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M6/4A Măsură dedicată susţinerii investiţiilor legate de modernizarea sau adaptarea
agriculturii şi silviculturii
Tipul măsurii:

X INVESTIŢII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Ţara Năsăudului este un teritoriu bogat în terenuri cu vegetaţie forestieră diversificată.
Conform datelor INS, în 2011, fondul forestier local se întindea pe o suprafaţă de 56.597
hectare. Acest teren este administrat de ,,ocoale silvice de regim,, care funcţionează fie
ca regii autonome cu statut de ONG, fie ca societăţi comerciale (Legea 31/1990 şi Legea
46/2008 (Codul silvic), republicate).
Investiţiile în PNDR 2007 – 2013 s-au concentrat pe înfiinţare, modernizare, extindere
drumuri forestiere care deservesc fondul forestier. În perioada de programare PNDR 2014 –
2020 (pg. 775), se finanţează acelaşi tip de investiţii prin submăsura 4.3.
Din analiza diagnostic realizată împreună cu reprezentanţii silvicultorilor locali au rezultat
următoarele:
- Nu există în dotarea acestora programe specializate de cartografiere a zonelor
forestiere locale; ar fi necesare pentru a contribui la susţinerea planurilor de
protecţie a pădurilor împotriva incendiilor, în principal;
- Nu există în dotarea acestora programe şi echipamente specializate pentru
determinarea în teren a morfologiei şi tipului de pădure(înălţimi, grosimi,
perimetre parcele), pentru inventarierea florei şi faunei locale; ar fi necesare
pentru un management corespunzător al suprafeţelor silvice, inclusiv a ariilor
protejate Natura 2000;
- Frecvent se fac stagii de practică ale elevilor de la Colegiul Silvic Transilvania
Năsăud (cel mai mare colegiu de profil din ţară), care nu pot fi susţinute
corespunzător în lipsa acestor echipamente de la Ocoalele silvice; este necesar ca
educaţia ecologică practică a tinerei generaţii să fie susţinută şi de echipamente
moderne.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală.
Măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013,
art. 4:
(b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor
climatice.
Obiectivele specifice ale măsurii sunt:
1. Susţinerea administratorilor fondului forestier local cu echipamente specifice în vederea
unei mai bune gestionări şi monitorizări a pădurilor, a speciilor de floră şi faună locale,
inclusiv a ariilor protejate Natura 2000, care se regăsesc şi în fondul forestier local.
2.Crearea unei baze materiale pentru acţiuni demonstrative şi de informare în sprijinul
elevilor de la profilele silvice, care derulează stagii de practică în zonele administrate de
entităţile locale.
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Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, din Reg. (UE) nr. 1305/2013:
(P4) Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură
şi silvicultură.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 Investiţii în active fizice litera ,,c,, şi ,,d,, din Reg.
(UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 4A Încurajarea, refacerea, conservarea şi
dezvoltarea biodiversităţii, inclusiv în zonele Natura 2000 şi în zonele care se confruntă cu
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a activităţilor agricole de mare
valoare naturală, precum şi a stării peisajelor europene, conform art. 5, din Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu şi climă şi
Inovare, în conformitate cu art. 5, din Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Mediu şi climă: Vor putea fi promovate si respectate bunele practici de mediu. În ceea ce
priveşte atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, administratorii fondului
forestier pot ajuta proprietarii să contribuie într-o măsura mai mare la atenuarea acestora,
prin furnizarea de consultanţa, de exemplu cu privire la practici ecosilvice îmbunătăţite.
Inovare:Adoptarea de metode noi şi utilizarea de tehnologii inovative pentru monitorizarea
zonelor silvice este importantă pentru eficienţa protejării acestor suprafeţe forestiere.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Beneficiarii direcţi ai acestei măsuri sunt cei
care administrează fondul forestier local. Beneficiari indirecţi sunt toţi cei care practică
turismul rural şi agroturismul şi beneficiază de un mediu protejat; aceştia se regăsesc în
obiectul M1/6B Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri şi servicii publice specifice, cât
şi al M2/6A Măsură dedicată susţinerii micilor întreprinzători locali în domeniul neagricol.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: - nu e cazul.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată reiese din faptul că sunt susţinute activităţi care nu îşi găsesc rezolvare
decât printr-o astfel de intervenţie pe teritoriul nostru. Echipamentele de control şi
monitorizare susţin prin folosirea lor demonstrativă, educaţia ecologică a tinerei generaţii,
raportat la resursele forestiere locale, precum şi formarea de competenţe specifice. Sunt
susţinute, de asemenea, activităţile de prevenire a dezastrelor ecologice, prin buna
monitorizare locală a florei, faunei şi evoluţiei morfologice a pădurii.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Legea 31/1990 şi Legea 46/2008(Codul silvic) republicate;
Regulamentul (UE) nr. 1407/2013.
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Beneficiarii direcţi sunt:
- Formele de organizare locale care administrează fondul forestier local.
Beneficiarii indirecţi sunt:
- Proprietari de pădure;
- Elevii din domeniul silvic;
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-

