
 

Bulevardul Libertății nr. 12,  
Sector 5, București Tel.: +4 021 408 9609  
www.mmediu.ro  

                                                 
                             
 
 

 
 

     Ministerul Mediului este Punct Național de Contact pentru Programul LIFE, Program 
finanțat de Comisia Europeană, de către Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii- EASME. Ministerului Mediului în calitate de autoritate centrala pentru mediu, 
derulează diferite proiecte LIFE: 

 
1. LIFE14 CAP/RO/000007  

LIFE Closer to you - Creșterea capacității instituționale la nivelul MINISTERUL 
MEDIULUIAP.  

Lider proiect: Ministerul Mediului 
OBIECTIVE: Ministerul Mediului are calitatea de lider de Proiect. In cadrul acestuia, Ministerul 

Mediului intenționează să vină in sprijinul beneficiarilor prin crearea unei entități, Centru National de 
Informare LIFE,  al cărui obiectiv este diseminarea cât mai bună a beneficiilor Programului LIFE, in 
vederea asigurării sprijinului pentru accesarea/implementarea programului de către un număr cat mai 
mare de potențiali beneficiari 

 BUGETUL TOTAL : 1.847 mii lei / 401.522 €   

 www.Ministerul Mediuluiediu.ro/categorie/life/87 

         
 
 
2. LIFE 14 GIE/IT/000812   
 GPPbest - Best practices exchange and strategic tools for GPP  

Lider proiect Regiunea Basilicata, Italia. MINISTERUL MEDIULUI are calitatea de partener 
OBIECTIVE: Îmbunătățirea guvernanței politicilor de achiziții publice verzi pentru a asigura 

orientarea acestora către atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă; Îmbunătățirea componentelor 
de planificare și implementare a politicilor și planurilor de achiziții publice verzi; Îmbunătățirea nivelului 
de cunoaștere a beneficiilor achizițiilor publice verzi din punct de vedere al mediului și din punct de 
vedere economic; transferul modelului Regiunii Sardinia din Italia către ceilalți parteneri ai proiectului 
în ceea ce privește planificarea, managementul și implementarea unui PA către alte administrații 
publice; îmbunătățirea competențelor și instrumentelor de verificare a criteriilor de mediu în faza de 
evaluare a ofertelor de gestiune și execuție a contractelor; sprijinirea promovării proceselor de achiziții 
verzi ce pot avea un impact semnificativ pe piață și crearea de beneficii de mediu; îmbunătățirea 
metodelor și practicilor de contabilitate a achizițiilor publice verzi. 

 BUGET TOTAL: 4.243. mii lei / 922.391 € /lei 

 http://www.Ministerul Mediuluiediu.ro/categorie/gppbest-achizitii-verzi/198 
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3. LIFE 12 NAT/UK/001068  
LIFE Connect Carpathians - Crearea unei rețele regionale funcționale de arii protejate între 

Munții Apuseni și Carpații Meridionali.  
OBIECTIVE: Asigurarea conectivității structurale prin protejarea și reconstrucția ecologică a 

coridoarelor; Asigurarea conectivității funcționale prin măsuri vizând amenințările directe (conflicte om 
– specii sălbatice, braconaj) și îmbunătățirea cunoștințelor locale pentru creșterea gradului de 
acceptare a carnivorelor mari;  Creșterea conștientizării și a susținerii factorilor interesați locali pentru 
conservarea speciilor țintă; Promovarea și implementarea metodelor de conservare integrată a 
peisajelor prin elaborarea Planurilor Regionale de Acțiune pentru Specii și a seturilor de măsuri de 
conservare coerente. 

