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Intrebari frecvente in cadrul  

Programului Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) 
 
(Sursa: www.posmediu.ro, www.mmediu.ro) 

 

 

 

1. Cine poate sa solicite finantare din FSC?  
 

Autoritati publice centrale, regionale si locale, companii regionale de apa, 

administratiile ariilor protejate, ANAR, ONG-uri. Pentru sectorul apa, deseuri si calitatea 

aerului, exista o lista orientativa de proiecte prioritare care sunt pregatite pentru POS 

Mediu si pentru acestea se va face “call for application”. Pentru sectorul de protectie a 

naturii si pentru reabilitarea siturilor contaminate se va face “call for proposal”, iar pentru 

reducerea riscului la inundatii se vor face propuneri de catre ANAR. 

 

 

2. De ce este necesar operatorul unic regional? 
 

Pentru a raspunde termenelor de conformare stabilite prin negocierile cu UE, este 

necesara o abordare strategica la nivel regional/judetean in vederea optimizarii abile cu 

experienta in vederea realizarii investitiilor si a garantarii acestora. Este necesar suport 

politic pentru dezvoltarea proiectelor si acceptarea reorganizarii de natura institutionala. 

 

 

3. Cum se vor evalua proiectele? 
 

La nivel de OI se va face o verificare formala (administrativa) si verificarea 

eligibilitatii cf. ghidului aplicantului. Evaluarea propriu-zisa vizeaza respectarea 

obiectivelor si cerintelor comunitare si nationale si presupune expertiza tehnica, 

economica, financiara, institutionala, impact asupra mediului, ajutor de stat, achizitii, etc. 

 

 

4. Cine face evaluarea proiectelor?  
 

OI va face verificarea formala si a eligibilitatii, iar AM evaluarea propriu-zisa. 

 

 

5. Cine face selectia proiectelor?  
 

Selectia proiectelor se face de catre un Comitet de Selectie din care fac parte 

membrii ai directiilor de specialitate din MM, reprezentanti ai directiilor din cadrul AM, 

reprezentanti CM. 
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6. Cine face parte din Comitetul de Monitorizare?  
 

Componenta CM se stabileste de comun acord cu AM . CM este format din 

reprezentanti ai: MMGA, MFP, OI, MAI, ANAR, ANAP, Consiliul Concurentei, 

Asociatia Romana a Apei, Asociatia Romana de Salubritate, ONG. 

 

 

7. Localitatile rurale pot solicita finantare pentru realizarea infrastructurii de 

apa si apa uzata?  
 

Avand in vedere angajamentele asumate de Romania in timpul negocierilor de 

aderare, in prima faza vor beneficia de finantare europeana aglomerarile urbane cu peste 

10.000 l.e. Conform POS Mediu, aglomerarile rurale pot fi integrate intr-un proiect 

regional daca se justifica un impact pozitiv semnificativ asupra mediului si/sau daca acele 

componente de cost-eficienta asigura imbunatatirea durabilitatii intregii investitii. Pentru 

acele localitati care nu pot fi incluse intr-un proiect regional, in cazuri bine justificate, 

prin POS Mediu pot fi sprijinite proiecte mici, la nivel individual, cu conditia ca aceste 

proiecte sa se conformeze cu cerintele relevante, in special cele referitoare la existenta 

unui operator functional care sa fie capabil sa asigure intretinerea corespunzatoare a 

facilitatilor construite din fonduri europene. Pana in prezent nu se cunosc detalii in acest 

sens. 

 

 

8. Din ce surse pot fi finantate proiectele pentru infrastructura de apa in 

localitati rurale?  
 

Programul National pentru Dezvoltare Rurala cofinantat de UE in perioada 2007-

2013 si coordonat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va include investitii in 

infrastructura de apa in zonele rurale. Prioritatile in cadrul acestui program vor fi 

selectate din Master Planurile Regionale elaborate sub coordonare MM, conform 

acordului semnat intre cele 2 ministere. Programul Guvernamental pentru Dezvoltarea 

Infrastructurii in zona rurala in perioada 2006-2008 cuprinde prevederi pentru investitii in 

infrastructura de apa si apa uzata. Fondul National de Mediu prevede cofinantarea unor 

investitii limitate in sectorul apa. Imprumuturi externe sau diferite forme de PPP sunt 

considerate de asemenea solutii in unele aglomerari urbane. 

