Prezentare Proiect
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MINISTERUL MEDIULUI
„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, mai
2016-noiembrie 2018
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SCOPUL PROIECTULUI:
Prezentul proiect își propune ca principal obiectiv întărirea capacității
administrative a Ministerului Mediului, de a dezvolta și implementa politica de
gestionare a deșeurilor și siturilor contaminate, prin dezvoltarea:
• documentelor de planificare prevăzute prin Directiva cadru privind deșeurile nr.
2008/98/CE, transpuse în legislația națională specifică;
• metodologiilor privind investigarea și evaluarea poluării și remedierea solului și
subsolului, precum și documentelor necesare pentru punerea în aplicare a
regulilor şi a surselor de finanţare stabilite/identificate pentru aplicarea
principiului „poluatorul plăteşte”.
Realizarea acestor obiective va asigura dezvoltarea sistemelor și standardelor
menite să optimizeze procesul decizional la nivelul MM privind politica în sectorul
de deșeuri și în sectorul de situri contaminate.
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• Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 30 de luni, începând cu luna mai
2016 și are un buget estimat de 16.126.845,90 lei.
• Asistența comunitară nerambursabilă este asigurată din Fondul Social
European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
(POCA).
• Partener pentru activitățile 1 și 4 Ministerul Dezvoltării Regionale,
Adiminstrației Publice și Fondurilor Europene
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GRUPUL ŢINTĂ – 1000 persoane
• Personalul de conducere și de execuție din cadrul MMAP și ANPM responsabil de
coordonarea domeniului gestionării deșeurilor și siturilor contaminate ;
• Personalul de conducere și de execuție din Consiliile Județene și din Primăria
Municipiului București, responsabile cu managementul deșeurilor;
• Personalul de conducere și de execuție din alte autorități publice centrale (Ministerul
Sănătății, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Economiei, Comerțului și Relației cu Mediul
de Afaceri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Apărării Naționale etc.) și locale
(primării) interesate de managementul deșeurilor;

5

5

• Personalul de conducere și de execuție din cadrul autorităților locale de protecția
mediului (APM) responsabile cu monitorizarea și evaluarea PJGD, precum și cu
managementul siturilor contaminate;
• Personalul de conducere și de execuție din autoritățile publice locale / Asociații
de Dezvoltare Intercomunitară responsabile cu implementarea serviciilor publice
în sectorul de deșeuri –;
• Reprezentați ai ONG-urilor și ai partenerilor sociali implicați în managementul
deșeurilor –.
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De la nevoi … la proiect
• În contextul negocierii POIM 2014-2020, Comisia Europeană a solicitat României
realizarea unui plan detaliat pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante 6.2
„Promovarea unor investiții sustenabile din punct de vedere economic şi de
mediu în sectorul deșeurilor, în special prin elaborarea de planuri de gestionare
a deșeurilor în conformitate cu Directiva 2008/98/CE privind deșeurile şi cu
ierarhia deșeurilor”, considerând că informațiile şi măsurile prevăzute la nivel de
Acord de Parteneriat şi în proiectul oficial al POIM nu demonstrează îndeplinirea
unor criterii prevăzute în Regulamentul nr. 1303/2013 sau calendarul prezentat a
fost depășit.
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În data de 14.09.2015 MMAP a depus la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației
Publice
(MDRAP)
cererea
de
finanțare
numărul
6320/GLG/14.09.2015, cu titlul „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.”, prin care a fost
solicitată finanțare din Programul Operațional Capacitate Administrativă, axa
prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul specific 1.1.
Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația
publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de
afaceri în concordanță cu SCAP, în cadrul cererii de proiecte nr. IP 1/2015.
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Obiectivele specifice ale proiectului:
• Elaborarea de documente strategice în domeniul managementului deșeurilor,
respectiv a PNGD (include Planul Național de Prevenire a Generării de Deșeuri PNPGD ca parte separată și un Raport privind colectarea și analiza datelor
necesare în vederea realizării PNGD), la care se adaugă evaluarea strategică de
mediu (SEA pentru propunerea de PNGD);
• 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 (criterii de prioritizare a intervenției asupra siturilor contaminate);
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• Elaborarea metodologiei privind regulile şi sursele de finanţare
stabilite/identificate pentru aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”, dar și
pentru stabilirea datei până la care statul este responsabil pentru poluarea
solului, subsolului şi 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;
• Elaborarea de ghiduri de bune practici pentru autoritățile publice locale vor viza
următoarele aspecte: prevenirea generării deșeurilor, colectarea și reciclarea
deșeurilor; tratarea și eliminarea deșeurilor; gestionarea datelor și modul de
introducere a datelor;
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• Dezvoltarea cadrului metodologic pentru elaborarea Planurilor Județene de
Gestionare a Deșeurilor, constând în revizuirea / elaborarea metodologiei-cadru
și etapizarea elaborării PJGD pe baza unei analize privind stadiul implementării/
monitorizării/ evaluării acestora;
• Realizarea unor campanii de conștientizare și instruire orientate către
administrația centrală şi echipele de management a proiectelor de management
integrat al deșeurilor și siturilor contaminate; autoritățile publice centrale;
autoritățile administrației publice locale; companiile în domeniul gestionării
deșeurilor autorizate pentru colectare, tratare, reciclare, precum și organizarea
unor vizite de studiu pentru a beneficia de exemple europene de bune practici în
domeniul gestionării deșeurilor și a siturilor contaminate.
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Rezultatele proiectului (la 01.02.2019)
- R1: Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, care cuprinde și Planul Național
de Prevenire a Generării Deșeurilor aprobate prin HG 942/2017.
- R2: contract finalizat
- R3: Contract finalizat
- R4 Contract in derulare
- R5 Metodologia finalizată în consultare publică
- R6 În achizitie publică
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Factori de succes în implementarea proiectului
Succesul unui proiect depinde de mulți factori. Plecând de la definiția noțiunii de management de
proiect putem identifica trei constrângeri care influențează succesul unui proiect: scop (obiective),
cost și timp. Obținerea unui echilibru între cei trei factori reprezintă cheia pentru realizarea unui
proiect de succes.
Relevanța: Un proiect trebuie să fie orientat către satisfacerea unor nevoi reale ale beneficiarilor. Cu
alte cuvinte, rezultatul final al unui proiect trebuie să fie neapărat reprezentat de o schimbare
pozitivă.
Fezabilitatea: Obiectivele trebuie să fie realiste. Pentru a se asigura acest lucru, contextul proiectului
trebuie analizat îndeaproape, fiind luați în considerare factorii de natură economică, financiară și
culturală. Presupunerile și riscurile relevante pentru implementarea proiectului trebuie definite. Un
proiect poate fi derulat doar dacă mediul este considerat a fi adecvat.
Sustenabilitatea: Proiectele trebuie să poată fi sustenabile. Cu alte cuvinte, impactul nu trebuie să se
limiteze la momentul terminării proiectului. De exemplu, trebuie garantat faptul că persoanele
instruite în cadrul unui proiect de training pot folosi abilitățile dobândite în practică, atingând astfel
rezultate mai bune în muncă, sau că un manual de proceduri terminat în timpul proiectului poate fi
folosit activ și după încheierea acestuia.
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Vă mulțumesc pentru atenție!
Cecilia Martin
Responsabil deșeuri UIP SIPOCA 21
Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase
Ministerul Mediului
cecilia.martin@mmediu.ro
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