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Către, 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 În atenția Domnului Ministru Tánczos Barna  
 
 

Stimate Domnule Ministru, 
   
   
 
 Spre știință: domnul viceprim-ministru Kelemen Hunor 
 
Referitor la: Planul Național de Redresare și Reziliență GHID SPECIFIC - condiții de accesare a 
fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A 
Componenta C3 – Managementul Deșeurilor Investiția 1. Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ 
sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția 1.A. - Înființarea de centre de colectare prin 
aport voluntar 
și  
 Planul Național de Redresare și Reziliență GHID SPECIFIC - condiții de accesare a 
fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/ 2022/c3/s/i.1.b 
Componenta C3 – Managementul Deșeurilor Investiția 1. Dezvoltarea, modernizarea și 
completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ 
sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția 1.B. - Construirea de insule ecologice digitalizate 
 
 
Consiliul Județean Harghita cu adresa nr. 86659/27.05.2022 a transmis observații la Ordinul 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1541/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor 
de stat pentru compensarea costurilor de investiţii necesare pentru dezvoltarea 
infrastructurii de management al deşeurilor municipale din România. 
Cu acest prilej mulțumim răspunsul primit de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la 
această adresă, având nr. 25014/BT/08.06.2022, care precizează faptul că se va ține cont de 
observațiile noastre, dacă se va iniția revizuirea PNRR. 

drocsakatalin
Typewritten Text
90854

drocsakatalin
Typewritten Text
07.05.



  
 

  

 
 
 
Pe site-ul http://pnrr.mmap.ro/ghiduri_deseuri/ au apărut Ghidurile specifice menționate 
mai sus, referitor la înființarea de centre de colectare prin aport voluntar și construirea de 
insule ecologice digitalizate, la care dorim să trimitem câteva observații importante: 
 
 
I. Referitor la înființarea de centre de colectare prin aport voluntar avem următoarele 
observații: 

1. Conform alin. 1.4 din Ghid Specific tipurile de solicitanți care pot depune cereri de 
finanțare, vă rugăm să specificați ca în Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) intră și 
Consiliile Județene.  Dacă nu, este indicat să fie introdusă și Consilii Județene pentru a putea 
depune cereri de finanțare. 

2. Referitor la includerea containerului frigorific pentru cadavrele animaliere, 
conform legislației în vigoare gestionarea, organizarea și desfășurarea activității de 
neutralizarea a subproduselor de origină animaliere cade în sarcina consiliilor județene și nu 
a UAT-urilor (municipii, orașe, comune), conform art. 9 și art.10 din HG nr. 551/2018 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 
24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de 
origine animală care nu sunt destinate consumului uman. De asemenea conform art.2 alin.2 
pct. C din OUG nr. 92/2021 exclude din domeniul de aplicare aceste activități din regimul 
deșeurilor. 

3. Analizând în continuare în Ghid aceste centre și dotările cu care vor fi echipate: 
preș-containere pentru plastic, hârtie și carton, vehicule de transport a containerelor, alte 
containere, cântar rutier de capacitate mare de 50 tone, se constată că toate acestea au 
aspectul unui centru de colectare a materialelor reciclabile și nereciclabile, și a deșeurilor 
periculoase, care poate fi operat complet separat de sistemul de salubrizare a localităților.  

Având în vedere că aceste CAV-uri vor fi realizate pe raza UAT-urilor, în cazul în care 
un furnizor de servicii câștigă operarea centrului, altul decât cea care are contract de 
delegare pentru serviciile de salubrizare, cantitatea de deșeuri colectate din CAV-uri să fie 
introduse în operare la centrul de tratare a deșeurilor din sistemul județean. Cu alte cuvinte 
spus, să fie o cerere/impunere ca deșeurile generate în CAV-uri să fie obligatoriu aduse în 
CMID din județ.  

4. La capitolul 1.5.1 Alocarea financiară totală, referitor la aliniatul ”După epuizarea 
fondurilor alocate cu această destinație, obligativitatea de a finaliza proiectul rămâne 
solicitantului, urmând ca acesta să asigure cheltuielile respective din fonduri proprii 
(cheltuieli neeligibile)” venim cu rugămintea de a ne da răspuns la întrebarea: dacă după 
semnarea contractului de finanțare finanțatorul (MMAP din fonduri PNRR) nu mai dispune  
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de finanțarea asumată prin contract pentru cheltuielile eligibil, atunci beneficiarul 
este obligat să finalizeze contractul din fonduri proprii, finanțând și valoarea eligibilă și 
valoarea neeligibilă din contractul rămas nefinanțat?    

