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Prezentarea Proiectului „Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în 

Ministerul Mediului pentru sistematizarea și simplificarea legislației din 

domeniul deșeurilor și realizarea unor proceduri simplificate pentru 

reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în domeniul 

schimbărilor climatice", cod SIPOCA 394 

 

MINISTERUL MEDIULUI, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, 

implementează, începând cu data de 03 iulie 2018,  proiectul „Aplicarea sistemului de politici bazate 

pe dovezi în Ministerul Mediului pentru sistematizarea și simplificarea legislației din domeniul 

deșeurilor și realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru 

mediul de afaceri în domeniul schimbărilor climatice", cod SIPOCA 394. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate 

Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, 

cod SIPOCA 394. 

Acesta se va implementa pe o perioadă de 26 de luni, respectiv 03 iulie 2018 –02 septembrie 2020, și 

are o valoare totală de 7.616.362,69 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă FSE este de 

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

național, iar 747.319,77 lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și partenerului acestuia. 

Proiectul propus contribuie la 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. 

Prin implementarea acestui proiect se dorește aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în 

Ministerul Mediului prin: 

- realizarea Codului Deșeurilor, prin sistematizarea și simplificarea amplelor reglementări din domeniul 

deșeurilor. 

- asigurarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de 

afaceri în domeniul schimbărilor climatice. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
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1. Realizarea unui document de politică publică pentru domeniile deșeuri și schimbări climatice. 

2. Realizarea Codului Deșeurilor prin sistematizarea și simplificarea reglementărilor din acest domeniu 

3. Realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru agenții 

economici din domeniul schimbărilor climatice. 

Principalele activități prevăzute prin proiect sunt:  

Activitatea A1 (Realizarea unei analize în domeniul deseurilor si a schimbarilor climatice în ceea ce 

privește cadrul de reglementare existent în domeniu), 

Activitatea A2 (Analiza mecanismelor utilizate la nivelul MM în ceea ce priveste mandatele, rolurile si 

competențele, atât la nivelul aceluiași palier administrativ, cât și între paliere administrative în ceea ce 

priveste activitatea MM în domeniul mediului - deșeurilor și schimbărilor climatice),  

Activitatea A3 (Elaborarea si aprobarea unei politici publice în domeniul mediului – gestionarea 

deșeurilor și schimbările climatice cu subactivitățile: 

A3.1 (Realizarea de studii și analize privind fundamentarea variantelor politicii publice),  

A3.2 (Organizarea unui workshop cu participarea organizațiilor neguvernamentale, partenerilor sociali, 

asociațiilor profesionale și a reprezentanților sectorului privat implicați referitoare la identificarea 

variantelor politicii publice în domeniul gestionării deșeurilor și schimbărilor climatice), 

A3.3 (Realizarea proiectului de politica publică în domeniul gestionării deșeurilor și schimbărilor 

climatice. În cadrul acestei subactivități se va avea în vedere și derularea procesului de consultare finală 

în vederea definitivării propunerii de politici publice în domeniul gestionării deșeurilor și schimbărilor 

climatice) 

A3.4: (Adoptarea propunerii de politică publică în domeniul gestionării deșeurilor și schimbărilor 

climatice) 

Activitatea A4 (Realizarea de studii și analize privind propunerea celor mai potrivite metode de 

simplificare a legislației în domeniul deșeurilor),  

Activitatea A5 (Elaborarea propunerii de acte normative inclusiv realizarea unui proces de consultare 

publică privitor la propunerea de acte normative, actualizarea propunerii de acte normative pe baza 

consultărilor realizate, realizarea unui proces de consultare publică privitoare la noua formă a actelor 

normative, precum si definitivarea propunerii de acte normative),  

Activitatea A6: (Adoptarea si publicarea actelor normative) 

Activitatea A7: (Promovarea noului cadru legislativ) 

Activitatea A8: (Depistarea poverilor administrative pentru companiile cu activitate cu impact în 

domeniul schimbărilor climatice, măsurarea costurilor de conformare pentru companiile cu activitate 
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cu impact în acest domeniu și ghilotina reglementărilor pentru relația companie – autorități din 

domeniul schimbărilor climatice) 

Activitatea A9. (Îmbunatățirea procedurii de autorizare pentru agenții economici care intră sub 

incidența prevederilor schemei de comercializare a certificatelor de emisii (EU-ETS) 

Activitatea A10. (Realizarea unor ghiduri destinate agenților economici pentru reducerea birocrației în 

domeniul schimbărilor climatice) 

Activitatea A11 (Dezvoltarea cunostințelor și abilităților personalului din MM pentru a realiza 

sistematizarea și simplificarea legislației în domeniul deșeurilor) 

Activitatea A12. (Dezvoltarea cunostințelor si abilităților personalului din MM pentru realizarea unor 

mecanisme de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri) etc. 

Proiectul promovează principiul egalității de șanse și al nediscriminării, iar accesul la activitățile 

acestuia nu va fi îngrădit. 

Activităţile proiectului urmăresc principiile dezvoltării durabile pe parcusul etapelor sale de 

implementare. 

Principalele rezultate vizate ale proiectului sunt: 

- Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv 

evaluarea ex-ante a impactului; elaborarea unei politici publice în domeniul mediului (deșeuri și 

schimbări climatice). 

- Fondul activ al legislației va fi sistematizat și simplificat progresiv; va fi elaborat și aprobat Codul 

Deșeurilor. 

- Proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, 

implementate în concordanță cu Strategia pentru o mai bună reglementare; vor fi dezvoltate și 

implementate noi instrumente de măsurare și reducere a birocrației în domeniul schimbărilor 

climatice. 

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

Manager proiect: Flavius ARDELEAN- Ministerul Mediului 

Tel: 0745510511 

E-mail: flavius.ardelean@mmediu.ro 

Website: www.mmediu.ro 
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