 

 

9. Cui trebuie sa se adreseze autoritatile publice locale din zona rurala pentru a 

obtine finantare pentru infrastructura de mediu?  
 

Pentru Programul National pentru Dezvoltare Rurala: Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale pentru Programul Guvernamental pentru Dezvoltarea Infrastructurii in 

zona rurala: conform O.G. nr. 7/2006 si normelor metodologice de aplicare (anuntul 

privind finantarea a fost facut de Prefectura). Pentru Fondul de Mediu: Administratia 

Fondului de Mediu din cadrul MM. 
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Intrebari Axa prioritara 4 “Implementarea sistemelor adecvate de 

management pentru protejarea naturii”, Sesiunea a V-a (2012) 

1. Referitor la obtinerea acordului scris necesar depunerii proiectului, din 

partea administatorului/custodelui, ce se intampla in situatiile in care aria 

protejata respectiva nu are custode/administrator?  

In cazul ariilor protejate fara custode/administrator, acordul va fi emis de 

autoritatile competente definite prin Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 1948 

din 17 noiembrie 2010 (ANPM/ARPM/APM) 

2. Conteaza in evaluare tipul ariei: arie protejata de interes national sau sit 

Natura 2000? 

Nu 

3. Daca un solicitant depune un proiect pentru elaborarea unui plan de 

management, iar intre timp aria protejata este atribuita unui custode acesta 

trebuie sa aplice planul? 

Da. In acest sens, solicitantul trebuie sa incheie un protocol de colaborare cu 

custodele ariei protejate. De asemenea, conventia de custodie incheiata cu aceasta ocazie 

intre custodele desemnat si Ministerul Mediului si Padurilor va contine clauze speciale in 

acest sens. 

4. Ce se intampla cu o arie protejata care a avut deja un plan de management 

intocmit anterior, dar neaprobat – ex. cele de la Directiile silvice, subunitati 

fara personalitate juridica ale Regiei Nationala a Padurilor - Romsilva? 

Avand in vedere ca planurile respective nu au fost aprobate si ca Ministerul 

Mediului si Padurilor nu a demarat procedura pentru aprobarea lor, acestea pot fi folosite 

doar ca documentatie informativa in vederea intocmirii planului de management al ariei 

protejate. 

5. Cum poate un aplicant verifica daca pentru o anumita arie naturala 

protejata exista deja in implementare alte proiecte finantate in cadrul POS 

Mediu, axa prioritara 4? 

Pentru astfel de informatii, potentialii solicitanti trebuie sa se adreseze OI-lui de 

pe raza Regiunii de Dezvoltare respective. De asemenea, in cazul in care aria protejata 

vizata prin proiect are un custode desemnat, se poate adresa acestuia, solicitandu-i 

acordul, printre obligatiile custodelui numarandu-se si confirmarea sau infirmarea riscului 

dublei finantari.  

6. Se poate depune un proiect pentru mai multe arii naturale protejate? 
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Da. Ghidul Solicitantului nu prevede limitari in acest sens. 

7. Poate o organizatie sa depuna doua sau mai multe proiecte simultan? 

Da, cu conditia sa se incadreze in categoria solicitantilor eligibili. 

8. Ce se intampla daca, pe parcursul implementarii proiectului, apar cheltuieli 

suplimentare fata de bugetul initial al cererii de finantare? 

Conform contractului de finantare, daca pe parcursul implementarii proiectului 

intervin cheltuieli suplimentare fata de cele prevazute prin contract, beneficiarul are 

obligatia sa suporte aceste cheltuieli din surse proprii, exceptie facand situatiile in care 

este posibila realocarea intre liniile bugetare, dar numai in limita a 15 %, in cazuri bine 

justificate si cu aprobarea Autoritatii de Management. 

9. Exista posibilitatea prefinantarii? In ce conditii? 

Prefinantarea se acorda doar pentru beneficiarii care au dreptul sa primeasca 

prefinantare conform OUG nr.64/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Prefinantarea se acorda in transe, in procent de maximum 20% din valoarea eligibila a 

proiectului.conform Hotararii nr. 218 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenta.  

10. Va rugam sa furnizati detalii privitoare la modul de estimare (calcul) a 

valorii aferente elaborarii unui plan de management (incluzand studiile 

necesare privind cartarea si inventarierea speciilor si habitatelor). 

