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INFORMARE PROIECT 

 

           Municipiul Ploiești a aplicat pentru finanțare proiectul “Construirea de insule 

ecologice digitalizate tip 1- insulă ecologică supraterană încasetată ” prin Planul Național 

de Redresare și Reziliență,  componenta C3- Managementul deșeurilor. Valoarea totală a 

proiectului este de 11.710.325,90 lei, respectiv 2.380.389,45 euro TVA inclus.    

         Componenta 3 – Managementul deșeurilor din cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR) are drept obiectiv accelerarea procesului de extindere și 

modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea 

separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării 

cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară. Managementul deșeurilor 

vizează îmbunătățirea implementării colectării separate, controlului și monitorizării 

parametrilor de calitate a mediului. Obiectivul specific al investiției îl reprezintă 

dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de 

colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea 

continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției 

la economia circulară.  

         Municipiul Ploiești dorește achiziționarea în cadrul proiectului propus pentru 

investiție  a 198 insule ecologice digitalizate – insula tip 1, supraterană încasetată cu 5  

containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, 

sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Insulele ecologice reprezintă în fapt un ansamblu 

de containere digitalizate destinate colectării separate a deșeurilor, accesul fiind asigurat 

pe bază de cartelă electronică. Pentru fiecare insulă ecologică digitalizată va fi asigurat 

un număr de 200 de cartele de acces, achiziționarea de cartele suplimentare cade în sarcina 

beneficiarului. Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru 

colectare separată a deșeurilor, subterane, protejate anti-vandalism și împotriva accesului 

neautorizat, dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM 

pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului. Vor fi colectate astfel 

informații privind volumele și tipurile de deșeuri colectate precum și persoanele care 

introduc deșeuri în containere.  
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