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COMUNICAT DE PRESĂ 

Dezbatere publică pentru Ghidul de finanțare a Programului privind conservarea 
biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate 

 
 
 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat miercuri, 17 august 2016, în 

consultare publică, Ghidul de finanțare a Programului privind conservarea 

biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate. 

Conform procedurii, Ghidul va sta 10 zile în consultare, timp în care și viitori 

beneficiari ai acestui program, respectiv unităţi administrativ-teritoriale (inclusiv 

subdiviziuni ale acestora, instituţii publice), organizaţii neguvernamentale, muzee, 

institute de cercetare-dezvoltare de drept public și instituții de învățământ 

superior acreditate  sunt invitați să transmită observații privind versiunea de lucru a 

ghidului. Finanţarea Programului se va realiza de către Administraţia Fondului pentru 

Mediu. 

 

Programul își propune să finanțeze proiecte ce contribuie la îmbunătățirea și 

menținerea stării de conservare a ariilor naturale protejate din România și implicit a 

speciilor și habitatelor de interes conservativ, care au stat la baza declarării ariilor 

naturale protejate, astfel încât să:  

habitatelor de interes conservativ care au stat la baza declarării ariilor 

naturale protejate de pe teritoriul României, cu scopul îmbunătățirii și/sau 

menținerii stării de conservare a acestora;  

domeniul conservării biodiversității, adresate ariilor naturale protejate din 

România. 

Prin implementarea Programului, se preconizează îmbunătățirea stării ecosistemelor şi 

a nivelului de cunoştințe, informare şi sensibilizare a publicului larg cu privire la 

beneficiile furnizate de serviciile ecosistemelor precum și cu privire la importanța 

menținerii acestora într-o stare bună.  

http://www.mmediu.ro/


 Nesecret 

 

Bulevardul Libertății nr. 12, Sector 5, București 

Tel.: +4 021 408 9500 

srp@mmediu.ro 

www.mmediu.ro 

 

 

Programul se derulează multianual în limita creditelor de angajament și creditelor 

bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, 

aprobat conform legii.  

 

Valoarea finanţarii este de până la maximum 2.250.000 lei, aferentă cheltuielilor 

eligibile iar finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă pănă la   

100 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.  

În cadrul Programului, solicitantul poate beneficia de o singură finanțare în cadrul 

sesiunii.  

 

Tipurile de activități cuprinse în proiectele finanțate sunt cele pregătitoare prin 

intermediul cărora se asigură baza teoretică pentru implementarea activităților 

concrete de conservare (elaborarea de studii de fezabilitate, ce includ realizarea și 

realizarea studiilor subsecvente, care fundamentează în mod detaliat măsurile de 

conservare ce vor fi implementate), dar și activități/măsuri concrete de conservare 

adresate speciilor, habitatelor și elementelor de interes conservativ ale ariilor 

naturale protejate din România. Se urmărește ca, prin intermediul acestor activități, 

să se obțină rezultate, cum ar fi reconstrucția ecologică/ refacerea unor habitate - se 

cuantifică suprafață restaurată în ha, protejarea unor specii, numărul speciilor vizate.  

De asemenea, se acordă finanțare pentru activități de informare și conștientizare a 

factorilor interesați vizați de măsurile de conservare implementate în cadrul 

proiectului. 
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