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C1 - MANAGEMENTUL APEI: INVESTIȚII

600.000.000 €
alocare (fără TVA):

Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2. 000 de 

locuitori echivalenți (l.e), prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu 

Directivele europene.

Beneficiarii de finanțare vor fi:

• autoritățile locale

• operatorii de servicii publice de apă și canalizare, 

iar infrastructura construită se va afla în proprietatea autorităților locale.

Măsura vizează lucrări de construcții necesare pentru 

extinderea rețelelor de apă și canalizare în localități cuprinse 

în aglomerările mai mari de 2000 de locuitori.
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C1 - MANAGEMENTUL APEI: INVESTIȚII

200.000.000 €
alocare (fără TVA):

Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori echivalenți, care 

împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale 

protejate. 

Beneficiarii de finanțare vor fi autoritățile locale iar infrastructura construită se va afla 

în proprietatea acestora.

• Măsura vizează aglomerările mai mici de 2.000 de l.e., iar alocarea de 200 mil. euro va fi 

direcționată prioritar către aglomerările care afectează semnificativ starea corpurilor de apă și / 

sau starea de conservare a unor arii naturale protejate.

• Investițiile vor fi implementate de către autoritățile publice locale în parteneriat cu 

operatorii sistemelor existente. Operarea infrastructurii se va realiza exclusiv de 

către un operator regional de apă și canalizare, o companie constituită conform 

prevederilor Legii nr. 51/2006, deținută în proporție de 100% de către autorități 

locale și care are ca unic scop furnizarea de servicii de apă și canalizare într-o 

zonă geografică bine delimitată, la tarife aprobate de către ANRSC.
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C1 - MANAGEMENTUL APEI: INVESTIȚII

168.000.000 €
alocare (fără TVA):

Grupul țintă al finanțării sunt familii şi persoane singure cu venituri reduse, iar 

finanțarea este exclusiv în scopul plății cheltuielilor de branşare/racordare la sistemul public 

de alimentare cu apă şi canalizare aflat în proprietatea autorităților locale și exploatat de 

către operatorii regionali care îndeplinesc condițiile de monopol natural și legal.

• Măsura vizează sprijinirea familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse (care au media 

veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de 

familie) pentru plata cheltuielilor de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă 

şi de canalizare.

• Investiția va fi gestionată de către AFM printr-un program de lucrări de branșare / racordare 

a gospodăriilor vulnerabile la rețelele existente. Programul investițional  va fi implementat de 

autoritățile locale prin operatorii publici de apă și canalizare care administrează sistemele 

edilitare vizate.

• Programul va finanța costurilor suportate și justificate conform prevederilor 

legale de către autoritățile contractante fără depășirea nivelului de 

2000 € / gospodărie conectată.
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C3 - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

1.239.010.000 €
buget (fără TVA):

CEA MAI MARE ALOCARE DIN COMPONENTA 3 (956 MIL. EURO) ESTE 
PREVĂZUTĂ PENTRU INVESTIȚIILE DE MODERNIZARE, COMPLETARE ȘI 
DEZVOLTARE A SMID-URILOR ÎN CORELARE CU PJGD / PMGD. 



C3 - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

452.200.000 €
buget (fără TVA):

ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR 

Centrele vor deservi comunități de până la 50.000 de locuitori și vor fi amplasate la 

limita sau în afara unităților administrativ teritoriale. 

Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a 

deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv 

deșeuri 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.



C3 - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

200.100.000 €
buget (fără TVA):

CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE 

Insule ecologice digitalizate vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere, preponderent în zone 

de blocuri, pentru următoarele fracții colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri 

de metal, deșeuri de sticlă, biodeșeuri, deșeuri reziduale. Fiecare insulă ecologică va deservi în medie 200 

de locuitori. 

Criteriile de selecție pentru amplasarea eco-insulelor vor viza:

• capacitatea de generare a deșeurilor în funcție de mărimea localităților (municipii de rang I, municipii de 

rang II, orașe);

• gradul scăzut de colectare separată a deșeurilor din prezent;

• disponibilitatea instalațiilor existente de tratare a deșeurilor colectate separat;

Insula ecologică este un ansamblu de containere pentru colectarea separată a deșeurilor, fiecare dintre ele 

fiind dotat cu cântar electronic, accesul fiind asigurat pe bază de cartelă electronică. Datele sunt agregate și 

utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare. Insula ecologică este 

compusă dintr-un un set de containere sub sau supraterane, protejate antivandalism și împotriva accesului 

neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru persoanele fizice arondate, cântar electronic la fiecare 

container, conectat online, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului și 

interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare.



C3 - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

83.700.000 €
buget (fără TVA):

CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR 

DESTINATE AGLOMERĂRILOR URBANE 

Centrele integrate vor fi localizate în aproprierea a 15 aglomerări urbane 

mari deservind cele mai populate regiuni, după cum urmează: 

București (partea de nord) și regiunea afiliată Ilfov, București (partea de sud) și 

regiunea afiliată Ilfov, Constanța, Galati si Braila, Iași, Bacau, Craiova, Ploiesti, 

Timisoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov, Baia Mare, Targu Mures, Buzău.



C3 - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

220.000.000 €
buget (fără TVA):

CONSTRUIREA INSTALAȚIILOR DE RECICLARE A DEȘEURILOR PENTRU A 

ÎNDEPLINI ŢINTELE DE RECICLARE DIN PACHETUL DE ECONOMIE CIRCULARĂ 

Va fi acordat ajutor de stat de maxim 50% operatorilor economici care 

realizează investiții în instalații de reciclare a deșeurilor colectate separat 

pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și populației, 

reducerea consumului de resurse în scopul promovării dezvoltării economice 

sustenabile în toate regiunile și atingerii țintelor de reciclare din pachetul 

economiei circulare. 

26 de instalații de reciclare a deșeurilor vor fi puse în funcțiune până în 

trimestrul 2 al anului 2026 în vederea atingerii țintelor de reciclare ale 

Strategiei naționale privind economia circulară.



C3 - MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

255.000.000 €
buget (fără TVA):

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU MANAGEMENTUL GUNOIULUI 

DE GRAJD ȘI AL ALTOR DEȘEURI AGRICOLE COMPOSTABILE 

A. 150 de sisteme integrate comunale (platformă comunală, platforme 

individuale pentru fermierii mici și mijlocii și echipamente pentru gestionarea 

compostului);

B. 94 de sisteme comunale integrate pentru comunități cu platformă comunală 

existentă (platforme individuale pentru fermieri mici și mijlocii și echipamente 

pentru gestionarea compostului);

C. 5 sisteme de compostare pentru comunitățile cu ferme mari (stație de 

compostare și echipamente pentru gestionarea compostului);

D. 5 sisteme de biogaz pentru comunități cu ferme foarte mari (cu capacități 

electrice de cel puțin 300 KWh și capacități de încălzire de cel puțin 300 kWth).


