CENTRALIZATOR
FIŞE DE PROIECT PROMOVATE
LA NIVELUL JUDEŢULUI PRAHOVA ŞI REGIUNII DE DEZVOLTARE
SUD MUNTENIA PENTRU PERIOADA 2014-2020

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
Consiliul Judeţean Prahova –
10 proiecte

1. Centura ocolitoare între DN 1şi DN 72
2. Reabilitarea Parcului de agrement „Constantin Stere” Ploieşti – Bucov
3. Reabilitare DJ 100C Sălciile (DJ 102D) – Fulga – Mizil
(DJ 102D); km 0+000 – km 18+670
4. Reabilitare DJ 101P Brătăşanca (DN 72) – Poiana
Câmpina – Podu Vadului (DJ 101R); km 0+000 – km 28+335
5. Reabilitare DJ 102I Câmpina – Valea Doftanei – limită
judeţ Braşov; km 35+100 – km 50+924
6. Modernizarea reţelei termice primare a SACET Ploieşti
zona M.Bravu, magistrala IV Centru (intre zona ,,Upetrom’’ si
Piata M.Viteazul) ,zona 9–Mai, magistrala I+III Vest (intre Piata
M.Viteazul , zona ,,Cablu Romanesc’’ si Spitalul de Urgenta
Ploiesti) , magistrala III Vest ( intre zona pasaj CFR ,,Gara de
Vest’’ si Piata Aurora ), magistrala I Vest ( intre zona CMZ Vest si
str. Domnisori ), troson magistrala VI (str.Torcatori)
7. Modernizarea reţelei termice primare a SACET Ploiesti
magistrala CET Brazi – Platforma F25 (Dn 1000,900,2x700mm)
8. Modernizarea reţelei termice primare a SACET Ploiesti
zona aeriana a magistralei I Vest (intre zona pasaj CFR ,,Gara de
Vest’’ si Spitalul de Urgenta Ploiesti ); zona aeriana a magistralei II
Sud (intre Gara de Vest si Upetrom); (vechime intre 10 si 50 de ani)
9. Modernizarea reţelei termice primare a SACET Ploiești
Tronson magistrala IV Centru; (vechime intre 10 și 50 de ani)
10. Modernizarea rețelei termice secundare pentru 43 PT ale
SACET Ploiești

ASOCIAŢII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Polul de
Creştere Ploieşti-Prahova
7 proiecte

11. Asigurarea accesibilităţii în zona industrială Ploieşti Sud,
campusul universitar prin realizarea pasajului rutier peste CF Gara
de Sud
12. Creşterea mobilităţii traficului prin realizarea terminalului
multimodal incluzând şi spaţii de parcare pentru moduri de
transport auto şi biciclete (zona Spital Judeţean)
13. Extinderea transportului public
ecologic (troleibuz) din
municipiul Ploieşti pe tronsoanele: municipiul Ploieşti - comuna Blejoi comuna Păuleşti (zona de agrement, pădurea Păuleşti), municipiul
Ploieşti - comuna Bucov (parc agrement “Constantin Stere), municipiul
Ploieşti – comuna Bărcăneşti (Liceul Agricol)
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Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară
,,Parteneriatul pentru
Managementul Apei –
Prahova”
2 proiecte
Instituția Prefectului
Prahova
3 proiecte

14. Creşterea gradului de accesibilitate, mobilitate şi siguranţă
a persoanelor rezidente în oraşul Băicoi, precum şi a posibilităţilor
de sporire a traficului de mărfuri prin construirea unui pasaj rutier
peste DN1 la intersecţia cu DJ 215
15. Creşterea accesibilităţii în partea de est a municipiului
Ploieşti către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea
pasajului rutier peste CF, în partea de S-E a municipiului Ploieşti
16. Asigurarea mobilităţii traficului prin prelungirea legăturii
rutiere şi de transport public între Gara de Sud şi Gara de Vest
(strada Libertăţii), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului
public al pieţelor gărilor
17. Reabilitarea zonei cultural-istorice Dumbrăveşti
18. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare în
judeţul Prahova Faza 2
19. Aducţiune apă potabilă Blejoi-Mizil

20. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice prin
crearea unui sistem integrat şi prin modernizarea sistemului
instituţional din cadrul Instituţiei prefectului Judeţului Prahova
21. Formarea profesională europeană pentru administrația din
județul Prahova
22. Ahivă electronică: eficientizare, ordonare, dezvoltare
PRIMĂRII

1. Municipiul Câmpina
17 proiecte

23. Reabilitare termică a Spitalului Municipal Câmpina din
municipiul Câmpina
24. Reabilitare şoseaua Paltinu
25. Modernizare zona de agrement Fântâna cu Cireşi
26. Sistem de monitorizarea video a locurilor publice cu
infracţionalitate ridicată
27. Restaurare Capela Hernia
28. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare a Grupului Şcolar Industrial de Petrol
Câmpina
29. Reabilitarea, consolidarea şi extinderea Şcolii cu clasele IVIII B.P.Haşdeu din Câmpina
30. Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă
31. Înfiinţare cămin-spital pentru persoanele vârstnice
32. Combaterea alunecărilor de teren şi amenajare
33. Construire sală de Sport pentru Şcoala nr.1 Ion
Câmpineanu
34. Construire Blocuri de locuinţe de necesitate în municipiul
Câmpina, B-dul Nicolae Bălcescu
35. Amenajare tabară elevi pe drumul Taberei
36. Modernizare Centru Civic al municipiului Câmpina
37. Descoperă Câmpina!-Valorificarea potenţialului turistic şi
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2. Oraşul Azuga
5 proiecte