Turişti, proprietari de agropensiuni şi în general toţi cei care dezvoltă programe
turistice în zonă.

5. Tip de sprijin
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
•
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
•
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate
cu art. 45 (4) şi art. 63, ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de
investiţii.
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Sunt eligibile următoarele tipurile de acţiuni:
- Dotări cu echipamente şi programe specializate pentru cartografierea zonei şi pentru
determinarea în teren a morfologiei şi tipului de pădure(înălţimi şi grosimi arbori,
perimetre parcele);
- Dotări pentru monitorizarea faunei şi florei locale, inclusiv în ariile protejate din
păduri;
- Realizare şi tipărire hărţi şi broşuri, cu evidenţierea traseelor şi zonelor de acces în
fondul forestier, în caz de dezastre;
- Realizare şi publicare de materiale cu caracter informativ şi educativ despre flora şi
fauna locală şi morfologia pădurii locale.
Nu sunt eligibile:
- Echipamente second hand;
- Investiţii în clădiri , drumuri forestiere, utilaje şi întreţinere, salarii;
- Studii de reglementare forestieră;
- Taxe;
- Contribuţii în natură.
7. Condiţii de eligibilitate
Acţiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL;
Solicitantul trebuie să demonstreze conformitatea echipamentelor care se achiziţionează
cu obiectivele stabilite în proiect;
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL;
Cheltuielile pentru implementarea proiectului sunt efectuate pentru realizarea investiţiei
cu respectarea rezonabilităţii costurilor.
8.Criterii de selecţie
Avem în vedere următoarele criterii de selecţie locale:
• Solicitanţi care nu au mai beneficiat de sprijin de acest fel.
• Relevanţa proiectului pentru aspectele inovative ale activităţii proprii.
• Proiecte prin care sunt realizate materiale informative despre tipurile de pădure,
flora şi fauna locală, prevenirea dezastrelor silvice la nivel local.
• Proiecte prin care beneficiarul se angajează că va susţine practica elevilor care
sunt din instituţii de învăţământ de profil silvic(protocol de parteneriat).
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Criteriile de selecţie vor respecta prevederile art. 49, al Reg. (UE) nr. 1305/2013, ȋn ceea
ce priveşte tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi
direcţionarea măsurilor în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare
rurală.
9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de:
• 100 %, pentru investiţii negeneratoare de venit în conformitate cu articolul 17
Investiţii în active fizice, litera ,,c,, şi ,,d,, , Anexa II, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Sunt luate în considerare proiecte negeneratoare de venit, investiţii neproductive în
infrastructura forestieră, în conformitate cu necesităţile identificate la nivel local.
10. Indicatori de monitorizare
1A Cheltuieli publice totale;
4A Suprafaţa totală forestieră;
6A Locuri de muncă create – nu e cazul.

