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 Cuprins 
 
1. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate (POIM 4.1) 
2. Managementul riscului la inundații și eroziune costieră (POIM 5.1) 
3. Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități 

de învățământ 
4. Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă - Alte surse de energie regenerabilă 
5. Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă - Energie geotermală 
6. Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi 

pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare (POIM 4.1) 
7. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate - Apel B (POIM 4.1) 
8. Decontaminarea  siturilor poluate istoric – proiecte noi (POIM 4.3) 
9. Fondul de  acțiune în  domeniul  managementului  energiei durabile (OUG 158/2020)  
10. Cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică  
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Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor 
degradate (POIM 4.1) 
 
 Finanțator:  Uniunea Europeană și Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: ANANP - Instituţia / structura care este responsabilă pentru administrarea / asigurarea managementului ariei protejate, singură sau 
în parteneriat cu: organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii); institute de cercetare; universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul 
constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii; autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / 
subordonarea autorităţilor centrale / locale. 

 Obiectivul programului: Promovarea măsurilor de conservare a biodiversităţii în conformitate cu Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, 
Strategia Europeană pentru Biodiversitate 2020 şi cu Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020 

 Activități eligibile:  Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv 
reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000; Monitorizarea şi evaluarea stării de 
conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară; Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea 
protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, 
restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc.); 

 Valoarea grantului:  Maxim 10.000.000 euro/ proiect 

 Contribuția beneficiarului:  0% 

 Termen limită: 30 iunie 2022 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare/finantari-
active 
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Managementul riscului la inundații și eroziune costieră (POIM 5.1) 
 
 Finanțator:  Uniunea Europeană și Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Ministerul Apelor și Pădurilor; Ministerul Apelor și Pădurilor în parteneriat cu ONG-urile și alte structuri cu specializare în 
domeniul ecologic; Administrația Națională de Meteorologie; Administrația Națională „Apele Române”  

 Obiectivul programului: Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri 
accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră 

 Activități eligibile:  Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării 
protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale; Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere; Acțiuni specifice de limitare a efectelor negative ale 
eroziunii costiere asupra plajelor și activități de reabilitare și protecție a plajelor 

 Valoarea grantului:  100% 

 Contribuția beneficiarului:  0% 

 Termen limită: 30 iunie 2022 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructura-mare/334/poim-5-1-
inundatii-si-eroziune-costiera 
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Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile 
publice cu destinație de unități de învățământ 
 
 Finanțator:  Administrația Fondului pentru Mediu 

 Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu 

 Obiectivul programului: Modernizarea clădirilor publice cu destinație de unități de învățământ, prin finanțarea de activități/ acțiuni specifice 
realizării de investiții pentru creșterea performanței energetice a acestor 

 Activități eligibile:  Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ lucrări de 
intervenție/activități aferente investiției de bază • Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare 
şi care nu conduc la creșterea eficienței energetice 

 Valoarea grantului:  UAT cu o populație de până la 5.000 locuitori – maxim 1,5 milioane lei; UAT cu o populație de peste 5.001 locuitori – 
maximum 3 milioane lei.  

 Contribuția beneficiarului:  Minim 10% 

 Termen limită: de la  5 iulie 2021, ora 10:00  până la 4 octombrie 2021, ora 16:30 

 Informații suplimentare: https://www.afm.ro/eficienta_energetica_scoli_ghid_finantare.php 
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Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă - Alte surse de energie regenerabilă 
 
 Finanțator:  Innovation Norway 

 Solicitanți eligibili:  entități private sau publice comerciale sau necomerciale, organizațiil neguvernamentale, înființate ca persoane juridice în 
România. Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau în 
România. 

 Obiectivul programului: Obiectivul programului este „Mai puțină energie consumatoare de carbon și creșterea siguranței aprovizionării”. 
Programul urmărește să stimuleze și să dezvolte cooperarea pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia și România. 

 Activități eligibile:  Apelul poate oferi sprijin pentru proiecte care vor dezvolta și implementa activități care vizează producția de energie / 
electricitate din alte surse de energie regenerabilă (alte RES): proiecte care utilizează substraturi bio-bazate; dezvoltarea și investițiile în instalații 
industriale private pentru proiecte de deșeuri în energie; energie solară sau eoliană; instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea 
echipamentelor. 

