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ANEXA 1.11. PROBLEME SECTORIALE
STRUCTURA ECONOMICĂ ŞI FUNCŢIUNILE ECONOMICE
Structura economică
Probleme
− Gruparea activităţilor economice în special în jurul municipiului Ploieşti;
− Grad ridicat de poluare;
− Trafic intens;
− Subestimarea rolului IMM-urilor în economia judeţului;
− Investiţii străine numeroase în ramura industriei uşoare, în special confecţii textile;
− Dezvoltarea sectorului comerţ focalizată în municipiul Ploieşti şi localităţile din
nordul acestuia (Bărcăneşti, Blejoi şi Păuleşti);
− Grad redus de valorificare a forţei de muncă;
− Existenţa unor localităţi cu probleme economice şi sociale de dezvoltare:
− declin industrial sever, şomaj masiv, determinat de închiderea unităţilor din
sectorul de apărare (Plopeni, Dumbrăveşti, Păuleşti);
− zone cu o structură economică fragilă, dependentă de un singur sector
industrial sau de o singură întreprindere (Plopeni, Boldeşti - Scăieni)
Priorităţi pentru relansarea economică:
− Dezvoltarea unor activităţi productive care să valorifice potenţialul local: fructe,
legume, cereale, produse animale, agregate minerale etc.).
− Modernizarea infrastructurii în zonele industriale;
− Retehnologizarea unor întreprinderi care să creeze cadrul favorabil atragerii de
investitori;
− Promovarea unor politici specifice de dezvoltare echilibrată şi durabilă în raport cu
particularităţile locale;
− Accelerarea procesului de retehnologizare şi dezvoltare a ramurilor de bază ale
economiei.
− Creşterea productivităţii solului prin lucrări de îmbunătăţiri funciare (îndiguiri,
desecări-drenaj, combaterea eroziunii solului).
− Desfăşurarea de activităţi pentru eliminarea surselor de poluare;
Industria
În judeţul Prahova sunt operaţionali 15.660 agenţi economici, reprezentând circa 32%
din numărul unităţilor active ale Regiunii Sud Muntenia şi cca. 3,3% din totalul unităţilor
din România.
În ceea ce priveşte distribuţia întreprinderilor pe clase de mărime, în judeţul Prahova,
sunt predominante microîntreprinderile (0-9 salariaţi), deţinând o pondere de 85,8% din
numărul total al unităţilor active. Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă 13,6%, iar cele
mari (peste 250 de salariaţi) doar 0,6%.
Structura economică a judeţului Prahova este caracterizată de dominarea industriei.
Complexă şi diversificată, industria este reprezentată prin toate ramurile ei.
Ponderea cea mai mare în producţia industrială o deţine ramura prelucrării
ţiţeiului, urmată de cea a industriei alimentare, a băuturilor şi tutunului, maşini
şi echipamente, chimică şi prelucrarea cauciucului, extractivă, textile şi produse
textile, metalurgie, construcţii metalice şi produse din metal (exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii), prelucrarea lemnului (inclusiv mobilier), alte produse din
minerale nemetalice, celuloză, hârtie, carton şi poligrafie şi alte activităţi
industriale.
Probleme:
- Reducerea activităţii unor întreprinderi industriale;
- Dependenţa anumitor localităţi din judeţ de existenţa unuia sau mai multor
sectoare industriale a căror activitate este în declin (ex. Plopeni, Valea
Călugărească).
- Utilizarea timp îndelungat a unor tehnologii poluante de către anumite
întreprinderi a condus la degradarea pronunţată a condiţiilor de mediu, în special
în arealul Ploieşti-Brazi-Valea Călugărească;
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- Unele localităţi pot rămâne în urmă, din punct de vedere al dezvoltării, datorită
lipsei unor măsuri concrete pentru dezvoltarea sectorului privat.
Priorităţi pentru îmbunătăţirea aportului industriei la dezvoltarea economică a judeţului:
− Dezvoltarea activităţilor în cadrul parcurilor industriale Ploieşti, Plopeni, Brazi,
Bărcăneşti prin valorificarea spaţiilor existente insuficient folosite şi extinderea cu
noi locaţii la Băicoi;
− Folosirea forţei de muncă de înaltă calificare în scopul evitării fenomenului de
depopulare a localităţilor;
− Dezvoltarea de noi activităţi economice industriale bazate pe valorificarea
resurselor locale;
− Susţinerea dezvoltării IMM-lor, componentă definitorie a politicii industriale şi
economice care influenţează pozitiv ritmul creşterii durabile;
− Reconstrucţia ecologică a siturilor poluate neutilizate şi pregătirea pentru noi
activităţi (ex. Valea Călugărească);
− Construirea/modernizarea/extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi
utilizate de operatorii economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de
producţie şi/sau prestare servicii în structurile de sprijinire a afacerilor din judeţul
Prahova care vor fi dezvoltate în zonele în care există o cerere reală pentru locaţii
de afaceri;
− Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole,
în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale;
− Crearea şi diversificarea serviciilor prestate de către micro-întreprinderi pentru
populaţia rurală:
− Investiţii în activităţi non-agricole productive în mediul rural:
- Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje,
produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);
- În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase - începând de
la stadiul de cherestea (ex. mobilă);
- Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de
ambalaje etc.
− Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor
activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii,
olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum
şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse
obţinute din aceste activităţi);
− Servicii pentru populaţia rurală (croitorie, frizerie, cizmărie, reparaţii maşini,
unelte şi obiecte casnice, etc.).
Investiţii străine
Poziţionarea judeţului în vecinătatea municipiului Bucureşti şi ponderea ridicată a
personalului calificat au determinat unele companii străine să realizeze investiţii în
condiţii avantajoase.
Datorită politicii coerente de atragere a capitalului străin pe teritoriul judeţului îşi
desfăşoară activitatea firme precum: UNILEVER, TIMKEN, COCA COLA, UPC, MOL,
LUKOIL, OMV, LA FESTA, INTERBREWEFES BREWERY, BRITISH AMERICAN TOBACCO,
CRAMELE PRAHOVA HALEWOOD, YAZAKI, JOHNSON CONTROLS, S.C. CALSONIC KANSEI
ROMANIA S.R.L etc.. De asemenea, pentru a corespunde celor mai înalte cerinţe ale
comerţului modern şi standardelor europene de comercializare şi expunere, şi-au
consolidat prezenţa marile magazine comerciale de tip hipermarket: METRO
CASH&CARRY, PRAKTIKER, CARREFOUR, BRICOSTORE, SELGROS, KAUFLAND,
INTERHOME de tip supermarket: BILLA, INTERREX, PROFI, PENNY şi de tip mall:
WINMARKT şi PRIMĂVARA.
În perioada 1991-2007, în judeţul Prahova au fost înregistrate peste 2.200 societăţi
comerciale cu participare străină la capital, cca. 40,4% din numărul societăţilor existente
în Regiunea Sud Muntenia. Valoarea capitalului social subscris al acestor societăţi
comerciale a fost de 822.024,7 mil. RON, ceea ce reprezintă cca. 9,29% din valoarea
capitalului la nivel regional.
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Agricultura
Judeţul Prahova este situat într-o zonă în care legumicultura, pomicultura, viticultura şi
zootehnia reprezintă activităţi economice importante.
Obiectivul fundamental care stă la baza desfăşurării activităţii în agricultură îl reprezintă
redresarea şi asigurarea condiţiilor pentru relansarea agriculturii, în concordanţă cu
potenţialul natural, economic şi uman de care dispune judeţul Prahova, în scopul
asigurării securităţii alimentare a populaţiei şi crearea disponibilului pentru export.
Probleme:
Deficitul de umiditate climatic care se resimte în perioada vară-toamnă, uneori
primăvara;
Neutilizarea optimă a terenurilor agricole;
Activitate deficitară (cantitativă şi calitativă) în domeniul agriculturii şi al prelucrării
produselor agricole;
Diminuarea efectivelor de animale datorită bazei furajere insuficiente, a islazurilor
comunale degradate şi a păşunilor naturale neîntreţinute şi supuse fenomenului de
eroziune;
Infrastructură insuficientă pentru prelucrarea şi valorificarea producţiei zootehnice din
cadrul gospodăriilor comunale;
Dimensiunea redusă a exploataţiilor agricole individuale;
Diversificarea excesivă a opţiunii proprietarilor în cultivarea anumitor plante, cu
consecinţe în diminuarea calităţii producţiei agricole;
Gradul redus de utilizare a amenajărilor de irigaţii şi dificultăţi în aplicarea udărilor în
perioada secetoasă datorită mulţimii de proprietari şi diversităţii culturilor.
Priorităţi:
- Menţinerea viabilităţii spaţiului rural;
- Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semisubzistenţă să devină viabile economic,;
- Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi
produse;
- Încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol în vederea
obţinerii de produse de calitate;
- Îmbunătăţirea managementului general al exploataţiilor agricole şi atingerea
performanţei;
- Diversificarea activităţilor fermelor;
- Intervenţii concrete în spaţiul rural pentru asigurarea unui standard de viaţă
corespunzător, şi consolidarea specificităţii rurale.
