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COMUNICAT DE PRESĂ 

Conferința de închidere a proiectului „Creșterea capacității Gărzii 

Naționale de Mediu de a aplica strategia și legislația UE privind 

deșeurile periculoase și substanțele chimice” 

 

Luni, 24 aprilie 2017, la Hotel Marshal Garden din București, a avut loc 

conferința de închidere a proiectului “Creșterea capacității Gărzii Naționale de 

Mediu de a aplica strategia și legislația UE privind deșeurile periculoase și 

substanțele chimice”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul 

Programului RO04 – Reducerea substanțelor periculoase.  

Evenimentul a fost organizat de Garda Națională de Mediu, în calitate de 

promotor de proiect, în parteneriat cu firma Computas AS din Norvegia.  

La lucrările conferinței au fost participat reprezentanți ai Ministerului Mediului 

(Operator de Program pentru granturile SEE 2009 – 2014), ai Inspectoratului 

General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, 

precum și ai comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu (GNM). 

Prezent la întâlnire, secretarul general al Ministerului Mediului, Teodor Dulceață, 

a subliniat importanța acestui proiect pentru monitorizarea, evidențierea 

”trasabilității deșeurilor” și a precizat că Ministerul Mediului va susține și în 

continuare inițiativele Gărzii Naționale de Mediu pentru a implementa proiecte 

cu finanțare nerambursabilă. 

Proiectul a fost implementat în perioada 14.07.2015 – 30.04.2017 și a 

beneficiat de un buget total în valoare de 1.053.440,56 Euro, din care 

892.853,64 Euro finanțare nerambursabilă prin granturile SEE 2009 – 2014 și 

157.562,41 Euro cofinanțare de la bugetul de stat, prin Ministerul Mediului. 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea capacității GNM de a 

monitoriza deșeurile periculoase în mediu prin realizarea și utilizarea unei 
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aplicații informatice pentru monitorizarea trasabilității acestora de la generator 

până la eliminator. 

Rezultate obținute în cadrul proiectului: 

- Au fost realizate o aplicație informatică prin care se va urmări 

trasabilitatea deșeurilor până la eliminare și o bază de date cu indicatorii de 

mediu, care va oferi utilizatorilor informații exacte asupra aspectelor legislative 

de interes și parametrilor ce se impun a fi urmăriți în cadrul procesului de 

monitorizare a substanțelor periculoase pentru mediu și a deșeurilor; 

- A fost realizat Ghidul de utilizare a aplicației informatice pentru operatorii 

care gestionează substanțe și deșeuri periculoase; 

- Au fost elaborate două documentații de specialitate, respectiv Ghidul cu 

scenarii de expunere pentru mediu și sănătatea umană și Metodologia de 

estimare a riscurilor asociate substanțelor periculoase pentru sănătate și mediu. 

- Au fost instruiți 90 de angajați ai GNM în vederea utilizării aplicațiilor 

informatice; 

- Au fost încheiate protocoale de colaborare cu partenerii conectori, 

respectiv Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al 

Poliției de Frontieră pentru integrarea schimbului de informații între GNM și 

aceste instituții. 
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