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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; 

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/ 

 

http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/
http://mfe.gov.ro/poim-175-milioane-euro-pentru-protectia-si-conservarea-biodiversitatii-si-refacerea-ecosistemelor-degradate/


-Alte activități specific necesare elaborării 

planurilor de management/ acțiune pentru speciile 

de interes comunitar. 

Elaborarea 

planurilor de 

management/seturi

lor de măsuri de 

conservare / 

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 

Obiectivul programului: 

Creșterea 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 (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) 

Valoarea grantului: 

Maxim 5.000.000 
euro/proiect 

 

Contribuția 

beneficiarului: 0% 

Termen limită de 

depunere: 

31 decembrie 2021 

 

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/ 

 

 

Programul RO –

Mediu, Adaptare la 

Schimbările 

Climatice și 

Ecosisteme 

 

Fondul pentru 

Relații Bilaterale 

 

Obiectivul acestui fond este  de a facilita stabilirea 

de parteneriate bilaterale între entitățile eligibile 

din statele donatoare Islanda, Principatul 

Liechtenstein și Regatul Norvegiei și România ca 

stat beneficiar cu intenția de a pregăti cereri 

comunie de finanțare pentru apelurile de proiecte 

ce urmează a fi lansate în cadrul programului RO-

Mediu 

Prezentul apel pentru propuneri de aplicații în 

cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale vizează 

sprijinirea identificării de parteneriate pentru 

dezvoltarea proiectelor în parteneriat cu entități 

din Statele Donatoare în cadrul programului RO-

Mediu. 

Un aplicat poate primi sprijin financiar în cadrul 

Fondului pentru Relații Bilaterale doar o singură 

dată. 

Bugetul apelului: 

50.000 euro 

 

Contribuția 

beneficiarului: 0% 

 

Sumă forfetară 

acordată pentru 

deplasări: 

 

deplasarea în Norvegia 

din România 

 

deplasarea în Islanda 

din România 

 

deplasarea în 

Liechtenstein din 

România 

 

deplasarea în România 

din Statele Donatoare 

 

Sumele sunt calculate 

pentru 3 zile întregi. 

Sumele forfetare se 

acordă pentru o zi 

întreagă și nu pentru 

fracțiuni de timp. 

 

 

Termen limită de 

depunere:  

01 ianuarie 2022 

 

https://www.eeagrants

.ro/apeluri?filtru_status

=&filtru_program=118

&filtru_aplicant= 

Programul 

“Dezvoltare locală, 

reducerea sărăciei 

Obiectivele specifice ale apelului: Valoarea grantului: 

Minim 500.000 

euro/proiect 

Termen limită de 

depunere: 

9 aprilie 2021 

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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=&filtru_program=118&filtru_aplicant=
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=&filtru_program=118&filtru_aplicant=
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=&filtru_program=118&filtru_aplicant=
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=&filtru_program=118&filtru_aplicant=


și creșterea 

incluziunii romilor” 

finanțat prin 

Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-

2021 

 

APELUL NR. 5 

„DREPTURILE 

OMULUI – 

IMPLEMENTARE LA 

NIVEL NAȚIONAL” 

- o mai bună implementare/ executare la nivel 

național a deciziilor formulate de Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg; 

- o mai bună implementare a recomandărilor de 

țară formulate de alte instituții și grupuri de lucru 

ale Consiliului Europei, în ariile de intervenție ale 

prezentului apel,  detaliate la secțiunea 2.2. Ariile 

de intervenție; 

 

Activități eligibile: 

țele/ grupuri de lucru/ grupuri de 

experți din rândul instituțiilor publice și a 

societății civile în vederea dezvoltării unor 

documente de politici publice/ îmbunătățirea 

legislației/ planuri de acțiune în domeniul 

drepturilor speciale, cum ar fi: promovarea 

drepturilor copilului, asigurarea unui sistem de 

justiție în interesul copilului (child-friendly 

justice) combaterea violenței de gen, promovarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilități etc.; 

țele/ grupuri de lucru/ grupuri 

de experți interdisciplinare în vederea dezvoltării 

unor planuri de acțiune în domeniul drepturilor 

persoanelor cu dizabilități, inclusiv în vederea 

promovării unui mediu accesibil pentru toți prin 

implementarea prevederilor recomandărilor 

Consiliului Europei cu privire la asigurarea 

participării depline pentru toți cetățenii; 

