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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

  

Cabinet Preşedinte 

 

Nr. ......../.......................... 

REFERAT DE APROBARE 

 

a Ordinului pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând 

educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului 

înconjurător 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 

alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a 

proiectului privind Ordinului pentru Ghidului de finanțare a Programului vizând 

educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului înconjurător. 

 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 13 

alin. (1) lit. h) și alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform cărora  ”(4) Categoriile de beneficiari şi 

metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea 

proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1) lit. a) - 

l), n), q) - s), u), w) - z) se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program 

sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului pentru Mediu şi se aprobă 

prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului”. 

România recunoaște poziția strategică a mediului înconjurător ca prioritate 

fundamentală la nivel global, într-un context în care se constată științific și statistic 

gradul tot mai pregnant și factorii de degradare constantă a mediului, în toate 

componentele lui. Rapoartele actuale și diferite concluzii ale analizelor realízate asupra 

stării mediului în țara noastră demonstrează că, în ciuda faptului că se înregistrează și 

progrese, situația generală a patrimoniului natural și a stării biodiversității, puncte forte 
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ale României, sunt afectate treptat o dată cu schimbările socio-economice și procesele 

de tranziție care se produc încă de la aderarea în UE. Mediul este simultan amenințat de 

mai mulți factori precum consumul lipsit de sustenabilitate al resurselor primare, tăierile 

și construcțiile ilegale, investițiile iresponsabile social, managementul defectuos al 

deșeurilor, lipsa de infrastructură pentru mobilitate alternativă, absenta unui cadru 

adecvat pentru afaceri verzi (responsabile și atente la limitele planetei), în principal din 

cauza aplicării legislației în mod necorespunzător și din lipsa de informare a publicului 

care este exclus de multe ori din procesul decizional.  

Față de aceste considerente, nivelul scăzut de conștientizare a cetățenilor cu 

privire la protecția mediului, aspect concretizat și în sondajele realizate la nivelul UE, ce 

plasează  România printre ultimele trei țări din cele 27 de state membre, perpetuează 

impactul negativ asupra mediului și poate avea consecințe chiar și asupra atingerii unor 

obiective asumate de țara noastră în acest domeniu.  

            ONG-urile de mediu, instituțiile de învățământ și autoritățile publice locale sunt 

cele care joacă un rol important în abordarea amenințărilor descrise mai sus, în special 

în ceea ce privește conștientizarea și educarea publicului privind asumarea unei 

conduite responsabile în raport cu mediul, angajarea în acțiuni propriu-zise cu impact 

pozitiv asupra mediului dar și pentru a sprijini capacitatea acestuia de participare active 

la nivel de decizie. 

Pe de altă parte, educația și constientizarea nu trebuie să omită subiecte sensibile 

care necesită acțiuni imediate pentru remedierea factorilor negativi în domenii cum ar fi:  

conservarea ariilor protejate și protejarea capitalului forestier, inclusiv din perspectiva 

potențialului de dezvoltare economică a zonei în care sunt delimitate resursele de 

patrimoniu;   destinațiile și serviciile conexe de ecoturism, traseele de cicloturism, 

gastronomia locala, mestesugurile locale etc.  

            Nu în ultimul rând educația și conștientizarea trebuie să se concentreze pe 

abordarea acțiunilor de gestionare a deșeurilor în contextul încurajării dezvoltării 

economiei circulare și consumului sustenabil (selecția la sursă a deșeurilor, colectarea 

selectivă, reciclarea, repararea și refolosirea obiectelor, eco-design-ul etc), precum și pe 

conduita responsabilă necesară în contextul impactului schimbarilor climatice generate 

de degradarea mediului ca urmare a consumului și exploatării excesive (protecția 

surselor de apă, casa verde și eficientizarea consumului de energie, transport responsabil 

în oraș, spațiile verzi și parcurile, utilizarea apei în mod responsabil, etc.) 

       Ghidul de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a 

furniza solicitantului finanţării din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind 



 

 
 

 

 
Splaiul Independenţei, nr. 294, Corp A, Sector 6, București   Tel/Fax: 004/021.319.48.49; 004/021.319.48.50    

www.afm.ro 

derularea Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția 

mediului. 

       Scopul  programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru 

Mediu a proiectelor vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția 

mediului. 

