
HOTĂRÂRE nr. 942 din 28 septembrie 2011 privind aprobarea finanţării din bugetul 
Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protecţiei mediului şi al pădurilor 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (1) lit. m) şi alin. 
(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1 
Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 21.000 mii lei, în 
perioada 2011-2012, sub formă de finanţare nerambursabilă, pentru realizarea unor studii 
în domeniul protecţiei mediului şi al pădurilor, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 
Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Mediului şi Pădurilor, care 
contractează realizarea studiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile 
publice. 

Art. 3 
Suma alocată din bugetul Fondului pentru mediu potrivit art. 1 se gestionează în 
conformitate cu prevederile art. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind 
stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului 
pentru mediu. 
-****- 
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Contrasemnează: 
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Ministrul finanţelor publice, 
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ANEXA: LISTA studiilor în domeniul protecţiei mediului şi al pădurilor care se 

finanţează prin bugetul Fondului pentru mediu 
- mii lei - 
Nr. 
crt. Denumirea Anul 

2011 
Anul 
2012 

Valoarea 
totală 

1. Studiu privind monitorizarea solurilor forestiere şi a materiei organice moarte 
de la suprafaţa solurilor forestiere şi determinarea emisiilor şi absorbţiilor de 
gaze cu efect de seră din sectorul forestier 

1.500 1.500 3.000 

2. Studiu privind realizarea aplicaţiei pentru analiza şi raportarea ciclului de viaţă 
al deşeurilor în contextul responsabilităţii extinse a producătorului şi a 
obligaţiilor deţinătorilor de deşeuri, în vederea respectării ierarhiei deşeurilor 
şi pentru atingerea obiectivelor conform Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
deşeurile şi de abrogare a anumitor directive 

2.000 16.000 18.000 

  TOTAL: 3.500 17.500 21.000 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 694 din data de 30 septembrie 2011 
 


