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                Către:   
                              UAT-urile din jud.Hunedoara 
 

Granturi norvegiene destinate reducerii contaminării cu substanțe periculoase în 
depozite municipale temporare 

                  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat apelul pentru propuneri de 
proiecte „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite 
municipale temporare”, finanțat în cadrul Mecanismul Financiar al Spațiului Economic 
European 2014-2021. 

Prin apel, Programul RO-Mediu își propune creșterea capacității de a 
gestiona/reduce/elimina riscurile generate de substanțele periculoase și deșeurile 
municipale. 

Solicitanții eligibili sunt autorități locale sau regionale (municipale/județene), iar 
partenerii de proiect pot fi: 

 Din România:  

o ONG-uri; 

o Societăți comerciale; 

o Instituții publice; 

o Organizațiile publice de cercetare; 

o Instituții de învățământ superior; 

 Din Statele Donatoare:  

o orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, cu 
personalitate juridică, înființată în unul dintre Statele Donatoare. 

 

În cadrul acestui apel se acordă o finanțare între 1.300.000 și 2.500.000 euro. 
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Suma totală alocată din bugetul Programului RO-Mediu pentru apelul de proiecte „ 

Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale 

temporare” este de 5.000.000 Euro, reprezentând: 

 4.250.000 Euro (85%) - contribuția Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, 
respectiv grant; 

 750.000 Euro (15%) - contribuția națională. 

Alocarea financiară pentru proiecte se stabilește după cum urmează: 

 

Măsuri de 
reducere a 

Valoare 
minimă 
proiect 

Valoare 
maximă 
proiect 

Rata maximă a 
grantului 

contaminării    

  
100% din costurile 
totale eligibile ale 
proiectului pentru 
autorități locale sau 
regionale 
(municipale/județen
e) 

cu substanțe   
periculoase în   
depozite 1.300.000 

Euro 
2.500.000 Euro 

municipale   
temporare   

Grupurile țintă directe sunt municipalitățile. Beneficiarii indirecți sunt localitățile 

aflate în proximitatea municipalităților beneficiare directe, precum și alte autorități 

locale/regionale care sunt responsabile de managementul depozitelor temporare de 

deșeuri municipale.Solicitanții eligibili (Promotori de Proiect) sunt autorități locale 

sau regionale (municipale/județene). 

Pentru mai multe detalii puteți consulta adresa http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-
apelului-nr-2-masuri-de-reducere-a-contaminarii-cu-substante-periculoase-in-depozite-
municipale-temporare-launch-of-the-guidelines-for-applicants-call-2-risk-management-
measures-to-reduce-contaminated-temporary-municipal-landfills/4049 

 

               .PREȘEDINTE, 
               Laurențiu Nistor                                    
 
                                                                                         ȘEF SERVICIU, 
                                                                                           Antonela Stan                                           
 
Întocmit   
 Aurel Ciuşca-consilier                                                                               
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