Silvicultura
Probleme
− Exploatările excesive din ultimii ani au generat dezechilibre în clasele de vârstă ale
pădurilor;
− Tăierile ilegale de arbori;
− Afectarea stării de sănătate a unor suprafeţe de păduri;
− Deficitul de vegetaţie forestieră în zona de câmpie, care atrage după sine o serie
de inconveniente de ordin climatic;
− Presiunile antropice puternice asupra pădurilor (prin turismul de interes recreativ
şi de circulaţie (Păuleşti, Bucov, Bărcăneşti), care duc la degradarea ecosistemelor
forestiere, a solului etc.;
− Păşunatul în pădure, cu consecinţe negative asupra ecosistemului forestier şi
asupra plantaţiilor;
− Intervenţiile antropice brutale asupra unor habitate a dus la restrângerea ca
număr de specii sau exemplare de importanţă cinegetică sau piscicolă.
Priorităţi:
− Prevenirea pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii
solurilor, îmbunătăţirea capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului;
− Producerea de masă lemnoasă de calitate inclusiv prin creşterea biodiversităţii;
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− Investiţii în pădurile care se supun regimului silvic, pentru care s-au elaborat
planuri de amenajare silvică, vizând creşterea valorii economice a pădurilor ţinând
cont de rolul multifuncţional.
− Competitivitatea întreprinderilor de procesare forestiere, prin îmbunătăţirea
performanţei generale, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor
factori de producţie.
− Creşterea competivităţii microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a
produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase şi obţinerea de surse regenerabile
de energie din biomasa forestieră.
− Încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul silvic în vederea
obţinerii de produse de calitate şi sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membri;
Turismul
Probleme:
− Scăderea numărului de turişti, a duratei sejurului şi a gradului de ocupare a
capacităţilor de cazare;
− Infrastructură turistică deficitară în unele localităţi cu concentrare mare şi foarte
mare de resurse naturale. Brazi, Ploieşti, Valea Călugărească;
− Structură dezechilibrată a bazei de cazare constituită în principal din hoteluri şi în
pondere mai redusă din moteluri, vile, cabane;
− Dezvoltare insuficientă şi dezechilibrată în teritoriu a structurilor de agrement şi
sport;
− Valorificarea insuficientă a resurselor naturale balneo-turistice (lacuri sărate) în
localitatea Ţintea;
− Vizibilitate redusă a locaţiilor situate pe Drumul Vinului (Valea Călugărească,
Blejoi, Boldeşti Scăieni, Dumbrăveşti;
− Promovarea insuficientă a potenţialului turistic din localităţile din zona centrală a
judeţului.
Priorităţi:
− Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale şi a dotărilor turistice la standarde
corespunzătoare nfrastructurii turismului;
− Dezvoltarea formelor de turism specifice: turism de tranzit, turism uval, turism
itinerant cu valenţe culturale, turism de odihnă şi recreere, turism de vânătoare şi
pescuit sportiv, turism de reuniuni, congrese, afaceri.;
− Reabilitarea infrastructurii tehnice a teritoriului şi localităţilor în zonele cu potenţial
turistic;
− Continuarea programelor de formare a unei reţele de turism rural;
− Corelarea dezvoltării activităţilor turistice cu capacitatea de suport a zonelor cu
potenţial turistic;
− Construcţia de noi săli de sport, terenuri de sport şi bazine de inot destinate
elevilor şi sportivilor de performanţă;
− Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe;Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism în vederea valorificării resurselor naturale şi creşterii
calităţii serviciilor turistice;
Promovarea potenţialului turistic în scopul creşterii
atractivităţii zonei ca destinaţie turistică.
POPULAŢIA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
Populaţia şi resursele de muncă
Probleme
− Încetinirea ritmului de creştere a populaţiei, instalarea unei tendinţe de scădere a
numărului de locuitori;
− Înrăutăţirea unor fenomene demografice ca urmare a degradării calităţii vieţii şi a
declinului economic;
− Valori negative ale sporului natural;
− Tendinţă de îmbătrânire a populaţiei din mediul rural pondere ridicată a populaţiei
de 60 de ani şi peste în totalul populaţiei;
− Densitate ridicată a populaţiei din localităţile aflate în polul de creştere [în mediul
rural (178,08 loc/km2), în mediul urban (1661,4 loc/km2)];
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−

Gradul scăzut de ocupare a populaţiei din localităţile urbane cu o bază economică
slabă (Boldeşti –Scăieni, Plopeni, Băicoi);
− Rata ridicată a şomajului prin disponibilizarea forţei de muncă din activităţile
economico-sociale care au fost supuse restructurării şi o slabă ofertă de locuri de
muncă pentru tinerii absolvenţi de studii şi pentru cei care şi-au încheiat de
curând stagiul miliar;
o ponderi ridicate ale populaţiei ocupate în agricultură, în sectorul serviciilor
şi în sectorul industriei uşoare-textile;
− Rata scăzută de ocupare în activităţi de cercetare-dezvoltare;
− Număr redus de specialişti cu studii medii şi superioare stabiliţi în mediul rural.