       Prin program se finanțează activităţi de educaţie şi conştientizare care să vizeze 

unul sau mai multe dintre domeniile de finanțare ale programului, identificate ca 

măsuri-cheie în procesul de tranziție la economia verde, din una sau mai multe dintre 

următoarele categorii: 

      a) ecoturism și turism durabil 

      b) economia circulara și managementul deșeurilor 

      c) regenerare urbana și clădiri verzi și electrice) 

      d) eco-antreprenoriat și eco-inovare 

      e) achiziţii verzi 

       Indicatorii de performanţă ai Programului sunt reprezentaţi de dimensiunea 

grupului-ţintă vizat de activităţile întreprinse. 

         Grupurile-țintă prioritare pentru acest apel de finanțare sunt următoarele: 

- persoane fizice   

- persoane juridice   

       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.  

       Suma alocată sesiunii se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei 

Fondului pentru Mediu și se publică odată cu anunţarea deschiderii sesiunii de depunere 

a dosarelor de finanţare. 

      Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului. Nu este exclusă posibilitatea susţinerii de către solicitant a unei contribuţii 

proprii la proiect, acordându-se punctaj suplimentar după caz.   

        Suma maximă care poate fi acordată este de 450.000 lei pentru fiecare proiect. 

        Bugetul proiectului este atât o estimare cât și un plafon maxim al cheltuielilor. 

        Sunt considerați ca solicitanţi eligibili organizaţiile neguvernamentale (persoane 

juridice române, asociaţii sau fundaţii, înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, dacă actul constitutiv al 

organizaţiei sau statutul, după caz, cuprinde prevederi referitoare la protecţia mediului) 

care trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice: 

http://www.afm.ro/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp787950/00032916.htm
http://www.afm.ro/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp787950/00084835.htm
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a) să fie persoană juridică română; 

b) actul constitutiv al organizaţiei, sau statutul / procesul verbal de înfiinţare, după caz, 

să cuprindă prevederi referitoare la protecţia mediului; 

c) să acţioneze în nume propriu; 

d) să nu se afle în procedură de dizolvare; 

e) să fie înfiinţat de cel puţin 6 luni la data depunerii dosarului de finanţare; 

f) să nu înregistreze datorii la bugetul de stat şi bugetul local. 

Solicitanţii pot acţiona individual sau în parteneriat cu alte organizații cu ajutorul 

carora își pot derula activitațile. Acestea vor fi considerate parteneri și nu vor putea 

angaja cheltuieli în nume propriu.  

          Partenerii pot fi: 

a) organizaţii neguvernamentale şi nonprofit cu aceleaşi caracteristici precum cele 

menţionate mai sus pentru solicitant, 

b) universităţi, alte instituţii de educaţie sau institute de cercetare nonprofit 

c) institutii ale administratiei publice locale judetene, sau centrale 

        Activitățile eligibile prin program sunt: 

a) dezvoltarea de activități de învățare practică și în scopuri demonstrative, ateliere, 

cursuri, competiții, programe în natură și activități pe teren și altele similare care să 

conducă la conștientizare și educare prin abordare participativă a grupului-țintă cu 

ajutorul inițiativelor concrete. Acestea vor implica participarea directă a publicului țintă 

vizat și vor avea un nivel înalt de interactivitate; 

b) dezvoltarea de produse, servicii, aplicații web și mobile și alte activități concrete 

dedicate educării și conștientizării publicului cu privire la domeniile de finanțare ale 

acestui apel; 

c) activități specifice de educație/sensibilizare/conștientizare orientate către categorii de 

grupuri-țintă eligible cu scopul obținerii angajamentului acestora pentru atingerea 

scopului programului și contribuția la domeniile de finanțare – profesori, educatori, 

lideri de opinie formali și informali, mediul de afaceri; 

d) organizarea de activități mobile de tip caravană și campanii la firul-ierbii pentru 

constientizare, educare si incurajare a actiunii efective; 

e) organizarea de conferințe, evenimente, festivaluri; 

f) organizarea și derularea de campanii media cu diverse componente – tv, presa, 

internet (pagina web aferenta proiectului si media sociale), outdoor, utilizarea de 

tipărituri -  pentru conștientizare și de educare; 

g) realizare concept grafic, strategie, design și creație de identitate, plan de campanie, 