3. Oraşul Băicoi
20 proiecte

cultural din Câmpina, crearea brandului municipiul Câmpina
38. Construire locuinţe cu chirie pentru persoanele cu venituri
reduse
39. Amenajări pentru evitarea alunecărilor de teren strada
Muncii şi Plevnei
40. Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și
canalizare în localitatea Azuga
41. Reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare,
reabilitare/înlocuire rezervor Parc în localitatea Azuga
42. Reabilitare și modernizare străzi oraș Azuga – Etapa I
43. Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi a orașului
Azuga – Etapa II
44. Drum “TRANSBAIULUI”- accesibilizarea golului alpin
Munții Baiului
45. Reabilitarea şi mansardarea clădirii Şcolii nr. 3, pentru
crearea unui spaţiu aferent derulării Programului „Şcoală după
şcoală”. Construirea unei săli de sport arondată, cu nivel de practică
competiţională
46. Extinderea şi reabilitarea clădirii Şcolii nr. 2 şi construirea
unei Săli de sport arondate
47. Rezervor stocare apă – capacitate 5000 m.c.
48. Regularizare şi ecologizare albie pârâu Dâmbu
49. Reabilitarea energetică a blocurilor din cartiere
50. Refacerea şi modernizarea calităţii infrastructurii rutiere în
scopul fluidizării şi sporirii siguranţei traficului urban prin
construirea a două poduri peste pârâul Dâmbu
51. Amenajarea infrastructurii în scopul dezvoltării durabile a
mediul de afaceri în teritoriul din zona limitrofă D.N.1; Creşterea
accesibilităţii către şi dinspre oraşul Băicoi prin realizarea unui
pasaj denivelat peste DN1 la intersecţia cu DJ215
52. Parc orăşenesc-etapa II
53. Introducerea de tehnologii avansate în funcţionarea
sistemului urban de încălzire; Realizarea unor echipamente care
utilizează energii neconvenţionale pentru producerea de energie
verde pe clădirile instituţiilor publice: primărie, şcoli, grădiniţe).
54. Creşterea capacităţii operaţionale a serviciilor de sănătate
şi sociale
55. Lucrări de drenare şi canalizare a apelor provenite din
pluviaţie
56. Stimularea producţiei de energie electrică prin amplasare
de lămpi solare pentru iluminat public pe principale artere ale
oraşului Băicoi
57. Foraje de adâncime pentru sporirea capacităţii de
alimentare a localităţii
58. Extinderea şi modernizarea reţelei de canalizare pentru apă
uzată în zonele Tufeni şi Dâmbu
59. Extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei
potabile la standarde europene în zonele Tufeni şi Ţintea
60. Creşterea capacităţii operaţionale a serviciilor de sănătate
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4. Oraşul Boldești-Scăeni
5 proiecte

5. Oraşul Breaza
6 proiecte

6. Oraşul Buşteni
3 proiecte

şi sociale
61. Construirea unui complex sportiv multifuncţional: stadion,
sală polivalentă, bazin olimpic înot
62. Realizare centură ocolitoare oraş Băicoi - 9 km
63. Centru pentru sprijinirea şi dezvoltarea afacerilor
64. Reabilitarea şi amenajarea de rigole şi trotuare pietonale
de-alungul căilor de acces urbane: Independenţei DJ 100 F şi Ţintea
- aprox. 15 km
65. Amenajare trecere de pietoni, staţii de călători şi benzi de
stocaj pe DN 1A – judeţul Prahova
66. Bloc locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 24UL, (2
tronsoane) oraş Boldeşti-Scăeni
67. Consolidare bloc str. Podgoriei
68. Extindere şi modernizare reţele de canalizare, oraş
Boldeşti-Scăeni
69. Modernizare şi extindere staţie de epurare, oraş BoldeştiScăeni
70. Construire bloc de locuinţe P+2E+M -18 U.L. pentru tineri
71. Construire bloc de locuinţe P+4E+M -20 U.L. pentru tineri
72. Amenajare centură ocolitoare a zonei centrale a oraşului
Breaza
73. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraşul
Breaza
74. Amenajare ravene şi torenţi în oraşul Breaza, Bazin
Hidrografic Prahova- Torenţi Şipot, Cacova şi Valea Câmpului
75. Construire locuinţe sociale şi de necesitate, în oraşul
Breza, judeţ Prahova
76. Program complex de restaurare, reabilitare, conservare,
prezervare, întreţinere şi reintroducere în circuitul turistic a
Monumentului Eroilor de pe vârful Caraiman
77. Accesibilizarea Golului Alpin Munţii Baiului prin construcţia
drum turistic „TRANSBAIUL” Clasa V
78. Modernizare drum acces DC 132: DN 1- Cabana Gura Diham
limita judet Braşov

