
  

 

Bd. Libertății, nr.12, Sector 5, București 

Tel.: +4 021 408 9605 

Biroupresa.mmediu@gmail.com  

www.mmediu.ro  

30 iunie 2014 

 

INFORMARE DE PRESĂ 
20 de milioane de lei pentru implicarea ONG-urilor în conştientizarea publică a 

problematicii de mediu 
 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Fondului pentru Mediu, 

organizează, în perioada 10 – 25 iulie 2014, o nouă sesiune de finanţare pentru 

derularea de proiecte de educaţie şi conştientizare publică în domeniul protecţiei 

mediului. 

Conform Ghidului de Finanțare publicat sâmbătă, 28 iunie 2014, în Monitorul Oficial, 

solicitanții eligibili sunt Organizațiile Nonguvernamentale, inclusiv asociaţiile sau 

fundaţiile, înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000  aprobată cu modificări 

şi completări ulterioare prin Legea nr. 246/2005. Suma totală alocată de AFM acestui 

Program este de 20.000.000 lei. 

Potrivit aceluiaşi Ghid, reprezentanţii societăţii civile pot depune proiecte în valoare 

maximă de 1.000.000 de lei şi pot beneficia de finanţare nerambursabilă de 90 la sută 

din valoarea acestora. 

„Educaţia este baza orcăriei politici de mediu. Oricât de inspirate ar fi strategiile în 

domeniul protecţiei mediului şi oricât de consistente ar fi investiţiile în infrastructura 

de mediu riscăm să nu producem un impact real asupra amprentei ecologice a 

României, câtă vreme populaţia nu a deprins un instinct ecologic real. Trebuie să 

învăţăm să respectăm mediul, să colectăm deşeurile selectiv, să economisim resurse 

naturale, să reciclăm! Statele europene care astăzi pot spune că au atins acest 

deziderat au investit constant în educaţia populaţiei lor”, spune ministrul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice, Attila KORODI. 

Solicitanții pot accesa Programul începând cu data 10 iulie 2014, până la 25 iulie a.c.  

Precizăm că, în cadrul sesiunii de finanţare, un solicitant poate depune doar un singur 

proiect. Pentru intrarea în etapa de evaluare dosarele trebuie depuse la sediul 

Administraţiei Fondului pentru Mediu şi întocmite conform Ghidului de Finanţare. 

„Programul este dedicat ONG-urilor, în calitatea lor de parteneri sociali stabili ai 
Ministerului Mediului şi parteneri de dialog în elaborarea unor politici de mediu 
funcţionale. Rolul societăţii civile în educaţia ecologică este imens. Practic, 
mobilitatea acestor organizaţii ne ajută să promovăm politicile de mediu peste tot în 
ţară, iar Corpul Voluntarilor de Mediu este unul dintre proiectele care au dovedit acest 
lucru”, mai spune Attila KORODI. 
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