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NR. 
CRT. 

PROGRAM 
OPERAȚIONAL/ 

AXĂ 
PRIORITARĂ 

TITLU GHID SOLICITANȚI ELIGIBILI 
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE 

ELIGIBILE 

VALOARE 
APEL 
(LEI) 

 
VALOARE ÎN LEI 

FINANȚARE 
NERAMBURSABILĂ/PROIECT 

 
(min și max) 

DATA 
ESTIMATIVĂ 

LANSARE 
APEL 

PROIECTE 

OBSERVAȚII  
 
 

1. POIM/ AP 4 

Creșterea 
gradului de 
protecție și 
conservare a 
biodiversității 

Pentru ariile naturale 
protejate atribuite în 

custodie/administrare: 
Custozi/Administratori ai 
ariilor naturale protejate 

care au personalitate 
juridică;  ONG-uri cf OG 

nr. 26/2000  doar în 
parteneriat cu 

custozi/administratori arii 
naturale protejate. 

 
Pentru ariile naturale 

protejate neatribuite în 
custodie/administrare: 
ANANP  / instituția care 
este responsabilă pentru 

asigurarea 
managementului ariei 

protejate;  ONG-uri cf OG 
nr. 26/2000  doar în 

parteneriat cu 
custozi/administratori arii 

naturale protejate. 
 

Pentru   specii de interes 
comunitar: 

MM,  ONG-uri cf OG nr. 
26/2000  Romsilva / ANPM 
/ ANANP / alte structuri în 
coordonarea/subordonarea 

autorităților centrale / 
locale, în parteneriat cu 

MM. 

Implementarea planurilor 
de management / seturilor 
de măsuri de conservare/ 

planurilor de acțiune 
pentru ariile naturale 

protejate şi pentru speciile 
de interes comunitar 

aprobate (inclusiv cele 
situate în mediul marin) 

 
 

827,63 
mil 

 
 

Valoarea maximă a 
proiectelor 47,22 mil.  

(se acceptă depășiri pentru 
ITI Delta Dunării, dar nu 
mai mult de 70,83 mil.) 

 
Alocare netă 
827,63 mil  

SEPTEMBRIE 
2019 

Ulterior Deciziei Curții 
Constituționale privind 
neconstituționalitatea 
OUG 75/2008, și noua 

Lege care reglementează 
cadrul instituțional 
privind calitatea de 

custode/administrator al 
ariilor naturale protejate 
a fost contestată în luna 

iulie la Curtea 
Constituțională, decizia 

fiind în așteptare 
(potențial impact asupra 
categoriei de solicitanți 
eligibili din cadrul GS). 
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Notă! Menționăm că informațiile sunt estimative și pot suporta modificări. 
 

2. POIM/ AP 8 

Creșterea 
capacității de 

transport 
a energiei 
electrice și 

gazelor 

Operatorul de transport și 
de sistem pentru energie 
electrică, conform Legii 
energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr. 

123/2012 cu modificările 
și completările ulterioare, 

Compania Naționala de 
Transport al Energiei 

Electrice, 
TRANSELECTRICA S.A. 

 
 

Operatorul de transport şi 
de sistem pentru gaze 

naturale, conform Legii 
nr. 123/2012 cu 
modificările şi 

completările ulterioare, 
Societatea Națională de 
Transport Gaze Naturale 

“TRANSGAZ”- S.A. 

Realizarea și/sau 
modernizarea rețelelor 

electrice de transport (linii 
electrice aeriene și stații) 
Dezvoltarea/modernizarea 

Sistemului Național de 
Transport Gaze Naturale 
prin construcția unor noi 

conducte si îmbunătățirea 
parametrilor de 
funcționare a 

interconectărilor cu 
sistemele de transport ale 

statelor vecine 

 
140,72 

mil 
 
 

 
Alocare netă totala 

140,72 mil  
 
 

SEPTEMBRIE 
2019 

 


