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                                                         A N U N Ţ 

 

U.A.T. ORAŞ ŢICLENI va depune o cerere de finanţare în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE 

REDRESARE ŞI 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. - 

CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE - APELUL DE PROIECTE 

PNRR/ 2022/C3/S/I.1.B 

Prin intermediul acestei măsuri vor fi 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.  

Solicitantul poate să aleagă doar dintre următoarele tipuri de insule ecologice digitalizate:  

*Insula Tip 1. Insulă supraterană încasetată cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru 

toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton.  

*Insula Tip 2. Insulă supraterană compusa din 5 containere individuale cu golire în partea 

inferioară, cu următoarele capacități pentru cele 5 fracții:  

 Biodegradabil : între 2 mc și 3 mc; 

 Rezidual : între 2 mc și 3 mc;  

 Sticlă : între 2 mc și 3 mc 

 Plastic și metal: între 3 mc și 5 mc 

 Hârtie și carton: între 3 mc și 5 mc  

*Insula Tip 3. Insulă subterană cu containere individuale, compusă din 5 containeri cu 

următoarele capacități pentru cele 5 fracții:  

 Biodegradabil : între 2 mc și 3 mc; 

 Rezidual : între 2 mc și 3 mc;  

 Sticlă : între 2 mc și 3 mc  

 Plastic și metal: între 4 mc și 5 mc 

 Hârtie și carton: între 4 mc și 5 mc  

Structurile tipurilor de insule prezentate mai sus nu pot fi modificate. Pentru fiecare insulă 

ecologică digitalizată va fi asigurat un număr de 200 de cartele de acces. Achiziționarea de 

cartele suplimentare cade în sarcina beneficiarului. Insulele ecologice digitalizate supraterane nu 

necesită lucrări de construcții-montaj. Insulele ecologice digitalizate subterane necesită lucrări de 

construcții-montaj, care vor fi realizate de beneficiar din surse proprii. 

 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar eligibil, după cum urmează: 

* Insule subterane cu containere individuale – 50.000 Euro/ insulă, fără TVA; 

* Insule supraterane încasetate cu containere de 1.1 metri cubi – 10.000 Euro/ insulă, fără TVA; 

* Insule supraterane cu containere individuale – 19.000 Euro/ insulă, fără TVA. Un beneficiar 

poate să depună mai multe cereri de finanțare, dar cuantumul total cumulat al finanțării acordat în 

cadrul Investiției 1, Subinvestițiile 1.a, 1.b, 1.c nu poate depăși pragul maxim de 15 milioane de 

euro per beneficiar. Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro 

= 4.9195 lei, valabil la data de 31.05.2021. 
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O cerere de finanțare poate include un număr maxim de insule ecologice digitalizate corelat cu 

numărul de locuitori ai UAT-ului beneficiar, conform următorului tabel:  

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 275 insule ecologice digitalizate 

Indicatorii apelului de proiecte  

 Nr. insulelor ecologice digitalizate înființate și operaționale;  

 Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate separat și reciclate;  

 Cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat și reciclate;  

1.2 Informații despre apelurile de proiecte  
1.2.1 Ce tip de apel de proiecte se lansează?  
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 
prezentul Ghid. Apelul de proiecte este structurat în runde de atragere de fonduri. PNRR/2022/ 
C3/S/I.1.B.1 Prima rundă de atragere de fonduri:  
• Apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili pentru aceste apeluri de proiecte, în limita 
bugetului maxim eligibil prealocat. Abordarea va fi de tip competitiv, cu termen limită de 
depunere a cererilor de finanțare, pe baza de criterii de punctaj. PNRR/2022/C3/S/I.1.B.2 Dacă, 
după prima rundă de atragere de fonduri, rămân fonduri necontractate, acestea vor face 
obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri:  
• În această rundă abordarea va fi tot de tip competitiv, cu termen limită de depunere a 
cererilor de finanțare, pe bază de criterii de selecție. Proiectele respinse în prima rundă pot fi 
redepuse în cadrul apelului de proiecte din a doua rundă, fiind considerate din punct de vedere 
procedural proiecte nou-depuse. ... PNRR/2022/C3/S/I.1.B.n  
Până la epuizarea alocării financiare totale conform secțiunii 1.5.1. 
1.2.2 Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare  
• Prima rundă: 
* Data deschidere apel de proiecte: ................2022  
* Data și ora de începere a depunerii de proiecte:........2022, ora 10.00;  
* Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: .......2022, ora 23.59;  
* Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: .........2022. 
 • Runda n  
* Data deschidere apel de proiecte: ................2022/2023  
* Data și ora de începere a depunerii de proiecte:........2022/2023, ora 10.00;  
* Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: .......2022/2023, ora 23.59; 
(După cum se observă, datele exacte încă nu au fost publicate) 
În conformitate cu Ghidul specific – Condiţii de accesare a Fondurilor Europene aferente  PNRR,  

Obiectiv general: 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. 

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea 

capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în 

vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției 

la economia circulară. 

Primar,  

Radu Constantin                                   Inspector Accesare fonduri şi dezvoltare locală, 

                                                                                            Avram Elena 

 