Priorităţi:
− Dezvoltarea activităţilor economice va determina o scădere a numărului şomerilor
şi implicit a populaţiei ocupate;
− Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire;
− Implicarea persoanelor din grupele de vârstă 40-60 ani pentru a deveni active din
punct de vedere economic;
− Stimularea tinerilor fermieri pentru a se stabili în mediul rural şi a dezvolta
activităţi economice profitabile.
Probleme
− Nivel redus de dotări şi echipare din unele cartiere urbane şi din unele sate.
− Probleme de gestionare şi administrare, de dotare şi acces al populaţiei la dotări,
cauzate de prezenţa unui număr mare de localităţi în componenţa unor unităţi
administrativ teritoriale (Valea Călugărească – 15 sate).
− Accentuarea proceselor de extindere a intravilanului localităţilor îndeosebi în
localităţile din jurul centrelor urbane şi accentuarea tendinţei de dezvoltare a
localităţilor înşiruite de-a lungul drumurilor.
Priorităţi
− Amplasarea cu prioritate a investiţiilor publice în localităţile cu potenţial de
dezvoltare;
− Terenuri destinate locuinţelor situate în intravilanul localităţilor din zona periurbană
a oraşelor şi municipiului;
− Reglementarea dezvoltării zonelor funcţionale din cadrul localităţilor traversate de
autostradă (amplasarea locuinţelor, dotări sociale, servicii, producţie etc.) prin
condiţii de construire stabilite în cadrul regulamentelor aferente documentaţiilor de
urbanism (PUG, PUZ, PUD)
− Utilizarea eficientă a spaţiului din intravilanul oraşelor;
− Amplasarea cu prioritate a investiţiilor publice în localităţile cu potenţial de
dezvoltare.
Locuinţe
Probleme
− Calitatea fondului construit precum şi gradul de dotare a locuinţelor cu instalaţii
influenţează în mod hotărâtor condiţiile de locuire;
− Fondul de locuinţe sociale necorespunzător sau insuficient;
− Suprafaţa medie locuibilă pe persoană direct proporţională cu veniturile/locuitor;
− Nivelul de dotare cu utilităţi (alimentare cu apă, canalizare) a unor sate şi a unor
cartiere din mediul urban;
− Situaţie
defavorabilă
din
punct
de
vedere
al
indicatorului
număr
persoane/gospodărie în mediul urban.
Priorităţi
- Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire;
- Reabilitarea fondului de locuinţe colective existente în localităţile urbane;
- Îmbunătăţirea calităţii locuirii prin creşterea gradului de echipare cu instalaţii de
alimentare cu apă şi canalizare, încălzire;
- Valorificarea eficientă a spaţiului urban şi al intravilanului localităţilor rurale.
Dotări publice cu rol de servire teritorial
Probleme

354

Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti-Prahova
Anexa 1.11: Probleme sectoriale

Nivel de dotare diferenţiat în localităţile dezvoltate comparativ cu cele mai slab
dezvoltate;
Nivelul dotărilor şi unele deficite de capacitate la instituţile publice socio-culturale.
Învăţământ
Probleme
− deficite de săli de clasă şi grădiniţe, fiind depăşit indicatorul de 30 copii/sală de
clasă în municipiul Ploieşti;
− starea necorespunzătoare a unor clădiri în care se desfăşoară procesul de
învăţământ din mediul rural.
Priorităţi
− Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură
pentru învăţământul obligatoriu);
− Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor şcolilor speciale: spaţii
de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi activităţi
didactice;
− Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor Campusurilor pentru
Învăţământ Profesional şi Tehnic;
− Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională,
echipamente IT;
− Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor din campusurile
universitare de stat: spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite
facilităţi pentru activităţi didactice;
− Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor Centrelor de Formare
Profesională Continuă;
− Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu
dizabilităţi, pentru toate tipurile de infrastructură educaţională;
− Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
− Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile
pentru instituţiile de învăţământ.
Sănătate şi asistenţă socială
Probleme
− Cabinetele medicale din mediul rural nu există în toate satele;
− În unele localităţi indicatorul număr pacienţi/medic depăşeşte valoarea de 3.000;
− Lipsa personalului de specialitate în unele localităţi;
− Lipsa dotărilor necesare desfăşurării optime a asistenţei medicale;
− Necesitatea unor dotări corespunzătoare pentru instituţiile existente în domeniul
asistenţei sociale.
