Anunt de presă
Ministerul Mediului a organizat joi, 22 august 2019, la hotel Rin Central, București, conferința de închidere a
proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în
domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate – C.A.D.S”, cod SIPOCA 21, proiect
necesar îndeplinirii condiționalității ex-ante generale existente în Planul de acțiuni, anexă la Acordul de
Parteneriat stabilit între Comisia Europeană și România.
Proiectul s-a derulat în perioada mai 2016 - august 2019, iar valoarea totală a acestuia este
de 13.606.809,30 lei, din care valoare eligibilă 13.590.453,34 lei.
Cu acest prilej au fost prezentate principalele rezultate ale activităților implementate în cadrul proiectului,
respectiv:
- Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (incluzând Planul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor ca
parte distinctă) reprezintă un document strategic necesar în vederea îndeplinirii condiționalității ex-ante
aplicabile investițiilor vizând managementul deșeurilor ("6.2 Sectorul deșeuri: Promovarea investițiilor durabile
din punct de vedere economic și ecologic în sectorul deșeuri, în special prin dezvoltarea de planuri de
gestionare a deșeurilor în conformitate cu Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, precum și cu ierarhia
deșeurilor"), contribuind totodată la dezvoltarea capacității MM de a propune și implementa măsuri care să
asigure atingerea țintelor și obiectivelor privind managementul deșeurilor;
- Ghiduri de bune practici pentru autoritățile publice locale care vor fi utilizate de autoritățile publice locale
pentru orientarea și fundamentarea deciziilor de dezvoltare în continuare a sistemelor de management al
deșeurilor la nivel județean;
- Dezvoltarea cadrului metodologic pentru elaborarea Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor
(MEPJGD), prin Metodologia de realizare/revizuire a PJGD-urilor;
- Metodologia și conținutul raportului geologic de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului, a
criteriilor și indicatorilor de evaluare a poluării mediului geologic;
- Metodologia de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate, precum și a criteriilor clare de
intervenție pentru acțiunile de remediere (criterii de prioritizare a intervenției asupra siturilor contaminate);
- Metodologia privind regulile și sursele de finanțare stabilite/identificate pentru aplicarea principiului
„poluatorul plătește”, dar și pentru stabilirea datei până la care statul român este responsabil pentru poluarea
solului, subsolului și a apei subterane, pentru stabilirea procentului de acoperire de către stat a costurilor
privind remedierea siturilor contaminate, respectiv pentru decontarea activităților de remediere a siturilor
contaminate.
- Realizarea unor campanii de conștientizare și instruire cu privire la metodologia pentru elaborarea Planurilor
Județene de Gestionare a Deșeurilor și etapizarea elaborării PJGD și la documentele necesare pentru punerea
în aplicare a metodologiilor privind investigarea, evaluarea și remedierea poluării solului și subsolului,
orientate către administraţia centrală şi echipele de management a proiectelor de management integrat al
deșeurilor și siturilor contaminate; autoritățile publice centrale; autorităţile administraţiei publice locale;
companiile în domeniul gestionării deşeurilor autorizate pentru colectare, tratare, reciclare, precum și
realizarea a 4 vizite de studiu pentru patru grupuri de câte 24 de persoane în Olanda şi Italia) pentru a beneficia
de exemple europene de bune practici în domeniul gestionării deșeurilor și a siturilor contaminate.
La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenției Naționale pentru Protecția
Mediului, Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului, administrației publice locale, interesați de
dezvoltarea sectorului de gestionare a deșeurilor și siturilor contaminate.
Detalii suplimentare se pot obține de la:
Cosmin TEODORU, manager proiect cod SIPOCA 21, director general Direcția Generală Deșeuri, Situri
Contaminate și Substanțe Periculoase
Cosmin.Teodoru@mmediu.ro
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