 
II. Referitor la Construirea de insule ecologice digitalizate avem următoarele observații: 
 

1.1 Referitor la containerele ecologice inteligente, Ghidul deja fixează valoarea 
acestora la 15.000 Euro/container, luând în considerare situația pieții, și prețurile actuale, 
putem considera că valoarea acestor containere depășesc valoarea fixată în ghid, iar în acest 
caz diferența va fi finanțat de către UAT-uri, sau vor finaliza o investiție nefuncțională/slabă 
ca să se încadreze în suma prevăzută în Ghid.  

1.2 În continuare, este important de notat faptul că punctele de colectare inteligente 
subterane vor costa mult mai mult, decât plasarea de containere supraterane, care nu a fost 
luate în considerare, ne mai vorbind despre curățarea, dezinfectarea și operarea lor. 

2. Deși în Ordinul Ministrului este vorba despre 200 locuitor/apartamente, în Ghid 
apar următoarele intervale, după cum urmează: 

Număr de locuitori ai UAT-ului Beneficiar Număr maxim de Insule ecologice 
digitalizate care poate fi solicitat spre 

finanțare 

Sub 20.000 locuitori  25 insule ecologice digitalizate  

Între 20.001 și 50.000 locuitori  50 insule ecologice digitalizate  

Între 50.001 și 100.000 locuitori  100 insule ecologice digitalizate  

Între 100.001 și 200.000 locuitori  200 insule ecologice digitalizate  

Peste 200.001 locuitori  300 insule ecologice digitalizate  
 

Din tabel se reflectă că sub 20.000 de locuitor număr maxim de insule care pot fi solicitate 
pentru finanțare este de 25 buc. asta ar însemna că 800 de locuitor ar beneficia de o insulă 
ecologică digitalizată, care se pare insuficient pentru atâția număr de locuitor.  

3. De asemenea, sistemul de punctaj arată că aceste puncte-insule de colectare au 
fost gândite pentru orașe cu aglomerări mai mari, pentru că nici lucrările de amenajare a 
terenului nu pot fi decontate de beneficiar, aceste cheltuieli sunt trecute la neeligibil. Ar fi 
important și pentru municipii și orașe neaglomerate, unde nu sunt amenajate astfel de 
spații. 

 
 
 



  
 

  

 
 
 

Codificare  Criteriu de selecție  Punctaj  

CS1  Capacitatea de generare a deșeurilor în 
raport cu dimensiunea localității  

50  

CS1.1  Municipiul București și subdiviziuni ale 
acestuia  

50  

CS1.2  Municipii de rang I  45  

CS1.3  Municipii de rang II  40  

CS1.4  Orașe  35  

CS2.1  Sub 15% grad de colectare selectivă  40  

CS2.2  Între 15% și 50% grad de colectare 
selectivă  

30  

CS3.1  Există spațiu amenajat de amplasare a 
insulelor ecologice digitalizate  

10  

  

4. La capitolul 1.5.1 Alocarea financiară totală, referitor la aliniatul ”După epuizarea 
fondurilor alocate cu această destinație, obligativitatea de a finaliza proiectul rămâne 
solicitantului, urmând ca acesta să asigure cheltuielile respective din fonduri proprii 
(cheltuieli neeligibile)” venim cu rugămintea de a ne da răspuns la întrebarea: dacă după 
semnarea contractului de finanțare finanțatorul (MMAP din fonduri PNRR) nu mai dispune 
de finanțarea asumată prin contract pentru cheltuielile eligibil, atunci beneficiarul este 
obligat să finalizeze contractul din fonduri proprii, finanțând și valoarea eligibilă și valoarea 
neeligibilă din contractul rămas nefinanțat?     

5. În cazul construirii de insule ecologice digitalizate, ar fi benefic, dacă s-ar putea aplica 
pentru finanțare și Consiliile Județene, care operează sistemele de management integrat al 
deșeurilor, pentru că atunci elementele uniforme ar fi încorporate în sistemele integrate de 
deșeuri, îmbunătățind astfel sistemele de gestionare a deșeurilor din România. 

În speranța că observațiile noastre au fost oportune, 

Cu deosebită considerație: 

 
Borboly Csaba 
Președinte  
 
 
 
 
Miercurea Ciuc, 30.06.2022. 
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