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29.06.2016 
 

MMAP a demarat proiectul  

,, 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.’’ 

  

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor derulează, începând cu data de 26.05.2016, proiectul 

,,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 și are un buget de 16.126.845,90 lei. 

Asistența comunitară nerambursabilă este asigurată 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''. 

  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- elaborarea documentelor strategice în domeniul managementului deșeurilor, repectiv  

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor – PNGD, care va include Planul Național de 

Prevenire a Generării  Deșeurilor - PNPGD   

- elaborarea Metodologiei și conținutului raportului geologic de investigare și evaluare a 

poluării solului și subsolului, criteriile și indicatorii de evaluare a poluării mediului geologic, 

a Metodologiei de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate, precum și a 

criteriilor clare de intervenție pentru acțiunile de remediere; 
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- elaborarea Metodologiei privind regulile și sursele de finanțare stabilite/identificate pentru 

aplicarea principiului ,,poluatorul plătește’’, dar și pentru stabilirea datei până la care 

statul este responsabil pentru poluarea solului, subsolului și a apei subterane; 

- elaborarea de Ghiduri de bune practici pentru autoritățile publice locale care vor viza: 

prevenirea generării deșeurilor, colectarea și reciclarea deșeurilor, tratarea și eliminarea 

deșeurilor, gestionarea și modul de introducere a datelor; 

- dezvoltarea Cadrului metodologic pentru elaborarea Planurilor Județene de Gestionare a 

Deșeurilor 

- realizarea unor campanii de conștientizare și instruire cu privire la metodologia pentru 

elaborarea Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor, precum și organizarea unor 

vizite de studiu pentru a beneficia de exemple europene de bune practici în domeniul 

gestionării deșeurilor și a siturilor contaminate. 

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

a Deșeurilor și mai ales în Planului 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 până, cel târziu, la 31 decembrie 2016, 

condiționalitate impusă României pentru a putea beneficia de finanțarea sectorului de gestionare a 

deșeurilor prin POIM 2014-2020. 
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