Priorităţi
− Construirea unui nou spital judeţean de urgenţă la Ploieşti;
− Modernizarea clădirilor spitalelor şi ambulatoriilor;
− Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale spitalelor/ambulatoriilor;
− Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii, a facilităţilor de acces pentru
persoane cu dizabilităţi fizice;
− Achiziţionare echipamente pentru spitale/ambulatorii;
− Modernizarea/extinderea clădirilor centrelor sociale (spaţii de cazare, cantine,
grupuri sanitare etc);
− Modernizarea/extinderea clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale;
− Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale centrelor sociale;
− Crearea/modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi;
− Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale;
− Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de
centrele sociale inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi;
− Înfiinţarea şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale, precum centrele de
îngrijire copii (creşe şi alte centre de asigurare a serviciilor sociale), bătrâni şi
persoane cu nevoi speciale în mediul rural;
− Reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate serviciilor sociale (centre de îngrijire
a copiilor, centre pentru persoane vârstnice, centre de asistenţă pentru persoanele
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cu deficienţe, centre pentru tineret, persoane aflate în dificultate) şi dotarea
acestora cu echipamente specifice, inclusiv echipamente de informare şi
comunicare;
− Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi
prevenirea criminalităţii (sisteme de supraveghere etc);
Cultură
Probleme
− Reţea insuficientă sau deteriorată de dotări culturale;
− Case de cultură şi cămine culturale cu destinaţia schimbată;
− Clădiri cultural-artistice şi educative aflate în stare necorespunzătoare;
− Inexistenţa bibliotecilor comunale în unele localităţi rurale;
Priorităţi
− Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe din mediul urban şi rural:Restaurarea,
consolidarea, protecţia şi conservarea clădirilor de patrimoniu;
− Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor,
picturilor murale exterioare;
− Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului
de siguranţă precum şi a celui decorativ;
− Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
− Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor
de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
− Modernizarea utilităţilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrică,
alimentare cu apă, canalizare);
− Construcţia utilităţilor anexe (parcaje, grupuri sanitare, puncte de informare,
reclame şi indicatoare);
− Investiţii de renovare, modernizare şi dotare aferentă a aşezămintelor culturale
(achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi
instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural
imaterial).
− Păstrarea şi conservarea patrimoniului rural şi a identităţii culturale, tradiţiilor şi
obiceiurilor:
− Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi
natural din spaţiul rural; Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial);
Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural
(ex. vitrine, postamente, sisteme de alarmă etc.).
Sport
Probleme
− Lipsa sălilor de sport în unele localităţi urbane, a bazinelor de înot în principalele
aglomeraţii urbane şi a terenurilor de sport în unele localităţi rurale.
Priorităţi:
Extinderea reţelei de unităţi sportive (stadioane, săli şi terenuri de sport);
Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri,
spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport - inclusiv săli de sport, piste de
biciclete etc);
Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor
aferente (ex. piscine, terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, parcuri amenajate,
piste de biciclete amenajate, locuri de recreere şi popas amenajate etc.).
ECHIPAREA TEHNICĂ A TERITORIULUI
Căi de comunicaţie
Probleme
− Reţea rutieră şi feroviară densă (26 % din suprafaţa totală a reţelei judeţene de
drumuri şi căi ferate);
− Reţeaua de căi rutiere inadaptată la traficul actual;
− Starea de viabilitate necorespunzătoare a unor drumuri şi sectoare de drum (DJ şi
DC);
− Prezenţa a numeroase puncte critice pe traseele reţelei de căi rutiere;
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− Starea tehnică a reţelei şi mijloacelor de transport feroviar care nu asigură
deplasarea cu viteze mari.
Priorităţi
− Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, a străzilor urbane,
precum şi construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean
şi/sau urban;
− Construirea de staţii pentru autobuze, tramvaie şi troleibuze şi/sau modernizarea
celor existente; construirea de terminale intermodale în scopul îmbunătăţirii
integrării diferitelor moduri de transport public urban;
− Extinderea şi/sau modernizarea reţelei liniilor de tramvai şi troleibuz şi a
infrastructurii aferente;
− Construirea şi/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în
comun şi/sau piste pentru biciclete;
− Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de
interes local (drumuri comunale, vicinale şi străzi din interiorul comunelor);
− Construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul
structurii de afaceri şi a drumurilor de acces.