 Valoarea grantului: Între 200.000 și 2.000.000 euro  

 Contribuția beneficiarului: va  fi  stabilită  pentru  fiecare  caz  în  parte, în funcție de tipul solicitantului,  între 10-90% 

 Termen limită: 8 septembrie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-
energy/romania-energy/call-3.1/ 



     Apeluri de proiecte PROTECȚIA MEDIULUI 

7 7 

Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă - Energie geotermală 
 
 Finanțator:  Innovation Norway 

 Solicitanți eligibili:  orice persoană juridică privată sau publică, comercială sau necomercială, ONG-uri, parteneriate formate din tipurile de 
entități enumerate anterior,  din România. 

 Obiectivul programului: Apelul susține proiectele concentrate pe reducerea consumului de carbon și dezvoltarea producției de energie 
geotermală. 

 Activități eligibile:  Apelul oferă sprijin pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în domeniul geotermal (se aplică atât pentru 
energia geotermală de temperatură foarte ridicată, cât și pentru energia geotermală de temperatură scăzută). 

 Valoarea grantului: Între 200.000 și 2.000.000 euro  

 Contribuția beneficiarului: va  fi  stabilită  pentru  fiecare  caz  în  parte,  între 10-90% 

 Termen limită: 30 septembrie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-
energy/romania-energy/call-2.1-increased-capacity-to-deliver-renewable-energy--
geothermal/?fbclid=IwAR1z600Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1RetphlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE_cRbA 
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Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune 
pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de  
interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare (POIM 4.1) 
 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Agenția Națională pentru Arii  Naturale Protejate. Structura care este  responsabilă pentru  administrarea/ asigurarea  
managementului ariei  protejate. ONG-uri (asociaţii şi fundaţii)  care să aibă prevăzut în actul  constitutiv atribuţii de protecţia  mediului şi/sau 
protecţia  naturii. Institute de cercetare/  universităţi/ muzee care au în  actul constitutiv atribuţii de  protecţia mediului şi/sau  protecţia naturii.  
Autorităţi ale administraţiei  publice centrale/ locale/ alte  structuri în coordonarea/  subordonarea autorităţilor  centrale/ locale  

 Obiectivul programului: Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate 

 Activități eligibile: Elaborarea planurilor de management/  seturilor de măsuri de conservare/ planurilor  de acţiune pentru ariile naturale 
protejate  şi pentru  speciile de interes comunitar care nu sunt  finanțate în cadrul altor programe (prevăzute  în OUG nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor  naturale protejate, conservarea habitatelor  naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu  modificările ulterioare)  

 Valoarea grantului: maxim 5.000.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 31 decembrie 2021 

 Informații suplimentare: http://mfe.gov.ro/poim-ghidul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-elaborarea-planurilor-de-management-
seturilor-de-masuri-de-conservare-planurilor-de-actiune-pentru-ariile-naturale-protejate-si-pentru-speciile-de-in/ 
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Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate - Apel 
B (POIM 4.1) 
 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: ANANP. Instituţia/structura care este  responsabilă pentru  administrarea/asigurarea  managementului ariei  protejate, singură sau în  
parteneriat cu: Organizaţii neguvernamentale  (asociaţii şi fundaţii); Institute de cercetare;  Universităţi/muzee - care să  aibă prevăzut în actul  constitutiv 
atribuţii de protecţia  mediului şi/sau protecţia  naturii;  Autorităţi ale administraţiei  publice centrale/locale/alte  structuri în coordonarea/  subordonarea 
autorităţilor  centrale/locale.   

 Obiectivul programului: Promovarea măsurilor de conservare a biodiversităţii în conformitate cu Cadrul de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategia 
Europeană pentru Biodiversitate 2020 şi cu Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020 

 Activități eligibile: •Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea  stării de conservare a speciilor şi  habitatelor de importanţă comunitară,  inclusiv 
reconstrucţia ecologică a  ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor  naturale protejate, inclusiv a siturilor  Natura 2000; • Monitorizarea şi evaluarea stării de  
conservare a speciilor şi habitatelor de  importanţă comunitară;  • Reducerea efectelor presiunilor  hidromorfologice la nivelul cursurilor de  apă în vederea 
protecţiei biodiversităţii  (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru  lucrările de barare transversală a cursului  de apă, restaurarea zonelor umede,  restaurarea 
albiei şi a reliefului din lunca  inundabilă a corpurilor de apă etc.); • Crearea şi menţinerea coridoarelor  ecologice, crearea şi menţinerea  coridoarelor de 
migraţie a speciilor,  conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii  ecologice, menţinerea şi/sau  îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua  de arii protejate, 
inclusiv a reţelei Natura 2000;   

