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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Primăria Municipiului Ploiești și compania Rompetrol derulează, începând de astăzi, o activitate de 

împădurire a terenului, unde era amplasată fosta groapă de gunoi a orașului nostru. 

 

 
 

 

Compania Rompetrol, în parteneriat cu Asociația EcoAssist, se alătură, astfel, campaniei ecologice 

inițiate de către municipalitatea ploieșteană “Plantează un copac! Adoptă un copac!”, prin care se dorește 

plantarea a peste 1000 de arbori pe suprafața administrativ-teritorială a Ploieștiului.   

 

Împădurirea terenurilor și îngrijirea pădurilor au un rol important în absorbția și stocarea dioxidului de 

carbon, în reducerea eroziunii solului, creșterea retenției apei în sol, precum şi în conservarea speciilor de 

floră şi faună. Terenul pe care se plantează, în prezent, diferite specii de arbori, selectate în funcție de 

proprietățile solului, aparține Primăriei municipiului Ploiești  și a fost anterior groapă de gunoi, 

ecologizată între timp și care are, acum, potențial de a deveni un plămân verde al orașului. 

 



 
 

 

 

“Efortul nostru comun, de a aplica o strategie locală, coerentă și sustenabilă, împotriva poluării, prinde 

contur. Acțiunea de împădurire a acestui teren are menirea concretă de a îmbogăți ecosistemul local, de a 

diminua emisiile de gaze cu efect de seră și de a crea o perdea forestieră benefică orașului nostru.  

 

Arborii și pădurile sunt instrumente la îndemâna fiecăruia de a combate efectele nocive ale poluării și 

schimbările climatice. Voi susține întotdeauna proiectele ecologice care aduc un echilibru și un plus de 

confort în viața noastră de zi cu zi” a precizat, în contextul acestei acțiuni, primarul Municipiului Ploiești, 

Andrei Liviu Volosevici. 

 

“Avem un impact economic semnificativ în județul Prahova, ca angajatori și contribuabili la bugetul 

local, dar mai ales avem o responsabilitate față de locuitorii acestei zone și investim în proiecte cu impact - în 

sănătate, educație și protecția mediului. Angajamentul nostru față de creșterea suprafețelor de pădure este pe 

termen lung, ca parte din strategia Grupului de a contribui la diminuarea efectelor schimbărilor climatice, 

prin diferite tipuri de investiții” – Iskander Abdibaitov, Chief Officer Corporate Development. 

 

„Pădurilor noastre le datorăm poate cel mai mult și, în prezent, suntem tot mai conștienți că drumurile 

către o comuniune benefică a noastră cu natura sunt lungi și anevoioase. Însă obligatorii. Misiunea noastră 

este, chiar și după acești zece ani de activitate, să creștem și noi împreună cu puieții noștri. Aici, la Ploiești, 

pe terenul care acoperă o groapă de gunoi ecologizată, datoria este cu atât mai mare. Este deopotrivă, pentru 

toți cei implicați, conștientizare și responsabilitate. Plantăm pentru că iubim natura” – Marin Toma, 

președintele Asociației EcoAssist. 
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