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A fost lansată Platforma de dialog TRADES în cadrul 

proiectului “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. 

 

În data de 31 ianuarie 2019 a fost lansată Platforma de dialog TRADES în cadrul mesei rotunde 

organizate la Hotel Ibis Nord în data de 31.01.2019, în prezența reprezentanților partilor interesate in 

gestionarea deșeurilor municipale, respectiv a autorităților locale și centrale, organizațiilor de transfer 

de responsabilitate, Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare, companiilor de colectare, sortare, 

reciclare a deșeurilor de ambalaje și ai societății civile ce activează în domeniu.  
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Platforma de dialog TRADES este un instrument de cooperare pentru îmbunătățirea politicii publice de 

management al deșeurilor municipale, care iși propune să dezvolte dialogul pentru o mai bună 

implementare a cerințelor legale în acest domeniu prin stimularea participării și implicării a cât mai 

multor factori interesați pentru a construi consensul, în vederea atingerii angajamentelor asumate de 

România privind gestionarea deșeurilor. Tot în cadrul acestui eveniment a fost prezentat Codul de 

conduită, o serie de principiii etice, valori și reguli de bună guvernare, la care sunt invitați să adere 

participanții Platformei.  

Consituirea Platformei de dialog TRADES reprezintă unul dintre rezultatele proiectului în cadrul 

activității 3 - Constituirea și funcționarea unei platforme de cooperare și dialog privind managementul 

deșeurilor municipale.  

 

 

România se află într-o situație foarte 
dificilă la momentul actual privind țintele 
asumate de colectare și reciclare și ne 
dorim ca prin intermediul Platformei 
TRADES să implicăm toți actorii, de la 
producători și până la reciclatori printr-un 
dialog constructiv în scopul creșterii 
eficiente a ratei de reciclare și de 
diminuare a cantităților de deșeuri 
depozitate. În acest sens prin intermediul 
proiectului ne propunem să deschidem 
dialogul și cooperarea celor care activează 
în domeniu deșeurilor municipale. 

Lavinia Andrei, Manager de proiect 
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Pentru o implicare a tuturor factorilor interesați în vederea atingerii angajamentelor asumate de 

România privind gestionarea deșeurilor sunt invitați să se înscrie în platforma TRADES Asociațiile de 

Dezvoltare Intercomunitară, Autoritățile centrale și locale, operatorii de colectare, sortare și 

depozitare, organizațiile de transfer de responsabilitate, reciclatori, valorificatori energetici, industria.  

  

 
 

 

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:  

Corina Butnaru 

Telefon: 0760.662.260       

Email:  butnaru.corina@federatiaadi.ro        /    c.butnaru@managementuldeseurilorarges.ro            

Website: www.federatiaadi.ro 

 

Este imperios necesar ca toți actorii de pe 
flux să stea la aceeași masă, să-și asume 
responsabilitatea și să realizeze consensul 
respectând un cod de conduită. Platforma 
TRADES va oferi spațiul necesar abordării 
imediate a problemelor identificate în 
domeniul managementului deșeurilor. Ne 
dorim să eliminăm barierele de timp și 
distanța și de aceea am ales ca această 
platformă sa fie online, să răspundă într-un 
timp relativ scurt la necesitățile noastre, a 
tuturor factorilor interesați. 

Gabriel Moiceanu, Președinte FADI 

 