7. Oraşul Plopeni
5 proiecte

8. Oraşul Mizil
4 proiecte

9. Oraşul Sinaia

79. Reabilitare, consolidare, extindere, modernizare pentru
şcoala cu cls.I-VIII Carol I
80. Creşterea siguranţei publice în oraşul Plopeni prin
monitorizare video
81. Execuţie lucrări de completare a sistemelor clasice de
încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, în oraşul Plopeni,
judeţul Prahova
82. Reabilitare, consolidare, extindere, modernizare pentru
Grupul Şcolar Plopeni-Oraşul Plopeni
83. Copii, drepturi egale pentru toţi, integrarea prin educaţie
84. Extindere infrastructură apă-canal-epurare oraș Mizil
85. Modernizare și extindere spital orășenesc oraș Mizil
86. Centură rutieră ocolitoare pentru trafic greu
87. Modernizarea străzi urbane oraș Mizil
88. Realizare trasee mountain bike
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61 proiecte

89. Amenajare rutieră a drumului turistic Sinaia - Bușteni
90. Realizare platformă pentru reciclarea deșeurilor din
construcții
91. Achiziție aparate de taxare automată ecologică pentru
parcări
92. Amenajare parc public în platoul Izvor
93. Achiziționare panouri fotovoltaice pentru alimentarea cu
energie electrică a instituțiilor publice
94. Investiții în rețele de internet în bandă largă
95. Creșterea capacității de răspuns la nivelul orașului Sinaia
în situații de urgență și dezastre naturale
96. Reabilitarea imobilului de patrimoniu "Casa Ion Bălan"
din Aleea Arinilor nr. 4, cu destinație "Casă de oaspeți"
97. Reabilitare infrastructură publică zona Izvor-Platou Izvor
98. Campanie de promovare a unei conduite corecte și de
conștientizare a riscurilor în zona montană
99. Campanie de informare și conștientizare a persoanelor
pensionare cu privire la importanța unei vieți active - „Cu ei ne
mândrim”
100. Centru rezidențial pentru persoanele defavorizate -„ Acum
au nevoie de noi”
101. Centru de recreere pentru pensionari
102. Realizarea rețelelor noi de canalizare pentru ape menajere
pe str. Cumpatu, Zamora, Alunis, G.Enescu, Aleea Peleșului,
Theodor Aman, Schiorilor, Lăstunilor, 1 Mai și a stației de epurare
amplasată în zona Cumpatu
103. Metode de creștere a capacității de răspuns în caz de
situații de urgență și dezastre naturale prin instruirea personalului și
dotarea structurilor administrației locale din orașul Sinaia
104. Centrul de asistență socială pentru copiii cu vârsta
cuprinsă între 1-3 ani ai căror parinți se reintorc la muncă "MICA
FLOARE DE COLȚ"
105. Eficientizarea activității medicale prin implementarea unui
sistem informatic integrat la spitalul orășenesc Sinaia
106. La pas prin Bucegi - Trasee turistice
107. Realizare toalete publice
108. Mijloc de transport pe cablu în Oraș Sinaia
109. Telegondolă Sinaia -Tronson 2 (Cota 1400 - Cota 2000)
110. Strategia de dezvoltare urbană Sinaia 2014-2020
111. Reabilitare Stâna Colți și Vanturis
112. Reabilitare zona istorică- Sinaia, orașul vechi
113. Rețea de Orașe Înfrățite Sinaia-Kusadasi-Ohrid-AostaParco Delle Madonie
114. Realizarea, reabilitarea, modernizarea locurilor de joacă
din Sinaia
115. Modernizarea infrastructurii recreative
116. Campus preuniversitar Sinaia
117. Construirea de "Locuințe pentru tineri" destinate închirierii
118. Construirea de noi locuințe sociale pentru chiriașii evacuați
5

10.

Oraşul Slănic

din casele naționalizate
119. Construirea de locuințe de serviciu în orașul Sinaia
120. Remodelare urbană Sinaia - Zona Piața Unirii
121. Sinaia Eco City-Tour
122. Consolidarea infrastructurii culturale - Sala Polivalentă
123. Reabilitarea pârtiei de bob Sinaia
124. Dezvoltarea transportului ecologic în orașul Sinaia
125. Amenajare Park Aventura cu sanie tobogan și nocturnă
126. Alege o carieră în Turism- Sinaia
127. Modernizarea infrastructurii educaționale sinaiene
128. Realizare drum strategic - legatură rutieră între cartiere
129. Instruire complementară pentru părinți și/sau asistenți
personali
130. Bancă de date-Planificare spațială și urbană, realizare GIS
și înscrierea în cadastru și cartea funciară a orașului Sinaia
131. Servicii publice informatizate în vederea îmbunătățirii
procesului de învățământ în unitățile școlare din orașul Sinaia platforma e-learning
132. Mobilarea și dotarea cu echipamente medicale de ultimă
generație Spital Clinic zonal Sinaia
133. Digitizarea arhivei Primăriei orașului Sinaia
134. Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia - zona VanturisVârful cu Dor-Piatra Arsă - Cota 2000
135. Centrul Socio-Cultural Sinaia
136. Servicii publice informatizate adresate turiștilor în vederea
îmbunătățirii procesului de cazare din orașul Sinaia
137. Renovarea și includerea în circuitul turistic a capelei
"General Ion Florescu"-Sinaia
138. Amenajarea unei zone de campare în Sinaia
139. Campanii de informare a populației privind programe de
sănătate
140. Introducerea de camere video pentru siguranța cetățenilor
141. Consolidări maluri, regularizări cursuri de apă și reabilitare
captări
142. Sinaia verde
143. Adăpost de noapte pentru oamenii străzii (casă pentru cei
fără de casă)
144. Modernizare și eficientizare iluminat public oraș Sinaia
145. Reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor nonrezidențiale în orașul Sinaia construite între 1950-1990
146. Achiziționare echipament de producere a energiei electrice
necesară alimentării instalațiilor de transport pe cablu din surse
regenerabile
147. Amenajarea bazinului hidrografic al pârâului izvorul
dorului, refacerea captării stației de tratare a apei
148. Consolidarea zonelor și intervenția pentru prevenirea și
combaterea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități
naturale - alunecări de teren
149. Reabilitare şi modernizare infrastructura rutieră-străzi în
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2 proiecte
11. Oraşul Urlaţi
3 proiecte

