
 

 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat marți, 8 noiembrie 2016, la hotel Golden Tulip Times, 

conferința de deschidere a proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor 

contaminate – C.A.D.S”, cod SIPOCA 21.  

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 30 de luni, are un buget de 16.126.845,90 lei, fiind implementat în 

parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene. 

Asistența comunitară nerambursabilă este asigurată în procent de 84,032 % din Fondul Social European (FSE) 

prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).  

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă întărirea capacității administrative a Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor de a implementa politica de gestionare a deșeurilor și siturilor contaminate prin dezvoltarea: 

 Documentelor de planificare prevăzute prin Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a 

anumitor directive, ce vor fi transpuse în legislația națională specifică; 

 Metodologiilor privind investigarea și evaluarea poluării, respectiv remedierea solului și subsolului, 

precum și a documentelor necesare pentru punerea în aplicare a regulilor și a surselor de finanțare 

stabilite/identificate pentru aplicarea principiului 'poluatorul plătește''. 

Prin elaborarea și implementarea măsurilor și acțiunilor cuprinse în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 

și mai ales în Planul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor se va asigura trecerea României către o 

„economie circulară” adaptată la schimbările climatice, bazată pe promovarea utilizării eficiente a resurselor 

prin reducerea consumului de resurse primare și folosirea resurselor secundare rezultate dintr-o mai bună 

gestionare a deșeurilor.  

Totodată, PNGD împreună cu PNPGD reprezintă un document strategic necesar pentru îndeplinirea 

condiționalității ex-ante din sectorul deșeurilor, condiționalitate impusă României pentru a putea beneficia de 

finanțarea sectorului de gestionare a deșeurilor prin POIM 2014-2020. 

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai beneficiarului, partenerului, Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului, Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului, Consiliilor Județene, administrației publice locale, 

Agențiilor de Dezvoltare Intracomunitară, interesați de dezvoltarea sectorului de gestionare a deșeurilor și 

siturilor contaminate. 

Reprezentanții beneficiarului și ai partenerilor au oferit detalii despre proiect, respectiv obiectivele, 

activitățile, grupul țintă, beneficiile si rezultatele preconizate ale proiectului, cât și importanța elaborării 

documentelor strategice necesare pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante din sectorul deșeurilor. 

De asemenea, in cadrul evenimentului, participanții au primit un pachet de materiale informative (mapă, 

carnețel, pliant, pix) cu privire la derularea proiectului. 

Detalii suplimentare se pot obține de la: 

Mihaela FRĂSINEANU 

Manager proiect cod SIPOCA 21 

mihaela.frasineanu@mmediu.ro  
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