor-impadurite-si-

imbunatatirea-viabilitatii-padurilor-submasura-8-1-impaduriri-si-crearea-de-suprafete-

impadurite-din-cadrul-pndr-2014-2020-sesiunea-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE ȘI AVIZARE 
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