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Ploiești, 05 iunie 2018  

COMUNICAT DE PRESĂ 

Primăria Municipiului Ploiești, prin  Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, 

organizează cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului cea de-a V-a ediție a Festivalului de Film 

Ecologic pentru Elevi, eveniment ce se va desfășura la sediul  Teatrului  pentru copii Ploiești, 

astăzi,  începând cu ora 10.00.  

Festivalul de Film Ecologic pentru Elevi are ca temă centrală mesajul “Stop poluării cu 

plastic”. Participanții la festival au avut de îndeplinit o condiție esențială, respectiv realizarea 

unui film de scurt-metraj pe această temă. Considerând creativitatea un element ce merită 

dezvoltat, municipalitatea a  provocat elevii și profesorii coordonatori pentru realizarea filmelor 

participante în cadrul evenimentului, ce completează extra- curricular imaginația oferind soluții 

la problematica actuală. 

 

În cadrul acestui eveniment se vor viziona, evalua și premia filmele participante la Festivalul de 

Film Ecologic pentru elevi, iar ulterior se vor premia și unitățile de învățământ înscrise în 

concursul interșcolar “Școala Reciclării – prezent și viitor verde”. 

Ediția din acest an a concursului “Școala Reciclării – prezent și viitor verde” a fost concentrată 

pe informarea elevilor privind colectarea selectivă a deșeurilor. În acest an, cele 20 de unități de 

învățământ, cu peste 11 mii elevi școlarizați, au colectat selectiv în cadrul acestui program mai 

mult de 20 tone de deșeuri, iar în cei 6 ani de la debut mai mult de 130 tone.  

Municipalitatea este implicată total în stimularea creativității tinerei generații oferind totodată și 

suportul pentru reușita acesteia. Gestiunea integrată a deșeurilor este provocarea vremurilor 

noastre, iar crearea economiei circulare începe cu pregătirea deșeurilor pentru reciclare. 

Statistica acestui program o puteți regăsi mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cantitate/an 

 

Hartie / 

Carton 

 

Mase 

Plastice/ 

PET 

Metal 

 

Sticla 

 

Deșeuri de 

Echipamente 

Electrice și 

Electronice 

Uleiuri 

alimentare 

uzate 

Total 

 

2014 28658,8 2407,5 70 2044 - - 33180,3 

2015 18219 1686 0 270 354.7 - 20175 

2016 17743,8 1703,6 23,25 2433,3 2276,1 778,8 24958,85 

2017 21312 2819 44 424 4600,2 51,5 29250,7 

2018 17767 2159 958 630 2725,7 167,1 24406,8 

Total, kg 103700,6 10775,1 1095,25 5801,3 9602 997,4 131971,65 

Total, tone 103,7006 10,7751 1,09525 5,8013 9,602 0,9974 131,97165 

      

 

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE 

 

 