Pilotarea măsurilor incluse în politicile publice/ 

planurile de acțiune realizate în cadrul proiectului 

sau independent de acesta, în domeniul de interes 

al apelului, inclusiv investiții (de exemplu, în 

accesibilizarea infrastructurii)/ în echipamente/ 

servicii necesare acestor activități; 

 Activități de formare în domeniul drepturilor 

omului pentru grupurile țintă ale proiectului 

(experți care lucrează cu grupuri vulnerabile, 

magistrați, avocați, polițiști, jandarmi, personal al 

centrelor de detenție etc); 

 Dezvoltarea de programe de formare continuă 

pe subiectul drepturilor omului pentru categoriile 

profesionale relevante; 

 Activități de creare a unor mecanisme de acțiune 

imediată în vederea implementării recomandărilor 

formulate de organisme ale Consiliului Europei în 

rapoartele cu privire la România 

 Crearea unor mecanisme transparente de 

informare a publicului cu privire la recomandările 

emise de CEDO și alte instituții ale Consiliului 

Europei, respectiv cu privire la rapoartele de țară 

în domeniul drepturilor omului; 

 Campanii de comunicare cu privire la drepturile 

omului pentru publicul larg; 

 Organizarea de conferințe/ mese rotunde pe 

tematică specifică; 

 Asistență juridică pentru victimele încălcării 

drepturilor omului, inclusiv în vederea 

reprezentării la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului de la Strasbourg; 

eligibile a se 

vedea Ghidul aplicantului pagina18 

 

Maxim 2.500.000 

euro/proiect 

 

Contribuția 

beneficiarului: 0% 

dacă Promotorul 

Proiectului este o 

entitate publică 

 

https://www.eeagrants

.ro/apeluri?filtru_status

=Activ&filtru_program

=23&filtru_aplicant= 

 

 

Programul 

“Dezvoltare locală, 

The action plan for bilateral activities developed 

under the Programme provides many opportunities 

Bugetul apelului: 

50.000 euro 

Termen limită de 

depunere:  

https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=Activ&filtru_program=23&filtru_aplicant
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=Activ&filtru_program=23&filtru_aplicant
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=Activ&filtru_program=23&filtru_aplicant
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=Activ&filtru_program=23&filtru_aplicant


reducerea sărăciei 

și creșterea 

incluziunii romilor” 

finanțat prin 

Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-

2021 

 

GUIDE FOR 

APPLICANTS FOR 

BILATERAL FUNDS 

 

CALL 1 

Call for proposals 

for bilateral 

initiatives aiming to 

identify partners for 

donor partnership 

projects, the 

development of 

such partnerships 

and the preparation 

of 

an application for a 

donor partnership 

project to be 

submitted under 

the Local 

Development 

Programme 

for bilateral exchanges and cooperation, such as: 

calls and other facilities to access bilateral funds by 

eligible entities in Romania and Donor States, 

seminars for identifying partners for donor 

partnership projects (match making seminars), 

study visits in Romania and Donor States, 

meetings, trainings and international conferences, 

etc. 

 

Eligible activities 

search for partners (eligible under the 

Programme) for donor partnership projects 

prior to or during the preparation of a project 

application; 

 the development of such partnerships and joint 

preparation and submission of an application for a 

donor partnership project. 

 

Lump sums for 

traveling abroad: 

- for external travel to 

Norway: 220 EUR/day 

+ 600 EUR 

- for external travel to 

Iceland: 245 EUR/day + 

900 EUR 

- for external travel to 

Liechtenstein: 175 

EUR/day + 500 EUR 

- for external travel to 

Romania: 160 EUR/day 

+ 800 EUR 

Lump sums for internal 

travel, in Romania: 

- 110 EUR/day + lump 

sum for transport (20 

EUR for a distance 

between 10 and 99 km 

or 

180 EUR for a distance 

between 100 and 499 

km or 275 EUR for a 

distance between 500 

and 1,999 km) 

 

Please note that the 

lump sum daily 

allowance is granted 

only for those days 

involving 

accommodation. 

30 iunie 2021 

 

https://www.eeagrants

.ro/apeluri?filtru_status

=&filtru_program=23&

filtru_aplicant= 

 

 

 

 

https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=&filtru_program=23&filtru_aplicant
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=&filtru_program=23&filtru_aplicant
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=&filtru_program=23&filtru_aplicant
https://www.eeagrants.ro/apeluri?filtru_status=&filtru_program=23&filtru_aplicant