 BUGET TOTAL: 14.757 mii lei/ 3.208.043 € 

 www.connectcarpathians.ro 
 

      
 
 
 

4. LIFE 13 NAT/RO/001154  
LIFE FOR BEAR Reactualizarea planului de management a populației de urs din 

România. Lider proiect: ICAS Brașov. MINISTERUL MEDIULUI are calitatea de partener. 
OBIECTIVE: Reactualizarea planului de management a populației de urs brun din România în 

contextul dezvoltării socio-economice; Îmbunătățirea stării de conservarea a populației de urs brun 
din zona de conflict Brașov-Valea Prahovei; Optimizarea managementului deșeurilor menajere, 
pentru reducerea conflictelor om-urs în zona Brașov-Valea Prahovei;  Transferul unor tehnici de bune 
practici către factorii de interes în conservarea şi managementul populației de urs brun; Îmbunătățirea 
atitudinii grupurilor de interese locale și naționale cu privire la conservarea populației de urs brun și 
promovarea siturilor Natura 2000. 

 BUGETUL PROIECTULUI: 7.085. mii lei/ 1.540.217 € 

 http://www.forbear.icaswildlife.ro/en/ 

                 
 

5. LIFE16 NAT/BG/000847  
LIFE FOR SAFE FLIGHT - Conservation of the Red-breasted Goose along the Global 

Flyway. Lider proiect: Asociația Ornitologică din Bulgaria. MINISTERUL MEDIULUI are 
calitatea de partener. 

OBIECTIVE: Conservarea gâștei cu gât roșu de-a lungul rutei de migrație globale; Activitatea 

Ministerului Mediului, în cadrul Proiectului, privește realizarea strategiei naționale privind conservarea 
acestei specii. 

 BUGETUL PROIECTULUI: 12.054.mii lei/ 2.620.438€ 

 

http://connectcarpathians.ro/
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și în colaborare cu Agențiile pentru Protecția Mediului, aflate în subordonarea Agenției 

Naționale pentru Protecția Mediului, o serie de proiecte în cadrul acestui Program: 

 
 
1. LIFE13NAT/HU/000183 
RAPTORSPREYLIFE - Securing prey sources for endagered Falco cherrung and Aquila heliaca 

population in the Carpathian basin. APM Satu Mare are calitatea de partener in cadrul acestui proiect:  

OBIECTIVE: Proiectul cu titlul ”Asigurarea surselor de hrană pentru populațiile periclitate de șoim 

dunărean și acvilă de câmp din Bazinul Carpatic“ – denumire prescurtată: RAPTORSPREYLIFE 

LIFE13 NAT/HU/000183, finanțată din fonduri din Programul LIFE+ ale Uniunii Europene are ca 

obiect consolidarea eforturilor de conservare a populațiilor de acvila de câmp (Aquila heliaca) și șoim 

dunărean (Falco cherrug), specii amenințate la nivel mondial. Ambele specii periclitate, conform 

Directivei Păsări ale UE și al LIFE+ Nature sunt considerate specii protejate de importanță majoră, a 

căror principale habitate europene se localizează în Bazinul Carpatic. Consolidarea eforturilor de 

conservare a populațiilor de acvila de câmp (Aquila heliaca) și șoim dunărean (Falco cherrug), specii 

amenințate la nivel mondial prin conservarea populațiilor principalelor surse de hrană: popândău, 

hârciog, iepurele de câmp, șoarecele săritor de stepă, orbete de Voivodina, în România proiectul își 

propune conservarea a două specii de importanță comunitară, popândăul și hârciogul, ca și baza 

trofică de importanță primară pentru cele două populații de păsări răpitoare. 

 BUGETUL PROIECTULUI: 13.023 mii lei/ 2.881.243 euro* 

 Valoare proiect aferentă MINISTERUL MEDIULUI (mii lei)/ euro - 597 mii lei/ 132494 euro*  
 http://sakerlife3.Ministerul Mediuluie.hu/ro/content/informatii-despre-proiect 

                
 
 
 
 
 
 

2. ROLLERLIFE + LIFE 13 NAT/HU/000081  
Conservation of the European Roller (Coracias garrulus) in the Carpathian Basin. 

/Conservarea Dumbrăvencei în Bazinul Carpatic 
Coordonator proiect : MINISTERUL MEDIULUIE Ungaria (Bird life Ungaria), Partener asociat: 

APM Satu Mare. 