12. Comuna Adunați
1 proiect
13. Comuna Apostolache
2 proiecte

14. Comuna Baba Ana
2 proiecte
15. Comuna Băneşti
8 proiecte

16. Comuna Bărcăneşti
3 proiecte
17. Comuna Brazi
2 proiecte

18. Comuna Brebu
6 proiecte

19. Comuna Ceptura
5 proiecte

staţiunea balneoclimaterică Slănic Prahova
150. Bază sportivă în orașul Slănic
151. Refacere împrejmuiri la şcoala generală „Cănuţă Ionescu”,
clădire Veche Liceu, Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”
152. Consolidare, reabilitare şi extindere sediu Primăria
oraşului Urlaţi, judeţul Prahova”
153. „Reabilitare Corp C2 (B), Şcoala Generală „Cănuţă
Ionescu”, oraşul Urlaţi, judeţul Prahova”
154. Înființare canalizare și stație de epurare ape uzate menajere
155. Modernizarea infrastructurii de drumuri şi pod în comuna
Apostolache
156. Înfiinţare reţea de apă uzată şi staţie de epurare în comuna
Apostolache
157. Modernizare drumuri comunale
158. Extindere canalizare
159. Modernizare drumuri de interes local în comuna Băneşti,
judeţul Prahova - drum comunal DC 6 A (2,162km)
160. Unitate producere energie electrică-celule fotovoltaice,
comuna Băneşti, judeţul Prahova
161. Înfiinţare creşă comuna Baneşti, judeţul Prahova
162. Înfiinţare centru de îngrijire bătrâni în comuna Băneşti,
judeţul Prahova
163. Înfiinţare centru cultural în comuna Băneşti, judeţul
Prahova
164. Amenajare pârâu Brebenel în comuna Băneşti, judeţul
Prahova
165. Amenajare drum comunal DC 6A - comuna Băneşti,
judeţul Prahova”
166. Extindere reţea alimentare cu apă, comuna Băneşti, judeţul
Prahova”
167. Construire cămin cultural
168. Racorduri (branşamente) la sistemul de apă
169. Construire sistem de canalizare şi staţie de epurare
170. Construire
complex
piscine,
ștranduri,
bazine
kinetoterapie, anexe, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, județul
Prahova
171. Restaurare și amenajare conacul Nicolau, sat Brazii de
Sus, comuna Brazi, județul Prahova
172. Modernizare instalaţii termice la Școala nr.1, local nou
173. Modernizare drumuri comunale şi locale
174. Reparaţii capitale şcoli
175. Amenajare piaţă
176. Construire parc în zona centrală – spre lac
177. Modernizare DC4B și DC4C, sat Pietriceaua, comuna
Brebu
178. Consolidare și modernizare cămin cultural comuna
Ceptura, județul Prahova
179. Asfaltarea drumurilor de interes local Ceptura de Jos,
7