Gospodărirea apelor
Probleme
- Zona deficitară din punct de vedere al debitelor necesare de apă: Ploieşti;
- Zone afectate de poluare: Ploieşti şi zona situată la sud a acestuia;
- Surse de apă insuficiente pentru oraşele: Băicoi, Plopeni şi Boldeşti-Scăieni;
- Nu există staţii de tratare a apei pentru unele surse;
- Pierderi de apă potabilă datorită reţelelor vechi;
- Reţele de canalizare a apei uzate necorespunzătoare sau insuficiente în mediul
urban;
- Staţii de epurare depăşite din punct de vedere al capacităţii în oraşele Ploieşti,
Plopeni, Bărcăneşti;
- Nu există staţii de epurare în localităţile: Băicoi, Ariceştii Rahtivani, Berceni,
Blejoi, Dumbrăveşti, Târgşoru Vechi;
- Sistemul de alimentare cu apă în mediul rural: sursă, înmagazinare, distribuţie,
necesită îmbunătăţiri în localităţile unde există;
- Lipsa sistemului de canalizare a apei uzate în localităţile rurale unde există sistem
de alimentare cu apă;
- Epurare necorespunzătoare a apei uzate în localităţile unde există sistem de
colectare a acestora (reţea de canalizare).
Priorităţi
− Construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea, staţiilor de tratare a apei
potabile, a rezervoarelor de apă şi a surselor de apă potabilă;
− Construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea reţelei de alimentare şi
distribuţie a apei potabile, inclusiv branşamentele amplasate în domeniul public,
precum şi construcţiile civile aferente reţelei;
− Construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea reţelelor de canalizare a apei
uzate, inclusiv racordurile amplasate în domeniul public, precum şi construcţiile
civile aferente reţelei;
− Construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea staţiilor de epurare a apei
uzate (inclusiv treaptă terţiară);
− Construcţia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilităţilor de tratare a
nămolului din staţiile de epurare a apei uzate;
− Construirea/reabilitarea/extinderea/modernizarea sistemelor de monitorizare
complexe, inclusiv de contorizare a consumului de apă, de analiză şi evaluare a
stadiului calităţii şi cantităţii apelor de suprafaţă şi subterane, echipamente de
laborator, echipamente de detectare a pierderilor, inclusiv echipamente de
întreţinere a sistemelor ;
− Înfiinţarea, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă (captare, staţii de
tratare, alimentare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie
echivalentă (p.e);
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−
−

Înfiinţarea, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzată (canalizare,
staţii de epurare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă
(p.e.);
Crearea/modernizarea/extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurilor de
afaceri: staţii de tratare a apei, sistem de canalizare.

Alimentarea cu energie electrică
În ansamblu nu se pune problema unui deficit de putere în alimentarea cu energie
electrică a judeţului Prahova
Probleme
- Reţelele de distribuţie a energiei electrice amplasate aerian;
- Slaba utilizare a surselor de energie neconvenţionale- celule fotovoltaice
Priorităţi
- Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport a
energiei electrice şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul
reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a
serviciilor de transport şi distribuţie;
- Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi:
- Investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei
electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasă,
resurse hidroenergetice (în capacităţi de mică putere <10 MW), solare, eoliene,
biocombustibili, resurse geotermale şi alte resurse regenerabile de energie.
- Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării
energiei:
- Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport a
energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene;
- Înfiinţare şi extindere a reţelei publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei publice
de iluminat în mediul rural.
- Crearea/modernizarea/extinderea unităţile de furnizare a energiei în interiorul
structurilor de afaceri.
Telecomunicaţii
Probleme:
- Capacitate insuficientă a reţelelor de telefonie fixă în unele localităţi.
- Lipsa accesului la Internet în unele localităţi.
Priorităţi
- Extiderea activităţii operatorilor de telefonie prin servicii de internet de mare
viteză.
- Conectarea la reţele broadband (Internet) pentru structurile de afaceri;
Alimentarea cu energie termică
Probleme
- Uzura fizică şi morală a echipamentelor existente are ca urmare atât poluarea
mediului cât şi diminuarea capacităţilor de producţie şi transport a energiei
termice.
- Pierderi mari de energie termică la consumatori, datorită izolaţiei deficitare la
pereţi şi deschideri vitrate.
- Lipsa resurselor financiare ale populaţiei conduce la imposibilitatea realizării
reabilitării termice a locuinţelor;
Priorităţi:
- Crearea/modernizarea/extinderea în interiorul structurilor de afaceri a unităţilor
de furnizare a energiei;
- Se va acorda o atenţie deosebită activităţilor de modernizare a instalaţiilor mari
de ardere ce au ca ţintă reducerea emisiilor de SO2, NOx şi pulberi în localităţile
afectate de poluare precum municipiul Ploieşti şi comunele Bărcăneşti, Berceni,
Blejoi, Brazi.
- Eliminarea pierderilor din reţelele de transport şi din cele interioare de alimentare
cu apă caldă şi căldură;
- Introducerea contorizării.