OBIECTIVE: Întărirea populației de dumbrăveancă în Bazinul Carpatic și asigurarea conservării 

favorabile pe termen lung a acestor populații. 

http://sakerlife3.mme.hu/ro/content/informatii-despre-proiect
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 BUGETUL PROIECTULUI: 30.744. mii lei/  661,683 €  

 http://rollerproject.eu/eu  

      
 

3. LIFE 13 NAT/RO/001488       
LIFE Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei - Beuşniţa/LIFE              

Preserving of the Habitat 8310 from the Site Natura 2000 Cheile Nerei – Beusnita  
Acronim proiect: LIFEPH8310SN2000CNB  
 
OBIECTIVE: Reabilitarea a 110 cavități închise publicului (habitatul 8310), degradate/poluate; 

Conservarea a 14 specii de chiroptere; Dezvoltarea celor mai bune practici pentru managementul 
habitatului 8310 la nivel regional, național și european;  Informarea a 15 comunități locale și a 
conservaționiștilor. 

 BUGETUL PROIECTULUI: 4.237.mii lei  lei/ 938.215,00 € 

 http://salvatipesterile.ro/ 
 

           
 
 
4. LIFE 11NAT/RO/825  
Managementul conservativ al habitatelor 4070* și 9260 din ROSCI0129 Nordul Gorjului de 
Vest, Județul Gorj.  

Lider proiect: APM Gorj 
OBIECTIVE: Reabilitarea habitatului distrus 4070 - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron 

myrtifolium;  Reabilitarea habitatului distrus 9260 - Castanea sativa; Stabilirea măsurilor de 
conservare pentru habitatele restaurate; Reducerea/eliminarea impactului negativ al turismului asupra 
zonelor restaurate, inclusiv infrastructurile de mici dimensiuni de vizitatori pentru controlul eco-
turismului; Creșterea conștientizării publicului privind conservarea naturii, ca parte a conceptului de 
dezvoltare durabilă. 

 BUGETUL PROIECTULUI:1.853.043 €/ 8.524.000 lei 

 http://www.lifegreenhabitatsgorj.ro/ 

       
5. LIFE16 NAT/RO/000778  
Fish for LIFE: Refacerea culoarelor de migrație și a habitatelor pentru speciile de pești 
reofili din Râul Gilort/Restoration of migration corridors and habitats for rheophilic fish 
species in Gilort River 
Lider proiect: APM Gorj. 
OBIECTIVE: Îmbunătățirea heterogenității hidromorfologice a râurilor și asigurarea continuității 

acestora prin măsuri de reconstrucție ecologică. 

      BUGETUL PROIECTULUI: 6.890 mii lei/1.497.826 € 

http://rollerproject.eu/eu
http://salvatipesterile.ro/
http://www.lifegreenhabitatsgorj.ro/
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6. LIFE13 NAT/RO/000205  
Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in situ a speciei Canis lupus la 

nivelul Carpaților Orientali.  

Lider proiect: APM Vrancea. 
Scopul acestui proiect este de a menține o populație viabilă de lupi în Munții Carpați prin 

consolidarea sistemului de management și promovarea coexistenței om-lup. 
OBIECTIVE: Îmbunătățirea managementului speciei, prin documentarea, fundamentarea și 

realizarea participativa a planului de acțiune pentru lup la nivel național; Implementarea 
demonstrativă a soluțiilor preventive de gestionare a conflictelor om-lup prin transferul de bune 
practici spre grupurile de factori interesați, reprezentate în principal de fermieri și vânători; Prevenirea 
declinului populației de lup prin reducerea mortalității, limitarea competiției cu alte specii. 

 BUGETUL PROIECTULUI: 4.243 mii lei/ 922.391€ 

 http://www.wolflife.eu/ 

     
 
 
 
 

http://www.wolflife.eu/

