
 

 
  

 

  

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Workshop-uri organizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

în perioada 11-13 decembrie 2019, Sinaia 

 

 

București, 16 decembrie 2019 

 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de beneficiar al Proiectului ‘’Aplicarea 

sistemului de politici bazate pe dovezi în Ministerul Mediului pentru sistematizarea si 

simplificarea legislației din domeniul deșeurilor și realizarea unor proceduri simplificate 

pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în domeniul schimbărilor 

climatice’’ – Sipoca 394, a organizat în perioada 11-13 decembrie 2019, la Sinaia, o sesiune 

de workshop-uri, conform calendarului de activități.  

 

Proiectul are ca partener Academia de Studii Economice din București, se derulează pe o 

perioadă de 26 luni și este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul 

Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație 

publică și sistem judiciar eficiente. 

 

Bugetul proiectului este de 7.616.362,69 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 

totală este de 6.869.042,92 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă FSE este de 

6.396.515,79 lei, iar 472.527,33 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 

național acordată Partenerului, iar 747.319,77 lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a 

beneficiarului și partenerului acestuia. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: realizarea unui document de politică publică 

pentru domeniile deșeuri și schimbări climatice, realizarea Codului Deșeurilor prin 

sistematizarea și simplificarea reglementărilor din acest domeniu și realizarea unor 

proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru agenții economici din 

domeniul schimbărilor climatice. 

 

 



 

 
  

 

Discuțiile din cadrul workshop-urilor au vizat elaborarea variantelor de politici publice în 

domeniul deșeurilor și schimbărilor climatice care vor sta la baza sistematizării și 

simplificării legislației existente, precum și elaborării unor ghiduri destinate operatorilor 

economici. 

 

”Legislația actuală în domeniul deșeurilor cuprinde peste 60 de acte normative, la nivel de 

legi, ordonanțe de urgență, hotărâri de guvern si ordine de ministru, care o fac dificil de 

aplicat. Avem nevoie de un cadru normativ simplificat și coerent, cu prevederi clare care 

să fie ușor de înțeles și de implementat atât pentru operatorii economici care își desfăsoară 

activitatea în acest domeniu cât și pentru autoritățile de mediu” a declarat managerul de 

proiect Flavius Ardelean în cadrul dezbaterilor.  

 

La atelierele de lucru au participat peste 100 de persoane din cadrul organizațiilor 

profesionale, operatori economici, angajați cu funcții de conducere și de execuție din cadrul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, 

Gărzii Naționale de Mediu, precum și reprezentanți ai Partenerului. 

 

 

 

 

 

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este: 

Manager proiect: Flavius ARDELEAN- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Tel: 0745510511 

E-mail: flavius.ardelean@mmediu.ro 

Website: www.mmediu.ro 

 

 

 

 