 Valoarea grantului: Maxim 10.000.000 euro/proiect  

 Contribuția beneficiarului: Variabilă 

 Termen limită: 31 decembrie 2021 

 Informații suplimentare: http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-
degradate/ 
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Decontaminarea  siturilor poluate istoric – proiecte noi (POIM 4.3) 
 

 Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Autorităţile publice sau alte  instituții publice, inclusiv  structuri subordonate  acestora, pentru situri  contaminate istoric aflate în  
proprietate sau puse la  dispoziţia acestora de către  proprietar – printr-un act  juridic - în vederea  implementării proiectului Obiectivul programului: 
Implementarea unor măsuri de decontaminare şi ecologizare a unor situri contaminate şi abandonate deţinute de autorităţile publice sau pentru care 
acestea au responsabilitate în procesul de decontaminare 

 Activități eligibile: Proiectele vor cuprinde activităţi de  decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate  istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale  şi 
asigurarea calităţii solului în vederea protejării  sănătăţii umane. Investiţiile propuse spre  finanţare se vor concentra pe diminuarea riscului  existent pentru 
sănătatea umană şi pentru  mediu cauzat de activităţile industriale  desfăşurate în trecut şi instituirea de măsuri  adecvate pentru atenuarea riscurilor 
identificate,  astfel încît să se atingă riscul acceptabil. Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o  opțiune prioritară pentru acțiunile de  decontaminare 
(bio-decontaminarea siturilor  poluate).  

 Valoarea grantului: Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore  

 din POIM 

 Contribuția beneficiarului: Variabilă, 2% sau 15% 

 Termen limită: 30 iunie 2022 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-ue.ro/comunicare/noutati-am-oi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99te-perioada-de-depunere-
a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrul-apelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3-reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminate-istoric 
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Fondul de  acțiune în  domeniul  managementului  energiei durabile (OUG 158/2020)  
 
 Finanțator: Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ teritoriale din regiuni sărace/ subdezvoltate ale României 

 Obiectivul programului: Contribuția la  susținerea  managementului  energiei durabile la  nivelul localităților  sărace/  subdezvoltate din  
România, prin  îmbunătățirea  infrastructurii  municipale, sporirea  capacității și  gradului de  conștientizare cu  privire la eficiența  energetică și  
energia  regenerabilă  

 Activități eligibile: Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul Programului trebuie să se încadreze în cel puțin unul din următoarele 
domenii specifice: • reabilitarea termică a clădirilor publice, • termoficare, • furnizarea de energie, • inclusiv regenerabilă, • iluminat public, • 
transport public, • planificare urbană.  

 Valoarea grantului: Variabilă 

 Contribuția beneficiarului: 15% 

 Termen limită: 31 decembrie 2025 

 Informații suplimentare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229831 
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Cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică  
 
 Finanțator: Innovation Norway  

 Solicitanți eligibili:  orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale, înființate ca 
persoane juridice în România 

 Obiectivul programului: Apelul va finanța proiectele propuse de entități românești în domeniul de interes al programului: cercetare și dezvoltare. 
Rezultatul așteptat al proiectelor este creșterea capacității de cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, energia (energia regenerabilă, 
eficiența energetică și tehnologiile/ soluțiile/ serviciile dezvoltate pentru securitatea energetică). 

 Activități eligibile: Schema poate oferi sprijin pentru proiecte care vor dezvolta și implementa activități care vizează creșterea capacității de 
cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică. Apelul 5(a): „Capacitate sporită de cercetare și 
dezvoltare” din fonduri EEA; Apelul 5(b): „Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare” din fonduri norvegiene;  Schema de granturi mici 
„Capacitate sporită de cercetare și dezvoltare” pentru IMM-uri și ONG-uri, din fonduri norvegiene. 

 Valoarea grantului: Apelul 5(a): valoarea minimă a grantului de 200.000 euro, iar maximă 500.000 euro;  Apelul 5(b): valoarea minimă a grantului 
de 200.000 euro, iar maximă 500.000 euro; Schema de granturi mici: valoarea minimă a grantului de 50.000 euro, iar maximă 200.000 euro. 

 Contribuția beneficiarului: variabil, între 10-90% 

 Termen limită: 14 octombrie 2021 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/26506/cercetare-si-dezvoltare-privind-energia-regenerabila-eficienta-
energetica-si-securitatea-energetica-apel-in-valoare-de-4-1-milioane-de-euro 


