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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 

  

Cabinet Preşedinte                                                             Nr. ......../.......................... 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a Ordinului pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind 

gestionarea deșeurilor 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) 

și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului privind Ordinul pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind gestionarea deșeurilor. 

 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 13 alin. 

(1) lit. c) și alin. (4) 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, conform cărora  ”(4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de 

finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor şi/sau 

programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1) lit. a) - l), n), q) - s), u), w) - z) se 

stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de 

Administraţia Fondului pentru Mediu şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului”. 

   

Proiectul de ghid a fost elaborat în cadrul grupului de lucru constituit prin Dispozițiile 

Președintelui nr. 400 din 27.07.2016 și nr. 406 din 29.07.2016 și a fost aprobat în ședința 

Comitetului Director din 14.10.2016. 

        Ghidul de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza 

solicitantului finanţării din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea 

Programului privind gestionarea deşeurilor. 

 Scopul  Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea 

cantităţii de deşeuri transportată şi depozitată la rampele de deşeuri prin compostarea 

individuală - descompunerea aerobă a biodeșeurilor, în propriile gospodării.  

 Obiectivul Programului este reciclarea individuală prin digestie aerobă şi conversia în 

fertilizator organic a biodeșeurilor rezultate din propriile gospodării. 

 Obiectul Programului îl reprezintă gestionarea deşeurilor prin finanţarea 

nerambursabilă din Fondul pentru mediu. 
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Indicatorii de performanţă ai Programului sunt numărul de locuinţe echipate cu unităţi 

de compostare individuale și numărul de unități administrativ-teritoriale (UAT) care au 

beneficiat de programe de compostare individuală. 

Suma alocată sesiunii se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului 

pentru Mediu și se publică odată cu anunţarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de 

finanţare.  

Sunt solicitanţi eligibili în cadrul Programului, unităţile administrativ-teritoriale 

constituite potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 Finanţarea se acordă în funcţie de numărul de gospodării înregistrate în evidenţa      

UAT-ului beneficiar, fiecărei gospodării revenindu-i o singură unitate de producere a 

compostului, la alegere în funcţie de nevoi. Pentru fiecare unitate de compostare individuală, 

valoarea maximă acceptată poate fi de până la 300 lei inclusiv TVA pentru fiecare unitate de 

compostare individuală de tip monobloc, cu volum cuprins între 200 şi 400 litri sau de până la 

1.500 de lei inclusiv TVA, pentru fiecare unitate de compostare cu tambur rotativ; suma 

maximă eligibilă pentru fiecare UAT este de 1.500 mii lei. 

      Este considerat solicitant eligibil unitatea administrativ teritorială care a depus dosar de 

finanţare la sediul Autorităţii şi care trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice: 

a) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor, amenzilor către 

bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor 

legale în vigoare; 

b) în activitatea desfăşurată anterior depunerii dosarului de finantare, solicitantul nu a fost 

condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă;  

c) nu e înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiar-fiscală; 

d) nu desfășoară activități economice;  

e) nu face parte dintr-o întreprindere unică, aşa cum este ea definită în Regulamentul (UE) 

nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.  

f) nu a mai beneficiat de finanțare din alte fonduri nationale și/sau comunitare pentru 

cheltuielile solicitate în cerererea de finanţare, conform declaraţiei pe propria răspundere. 

Criterii de eligibilitate a proiectului:  

Fiecărei gospodării îi va reveni o singură unitate de producere a compostului, la alegere 

sau în funcţie de nevoi. Unităţile eligibile care pot fi achiziţionate în cadrul Programului sunt: 

a) Unităţile individuale de producere a compostului de tip monobloc, special concepute pentru 

descumpunerea aerobă a biodeseurilor şi conversia în compost – fertilizator organic, cu volum 

cuprins între 200 l şi 400 l; 

b) Unităţi individuale de producere a compostului cu tambur rotativ special concepute pentru 

descumpunerea aerobă a biodeseurilor şi conversia în compost – fertilizator organic. 
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 Sunt eligibile în cadrul Programului următoarele cheltuieli: 

a) achizitia de unități  de compostare individuală, definite conform Ghidului;   

b) taxa pe valoarea adăugată (TVA). 

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de 

finanţare nerambursabilă. 

  

 Față de cele de mai sus, ținând seama de motivele invocate, importanța, scopul şi 

obiectivele acestui program, vă rugăm să analizați și să hotărâți în ceea ce privește proiectul de 

ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind gestionarea deșeurilor. 

 

   Cu deosebită consideraţie, 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

István JAKAB 

 

Director DJRU, 

 Marian Cucu 

 

 

 

Întocmit, 

Andreea Coman 

19.10.2016 