20. Comuna Cerașu
10 proiecte

21. Comuna Dumbrăvești
1 proiect
22. Comuna Fântânele
4 proiecte

23. Comuna Filipeştii de
Pădure
2 proiecte
24. Comuna Filipeştii de
Târg
3 proiecte

25. Comuna Fulga
2 proiecte
26. Comuna Gura Vadului
2 proiecte

comuna Ceptura, județul Prahova
180. Extindere rețea canalizare în comuna Ceptura, satele:
Ceptura de Sus, Șoimești, Rotari
181. Extindere rețea canalizare Ceptura de Jos, comuna
Ceptura, județul Prahova
182. Înființare parc fotovoltaic de 2,5 MW pe raza comunei
Ceptura, județul Prahova
183. Rețea de distribuție apă potabilă comuna Cerașu
184. Realizarea rețelei de canalizare și construcție a două stații
de epurarea apelor uzate în comuna Cerașu
185. Regularizarea albiei pârâului Drajna prin construirea de
diguri de sprijin și praguri de fund
186. Construcția unui parc de instalații eoliene pe golurile
apline aparținând domeniului privat al comunei Cerașu
187. Realizarea iluminatului public și alimentării cu energie
electrică a instituțiilor de pe raza comunei Cerașu pe baza
instalațiilor fotovoltaice
188. Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale și locale
prin asfaltarea și reabilitarea drumurilor de exploatare, inclusiv cele
forestiere
189. Realizarea de săpături arheologice la cele trei cetăți
medievale aflate pe teritoriul adminsitrativ al comunei Cerașu,
punerea în valoare prin introducerea în circuitul turistic
190. Promovarea meșteșugurilor tradiționale; introducerea în
circuitul turistic a unor ateliere meșteșugărești și a caselor declarate
monumente de arhitectură
191. Alimentarea cu gaze naturale a comunei Cerașu
192. Construirea unei Săli de sport moderne în comuna Cerașu
193. Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurii conexe Dumbrăveşti (jud. Prahova)
194. Asfaltare drumuri comunale
195. Reabilitare cămin cultural + dotare
196. Instalare panouri voltaice
197. Reabilitare dispensar comunal
198. Înființare stație de epurare pentru comuna Filipeștii de
Pădure jud. Prahova
199. Modernizare drumuri comunale
200. Asfaltare drumuri comunale în satele Brătășanca și
Mărginenii de Jos
201.
Amenajare căi pietonale sat Filipeștii de Târg
202.
Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă
(L=53.415 m) în comuna Filipeștii de Târg
203. Canalizare
204. Înființare distribuție gaze naturale în comuna Fulga
205. Extindere reţea de canalizare în comuna Gura Vadului,
satele Gura Vadului Perşunari şi Tohani
206. Modernizarea străzilor din comuna Gura Vadului, satele
Gura Vadului Perşunari şi Tohani
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27. Comuna Iordăcheanu
6 proiecte

28. Comuna Izvoarele
8 proiecte

29. Comuna Lipăneşti
5 proiecte

30. Comuna Măgurele
15 proiecte

207. Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în comuna
Iordăcheanu, județul Prahova
208. Extindere alimentare cu apă în satul Vărbila
209. Foraj apă în satul Valea Cucului
210. Construire șanturi betonate
211. Construire trotuare
212. Asfaltare drumuri locale
213. Reparații după inundații drum local secundar zona Vâlcel,
sat Homorâciu, comuna Izvoarele, județul Prahova
214. Sisteme de canalizare menajeră în satele Izvoarele şi
Schiuleşti şi extindere reţea apă în satul Chiriţeşti şi zona Lărgeni
sat Izvoarele, comuna Izvoarele, judeţul Prahova
215. Îmbunătăţirea reţelelor de drumuri de interes local, satele
Izvoarele şi Schiuleşti, comuna Izvoarele, judeţul Prahova
216. Sisteme de canalizare menajeră în satele Homorâciu şi
Malu Vânăt, comuna Izvoarele, judeţul Prahova
217. Îmbunătăţirea reţelelor de drumuri de interes local, satele
Malu Vânăt şi Homorâciu, comuna Izvoarele, judeţul Prahova
218. Pod de drum local, peste râul Teleajen în satul Cerneşti,
comuna Izvoarele, judeţul Prahova
219. Îmbunătăţirea reţelelor de drumuri de interes local prin
betonare, satul Cerneşti pe o lungime de 3,135 km, comuna
Izvoarele, judeţul Prahova
220. Construcţie spaţiu de cazare pentru tabăra de creaţie
sculptură-pictură plus traseu turistic pe Cetăţuia din satul Cerneşti
fosta cetate geto-dacică
221. Reabilitare, consolidare și supraetajare Grădinița, comuna
Lipănești, județul Prahova
222. Amenajare trotuare comuna Lipănești în zona DN1A și
satul Zamfira
223. Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă, județul
Prahova
224. Construire canalizare cu stație de epurare
225. Construire Grădinița cu program prelungit
226. Realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare
227. Construirea unei săli de sport
228. Modernizare și extindere sistem de iluminat public, prin
introducerea sistemului fotovoltaic, din fonduri nerambursabile,
alocate în baza P.O.S C.C.E. - Axa prioritară 4
229. Mărirea capacității de transport și distribuție apă și
împrejmuirea cu gard a bazinelor de acumulare apă
230. Reconstrucţie ecologică, forestieră pe terenuri degradate,
constituite în perimetrul de ameliorare Măgurele, 52 ha
231. Modernizarea drumurilor locale, 3,5 km
232. Consolidare și reamenajare imobil – Cămin Cultural,
grupuri sanitare, utilități și branșamente, sat Măgurele, comuna
Măgurele, județul Prahova
233. Igienizarea și modernizarea prundului râului Teleajen
234. Înființarea unei piețe agro-alimentare
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31. Comuna Măgureni
4 proiecte

