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COMUNICAT DE PRESĂ 
 privind 

finalizarea proiectului 

„FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL 

PRAHOVA” cod SMIS 2014+112630 

 
 

Județul Prahova a finalizat implementarea proiectului „Fazarea proiectului Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Prahova”, finanţat prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de 
management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor 
neconforme si creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România, având ca scop 
stabilirea unui set de măsuri care să conducă treptat atât la un standard de viață ridicat al populației, 
cât și la un mediu mai puțin poluat.  

Perioada de implementare: 37 de luni (27.12.2016-31.12.2019).  
Valoarea totală a proiectului: 64.145.890,49 lei cu TVA, din care: 

40.493.742,84 lei contribuția Uniunii Europene,  
  6.193.160,67 lei contribuția din bugetul național,  
     952.793,95 lei contribuția eligibilă a beneficiarului,   
16.506.193,03 lei cheltuieli neeligibile, NFG și TVA. 

Prin proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Prahova” s-a urmărit continuarea și dezvoltarea investițiilor în sectorul de gestionare a deșeurilor, 
începute prin proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”, finanțat prin 
Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013. Astfel, a fost completată infrastructura existentă cu 
Stația de Tratare Mecano-Biologică a Deşeurilor Biodegradabile Ploieşti și cu echipamentele necesare 
funcționării optime a acesteia (containere, vehicule). 

Investiția a fost realizată pentru atingerea țintelor de deviere de la depozitare a deșeurilor 
biodegradabile. Stația de tratare mecano-biologică Ploiești tratează deșeurile reziduale și deșeurile 
verzi (deșeurile biodegradabile din grădini, parcuri și piețe) colectate din județul Prahova, având o 
capacitate totală de 150.065 tone/an, din care 146.960 tone/an deșeuri reziduale și 3.104 tone/an 
deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri și piețe. 

Prin finalizarea Stației de Tratare Mecano-Biologică a Deşeurilor Biodegradabile Ploieşti, 
sistemul de management integrat al deșeurilor dezvoltat în județul Prahova este optimizat și 
funcțional, cu impact asupra reducerii cantității de deșeuri biodegradabile municipale și creșterea 
volumului de materiale reciclate în vederea atingerii standardelor de conformare cu cerințele 
legislative în sectorul de mediu ale Uniunii Europene  

 
Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin  

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Pentru detalii suplimentare, privind proiectul, persoana de contact din partea Consiliului 
Județean Prahova este Managerul de proiect – doamna Silvia Constantinescu, tel: 0244.514.545, int.161, 
fax: 0244.407.797, e-mail: proiecte.europene@cjph.ro. 

Informaţii privind proiectul pot fi găsite pe site-ul www.managementdeseuriprahova.ro. 
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