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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT  DE HOTĂRÂRE 

 

Nr. 62952 din 12.09.2022 

 
privind aprobarea proiectului 

“Amenajare platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor 

menajere în Municipiul Roman” în vederea participării la apelul de 
proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – Managementul  

deșeurilor, Subinvestiția I.1.B – Construire de insule ecologice digitalizate 
din cadrul  Planului Național de Redresare și Reziliență 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Analizând referatul de aprobare nr. 62951 din 12.09.2022 înaintat de către 

domnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul 
de specialitate nr. 63510 din 13.09.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor, 

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.09.2022 al Secretarului 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr.  __ din __.09.2022 al  
Comisiei pentru buget - finanţe, precum şi avizul favorabil nr. ___ din __.09.2022  
al Comisiei juridice. 

Având în vedere următoarele: 
- prevederile H.G. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 

financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind 

unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și 

reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 

reziliență; 
- Ghidul specific - condiții de accesare a fondurilor europene aferente 

PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, 
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 195/2005 

privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.92/2021 

privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanței Guvernului României nr.2/2021, privind 

depozitarea deșeurilor. 
 
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată, 
În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. 

“n”, ale art. 139, alin. 3, lit. „d”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 

1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Amenajare platforme supraterane de 
colectare selectivă a deșeurilor menajere în Municipiul Roman” în vederea 
participării   la apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – 
Managementul  deșeurilor, Subinvestiția I.1.B – Construire de insule ecologice 
digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. 
 

Art. 2.  Se aprobă Nota de fundamentare pentru proiectul „Amenajare 
platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în 

Municipiul Roman” cu privire la necesitatea, oportunitatea și potențialul 
economic al investiției, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă  a proiectului „Amenajare 
platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în 

Municipiul Roman”  în cuantum de  700.000 euro ( fără TVA), respectiv 
3.443.650 lei (fără TVA). Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi 

suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau 

investiții pentru Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, în conformitate cu 

legislația în vigoare. 
 

Art. 4.  (1)  Se aprobă finanțarea din bugetul local al Municipiului 

Roman a cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului 

„Amenajare platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor 

menajere în Municipiul Roman”, astfel cum acestea vor rezulta din 
documentațiile tehnico – economice/contractul de lucrări, dacă este cazul. 

            (2) Fondurile necesare pentru acoperirea valorii neeligibile a 
proiectului, a cheltuielilor de mentenanță  și a celor conexe care pot să apară 

pe durata implementării proiectului, precum şi cele necesare implementării 

optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a 

cheltuielilor vor fi prevăzute în bugetele locale ale municipiului Roman. 
 
Art. 5.  Se aprobă asigurarea și susținerea cheltuielilor de mentenanță a 

investiției aferente proiectului „Amenajare platforme supraterane de 
colectare selectivă a deșeurilor menajere în Municipiul Roman, judetul 
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Neamt” pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.   
                

 
Art. 6 Se imputerniceste primarul Municipiului Roman, dl. LEONARD 

ACHIRILOAEI să reprezinte Municipiul Roman în relația cu Ministerul 
Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), să semneze în numele și pentru 

Municipiul Roman, toate documentele necesare depunerii, contractării și 

implementării proiectului. 
 

Art. 7.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la 
sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al 
Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ. 

 
Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului 

Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel: 
- Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ - dnul Leonard 

Achiriloaei; 
- Direcției tehnice și de investiții;  
- Serviciul Managementul Proiectelor Municipiul Roman; 
- Direcţiei Economice - Municipiul Roman. 

 
 
                                                          Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind 

majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție __  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 14.09.2022 
 

 

 

 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 
“ Amenajare platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor 

menajere în Municipiul Roman” în vederea participării la apelurile de 
proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – Managementul 

deșeurilor, Subinvestiția I.1.B – Construire de insule ecologice digitalizate 
din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

 
 

Beneficiarul investiției: UAT Municipiul Roman 
Program de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență,  
Componenta C3 – Managementul Deșeurilor,  
Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de 

management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de 
orașe / comune,  
Subinvestiția I1.B- Construire de insule ecologice digitalizate 

 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al proiectului 
„Amenajare platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor 

menajere în Municipiul Roman”, în vederea participării la apelurile de 

proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – Managementul deșeurilor, 

Subinvestiția I.1.B – Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență 

 
Principala provocare a României este atingerea țintelor de pregătire pentru 

reutilizare și  reciclare a deșeurilor municipale (11% grad de reciclare în 2019, 

potrivit ultimelor date  disponibile, față de ținta de 55% prevăzută pentru anul 
2025 în pachetul economiei circulare -PEC). O altă provocare este reducerea la 

