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18 decembrie 2017 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Conferință de închidere a Programului RO02 ”Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”  
finanțat prin Granturile SEE 2009 - 2014 

 
 
 

 

Ministerul Mediului, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2009 – 2014, a 

organizat luni, 18 decembrie 2017, conferința de închidere a Programului RO02 ” Biodiversitate 

și servicii ale ecosistemelor”. 

 

În cadrul conferinței au fost prezentate obiectivele de program, rezultatele obținute prin 

proiectele implementate și gradul de atingere a indicatorilor stabiliți prin Acordul de Program. 

Prin program au fost implementate 21 de proiecte, cu un buget total contractat de 

15.202.977,56 euro, ceea ce reprezintă 98%din fondurile alocate. 

 

Obiectivele Programului RO02 ”Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”, au vizat 

îmbunătățirea stării ecosistemelor precum și a nivelului de cunoaștere, informare și 

conștientizare a publicului în legătură cu beneficiile de zi cu zi, produse de serviciile 

ecosistemelor și importanța menținerii ecosistemelor într-o stare bună. Astfel, prin proiectele 

derulate prin Program s-au realizat activități care au contribuit la atingerea acestor obiective. 

 

Dintre rezultatele obținute, amintim: 

 Dezvoltarea unei baze de date funcționale la nivel național privind ecosistemele; 

 Cartografierea, evaluarea și identificarea unor ecosisteme care necesită o atenție 

sporită; 
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 Efectuarea unor lucrări de restaurare a ecosistemelor fragmentate în arii protejate; 

 Realizarea unor metodologii pentru stabilirea coridoarelor ecologice; 

 Realizarea de studii privind contribuția ecosistemelor naturale din zonele protejate la 

sectorul economic.  

 

La evenimentul de închidere au participat reprezentanți ai Ambasadei Norvegiei în București, ai 

Statului Donator, respectiv ai Agenției de Mediu din Norvegia, promotorii de proiecte și 

reprezentanți ai partenerilor norvegieni implicați în proiectele derulate prin Program. De 

asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact pentru Granturile SEE, 

ai Autorității de Certificare și Plată, precum și reprezentanți ai autorităților locale.  

 

 

 

DIRECȚIA ACCESARE FONDURI EXTERNE 
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