
După lungi așteptări, în Craiova se instalează 

primele containere îngropate 
 

Amenajarea primei platforme pe care sunt instalate containerele îngropate destinate colectării 

deșeurilor în municipiul Craiova a fost finalizată vineri, întreaga investiție reprezentând o 

componentă a proiectului cu finanțare europeană „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Dolj“, cu o valoare totală de 53,6 milioane de euro. 

Potrivit președintelui CJ Dolj, Ion Prioteasa, prezent la recepția lucrărilor, vor fi amenajate, în 

Craiova, 438 de platforme pe care vor fi instalate 759 de containere de diferite capacități. Prima 

platformă finalizată este în cartierul 1 Mai. 

„Astăzi avem prima platformă pentru deșeuri amenajată în municipiul Craiova. De altfel, contractul 

pentru furnizarea și montarea containerelor îngropate este ultimul aflat în derulare din cele șapte 

contracte semnate în vederea creării sistemului de management integrat al deșeurilor în județul 

nostru. Iată, ne aflăm în linie dreaptă cu această investiție de 7,5 milioane de euro numai pentru 

Craiova, iar în perioada următoare cu siguranță vor fi recepționate noi platforme, pentru că se 

lucrează deja în mai multe zone din oraș”, a declarat Prioteasa. 

La rândul său, primarul municipiului Craiova, Mihail Genoiu, a spus că pentru ia în calcul montarea 

unor sisteme video în apropierea acestor platforme pentru a preveni distrugerea containerelor. 

„Mă bucur că încep să fie amenajate primele platforme îngropate în municipiul Craiova, pentru că 

ele aduc un plus de confort, de curățenie, de civilizație orașului nostru. În momentul în care vor fi 

montate aceste instalații în tot municipiul, va trebui să dispară mirosul, dar și gunoiul din jurul 

acestor containere. Vom realiza investiții în continuare pentru protejarea lor, iar primul pas pe care 

trebuie să-l facem pentru a păstra aceste containere îngropate într-o stare bună și pentru a nu fi 

deteriorate este să asigurăm monitorizarea video a lor. Este foarte important acest aspect, mai ales 

după experiența pozitivă pe care am avut-o cu montarea camerelor în Parcul «Nicolae Romanescu». 

Prin implementarea acestui proiect, facem un pas înainte, iar noi, ca oraș, în fiecare clipă 

demonstrăm că suntem capabili să ținem pasul cu tot ce este nou, cu tot ce este frumos”, a subliniat 

Genoiu. 

Vicepreședintele CJ Dolj Cosmin Vasile a menționat faptul că foarte importantă este și etapa de 

informare a cetățenilor pentru ca aceștia să conștientizeze importanța colectării selective a 

gunoiului. 

„Acum, trebuie să trecem la următoarea etapă, cea de conștientizare a populației, și să începem să 

colectăm selectiv. Îmi doresc să finalizăm cât mai repede și să vedem cel de-al 759-lea container 

montat în cel mai scurt timp. De menționat este faptul că, până în prezent, au fost obținute 73 de 

autorizații de construire pentru realizarea platformelor, iar alte 47 se află în curs de elaborare”, a 

explicat Vasile. 

Marius Croitoru, reprezentantul European Waste Tehnology, companie care implementează 

contractul pentru amenajarea platformelor pe care sunt instalate containerele îngropate destinate 



colectării deșeurilor în Craiova, a dat asigurări că în 45 de zile vor fi amenajate platformele pentru 

care s-au emis autorizațiile și avizele necesare. 

Lucrările pentru amenajarea celor 438 de platforme destinate amplasării containerelor îngropate în 

municipiul Craiova se derulează în cadrul unui contract cu valoarea totală de aproximativ 7,5 

milioane de euro, încheiat între Consiliul Județean Dolj și SC European Waste Technology SRL, în 

calitate de lider al Asocierii SC European Waste Technology SRL – Nord Engineering SRL, 

contract în care mai sunt incluse procurarea și montarea a 729 de containere cu capacitatea de cinci 

metri cubi și a 30 de containere de trei metri cubi, precum și furnizarea a 15 utilaje specifice. 
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