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Alimentarea cu gaze şi fluide combustibile
Probleme
− Existenţa unor localităţi cu solicitări de dezvoltare/extindere/înfiinţări a reţelelor de
gaze;
− Subsolul traversat de conducte de transport a fluidelor combustibile (ţiţei şi
produse petroliere: benzină, motorină);
− Uzura fizică şi morală a conductelor şi echipamentelor;
− Lipsa marcajelor corespunzătoare zonelor de protecţie a conductelor, pe toată
lungimea acestora şi a urmăririi respectării lor, determină efectuarea unor lucrări
interzise în aceste zone;
− Activitatea de exploatare a conductelor este perturbată de furturile de combustibil
prin racorduri ilegale la conducte, în zone mai greu controlabile;
Priorităţi
− Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi
filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate;
− Crearea/modernizarea/extinderea utilităţilor de furnizare a gazului în interiorul
structurilor de afaceri;
− Înfiinţarea şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz către alte
localităţi rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la reţea.
PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI
Calitatea factorilor de mediu
Probleme
În judeţul Prahova se înregistrează sistematic depăşiri ale indicatorilor de calitate a
mediului, faţă de normele standardizate, producându-se deteriorări grave ale tuturor
factorilor de mediu. Se pot contura, astfel, mai multe zone poluate sau suprafeţe
degradate dintre care unele se suprapun, în funcţie de alterarea unuia sau a mai multor
factori de mediu:
− Sub aspectul poluării atmosferei zona municipiului Ploieşti este poluată ca urmare
a activităţilor industriale din petrochimie (Petrotel–Lukoil, „Vega-Rompetrol” S.A.,
„Petrom-OMV- Petrobrazi” S.A.);
− Apele râului Prahova, în aval de rafinăria „Petrobrazi” sunt de categoria
„degradat”, datorită evacuării apelor uzate de pe platforma industrială Brazi;
− Apele pârâului Dâmbu sunt de categoria „degradat” în aval de confluenţa cu
evacuarea staţiei de epurare a municipiului Ploieşti;
− Apele subterane sunt poluate în mod deosebit cu produse petroliere pe un areal
relativ mare în partea de sud a municipiului Ploieşti;
− Poluarea solului cu petrol şi produse petroliere determinată de spargerile
conductelor de transport;
− Terenuri poluate de produse petroliere, situate în sudul municipiului Ploieşti,
poluare care afectează resursele de apă subterană şi cele de suprafaţă existente în
această zonă.
Depozitarea deşeurilor
Probleme
- Etapa de colectare selectivă a deşeurilor nu este demarată;
- Ritmul accelerat de umplere cu deşeuri a rampei ecologice de la Boldeşti-Scăieni;
- Existenţa unor zone în care sunt depozitate necontrolat deşeuri menajere;
- Atitudine necorespunzătoare a populaţiei la problemele de mediu.
Priorităţi
- Realizarea de sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a
deşeurilor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;
- Autorităţile locale trebuie să coordoneze serviciile de salubrizare care cuprind
activităţi de precolectare, colectare, transport şi depozitare a reziduurilor solide,
precum şi preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor; Împreună cu agenţi
economici care introduc pe piaţă ambalaje şi produse ambalate să se realizeze:
- Proiecte pilot privind colectarea selectivă;
- Acţiuni de conştientizare a populaţiei.
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- Investiţii în construirea de staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu
echipamente de gestionare a deşeurilor;
- Achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare selectivă;
- Construcţia facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare;
- Achiziţionarea vehiculelor de transport al deşeurilor;
- Facilităţi de eliminare a deşeurilor;
- Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul;
- Construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile periculoase (deşeuri medicale,
deşeuri provenite din echipamente electrice şi electronice, etc.) şi alte tipuri
specifice de deşeuri (deşeuri provenite din construcţii şi demolări, etc.);
- Închiderea depozitelor neconforme;
- Campanii de conştientizare a publicului (în legătură cu colectarea selectivă,
sortarea, reciclarea, compostarea).
Zone construite protejate
Probleme
− degradarea treptată a fondului de patrimoniu cultural construit existent;
− valorificarea ineficientă a unor zone cu concentrare foarte mare de monumente
istorice;
− neclarităţi în sistemul naţional de evidenţă a monumentelor istorice;
− nedefinirea zonelor de protecţie a monumentelor istorice conform legii;
− existenţa unor monumente istorice în pericol, în diverse stadii (grav avariate, cu
deficienţe de protecţie, stare de colaps);
− nerespectarea legislaţiei în vigoare privind normele de construcţii permise în
vecinătatea monumentelor istorice, din lipsa documentaţiilor specifice.