10% a cantității de deșeuri municipale eliminate prin depozitare până în anul 

2035. România se află pe locul 26 din 27 în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte 

rata colectării deşeurilor municipale și cifrele arată că doar puţin peste 11% din 

totalul deşeurilor erau reciclate în 2018, ținând cont  că România produce anual 

peste 270 de kilograme de deşeuri pe cap de locuitor, în medie, dintre care aproape 

10% reprezintă plastic. 
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Politica națională în domeniul gestionării deșeurilor trebuie să se subscrie 

politicii europene în materie de prevenire a generării deșeurilor și să urmărească 

reducerea consumului de resurse și aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor. 

Prevederile PNGD completează prevederile Strategiei Naționale de Gestionare a 

Deșeurilor ca și modalitate principală de abordare, anume îndreptarea României 

către o societate a reciclării și aplicarea ierarhiei deșeurilor, pentru toate tipurile 

de deșeuri care fac obiectul planificării. 
Conform Ordonanței de Urgență  Nr. 196/2005 din 22 decembrie 2005 

privind Fondul pentru mediu, obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri 

municipale eliminate prin depozitare este de 60%, din care reciclare 50% și alte 

forme de valorificare 10%. 
Conform OUG 92/2021, privind regimul deșeurilor, autoritățile 

administrației publice locale au obligația de a asigura spații necesare pentru 

colectarea separată a deșeurilor și de a oferi populației posibilitatea de a se 

debarasa, fără plată, de deșeurile voluminoase, inclusiv saltele și mobilă, deșeuri 

de echipamente electrice și electronice, inclusiv acumulatori, deșeuri din 

construcții, deșeurile periculoase (vopsele, lacuri), deșeuri textile, lemn etc 
Având în vedere gradul scăzut de colectare a deșeurilor municipale, a  

penalităților plătite anual pentru neîndeplinirea țintelor de reciclare și valorificare, 

Municipiul Roman își propune accelerarea procesului de modernizare a sistemului 

de gestionare a deșeurilor cu accent pe colectarea separată pe 5 fracții de deșeuri, 

măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu 

tranziția spre economia circulară. 
Una dintre cele mai acute probleme legate de protecția mediului, în 

municipiul Roman, este reprezentată de generarea deșeurilor în cantități mari și 

gestiunea necorespunzătoare a acestora. De aceea, o importanță deosebită se va 

acorda implementării și realizării activităților de colectare selectivă și a 

posibilităților de reducere a cantităților de deșeuri depozitate, în vederea protecției 

mediului, creșterii atractivității turistice, îmbunătățirii calității mediului. 
Interesul scăzut al populației fața de colectarea selectivă și de utilizarea 

corespunzătoare dotărilor pentru fiecare fracție de deșeu care se poate colecta 

selectiv poate avea drept cauză: 
- starea precară de curățenie a platformelor de colectare și a containerelor, 

lipsa de monitorizare a colectării, imposibilitatea aplicării principiului – 
Plătești pentru cât arunci - și restricționarea accesului pentru 
depozitarea deșeurilor doar de către persoanele arondate,  

- necunoașterea avantajelor reciclării, de cele mai multe ori campaniile de 

informare accentuând efectele negative ale depozitării împreună a 

deșeurilor. 
În perioada 2007- 2012 depozitarea deșeurilor se făcea la Depozitul 

neconform de deșeuri Roman, prin stivuire și compactare, fără sortare și 

neutralizare și nu se făcea o selecție a deșeurilor reciclabile. Aceasta situație a 
fost sistată și a fost demarată logistica pentru ecologizarea depozitului conform 
standardelor UE.  

Deșeurile colectate sunt transportate si predate fie la stația de sortare Cordun 
(cazul celor 3 fracții de deșeuri reciclabile), fie la stația de transfer Cordun (cazul 
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fracției de deșeuri reziduale si a celei de deșeuri biodegradabile). Deșeurile 
reziduale sunt apoi transportate prin intermediul Stației de transfer Cordun la 
depozitul județean pentru deșeuri nepericuloase Girov, în vederea eliminării 
finale, iar deșeurile biodegradabile la Stația de compostare Piatra Neamț. 

