
Modificări legislative propuse la Ordinul 

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2022-2026 pentru investiții având ca scop  

dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la 

nivel de județ sau la nivel de orașe / comune prin înființarea de centre de colectare prin aport voluntar și 

construirea de insule ecologice digitalizate 

Text inițial Propunere amendament Justificare 

Capitolul VII 

Domeniul de 

aplicare/Condiții de 

eligibilitate a 

beneficiarilor/proiectel

or 

Secțiunea 1 

Domeniu de aplicare 

Articolul 6 

(1) Ajutorul de stat sub 

formă de compensație 

pentru realizarea de 

investiții inițiale în 

vederea înființării 

infrastructurii locale de 

gestionare a deșeurilor, 

după cum urmează: 

a) centre de colectare 

cu aport voluntar ce 

vor deservi comunități 

cu până la 50.000 

locuitori;  

b) centre integrate de 

colectare separată a 

deșeurilor prin aport 

voluntar destinate 

aglomerărilor 

urbane, ce vor fi 

localizate după cum 

urmează: București 

(partea de nord) și 

regiunea afiliată Ilfov, 

București (partea de 

Capitolul VII 

Domeniul de 

aplicare/Condiții de 

eligibilitate a 

beneficiarilor/proiectelor 

Secțiunea 1 

Domeniu de aplicare 

Articolul 6 se modifică și va 

avea următorul conținut: 

(1) Ajutorul de stat sub formă 

de compensație pentru 

realizarea de investiții inițiale 

în vederea înființării 

infrastructurii locale de 

gestionare a deșeurilor, după 

cum urmează: 

a) centre de colectare cu 

aport voluntar ce vor 

deservi comunități cu până la 

50.000 locuitori;  

b) centre integrate de 

colectare separată a 

deșeurilor prin aport 

voluntar destinate 

aglomerărilor urbane, ce 

vor fi localizate după cum 

urmează: București (partea 

de nord) și regiunea afiliată 

Ilfov, București (partea de 

sud) și regiunea afiliată Ilfov, 

Constanța, Galați si Brăila, 

Iași, Bacău, Craiova, Ploiești, 

Timișoara, Cluj-Napoca, 

Sibiu, Brașov, Baia Mare, 

Târgu Mureș, Buzău; 

c) insule ecologice 

În cazul comunelor cu condominii 

se poate justifica prin realizarea 

unor servicii de colectare a 

deșeurilor mai performant, un 

mediu mai curat in zonele 

respective.  

 În cazul zonelor cu case de vacanță 

mai ales in localitățile/zonele 

frecventată de ursi, serviciile de 

colectare a deșeurilor încă nu este 

rezolvat, sau au o soluție rudimentară, 

iar această oportunitate ar fii un sprijin 

de a da o soluție pentru turiștii aflați in 

zona ca sa elimină deșeurile în mod 

civilizat, și ca atare lăsând mediul 

înconjurător mai curat, fără “gunoi”. 

Modificarea numărului minim de 

locuitori/apartamente la 50. 



sud) și regiunea afiliată 

Ilfov, Constanța, Galați 

si Brăila, Iași, Bacău, 

Craiova, Ploiești, 

Timișoara, Cluj-

Napoca, Sibiu, Brașov, 

Baia Mare, Târgu 

Mureș, Buzău; 

c) insule ecologice 

digitalizate pentru 

colectarea separată a 

deșeurilor ce vor 

deservi zonele cu 

blocuri de apartamente 

din localități (municipii 

si orașe). 

 

(2) Investițiile 

menționate la alin. (1) 

vor asigura colectarea 

separată a deșeurilor 

menajere, după cum 

urmează: 

a) Centrele de 

colectare cu aport 

voluntar și centrele 

integrate de colectare 

separată a deșeurilor 

prin aport voluntar 

vor asigura colectarea 

separată a deșeurilor 

menajere care nu pot fi 

colectate într-un sistem 

de tipul „din ușă-în-ușă 

(door-to-door)”, 

respectiv a deșeurilor 

reciclabile și 

biodeșeuri care nu pot 

fi colectate în pubelele 

individuale, precum și 

fluxurile speciale de 

deșeuri – deșeuri 

digitalizate pentru 

colectarea separată a 

deșeurilor ce vor deservi 

zonele cu blocuri de 

apartamente din localități 

(municipii, orașe și comune 

în care se află condominii 

respectiv zonele cu casă de 

vacanță adiacente acestor 

localități). 