Costurile de elaborare depind in primul rand de complexitatea ariei (numar de 

habitate si specii, forme de proprietate si administrare, presiuni antropice si 

vulnerabilitate etc.) si abia apoi de suprafata in sine a acesteia (i.e. de efortul de a acoperi 

suprafete mari). Se recomanda estimarea valorii prin detalierea actiunilor ce trebuie 

realizate, repartizate pe numar de zile/om, functie de necesarul de specialisti, necesarul de 

consultare a factorilor interesati, etc. Estimarea inclusa in cererea de finantare trebuie 

justificata detaliat in cadrul acesteia. 

11. Cum se aproba planurile de management ale ariilor protejate si care este 

durata procedurilor de aprobare a acestora? 

Pentru aprobarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate este 
necesara parcurgerea de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului a 

procedurii de realizare a evaluarii de mediu -SEA, cu emiterea avizului de mediu (cca. 3 

luni) sau fara emiterea avizului de mediu (cca. 1 luna), urmand ca apoi sa se aprobe prin 

HG (planurile de management ale rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si 

naturale) sau prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului (pt. 
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celelalte categorii de arii naturale protejate). Durata probabila este in jur de 6 luni, de 

aceea se recomanda ca proiectele in care este prevazuta activitatea de elaborare sau 

revizuire a planurilor de management, aceasta sa fie finalizata cu cel putin 6 luni inainte 

de data de terminare a proiectului. 

12. Care este durata de intocmire a planului de management? 

De regula 2 ani, fiind necesara parcurgerea unui ciclu complet de un an cu cele 4 

sezoane, pentru realizarea studiilor de flora, fauna si habitate, ca si timpul necesar 

colectarii tuturor informatiilor existente, pentru consultari si pentru scrierea efectiva a 

planului. Pentru arii cu o complexitate mai redusa poate fi suficienta si o perioada de un 

an, iar pentru ariile foarte complexe si cu intindere mare, 3 ani. 

13. Cum se ramburseaza cheltuielile privind planul de management daca odata 

cu aprobarea acestuia sunt depasite termenele prevazute in proiect? 

Prin introducerea in perioada de implementare a proiectului a timpului necesar 

aprobarii se pot evita astfel de situatii. Daca ele totusi apar, ultima plata aferenta 

activitatii de elaborare a planului de management nu va fi efectuata decat dupa aprobarea 

acestuia.  

14. Cat de detaliate, si ce precizie trebuie sa aiba studiile pentru inventarierea si 

cartarea speciilor si habitatelor sau descrierea starii de conservare? 

Gradul de precizie este dat de necesitatea de a se elabora masuri de conservare 

punctuale. Orice detaliere care nu serveste acestui scop, este nejustificata si, in 

consecinta, neeligibila. 

15. Studiile stiintifice care stau la baza anumitor informatii din cererea de 

finantare trebuie sa fie publicate? 

Nu este conditie obligatorie. Calitatea studiului stiintific ce insoteste cererea de 

finantare este la aprecierea echipei de evaluare. 

16. In ce conditii sunt eligibile costurile necesare construirii centrelor de 

vizitare?  

Centrele de vizitare trebuie justificate prin strategia de vizitare (document ce 

trebuie sa insoteasca obligatoriu cererea de finantare in acest caz) si cheltuielile 

ocazionate sunt eligibile numai pentru ariile naturale protejate care dispun de structura de 

administratie constituita. 

17. Costurile privind intocmirea strategiei de vizitare sunt eligibile? 
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Daca strategia de vizitare trebuie sa insoteasca obligatoriu cererea de finantare in 

conditiile prevazute de Ghidul Solicitantului, elaborarea strategiei de vizitare este o 

cheltuiala eligibila. 

18. Exista recomandari speciale ale Autoritatii de Management in ceea ce 

priveste achizitiile publice de realizat in cadrul unui proiect finantat din POS 

Mediu – axa prioritara 4?  

OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza 

procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune 

de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii, Autoritatile contractante, 

precum si entitatile juridice care nu au calitatea de autoritati contractante, dar se regasesc 

in prevederile art.9 lit.c) si lit.c1) din cadrul actului normativ mentionat, avand obligatia 

aplicarii acesteia. In cazul in care beneficiarii sunt entitati juridice fara calitatea de 

autoritate contractanta si urmeaza sa atribuie contracte de servicii care nu se incadreaza in 

prevederile art. 9 lit. c) si lit. c1) din OUG nr. 34/2006, acestora nu li se va impune 

respectarea prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice si nici a altor 

instructiuni impuse de Autoritatea de Management, in acest sens. 

 