Deficiențe ale sistemului de colectare a deșeurilor pe raza municipiului 

Roman: 
- Inexistența unui sistem de eliminare a deșeurilor periculoase produse sau 

depozitate,  
- Depozitări neconforme de deșeuri in diferite zone periferice inclusiv in 

apropierea unor maluri de ape de suprafață a Municipiului Roman; 
- Deșeurile reciclabile nu sunt valorificate pe raza municipiului, ele sunt 

selectate, compactate și transportate spre valorificare, 
- Educație insuficientă a populației privind salubrizarea și menținerea 

curățeniei în municipiul Roman; inexistența unor programe coerente pe 
termen lung privind educația ecologică în rândul populației Municipiului 

Roman;  
- Sistemul de colectare „„în paralel‟‟; colectarea de la persoane fizice care 

scotocesc prin containere  
- Număr insuficient de ONG-uri active în domeniul conștientizării 

populației Municipiului Roman despre importanța sortării și reciclării 

deșeurilor. 
 

Municipalitatea manifestă atenție deosebită în acest sens, dar o activitate 
economică de valorificare a deșeurilor poate stimula eficient colectarea acestora 

și se poate constitui într-un instrument de reducere a impactului asupra mediului, 
dar și un catalizator al bunelor practici urbane și oferire de locuri de muncă. 

Pentru eficientizarea sistemului de management al deșeurilor, Municipiul 

Roman intenționează să instaleze 70 de insule supraterane încasetate, schimbarea 
sistemului de colectare și folosirea de noi tehnologii prin aplicarea la finanțare în 
cadrul Subinvestiției I1.B. - Construirea de insule ecologice digitalizate.  

Insula Tip 1. Insulă supraterană încasetată are 5 containere de câte 1.1 metri 

cubi (mc) pentru toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și 

metal, hârtie și carton. Pentru fiecare insulă ecologică digitalizată va fi asigurat 

un număr de 200 de cartele de acces. Achiziționarea de cartele suplimentare cade 

în sarcina beneficiarului.  
Prin intermediul acestei măsuri vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice 

pentru înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de 

containere) preponderent în zone de blocuri de apartamente, pentru următoarele 

fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, 

deșeuri metalice, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale. 
Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru 

colectarea separată a deșeurilor, protejate anti-vandalism și împotriva accesului 

neautorizat, dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul 
GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului pentru 

toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem 
digital, instrument principal de monitorizare și raportare.  
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Cu ajutorul noilor tipuri de insule ecologice de colectare a deșeurilor sunt 
colectate informații privind volumele și tipurile de deșeuri descărcate de 

populație, precum și persoanele care introduc deșeurile în containere. Datele sunt 

agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și 

raportare. MMAP va pune la dispoziția beneficiarilor, modele de insule ecologice 
digitalizate. 

Noua tehnologie de colectare selectivă – insule ecologice digitalizate de 
colectare a deşeurilor - reprezintă o soluţie tehnică ce respectă toate obligaţiile 

legale impuse prin lege şi ajută la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei 

și sunt urmărite în principal următoarele obiective:  
- Eficientizarea spaţiilor de amenajare pentru colectarea deşeurilor,  
- Organizare superioară a serviciului de salubrizare, compatibilă cu 

necesităţile actuale,  
- Limitarea totală a accesului uman şi a animalelor, rozătoarelor, 

insectelor la deşeuri,  
- Reducerea mirosurilor neplăcute, a vandaliăarii şi a accesului uman 

sau animal a deşeurile colectate,  
- Reducerea impactului asupra sănătăţii publice,  
- Încadrarea în orice peisaj urban şi arhitectural. 

 
Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea 

cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.  
În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă 

cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul 

coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 3 – 
Managementul Deșeurilor – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în 

conformitate cu legislația în vigoare. În condițiile în care cheltuiala aferentă TVA 

a fost solicitată, ea este eligibilă doar dacă nu este recuperabilă, rambursabilă sau 

compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.  
În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie 

cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar. 
Punerea in funcțiune a insulelor ecologice este foarte importantă pentru 

succesul proiectului și se va realizează prin servicii pregătitoare: 
- Punerea in funcțiune a sistemelor hardware montate pe containere 

livrate; 
- Realizarea testelor specifice de funcționare; 
- Operaționalizarea Interfeței software pentru înrolarea utilizatorilor 

(carduri, telefoane)  de la scările din blocurile arondate; 
- Instruirea personalului Autorității contractante cu privire la 

funcționarea insulelor si a soft-ului; 
- Managementul tranziției de la vechea platformă la noua insulă 

ecologică: comunicarea cu cetățenii în vederea utilizării corecte a 
sistemelor, distribuire carduri acces utilizatori,  înregistrarea 
telefoanelor;  

- Instruire și suport pentru reprezentanții Asociațiilor de Proprietari; 
- Asigurarea recepției finale a insulelor ecologice de către Autorități. 
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Indicatorii proiectului fac referire la: 
1. Numărul insulelor ecologice digitalizate operaționale din cele 100 insule 

înființate; 
2. Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate; 
3. Cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate; 
 

Urmarea celor prezentate, înființarea celor două centre de colectare prin 

aport voluntar al deșeurilor în municipiul Bistrița este oportună și necesară, 

potențialul economic al investiției fiind evident, centrele fiind soluție locală de 

trecere la economia circulară pentru comunitate și un exemplu de bune practici la 

nivel județean. 