 

(2) Investițiile menționate la 

alin. (1) vor asigura 

colectarea separată a 

deșeurilor menajere, după 

cum urmează: 

a) Centrele de colectare cu 

aport voluntar și centrele 

integrate de colectare 

separată a un sistem 

deșeurilor prin aport 

voluntar vor asigura 

colectarea separată a 

deșeurilor menajere care nu 

pot fi colectate într-un sistem 

de tipul „din ușă-în-ușă 

(door-to-door)”, respectiv a 

deșeurilor reciclabile și 

biodeșeuri care nu pot fi 

colectate în pubelele 

individuale, precum și 

fluxurile speciale de deșeuri 

– deșeuri voluminoase, 

deșeuri de echipamente 

electrice și electronice, 

baterii uzate, deșeuri 

periculoase, deșeuri din 

construcții și demolări, 

cadavre de animale. 

b) Insulele ecologice 

digitalizate pentru colectarea 

separată a deșeurilor (Eco-

insulele) vor asigura 



voluminoase, deșeuri 

de echipamente 

electrice și electronice, 

baterii uzate, deșeuri 

periculoase, deșeuri 

din construcții și 

demolări, cadavre de 

animale. 

b) Insulele ecologice 

digitalizate pentru 

colectarea separată a 

deșeurilor (Eco-

insulele) vor asigura 

colectarea separată a 

deșeurilor menajere, 

pentru următoarele 

fluxuri de deșeuri: 

deșeuri de hârtie și 

carton, deșeuri de 

plastic, deșeuri de metal, 

deșeuri de sticlă, 

biodeșeuri, deșeuri 

reziduale. Fiecare eco-

insulă va deservi 

minimum 200 de 

locuitori/apartamente. 

colectarea separată a deșeurilor 

menajere, pentru următoarele 

fluxuri de deșeuri: deșeuri de 

hârtie și carton, deșeuri de 

plastic, deșeuri de metal, 

deșeuri de sticlă, biodeșeuri, 

deșeuri reziduale. Fiecare eco-

insulă va deservi minimum 50 

de locuitori/apartamente.  

 

Secțiunea 3 

Condiții de 

eligibilitate a 

proiectului 

Articolul 8 

(5) Prin cererile de 

finanțare se poate 

solicita minim 1 

platformă și maximum 5 

platforme, corelat cu 

numărul de comunități 

cu o populație de până la 

50.000 de locuitori și un 

număr de insule 

ecologice digitalizate de 

colectare a deșeurilor, 

Secțiunea 3 

Condiții de eligibilitate a 

proiectului 

Articolul 8 se va 

modifica și va avea 

următorul conținut: 

(5) Prin cererile de finanțare se 

poate solicita minim 1 

platformă și maximum 5 

platforme, corelat cu numărul 

de comunități cu o populație 

de până la 50.000 de locuitori, 

iar în cazul zonelor rurale să se 

poate realiza CAV mai mici, 

pe o suprafață maxim de 500 

mp, și un număr de insule 

Este esențial acest lucru, deoarece 

unde este mai greu de rezolvat 

colectarea/eliminarea deseurilor 

voluminoase, textile, anvelope, etc. 

este tocmai mediul rural, iar conform 

ordonanței nu au șansa să rezolvă 

UAT-urile respective. Un alt 

considerent ar fi, ca locuitorii din 

mediu rural nu se deplasează pe 

distanțe mari pentru a elimina 

deșeurile, și în acest fel se poate 

întâmpla ca deșeurile să fie depozitate 

pe câmp sau pe albiile pârâurilor, 

râurilor. 

Modificarea numărului minim de 

locuitori/apartamente la 50 pe care le 



 

 

corelat cu numărul 

minim de 200 de 

locuitori/apartamente pe 

care le deservește fiecare 

insulă ecologică. 

 

ecologice digitalizate de 

colectare a deșeurilor, corelat 

cu numărul minim de 50 de 

locuitori/apartamente pe care 

le deservește fiecare insulă 

ecologică. 

deservește fiecare insulă ecologică. 