32. Comuna Păuleşti
3 proiecte
33. Comuna Plopu
3 proiecte

34. Comuna Poiana
Câmpina
11 proiecte

235. Îmbunătăţiri funciare în vederea asigurării şi amenajării
pajiştilor necesare asigurării hranei animalelor
236. Reabilitare clădirea vechii școli, sat Măgurele, comuna
Măgurele, județul Prahova
237. Piste pentru bicicliști în comuna Măgurele, județul
Prahova
238. Înlocuirea sistemului clasic de încălzire cu sistem de
încălzire din resurse regenerabile - geotermale, la sediul nou
Primărie, din comuna Măgurele, județul Prahova
239. Înlocuire conducta distribuție apă, în comuna Măgurele,
județul Prahova
240. Realizare Canal Pereat –dreapta DN1A – strada Caldarâm,
comuna Măgurele, județul Prahova
241. Construire sistem de canalizare și tratare a apelor uzate
242. Extindere și modernizare alimentare cu apă
243. Modernizare străzi
244. Modernizare drum Măgureni - Provița de Jos
245. Canalizare menajeră comuna Păuleşti, sat Găgeni
246. Construcţie corp de şcoală cu trei săli de clasă
247. Sală de educaţie fizică şi sport scolară
248. Modernizare drumuri locale și construire stații pentru
transportul în comun, comuna Plopu, județul Prahova
249. Rețea canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna
Plopu, județul Prahova
250. Reparație, consolidare și modernizare cămin cultural,
comuna Plopu, județul Prahova
251. Modernizare străzi în zona gării, comuna Poiana Câmpina,
județul Prahova
252. Extinderea și modernizarea stației de epurare a apelor
uzate care deserveste rețeaua de canalizare a comunei Poiana
Câmpina, județul Prahova
253. Realizare rețea de canalizare, amplasare stație de epurare
în zona gării, comuna Poiana Câmpina, județul Prahova
254. Punere în siguranță maluri și amenajări cursuri de apă, în
comuna Poiana Câmpina, județul Prahova
255. Modernizare străzi în comuna Poiana Câmpina, județul
Prahova
256. Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din
localitatea Poiana Câmpina, prin implementarea unor măsuri de
eficiență energetică
257. Renovare, modernizare, dotare cămin cultural în în
comuna Poiana Câmpina, județul Prahova
258. Reabilitare, modernizarea dispensarului din comuna
Poiana Câmpina, județul Prahova
259. Modernizarea bazei sportive de la Școala gimnazială Inv.
Ion Mateescu, din comuna Poiana Câmpina, județul Prahova
260. Înființare rețea de canalizare în comuna Poiana Câmpina,
județul Prahova
261. Organizarea și implementarea sistemului de colectare
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35. Comuna Proviţa de Jos
3 proiecte

36. Comuna Salcia
2 proiecte
37. Comuna Sângeru
1 proiect
38. Comuna Scorţeni
9 proiecte

39. Comuna Secăria
2 proiecte

40. Comuna Surani
10 proiecte

41. Comuna Şirna
1 proiect
42. Comuna Şoimari

selectivă a deșeurilor, în comuna Poiana Câmpina, județul Prahova
262. Sistem de alimentare cu apă, comuna Proviţa de Jos
263. Apărare mal pârâul Proviţa, zona teren de fotbal-SudituPrimărie-Vâlceaua Pietrei, în comuna Proviţa de Jos, judeţul
Prahova
264. Sistem de canalizare menajeră, comuna Proviţa de Jos
265. Desfiinţare construcţie existentă şi construire corp nou cu
destinaţie Gradiniţa, comuna Salcia
266. Modernizarea reţelei stradale în comuna Salcia, judeţul
Prahova
267. Aducţiune apă şi canalizare
268. Reabilitare Şcoala Mislea
269. Podeţ peste pârâul Valea Seacă
270. Teren minifotbal
271. Reabilitare drumuri locale şi comunale
272. Extindere alimentare cu gaze comuna Scorţeni, satele
Bordenii Mari şi Sârca
273. Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Scorţeni şi a
Regulamentului local de urbanism
274. Reabilitare Cămin cultural Bordeni
275. Reabilitare Cămin cultural Mislea
276. Reţea canalizare ape uzate menajere şi staţie de epurare în
comuna Scorţeni, satele Bordenii Mari, Bordenii Mici, Sârca
277. Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă
comuna Secăria, judeţul Prahova
278. Rețea distribuție apă și canalizare menajeră în comuna
Secăria
279. Înfiinţare reţea de canalizare în comuna Surani
280. Realizarea de alei pietonale în comuna Surani
281. Reabilitare, modernizare şi dotare clădire Dispensar Uman
în comuna Surani
282. Amenajarea şi dotarea unui centru de recreere pentru
locuitorii comunei Surani
283. Construire Sală de Sport, anexa Şcolii Gimnaziale Surani
284. Înfiinţare plantaţie de nuci pe izlazul comunei Surani şi
construirea unui centru pentru recoltarea şi valorificarea produselor
obţinute
285. Înfiinţare parc centrale eoliene în sat Păcuri, comuna
Surani
286. Captare, valorificare şi exploatare ape termale în comuna
Surani
287. Modernizare drumuri locale DS Dobrari, DS Georgescu
Stoica, DS Pancari, DS Poenele, de Manari, în comuna Surani,
judeţul Prahova:
288. Construire pod peste pârâul Sărata în punctul Davidescu
289. Ranforsare drum comunal DC 106, Hăbud-Brătești, km
2+117-km 6+372
290. Reabilitare şanţuri dalate, podeţe şi trotuare de-alungul DJ
11

