
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIȘĂ DE PROIECT 

 
 

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR 

ÎN JUDEŢUL PRAHOVA - faza I şi faza II 
 
 
 
 
 

 
 



 

38858/OA/9.05.2016).   Astfel,   a   fost   semnat   Contractul    de    finantare 
nr.137 /26.10.2017 pentru proiectul „Fazarea proiectului Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova", cod SMIS 
2014+112630, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, 
Axa prioritară 3 - 
„Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 
resurselor", Obiectivul specific 3.1. ,,Reducerea numărului depozitelor 
neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în 
România". 

 

În cadrul Studiului de Fezabilitate privind „Sistemul de Management 
Integrat al Deşeurilor în judetul Prahova" aprobat în anul 2012, au fost 
identificate investiţiile necesar a fi realizate în Judeţul Prahova, astfel încât să 
fie atinse toate obiectivele şi ţintele legislative existente la momentul 
elaborării. 

Investiţii realizate în perioada 2013-2016 în cadrul proiectului „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova", faza I: 

 

1) Staţia de sortare a deşeurilor  reciclabile  Boldeşti-Scăeni cu  o capacitate 
de 
51.175 tone/ an, dotată cu 3 containere de 20 mc şi 2 containere de 35 mc 
- obiectiv recepţionat  în luna septembrie  2015. 

 
2) Închiderea depozitului de deşeuri neconform din Ploieşti - obiectiv 

recepţionat în luna decembrie 2015. 

 
3) Staţia de transfer Buşteni cu o capacitate de 15.831 tone/ an, dotată cu  

5 containere de 32 mc şi 3 vehicule pentru transferul deşeurilor la 
celelalte facilităţi din cadrul SMID - obiectiv recepţionat în luna mai 2016. 

4) Staţia de transfer Urlaţi cu o capacitate de 14.548 tone/ an, dotată cu 5 
containere de 32 mc şi 2 vehicule pentru transferul deşeurilor a celelalte 
facilitaţi din cadrul SMID - obiectiv recepţionat in luna decembrie 2015. 

 

5) Echipamente pentru staţiile de transfer existente Drăgăneşti şi Valea Doftanei 
 

 
• Pentru staţia de transfer Drăgăneşti: 1 container de 32 mc şi 1 vehicul pentru transportul 

deşeurilor la celelalte facilităţi din cadrul SMID recepţionate in luna decembrie 2015; 
• Pentru Staţia de transfer Valea Doftanei: 3 containere de 32 mc şi 1 

vehicul pentru transportul deşeurilor la celelalte facilităţi din cadrul 
SMID, recepţionate în luna decembrie 2015. 

 

6) Echipamente de colectare (pubele, containere de colectare selectivă) recepționate 
în decembrie 2015.

 
• PUBELE 1201- 28.278 BUC. în mediul urban si 98.142 buc. în mediul rural 
• Pubele 240 1 - 4.099 buc. în mediul urban 
• Containere 1,1 mc - 3.742 în mediul urban şi 4.713 în mediul rural 
• Compostoare individuale - 64.751 buc. în mediul rural 



 

Investiţiile realizate prin proiectul „Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Prahova" în perioada 2013-2016, au fost continuate prin 
proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Prahova" cu: 

 

7) Staţia de Tratare Mecano-Biologică a Deşeurilor Biodegradabile Ploieşti cu o 
capacitate de 150.065 tone/ an, dotată cu 6 containere de 28 mc, 8 
containere de 40 mc şi 4 vehicule pentru transportul deşeurilor la celelalte 
facilităţi din cadrul SMID, obiectiv recepţionat în luna octombrie 2018. 

 

Sistemul de gestiune al deşeurilor dezvoltat la finalizarea implementării celor 
două faze ale proiectului, asigură serviciile de colectare, transport, transfer, 
sortare, tratare şi depozitare finală a deşeurilor colectate atât de la populaţie cât 
şi de la agenţii economici. 

Prin proiect, sistemul de colectare a fost organizat prin stabilirea unor 
fluxuri optime de la producere la eliminare. Sistemul de colectare a deşeurilor 
în judeţul Prahova este asigurat de operatori de salubritate, privaţi şi publici. 

Din perspectiva funcţionalităţii, obiectivele de investiţii realizate şi 
recepţionate în etapa 1, sunt funcţionale, astfel: 

 
- Depozitul de deşeuri neconform din Ploieşti: a fost predat în administrarea 

proprietarului - municipiul Ploieşti - pentru monitorizarea şi verificarea 
impactului lucrărilor de închidere; 

- Staţia de transfer Buşteni: a fost predată  operatorului  serviciilor  de 
colectare, transport şi transfer a deşeurilor în zona 1-Buşteni, desemnat 
câştigător în urma procedurii de achiziţie publică derulată de Asociaţia de 
Dezvoltare lntercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor-
Prahova. 

- Staţia de transfer Urlaţi: a fost predată operatorului serviciilor de colectare, 
transport şi transfer a deşeurilor în zona 3-Drăgăneşti, zona  4-Urlaţi  şi  zona  5- 
Vălenii de Munte desemnat câştigător în urma  procedurii  de  achiziţie  publică 
derulată de Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Parteneriatul pentru 
Managementul Deşeurilor-Prahova. De asemenea, aceluiaşi operator  i-au  fost 
predate şi Staţia de sortare şi transfer Drăgăneşti şi Staţia de compostare Balta 
Doamnei, realizate prin proiectele cu finanţare PHARE CES 2004- 2005 „înfiinţare 
sistem de colectare, selectare şi transfer de deşeuri menajere în comunele 
Drăgăneşti, Gherghiţa şi Dumbrava, judeţul Prahova", respectiv PHARE CES 2006 
„înfiinţarea unei staţii de obţinere acompostului din deşeuri biodegradabile în comuna 
Balta Doamnei". 



 

- Staţia de sortare Boldeşti-Scăeni şi Staţia de Tratare Mecano-Biologică 
Ploieşti au fost predate operatorului selectat prin procedură de achiziţie publică. 

- La semnarea contractelor de servicii de colectare, transport, transfer 
deşeuri pentru toate cele 7 zone ale judeţului, au fost predate operatorilor 
desemnaţi câştigători, echipamentele de colectare selectivă  pentru a fi  
distribuite  populaţiei şi amplasate la locaţiile indicate, astfel încât procesul de 
colectare selectivă să poată fi îmbunătăţit la nivelul localităţilor cu consecinţe 
benefice asupra activităţii desfăşurate la Staţia de sortare Boldeşti-Scăeni. 

 
 
 

Se poate concluziona, astfel, că proiectul „Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor în judeţul Prahova", finanţat prin Programul Operaţional Sectorial 
Mediu 2007-2013 şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, va 
contribui la îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de 
Aderare, precum şi a celor stabilite prin documentele strategice la nivel naţional 
(POIM 2014-2020, Strategia Naţională de Gestiune a Deşeurilor pentru orizontul de 
timp 2014-2020, aprobată în 2013, Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor), 
regional (PRGD Regiunea 3 Sud) şi Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 
pentru județul Prahova 2019-2025. 
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