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REFORME ȘI INVESTIȚII ÎN CADRUL PLANULUI
NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

Pilonul I. TRANZIȚIA VERDE
Pilonul trebuie să includă reforme și investiții în
tehnologii și capacități verzi, inclusiv în
biodiversitate, eficiență energetică, renovarea
clădirilor și economia circulară, contribuind în
același timp la obiectivele Uniunii privind clima,
promovând creșterea sustenabilă, creând locuri
de muncă și menținând securitatea energetică.

Componenta C3 - Managementul deșeurilor
Obiectiv: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de 
gestionare a deșeurilor cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, 
reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și 
tranziției la economia circulară.



Reformă

R1. Consolidarea guvernanței gestionării deșeurilor în vederea accelerării 
tranziției la economia circulară

Investiții:

I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management
integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.

I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al
altor deșeuri agricole compostabile.

I3. Dezvoltarea capacității tehnice a autorităților prin achiziția de echipamente
de monitorizare, control și raportare

Buget Componenta 3: 1.239 mil. euro din care solicitat în cadrul PNRR: 1.239
mil. euro

Componenta C3 - Managementul deșeurilor



Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru 
managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri 

agricole compostabile– 255 mil. euro
Obiectivul investiției este de a dezvolta sisteme de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Investiția
constă în principal în:

• Crearea unor sisteme comunale integrate pentru valorificarea gunoiului de grajd – 150 de investiții;

• Înființarea de stații de compostare și de sisteme de biogaz care utilizează compost, pentru fermele
mari sau comunitățile agricole – 10 investiții

• Achiziționarea de echipamente pentru gestionarea compostului agricol pentru comunitățile care
operează deja platforme comunale – 94 de investiții;

• Platforme individuale la nivelul fermelor mici (până la 8 LU – 20 000 de unități) și medii (până la 40LU –
8 000 de unități)

Investițiile propuse vizează modernizarea infrastructurii, reducerea emisiilor de amoniac și metan și
reducerea poluării cu nitrați. Ca urmare a investiției, 254 de sisteme integrate de colectare a deșeurilor
agricole compostabile vor fi construite și puse în funcțiune până la 30 iunie 2026.

Măsura de investiții va fi implementată de către MMAP prin unitatea de implementare a proiectului
Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi.



Investiția I2.

a. 150 Sisteme integrate comunitare (platformă comunitară,
platforme individuale pentru fermierii mici și mijlocii și
echipamente personalizate pentru gestionarea compostului).

b. 94 de sisteme integrate comunitare pentru comunitățile cu
platformă comunitară existentă (platforme individuale
pentru fermierii mici și mijlocii și echipamente personalizate
pentru gestionarea compostului).

c. 5 Sisteme de compostare pentru comunitățile cu ferme
mari (stație de compostare și echipament personalizat
pentru gestionarea compostului).

d. 5 Sisteme de biogaz care se vor construi la nivel de
comunități cu ferme mari sau la nivel de ferme foarte mari, în
care există un minim de 1.000 UVM și o cantitate de gunoi
de grajd produs local de minim 15.000 tone anual, provenind
de la ferme de bovine, de porcine sau ferme avicole, la care
se pot adăuga cantități mici de plante energetice (siloz),
pentru stabilizarea procesului de cogenerare.

 

     
 

  

Măsura de investiții vizează în principal dezvoltarea de sisteme de colectare și
valorificare a gunoiului de grajd după cum urmează:
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