informare, promovare, organizare de eveniment. 
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    Cheltuieli eligibile în program, neplafonate procentual: 

a) organizarea și derularea de evenimente (conferințe, ateliere, expoziții, festivaluri, 

târguri etc.) inclusiv cheltuieli necesare pentru realizarea de instruiri, transport, cazare și 

diurnă conform legii, consumabile, închiriere săli; 

b) realizarea şi difuzarea de materiale audiovizuale privind actiunile care vor primi 

finanțare; 

c) realizarea de platforme și aplicatii web și mobil; 

d) achiziția de materiale destinate dezvoltării de produse, servicii sau derulării de 

activități concrete și de experiențe practice de educație pe teren, cu condiția justificării 

necesității acestor materiale în raport cu activitatea propusă și cu grupul-țintă care va fi 

implicat:    

- achizitionarea de material săditor, unelte și echipamente cu valoare de obiecte de 

inventar, pentru a fi folosite în scopuri educative (ex. Grădina din curtea școlii); 

- materiale, instrumente de lucru și echipamente specifice destinate instruirii 

participanților în vederea dobândirii de cunoștiințe practice și abilități de a performa 

mesteșuguri tradiționale, care conduc la obținerea unor produse ecologice; 

- achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării activităţilor de igienizare şi 

ecologizare a spaţiilor verzi în scop educativ: mănuşi de unică folosinţă, saci menajeri, 

cizme de cauciuc, echipament de protecţie, de exemplu, şorţ, salopetă, unelte agricole 

necesare activităţii de igienizare şi ecologizare;  

 - achiziţionarea de echipament necesar pentru organizarea taberelor cu componente de 

educație ecologică, de exemplu, corturi, saci de dormit, izoprene, lanterne, plase 

ornitologice și inele şi alte asemenea;  

 - transportul participanţilor la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi 

conştientizării privind protecţia mediului;  

 -  cazarea şi masa participanţilor la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei 

şi conştientizării privind protecţia mediului, în limita a 200 lei/zi/participant;  

 - taxa de campare;  

 - instruirea participanţilor, de exemplu servicii de instruire, transport, cazare şi diurnă 

pentru instructori, consumabile, închiriere săli; 

e) realizarea şi montarea de panouri cu conţinut educativ și de conștientizare privind 

acțiunile care vor primi finanțare; 

f) realizarea paginii web și a tuturor canalelor de Social Media aferente proiectului 

(advertising pe Facebook, Instagram, Youtube); 

g) cheltuieli cu materiale consumabile; 
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h) TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este 

recuperată prin orice alte mijloace; 

i) achiziția de lucrări necesare implementării proiectului. 

      Cheltuieli eligibile în program plafonate procentual: 

 a) realizarea, editarea şi difuzarea de materiale  tipărite și materiale inscripționate în 

scopul educării și conștientizării privind activitățile care vor primi finanțare (maxim 10 

% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate);  

b) achiziționarea de aparatură profesională necesară realizarii proiectului (maxim 1 

bucata din fiecare categorie și maxim 10 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 

neplafonate): video/retroproiector, laptop, ecran de proiecție, tablă interactivă, flipchart, 

camera video, aparat foto și consumabile aferente; 

c) manopera aferentă activităţilor necesare realizării campaniilor de comunicare -  

servicii de creaţie, design materiale promoţionale, web design. Valoarea acesteia nu va 

depăşi 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate; 

d) cheltuieli cu personalul de management și implementare a proiectului - salarii, 

impozite şi contribuţii aferente – în limita a maxim 10% din valoarea totală a 

cheltuielilor eligibile neplafonate (plafonul maxim pentru decontarea cheltuielilor cu 

salariile este cel stabilit ca fiind salariul mediu pe economie la data depunerii 

proiectului). 

  

Pentru motivele invocate, ținând seama de importanța, scopul şi obiectivele 

acestui program, vă rugăm să aprobați emiterea Ordinului pentru aprobarea Ghidului 

de finanțare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind 

protecția mediului înconjurător. 

 

   Cu deosebită consideraţie, 

 

P R E Ş E D I N T E, 

István JAKAB 

 

 

 

DIRECTOR DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RESURSE UMANE, 

Grațiela DUMITRACHE 

 

 


