
 

                                                                                 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

Competența face diferența! 

 
www.poca.ro 

 

 

 
 

 

Data: 20/09/2018 

 

 

A început proiectul “Politici publice integrate de gestionare 

eficientă și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor 

– TRADES”, cod proiect 111434 
 

Fundația Terra Mileniul III împreuna cu Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) 

implementează proiectul “Politici publice integrate de gestionare eficientă și transparentă a 

deșeurilor municipale și a datelor – TRADES” în perioda 20 august 2018 – 19 decembrie 2019, proiect 

selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea 

Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar 

eficiente”, cod apel POCA/111/1/1/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, Componenta 1 CP2/2017 - Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor 

sociali de a formula politici publice alternative, cod proiect 111434. 

 

Obiectivul general al proiectului este de a crește eficiența serviciilor publice de gestionare a 

deșeurilor municipale, prin dezvoltarea de politici și standarde comune, promovate în mod unitar și 

transparent, în interesul cetățenilor și mediului de afaceri. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea de politici publice 

integrate pentru gestionarea eficientă și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor raportate 

privind deșeurile municipale; Acest obiectiv va fi atins într-o perioadă de 16 luni de implementare a  
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proiectului și va contribui la creșterea capacității pentru cele 2 ONG-uri partenere prin activități ce 

vizează instruirea a 75 de reprezentanți în domeniul managementului deșeurilor (subact. 2.1) și 25 de 

reprezentanți în domeniul politicilor publice (subact. 2.2) și participarea a 5 reprezentanți ai ONG-

urilor la conferințe internaționale pe tema managementului deșeurilor (subact.2.3). 

2. Îmbunătățirea politicilor publice privind serviciile publice de gestionare a deșeurilor municipale. Va 

fi realizat in 16 luni prin implementarea activității 4 - Formularea și promovarea a cinci politici publice 

alternative la politica Guvernului privind managementul deșeurilor municipale și activității 5 - 

Dezvoltarea și implementarea soft-ului de monitorizare și evaluare a implementării politicii privind 

managementul deșeurilor municipale prin intermediul căruia se va monitoriza implementarea politicii 

publice. 

3. Construirea consensului în vederea adoptării modificărilor la politicile publice propuse. 

Acest obiectiv va fi realizat într-o perioadă de 16 luni prin implementarea activității 3 - Constituirea și 

funcționarea unei platforme de cooperare și dialog privind managementul deșeurilor municipale și 

realizarea a 5 întâlniri de construire a consensului cu privire la politica propusă de ONG-uri. 

 

Rezultate așteptate: 

1. 85 de reprezentanți ai ONG-urilor instruiți în domeniul managementului deșeurilor și politicilor 

publice; 

2. 1 Instrument de consolidare a dialogului social si civic – platformă de cooperare și dialog 

3. Propunere alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul gestionării deșeurilor 

municipale; 

4. 1 Instrument independent de monitorizare a politicii publice de management al deșeurilor 

municipale – soft de monitorizare și raportare a cantităților de deșeuri municipale gestionate, 

aplicat în 3 regiuni. 

 

Grupul țintă al proiectului: 

1) 85 de reprezentanți, angajați ai organizațiilor ADI care implementează Sistemul de Management 

Integrat al Deșeurilor (SMID) vor beneficia de creșterea capacității de implicare în politicile publice de 

gestionare a deșeurilor; 

2) 10 reprezentanți ai autorităților centrale, respectiv Ministerul Mediului și Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului și Agențiile locale pentru Protecția Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și 
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Administrației Publice care vor fi implicați în etapa de elaborare a politicii alternative dar și de 

construire a consensului în vederea adoptării politicii; 

3) 30 reprezentanți ai autorităților publice locale – consilii locale, consilii județene – vor fi implicați 

atât în faza de fundamentare a politicii cât și în cea de elaborare și monitorizare; 

4) 5 reprezentanți ai altor ONG-uri interesate de problematica deșeurilor, precum ONG-uri de mediu, 

ONG-uri ale producătorilor de deșeuri și asociații ale administrației locale (ex AMR, AOR) – vor fi 

implicate în dezbaterile cu privire la politica alternativă propusă. 

 

 

Valoarea totală a proiectului este de 999.434,52 lei, din care valoarea nerambursabilă este de 

979.445,84 lei, iar contribuția proprie a Beneficiarului şi a Partenerului este de 19.988,68 lei. 

 

 

 

 

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:  

Assistent Manager : Corina Maria Butnaru  

Telefon: 0760.662.260                                                                   

Email:  contact@federatiaadi.ro 

Website: http://www.federatiaadi.ro 

 

 


