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Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a semnat 
contractul de finațare pentru proiectul „Sistem de monitorizare a 
fluxurilor de deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii 
mecanismelor de gestionare a instrumentului economic <Plătește 
Pentru Cât Arunci>” finanțat prin Programul Operaţional Capacitate 
Administrativă (POCA) 2014 – 2020 
 
 
 
Miercuri, 18 decembrie 2019, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a semnat 
contractul de finațare pentru proiectul „Sistem de monitorizare a fluxurilor de deșeuri 
menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a instrumentului 
economic <Plătește Pentru Cât Arunci>”, cod SIPOCA 593. 
 
Proiectul, al cărui beneficiar este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, având ca partener 
Academia de Studii Economice București, se derulează pe o perioada de 30 de luni și este 
cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate 
Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar 
eficiente. 
 
Cu un buget total de 29.949.257,80 lei, din care 26.715.497,04 lei finanțare nerambursabilă, 
SIPOCA 593 are ca obiectiv general realizarea unui sistem de monitorizare a fluxurilor de 
deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a 
instrumentului economic <Plătește Pentru Cât Arunci>, astfel încât în urma implementării 
proiectului să crească gradul de reciclare a deșeurilor municipale. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Realizarea unui Plan de acțiune pentru digitalizarea și implementarea instrumentului 
”Plătește Pentru Cât Arunci” (PPCA); 

2. Realizarea unui Mecanism privind aplicarea instrumentului economic PPCA; 
3. Competențe crescute pentru personalul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, al 

autorităților în subordine sau coordonare și personalului din structurile asociative ale 
autorităților adminsitrației publice locale pentru implementarea instrumentului PPCA. 

 
La finalul implementării proiectului, atât MMAP, ca beneficiar direct, cât și autoritățile 
administrației publice locale, vor dispune de: 

 Un Plan de acțiune pentru digitalizarea și implementarea instrumentului PPCA; 

 O Platformă funcțională de colectare a datelor privind instrumentul economic PPCA; 

 O Procedură operațională de gestionare a Platformei PPCA; 

 Un Ghid de bune practici pentru aplicarea instrumentului economic ”Plătește pentru cât 
arunci” destinat agenților economici care activează în zona de colectare a deșeurilor 
menajere; 
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 Un Ghid de bune practici pentru aplicarea instrumentului economic ”Plătește pentru cât 
arunci” destinat structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale; 

 Un Ghid de bune practici pentru aplicarea instrumentului economic ”Plătește pentru cât 
arunci” destinat populației; 

 Un Ghid de bune practici pentru aplicarea instrumentului economic ”Plătește pentru cât 
arunci” destinat personalului din cadrul MMAP și instituțiilor aflate în subordine sau 
cordonare Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului); 

 Un Studiu privind analiza compoziției deșeurilor municipale; 

 O Procedură de calcul a indicelui de generare a deșeurilor municipale. 
 
 
Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact este: 
Manager proiect: Cosmin TEODORU - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Tel: 021.408.9586 
 
Website: http://www.mmediu.ro/categorie/proiecte-poca/187  
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