2

proiecte

1 Comuna Starchiojd
5 proiecte

2 Comuna Tătaru
5 proiecte

3 Comuna Tomşani
6 proiecte

4 Comuna Vadu Săpat
3 proiecte

5 Comuna Valea
Călugărească
19 proiecte

100 M, pe o distanţă de 8 km
291. Reabilitare prin asfaltare drumuri locale, comuna Şoimari,
judeţul Prahova
292. Rețea de alimentare cu apă
293. Rețea de canalizare menajeră în sistem centralizat şi staţie
de epurare ape uzate în comuna Starchiojd, judeţul Prahova
294. Modernizarea infrastructurii agricoole prin reabilitarea
drumurilor agricole de exploatare
295. Regularizare râu Stâmnic şi afluenți
296. Modernizare drumuri comunale
297. Modernizare rețea de drumuri locale, comuna Tătaru
298. Fabrica pentru prelucrarea fructelor
299. Construirea unui parc cu panouri fotovoltaice sau turbine
eoliene
300. Amenajare stațiune balneoclimaterică
301. Construire Centru Comunitar pentru copii şi bătrâni din
comuna Tătaru, judeţul Prahova
302. Amenajarea de spaţii de recreere
303. Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem
centralizat
304. Modernizarea drumurilor comunale
305. Reabilitarea şi modernizarea corespunzătoare a
dispensarelor umane
306. Realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare şi
tratare a apelor reziduale
307. Extinderea şi reparaţia capitală a şcolii „Spiru Haret” în
scopul realizării grădiniţei cu progran prelungit
308. Modernizare drum comunal spre Situl Arheologic
Budureasca în comuna Vadu Săpat, județul Prahova
309. Rețele canalizare menajeră în comuna Vadu Săpat, județul
Prahova
310. Introducere sistem centralizat alimentare cu gaze naturale
în comuna Vadu Săpat, județul Prahova
311. Modernizare drumuri locale în comuna Valea
Călugărească
312. Modernizarea drumului comunal în zona de nord a
comunei, pe traseul «Drumul Vinului», 10 km
313. Modernizare, extindere şi reabilitare sistem de alimentare
cu apă potabilă
314. Înfiinţare sistem de alimentare cu apă potabilă în satele
Dârvari, Coslegi, Radila
315. Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în satele
Coslegi, Radila, Pantazi, Dârvari- 20 km
316. Înfiinţare reţea de canalizare în satele Coslegi, Radila,
Pantazi, Dârvari- - 10 km
317. Modernizarea staţie de epurare
318. Construcţie trotuare în toate satele comunei
319. Construire sală sport la Şcoala generală cu cls.I-VIII,
Valea Călugărească
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320. Construire dispensar uman în satul Pantazi
321. Reabilitare şi modernizare dispensar uman în satul
Nicovani
322. Reabilitare şi modernizare dispensar uman în satul
Rachieri
323. Reabilitare şi modernizare dispensar uman în satul
Dârvari
324. Modernizare şi reabilitare baza sportivă Chimistul, comuna
Valea Călugărescă
325. Amenajare spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii în
comuna Valea Călugărească
326. Modernizare şi reabilitare Cămin cultural Dârvari
327. Modernizare şi reabilitare Cămin cultural Valea
Călugarească
328. Reabilitare, modernizare şi transformare cămin de
nefamilişti nr.2 (S+P+4E), în locuinţe sociale
329. Realizare capacitate nouă de producţie a energiei electrice
prin valorificarea resurselor energetice regenerabile solare în
comuna Valea Călugarească, judeţul Prahova
330. Dezvoltarea potenţialului turistic în zona montană Valea
Doftanei. Modernizare DJ 102 între km 33+850 şi km 49+910;
Extinderea reţelei de canalizare şi epurare ape uzate şi staţia
transfer deşeuri menajere
331. Studiu posibilităţi dezvoltare domeniu schiabil Valea
Doftanei
332. Înființare distribuție gaze naturale în comuna Valea
Doftanei, judeţul Prahova
333. Piste de biciclişti şi trotuare comuna Valea Doftanei
334. S.F. Reţea distribuţie apă în comuna Vărbilău, judeţul
Prahova

6 Comuna Valea Doftanei
4 proiecte

7 ComunaVărbilău
1 proiect

INSTITUŢII PUBLICE/ASOCIAŢII
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Prahova
4 proiecte

Muzeul Judeţean de Artă
Prahova „Ion IonescuQuintus“
1 proiect
Muzeul Judeţean de Istorie şi
Arheologie

335. Construire Centru Maternal
336. Consolidarea clădirii sediului complexului de servicii
comunitare „Sf. Filofteia” Câmpina şi îmbunătăţirea bazei materiale
337. Reabiltarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu
echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din
C.I.T.O.PA.H. Tătărăi
338. Dotare ateliere pentru activităţi lucrative şi amenajări
pentru petrecerea timpului liber pentru copiii şi tinerii din Centrul
de Plasament Filipeştii de Târg
339. Punerea în valoare a clădirii Muzeului de Artă Ploieşti

340. Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurii conexe –
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6 proiecte

Spitalul Judeţean de Urgenţă
Ploieşti
2 proiecte
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă Prahova
3 proiecte