 

                        

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Cabinet Primar  
Nr. 62951 din 12.09.2022 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Amenajare platforme 

supraterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în Municipiul Roman”,   
în vederea participării la apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta 

C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B – Construire de insule 
ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

 
 

În cadrul PNRR, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1. 
Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al 

deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Subinvestiția 
I1.B. - Construirea de insule ecologice digitalizate, sunt sprijinite activități/acțiuni 
specifice pentru înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de 

containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie 

și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, 
deșeuri reziduale, acțiuni specifice pentru dezvoltarea platformei software necesară 

operării insulelor ecologice digitalizate și administratorii datelor. 
Conform Ordonanței de Urgență  Nr. 196/2005 din 22 decembrie 2005 privind 

Fondul pentru mediu, obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri 

municipale eliminate prin depozitare este de 60%, din care reciclare 50% și alte 

forme de valorificare 10%. 
Conform OUG 92/2021, privind regimul deșeurilor, autoritățile administrației 

publice locale au obligația de a asigura spațiile necesare pentru colectarea separată a 

deșeurilor și de a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de 

deșeurile voluminoase, deșeurile de echipamente electrice și electronice,  deșeurile 

din construcții, deșeurile textile, etc. 
Având în vedere gradul scăzut de colectare a deșeurilor municipale, a  

penalităților plătite anual pentru neîndeplinirea țintelor de reciclare și valorificare, 

Municipiul Roman își propune accelerarea procesului de modernizare a sistemului 
de gestionare a deșeurilor cu accent pe colectarea separată pe 5 fracții de deșeuri, 
măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu 

tranziția spre economia circulară și intenționează să depună  în cadrul Subinvestiției 



 
I1.B. - Construirea de insule ecologice digitalizate, proiectul cu titlul “Amenajare 

platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în 

Municipiul Roman”. 
Implementarea proiectului asigură colectarea separată a deșeurilor municipale, 

monitorizarea accesului utilizatorilor la punctul de colectare la care au fost arondați 

și aplicarea principiului ”Plăteșțe pentru cât arunci”. 
O cerere de finanțare poate include un număr maxim de insule ecologice 

digitalizate corelat cu numărul de locuitori ai UAT-ului beneficiar. 
Municipiul Roman vizează achiziționarea și amplasarea a 70 de insule 

supraterane încasetate cu containere de 1.1 metri cubi, (conform ghidului de 
finanțare, raportat la numărul de locuitori ai municipiului Roman la nivelul anului 
2021), fiecare fiind compusă dintr-un ansamblu de containere subterane pentru 
colectarea deșeurilor pe 5 fracții, protejate anti-vandalism și împotriva accesului 

neautorizat, dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, model 
GSM pentru transmisie date, baza de date privind beneficiarii serviciului și interfață 
de facturare. Pentru fiecare insulă ecologică digitalizată va fi asigurat prin finantare 

un număr de 200 de cartele de acces. 
Valoarea maximă eligibilă a investiției este de 700.000 euro fără TVA, 

respectiv 3.443.650 lei, fără TVA. 
Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor 

eligibile ale proiectului, fără TVA.  
În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială 

neeligibilă și va fi suportată de beneficiar. 
Potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului, unul dintre documentele 

obligatorii anexă la aplicația de finanțare este reprezentat de Hotărârea de aprobare a 
proiectului și a implementării lui. 

 
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi transmis 

către Serviciul Managementul Proiectelor în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 

 
Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin 

vot. 
 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
 
 
 
 
 

 



 

                      

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1    www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: Direcția tehnică de investiții / Serviciul  Managementul Proiectelor 
Nr.  63510 din 13.09.2022 
.. 

