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REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind închiderea depozitelor de 

deșeuri municipale neconforme 

 

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 de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare 

a Programului privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme. 

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

art. 13 alin. (4) din actul normativ menționat, ”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.” 

 Ghidul conţine dispoziţii privind scopul, obiectivele şi indicatorul de performanţă ale 

Programului, eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia, 

precum și condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, aprobare, implementare şi decontare a 

proiectului propus. 

Obiectivul Programului îl reprezintă finanțarea acordată în vederea închiderii depozitelor de 

deșeuri municipale neconforme, scopul acestuia fiind reducerea efectelor negative ale deșeurilor 

asupra sănătății populației și asupra mediului. Indicatorul de performanţă al Programului este 

reprezentat de numărul de depozite neconforme închise. Programul are caracter multianual şi se 

desfăşoară la nivel naţional. 

Finanţarea Programului se realizează din veniturile încasate la Fondul pentru mediu în limita 

creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului 

pentru mediu, aprobat conform legii, în cuantum de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului. 

Prin Program se finanţează proiecte care vizează închiderea depozitelor neconforme depuse 

de către solicitanții care dețin Decizia etapei de încadrare sau Acordul de mediu pentru realizarea 

proiectului de închidere a depozitului emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului. 

Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute în ghid, sunt eligibile 

pentru a participa în cadrul Programului unitățile administrativ teritoriale la nivel local și județean, 

care dețin în proprietate sau administrare terenul pe care se realizează proiectul. 
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Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru: 

a) amenajarea terenului; 

b) protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială; 

c) construcții și instalații, achiziția de utilaje și echipamente necesare activității de închidere a 

depozitelor; 

d) lucrări de construcții și instalații aferente organizarii de șantier;  

e) dirigenția de șantier;  

f) TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este 

recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale; 

g) cheltuieli diverse şi neprevăzute, în conformitate cu prevederile legale. 

 

Ghidul de finanțare a fost avizat în cadrul ședinței Comitetului director al Administrației 

Fondului pentru Mediu din 07.12.2018. 

 

Față de cele de mai sus, ținând seama de importanța Programului, de scopul şi obiectivul 

acestuia, vă rugăm să aprobați emiterea Ordinului pentru aprobarea Ghidului de finanțare a 

Programului privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme. 
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