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A fost lansat Raportul privind situația actuală în cadrul 

proiectului “Politici publice integrate de gestionare eficientă 

și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor – 

TRADES”, cod proiect 111434 
 

În data de 12 aprilie 2019 a fost lansat Raportul privind situația actuală a cadrului legislativ și 

instituțional precum și stadiul de implementare a prevederilor legislative privind managementul 

deșeurilor municipale.  

Scopul acestui raport este analiza cadrului legal actual și evaluarea stadiului de implementare a 

prevederilor legislative privind gestionarea deșeurilor municipale pentru identificarea barierelor și a 

blocajelor, pe de o parte și crearea unei baze de lucru pentru promovarea de politici publice 

alternative care să sprijine dezvoltarea durabilă a sectorului de gestionare a deșeurilor municipale și 

diminuarea impactului asociat de mediu datorat deșeurilor prin contribuția acestora la asigurarea 

Economiei circulare. 

Analiza cuprinde evaluarea cadrului legislativ, monitorizarea și gestionarea datelor, colaborarea 

instituțională, evaluarea componentelor de cost și modul de acoperire a acestor costuri prin 

taxe/tarife. Concomitent au fost analizate modelele operaționale curente, precum și opțiunile posibile 

în scopul dezvoltării unui proces de planificare strategică pentru optimizarea actualului model de 

operare. Soluțiile propuse de îmbunătățire țin cont de noile prevederi europene de dezvoltare și 

implementare a politicilor privind gestiunea deșeurilor, economia circulară și economia verde. 
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Raportul privind situația actuală a cadrului legislativ și 

instituțional precum și stadiul de implementare a prevederilor 

legislative privind managementul deșeurilor municipale este 

activitate a proiectului “Politici publice integrate de 

gestionare eficientă și transparentă a deșeurilor municipale 

și a datelor – TRADES” implementat de Fundația Terra 

Mileniul III împreuna cu Federația Asociațiilor de Dezvoltare 

Intercomunitară (FADI) 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.  

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. 

 