                         
                                            

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Amenajare 

platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în 

Municipiul Roman”,   în vederea participării la apelul de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – Managementul deșeurilor, 

Subinvestiția I.1.B – Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență 

 
 

Analizând referatul de aprobare a domnului Primar Leonard Achiriloaei, 
înregistrat cu nr. 62951 din 12.09.2022 prin care se propune aprobarea depunerii 
proiectului “Amenajare platforme supraterane de colectare selectivă a 

deșeurilor menajere în Municipiul Roman” pentru finanțarea din fondurile 
europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului 

de proiecte PNRR/ 2022/C3/S/I.1.B, facem următoarele precizări: 
În cadrul PNRR, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția 

I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat 

al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, 

Subinvestiția I1.B. - Construirea de insule ecologice digitalizate  sunt sprijinite 
activități/acțiuni specifice pentru înființarea și dotarea de insule ecologice 

digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri 

colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri 

de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale, acțiuni specifice pentru 

dezvoltarea platformei software necesară operării insulelor ecologice digitalizate 

și administratorii datelor, acțiuni specifice de promovare a investițiilor, precum și 

pentru promovarea principiului „plătește pentru cât arunci. 
UAT Municipiul Roman intenționează să depună în cadrul Subinvestiției 

I1.B. - Construirea de insule ecologice digitalizate, proiectul cu titlul “Amenajare 



 
platforme supraterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere în 

Municipiul Roman”. 
 
Obiectivul general al Subinvestiției I1.B este accelerarea procesului de extindere 
și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe 

colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în 

vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară. 
Pentru investiția I.1.B: Construirea de insule ecologice digitalizate 

PNRR/2022/ C3/S/I.1.B se lansează apel de proiecte de tip competitiv, pe 

principiul selecției de proiecte pe bază de punctaj, cu respectarea cerințelor 

privind încadrarea proiectului în specificațiile impuse de Ghidul specific. 
O cerere de finanțare poate include un număr maxim de insule ecologice 

digitalizate corelat cu numărul de locuitori ai UAT-ului beneficiar. 
În cadrul prezentului obiectiv de investiții Municipiul Roman își propune 
achiziționarea și instalarea a 70 de insule  de tip 1, supraterane, încasetate cu 
containere de 1.1 metri cubi pentru toate cele 5 fracții: 

• Biodegradabil;  
• Rezidual;  
• Sticlă;  
• Plastic și metal; 
• Hârtie și carton. 

Pentru fiecare insulă ecologică digitalizată va fi asigurat un număr de 200 de 

cartele de acces. Achiziționarea de cartele suplimentare cade în sarcina 

beneficiarului. 
Digitalizarea insulelor ecologice presupune următoarele: 

• Containerele sunt duse la amplasament și transmit în interfața software 

de raportare poziția lor GPS, fiind vizibile pe harta digitală pusă la 

dispoziția autorităților; 
• Sistemele de control al accesului de la fiecare container al respectivei 

insule sunt în poziția “acces controlat” (adică depunerea deșeurilor  în 

cuve nu este permisă fără un card autorizat); 
• Cel puțin 75% din apartamentele arondate de UAT respectivei platforme 

sunt dotate cu chei de acces (card sau telefon mobil), raport observabil 
în interfața software; 

• Sistemul digital livrat agregă datele și transmite raportări atât UAT cât 

și către MMAP. 
Obligațiile Municipiului Roman pe perioada de durabilitate sunt:  

• să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile 

asociate necesare);  
• să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator 

al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;  
• să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, 

obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea 

obiectivelor inițiale ale investiției.  
Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere 

a obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 

cinci ani de la efectuarea plății finale). 



 
Valoarea maximă eligibilă solicitată pentru această investiție este de 

700.000 euro fără TVA, respectiv 3.443.650 lei (fără TVA), ținând cont că 

valoarea unei Insule ecologice digitalizate de tip 1 este de 10.000 euro. 
Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 
4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021. 

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea 

cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.  
În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă 

cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul 
coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 3 – 
Managementul Deșeurilor – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în 

conformitate cu legislația în vigoare. În condițiile în care cheltuiala aferentă TVA 

a fost solicitată, ea este eligibilă doar dacă nu este recuperabilă, rambursabilă sau 

compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.  
În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie 

cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar. 
Perioada de implementare a activităților proiectului nu poate depăși 

31.12.2024. 
        Investiția propusă este în conformitate cu prevederile cuprinse în Planul 
Județean de Gestionare a Deșeurilor în ceea ce privește colectarea separată a 

deșeurilor menajere, pentru următoarele fracții colectate separat: deșeuri de hârtie 

și carton, deșeuri de plastic, deșeuri de metal, deșeuri de sticlă, biodeșeuri, deșeuri 

reziduale. 
 
Drept urmare proiectul de hotărâre propus este legal și oportun și 

recomandăm aprobarea lui. 
 
  
  Director D.T.I.                                         Șef Serviciu Managementul Proiectelor 
Ovidiu BOJESCU                                            Nadia CÎRCU 
 
  

 
 
 
 

 