Dumbrăveşti (judeţul Prahova)”
341. Muzeul Mânăstirii Apostolache
342. Muzeul Mânăstirii Vărbila
343. Muzeul de Etnografie şi Artă Populară al Judeţului
Prahova
344. Parcul Arheologic şi Muzeal Târgşoru Vechi
345. Castrul roman – traianeic- punere în valoare ştiinţifică,
educativă şi turistică
346. Clădire secţii medicale cu 8 etaje
347. Complex comercial
348. Crearea unui centru de informare, pregătire şi
conştientizare a populaţiei privind comportamentul în situaţii de
urgenţă şi dezastre naturale, generate de schimbările climatice şi
dezastre naturale
349. Crearea unui centru de formare şi pregătire continuă a
personalului paramedical din cadrul SMURD
350. Crearea unui dispecerat integrat judeţean SMURD –SAJ
351. Bază de salvare montană Azuga

Serviciul Public Judeţean
Salvamont Prahova
1 proiect
352. Sistem fotovoltaic conectat la reţea 6 kWp
Agenţia pentru Eficienţă
Eneregetică şi Energii
Regenerabile
1 proiect
353. Amenajarea punctelor de belvedere
Asociaţia pentru Promovarea
şi Dezvoltarea Turismului
354. Lista ghizi şi formare ghizi turistici în fiecare localitate de
Prahova (APDT PH)
interes turistic
27 proiecte
355. Centre de Informare Turistică în Ploieşti şi în localităţile
cu potenţial turistic din Prahova (Cheia, Azuga, Valea Doftanei,
Vălenii de Munte s.a.)
356. Semnalizare turistică
357. Promovare prin social media
358. Buletine informative
359. Promovare
online
prin
site-urile
www.asociatiaturismprahova.ro şi www.visitprahova.ro
360. Carduri de reducere/ fidelitate pentru turişti; Prahova Pass
- cupoane de reduceri pentru cazare, restaurante, agrement – care
pot fi folosite în agenţiile ANAT; Ski Pass comun pentru pârtiile
din Prahova şi apoi toate pârtiile din masivul Bucegi
361. Implementarea Brandului Turistic al judeţului Prahova
362. Târguri de turism internaţionale
363. Cursuri de formare profesională
364. Ghiduri turistice tematice
365. Calendar 2014, ….2021
366. Hărţi:
 harta turistică a judeţului Prahova - română şi engleză
 hărţi ale staţiunilor/ oraşelor pe hârtie de ziar sau cu un gramaj
mic cu căsuţe de publictate – 4 ediţii
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S.C. Brazi Industrial Parc
S.A.
3 proiecte
Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Prahova
3 proiecte
Biroul Român de Metrologie
Legală
Direcţia Regională de
Metrologie Legală Ploieşti
1 proiect
Inspectoratul Județean de
Poliție Prahova
2 proiecte
Inspectoratul Silvic Prahova
2 proiecte
Administraţia Naţională
“Apele Române”
Administraţia Bazinală de
Apă Buzău – Ialomiţa
1 proiect

367. Broşura obiectivelor turistice din judeţul Prahova –
Prahova. Regina vacanţelor tale – în limba română şi engleză în
format printat şi ebraică, germană, italiană, fruanceză, spaniolă,
rusă, arabă, greacă în format online – 2013 şi reeditate de câte ori
este nevoie
368. Târgul de Turism al României
369. Forumul Naţional de Turism şi Revelionul Turismului
370. Prahova turistică în imagini
371. Branchuri Drumul Fructelor
372. Pe urmele Voievozilor - Activarea Drumului Voievozilor
373. Secretele lui Bahus
374. Infotrip Drumul Vinului
375. Gala premiilor turismului prahovean
376. Infotripul Criteriul primei zăpezi
377. Vara Copiilor
378. Târgul Prahovean de Turism ExpoVacanţa
379. Bursa de turism Criteriul primei zăpezi
380. Construcţia unei staţii de epurare
381. Demolarea construcţiilor degradate aflate în conservare
382. Montare panouri solare clădire Bloc Ad-tiv, RED + 3,58
ha
383. Chiojdeanca – memorie prin cultură
384. Patrimoniul arhitectonic din satele judeţului Prahova. Un
proiect WEB-GIS pentru promovarea valorilor arhitecturii rurale
385. Patrimoniul industrial din judeţul Prahova – istoric,
evidenţă informatizată, perspective
386. Acreditarea laboratoarelor

387. Creșterea gradului de siguranță rutieră pe D.N. 1/E60 în
județul Prahova
388. Şcoală pentru toţi - viitor pentru fiecare!
389. Împădurire teren degradat Câmpina, Chiojdeanca, Mizil
390. Reabilitarea şi înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie
a drumurilor naţionale şi a căilor ferate
391. Surse de alimentare cu apă a zonei Azuga - Breaza, judeţul
Prahova

ONG
Asociaţia Viitorul Tinerilor
2 proiecte

392. Înfiinţare de servicii sociale axate pe cetăţeni
393. Centre multifuncţionale de şi pentru tineret
SOCIETĂŢI COMERCIALE
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S.N.S. S.A. Bucureşti
Sucursala Salina Slănic
1 proiect
ICDVV Valea Călugărească

S.C. AMPLO S.A.
1 proiect

394. Amenajare turistică Mina Unirea
395. Valorificarea superioară și promovarea vinurilor
tradiționale de Valea Calugărească prin locația enoturistică Conacul
Matak
396. Înființarea unor plantații viticole pilot destinate relansării
viticulturii din zona de sud-est a țării în concordanță cu potențialul
său natural și cererea de piață
397. Organizare atelier producţie manifolzi pentru centrale
termice
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