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NR. 16997 /13.11.2020 
 

CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ȘI GUVERNAMENTALE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE CĂTRE UNIVERSITATEA 
BABEȘ-BOLYAI ÎN LUNA NOIEMBRIE 2020 

 
 

PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI / ACTIVITĂȚILE 
ELIGIBILE 

VALOAREA GRANTULUI 
/ CONTRIBUȚIA 

BENEFICIARULUI 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR / 
WEBSITE-UL 

PROGRAMULUI 

Creșterea gradului 
de protecție și 
conservare a 
biodiversității și 
refacerea 
ecosistemelor 
degradate -Apel B 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ 
MARE, AP 4, OS 
4.1) 

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, prin 
obiectivele B, C și F ale acesteia. 
Activități eligibile: 
-Elaborarea planurilor de management/ seturilor 
de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune 
pentru ariile natural protejate (inclusive cele 
situate în mediul marin) și pentru speciile de 
interes comunitar neacoperite de proiectele 
finanțate din alte programe: 
-Studii (inclusive socio-economice) de 
fundamentare a planurilor de management/ 
măsurilor de conservare elaborate/ revizuite prin 
proiectele propuse în cadrul acestei sesiuni; 
-Studii de inventariere și cartare a speciilor 
sălbatice de interes comunitar, în vederea 
menținerii/ îmbunătățirii stării de conservare a 
speciilor și habitatelor de importanță comunitară; 
-Studii ale mediului abiotic ce influențează 
speciile și habitatele de interes comunitar; 
-Studii de evaluare a activităților cu potential 
impact antropic ce afectează speciile și habitatele 
de interes comunitar; 
-Elaborarea măsurilor de 
management/conservare pentru menținerea/ 
îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și 
habitatelor de interes comunitar; 
-Elaborarea metodologiilor și protocoalelor de 
monitorizare a stării de conservare, inclusiv 
planuri de pază pentru habitatele afectate de 
activități antropice etc.; 
-Activități de educație și creștere a gradului de 
conștientizare cu privire la conservare și 
îmbunătățirea stării de conservare; 
-Alte activități specific necesare elaborării 
planurilor de management/ acțiune pentru 
speciile de interes comunitar. 

Valoarea grantului: 

Maxim 5.000.000 euro/ 
proiect 

Contribuția 
beneficiarului: 0% 

Termen limită de 
depunere: 

31 decembrie 2021 

http://mfe.gov.ro/poim-
175-milioane-euro-
pentru-protectia-si-

conservarea-
biodiversitatii-si-

refacerea-
ecosistemelor-

degradate/ 

 

Elaborarea 
planurilor de 
management/seturi
lor de măsuri de 
conservare / 

Obiectivul programului: 
Creșterea gradului de protecţie şi conservare a 
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor 
degradate 
Activități eligibile: 

Valoarea grantului: 
Maxim 5.000.000 
euro/proiect 
Contribuția 
beneficiarului: 0% 

Termen limită de 
depunere: 
31 decembrie 2021 
 
http://mfe.gov.ro/poim-
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planurilor de 
acţiune pentru 
ariile naturale 
protejate (inclusiv 
cele situate în 
mediul marin) şi 
pentru speciile de 
interes comunitar 
neacoperite de 
proiectele 
anterioare 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 4, O.S. 
4.1) 

Elaborarea planurilor de management/ seturilor 
de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune 
pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele 
situate în mediul marin) 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) 

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/ 
 

 

Programul RO –
Mediu 
Mediu, Adaptare la 
Schimbările 
Climatice și 
Ecosisteme 
 
APEL DE 
PROPUNERI 
Restaurarea 
zonelor umede și 
turbăriilor 

Obiectivul Programului RO – Mediu îl 
reprezintă îmbunătăţirea stării mediului 
înconjurător în ecosisteme şi reducerea efectelor 
adverse ale poluării şi ale altor activităţi ale 
omului. 
„Restaurarea zonelor umede și turbăriilor” susține 
componenta Ecosistemelor și biodiversitate a 
Programului RO-Mediu. 
 
În cadrul acestui apel se vor finanța un număr de 
maxim 4 proiecte care vor viza restaurarea 
celor 45 de zone umede/turbării selectate. Pentru 
o implementare judicioasă a proiectelor, cele 45 
de turbării au fost grupate pe regiuni de 
dezvoltare. Astfel, proiectele vor viza restaurarea 
unui număr de 45 de turbării grupate în patru 
regiuni, respectiv Regiunea de Nord-Est 1 
Regiunea de Nord-Est 2 (județele Suceava și 
Botoșani), Regiunea Centru (județele Covasna și 
Harghita), și Regiunea Nord - Vest (județele 
Bihor, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Mureș 
și Buzău). 
 Activități eligibile sunt: 
 Lucrările destinate restaurării celor 45 de zone 
umede/turbării prevăzute în Anexa 9. La 
stabilirea lucrărilor minime necesare restaurării 
zonelor umede/turbăriilor se va porni de la 
schemele de restaurare care se regăsesc în Anexa 
9. La dezvoltarea proiectelor de restaurare și 
propunerea lucrărilor de restaurare se vor 
consulta metodele utilizate în restaurarea 
turbăriilor degradate prevăzute în ”Ghidul de 
restaurare a turbăriilor degradate din România” – 
Anexa 10; lucrare în care sunt sintetizate 
rezultatele unor activități desfășurate în cadrul 
Proiectului ”Strategii de restaurare a 
ecosistemelor de turbărie degradate din România 
(PeatRO)”, implementat de Institutul de Biologie 
București al Academiei Române (IBB). O atenție 
deosebită se va acorda planurilor de monitorizare 
post reabilitare instituite pentru fiecare zona 
umedă/turbărie. 
 elaborare a documentelor pregătitoare 
necesare implementării măsurilor dedicate 
ecosistemelor, precum: studii de fezabilitate, 

Valoarea grantului: 
Minim 700.000 Euro  
Maxim 900.000 Euro 
 
Contribuția 
beneficiarului: 0%  

Termen limită de 
depunere:  
15 Ianuarie 2021, ora 
14:30  
 
https://www.eeagrants.
ro/apeluri?filtru_status=
&filtru_program=118&fil
tru_aplicant= 
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documentaţia necesară eliberării avizelor şi 
acordurilor de mediu, proiectele tehnice, a 
detaliilor de execuţie, studiu de evaluare a 
impactului asupra mediului (EIA), studiu de 
evaluare adecvată (EA), studii suport necesare 
elaborarii documentaţiei de gospodărire a apelor 
(hidrologice, hidrogeologice, etc.), studii necesare 
documentaţiei tehnice pentru autorizarea de 
construire (studii de arhitectură, geotehnice, 
etc.), orice alte studii sau actitivităţi necesare 
implementării activităților, după caz. 
 activitățile de creştere a gradului de 
conştientizare cu privire la necesitatea conservării 
şi îmbunătăţirii stării de conservare a zonelor 
umede și a turbăriilor. 

 