Priorităţi
− Se impune rezolvarea problemelor legate de infrastructura de acces la obiectivele
culturale (siturile arheologice, monumentele de arhitectură etc.) învechită şi
insuficientă, lipsa spaţiilor de parcare dotate cu puncte de informare şi promovare a
obiectivului cultural, lipsa amenajărilor în punctele de belvedere pentru fortificaţii,
cetăţi medievale, biserici, monumente istorice şi mănăstiri, utilităţi anexe,
asigurarea iluminatului decorativ şi de siguranţă şi alte dotări interioare;
− Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi
natural din spaţiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade etc.); Studii privind
patrimoniul cultural (material şi imaterial); Achiziţionare de echipamente pentru
expunerea şi protecţia patrimoniului cultural (ex. vitrine, postamente, sisteme de
alarmă etc.);
− Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de
patrimoniu (acolo unde este cazul).
PROBLEME PRIVIND ZONELE DE RISC NATURAL
Inundaţii
Probleme
− Neîntreţinerea albiilor râurilor;
− Lipsa lucrărilor hidrotehnice pentru apărarea împotriva inundaţiilor în zonele
vulnerabile la acest fenomen.
− Număr redus de lucrări hidrotehnice specifice apărării teritoriului şi localităţilor
împotriva inundaţiilor pe cursul râurilor Teleajen şi Vărbilău;
Alunecări de teren
Probleme
- Apariţia în timpul ploilor torenţiale unor fenomene care au condus la grave
alunecări de teren, care au afectat reţeaua de drumuri şi prăbuşiri ale platformei
acestora, afuieri ale fundaţiilor de poduri şi prăbuşiri de ziduri de sprijin. Cauzele
au fost:
- ploi abundente de lungă durată;
- propagarea viiturilor din amonte suprapusă peste viiturile locale.
- Cauzele antropice care au favorizat fenomenul sunt:
- depozitarea diverselor materiale şi gunoaie în albia minoră a cursurilor de apă;
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- neîngrijirea vegetaţiei astfel încât aceasta a crescut necontrolat pe malul
râurilor;
- neîntreţinerea lucrărilor hidrotehnice existente, care au fost realizate special
pentru atenuarea viiturilor şi combaterea inundaţiilor.
Cutremure
Probleme
- seismele constituie factori de agravare şi concentrare a pierderilor cu caracter
de dezastru atunci când efectele lor se suprapun peste situaţiile produse de
degradarea mediului înconjurător;
- hazardurile combinate reprezintă un potenţial de dezastru deosebit pus în
evidenţă de cutremurele puternice în legătură cu clădirile, conductele,
rezervoarele şi rafinăriile de petrol, reţelele de gaze şi alte utilităţi urbane,
industria chimică etc.
Priorităţi
− elaborare de planuri de management privind riscul inundaţiilor şi hărţi de risc
pentru fiecare bazin hidrografic în care sănătatea umană, mediul înconjurător şi
activităţile economice pot fi afectate de inundaţii;
− Infrastructură pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor distructive
ale inundaţiilor;
− Informare publică şi instruire în domeniul reducerii riscurilor;
− Acţiuni pentru eficientizarea intervenţiilor după inundaţii şi alte riscuri naturale
(cutremure, eroziune), prin crearea unor unităţi speciale de intervenţie şi furnizarea
de echipament pentru acestea în fiecare judeţ;
− În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se
instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea
construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi
amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de
protecţie şi intervenţie împotriva dezastrelor:
− Măsuri pentru eliminarea efectelor fenomenului de inundaţii: întreţinerea albiilor
cursurilor de apă prin îngrijirea vegetaţiei de pe malurile apei; controlul strict
asupra depozitării gunoaielor şi a altor materiale; întreţinerea şi repararea
lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor imediat după producerea
fenomenului; realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor în zonele
vulnerabile la acest fenomen natural.
− Măsuri împotriva alunecărilor de teren: urmărirea caracteristicilor terenurilor în
vederea cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a proceselor de alunecare mai ales în
zonele afectate de activitatea umană; avertizarea în cazul extinderii şi
intensificării proceselor de degradare; întocmirea studiilor geotehnice care să
ofere soluţiile tehnice de consolidare a versanţilor instabili prin lucrări de artă
speciale (ziduri de sprijin etc.); măsuri de reducere a instabilităţii terenurilor şi a
declanşării fenomenelor de alunecare din cauze naturale; măsuri de reducere a
instabilităţii versanţilor şi a declanşării fenomenelor de alunecare din cauze
antropice (defrişarea abuzivă a pădurilor, arături transversale etc.).
− Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivel regional prin
reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă; Îmbunătăţirea dotării (vehicule şi echipamente)
bazei judeţene, Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă, în funcţie de specificul
judeţului Prahova, care este expus cutremurelor, inundaţiilor, eroziunii.
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