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ANEXA

Lista de proiecte
inclusă în
Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti-Prahova
Legendă

POR Axa 1
16 proiecte
6 proiecte rezervă

POR alte Axe+POS-uri
25 proiecte

Alte surse finanţare+implementare
23 proiecte

Obiectiv strategic A. Susţinerea dezvoltării economice durabile integrate prin energii şi tehnologii noi la nivelul Polului de
Creştere Ploieşti-Prahova
Nr.
proiect

Denumire proiect prioritar

Scurta descriere a investiţiei

Impactul asupra
dezvoltării polului

Beneficiar
(Aplicant)

Valoare totala
estimativa
(lei)

Data
depunere
proiect

Stadiul actual
(maturitate)

SF

Sursa
finanţare

PT

Obiectiv sectorial A1 - Sprijinirea investiţiilor în tehnologii nepoluante, în industria prelucrătoare de vârf, în soluţii tehnologice de eficienţă energetică şi
energii alternative şi a infrastructurii adiacente (8 proiecte)
1

Centrul de afaceri
multifuncţional „Lumina
Verde”

Structura nou creată va fi destinată
activităţilor mediului
- de afaceri
- social
- cultural
- expoziţional
În vederea stimulării creşterii economice
bazată pe cunoaştere
Susţinerea mediului de afaceri prin
realizarea unei structuri multifuncţionale:
- pavilion multifuncţional;
- centru conferinţe /congrese
- galerii expoziţionale

Promovarea conceptului
„petrol şi energie verde”;

Judeţul Prahova

29.988.000,00

Oct. 2010

SPF
Lansare licitaţie
documentaţie
tehnicoeconomică

POR AP 1
mediu de
afaceri

ADI “Polul de
Creştere
PloieştiPrahova”

52.080.000,00

Apr. 2010

Documentaţie
tehnicoeconomică în curs
de realizare

POS CCE
AP4,
DMI2,
Op.4.2

Dezvoltarea mediului de
afaceri prin sprijinirea
IMM-urilor;
Promovarea activităţilor
economice tradiţionale
(petrol şi energie)
desfăşurate în Polul de
Creştere.
Dezvoltarea/susţinerea
cooperării regionale,
naţionale, transnaţionale
Locuri de muncă nou
create

22

Realizare capacitate de
producere energie electrică (şi
termică) pentru consumul
propriu, prin valorificarea
resurselor regenerabile de
energie în localităţile
Dumbrăveşti, Boldeşti Scăieni,

Realizare parcuri fotovoltaice în vederea
obţinerii a:
0,5 MW- Dumbrăveşti
0,8 MW- Boldeşti Scăieni
0,8 MW- Plopeni
1 MW- Valea Călugărească

- Valorificare surse
alternative pentru
producere energiei
- Economisire consum
energii clasice
- Efecte pozitive asupra
mediului
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Plopeni, Valea Călugărească
23

Instalare boiler şi turbină
biomasă

Crearea unei noi capacităţi de producere
a energiei electrice şi termice, prin
valorificarea resurselor energetice
regenerabile - biomasa

Valorificarea resurselor
regenerabile de energie
pentru producerea de
energie verde

Dalkia Termo
Prahova

96.600.000,00

48

Turbină cu Gaz (TAG)

Implementarea la CET Brazi a unei unităţi
complete de cogenerare pentru creşterea
eficienţei sistemului centralizat de
producere a energiei termice

Investitia contribuie la
cresterea eficientei
energetice

Dalkia Termo
Prahova si
Dalkia Romania

63.000.000,00

49

Utilizarea energiei solare în
vederea producerii apei calde
la unităţi de protecţie pentru
copii şi persoane adulte cu
handicap din cadrul Direcţiei
Generale pentru Asistenţă
Socială şi pentru Protecţia
Copilului Prahova

Realizare:
- Înlocuire sisteme clasice de producere a
apei calde cu panouri solare la:
- Complexul de servicii „Sf Andrei”,
Ploieşti
- Centrul de Plasament Plopeni
- Complexul de Servicii Comunitare „Sf.
Maria”, Vălenii de Munte;
- Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru persoane adulte,
Nedelea;
- Centrul de Plasament, Breaza

- Reducere cheltuieli cu
utilităţile;
- Îmbunătăţire calitate
aer;
- Stimulare utilizare
sisteme care folosesc
surse de energie
regenerabilă.

Judeţul Prahova

1.978.662,00

50

Utilizarea energiei solare în
vederea producerii apei calde
la unităţi sanitare de interes
judeţean, aflate în domeniul
public al judeţului Prahova

Realizare:
- Înlocuire sisteme clasice de producere a
apei calde cu panouri solare la:
- Spitalul Judeţean Boldescu, Ploieşti
- Spitalul de Pedriatrie, Ploieşti

- Reducere cheltuieli cu
utilităţile;
- Îmbunătăţire calitate
aer;
- Stimulare utilizare
sisteme care folosesc
surse de energie
regenerabilă.

Judeţul Prahova

559.791,00

51

Completarea sistemului clasic
de încălzire cu gaze cu sistem
care utilizează energie solară,
în comuna Valea
Călugărească, judeţul Prahova

Realizare:
- completare sisteme clasice de încălzire
cu panouri solare la:
- Grup şcolar Agricol
- Şcoala cu clasele I-VIII
- Grădiniţa cu program prelungit
- Primărie

Comuna Valea
Călugărească

52

Utilizarea energiei solare în
vederea producerii apei calde
la Unitatea de Asistenţă
Medico Socială Boldeşti
Scăieni

Realizare:
- Înlocuire sisteme clasice de producere a
apei calde cu panouri solare

- Reducere cheltuieli cu
utilităţile;
- Îmbunătăţire calitate
aer;
- Stimulare utilizare
sisteme care folosesc
surse de energie
regenerabilă.
- Reducere cheltuieli cu
utilităţile;
- Îmbunătăţire calitate
aer;
- Stimulare utilizare
sisteme care folosesc
surse de energie
regenerabilă.

Oraş Boldeşti
Scăieni

Obiectiv sectorial A1 - Valoare Totală (estimativă) lei :

1.146.960,00

247.672,32

2011

SF

POS CCE
AP4.2

In implementare

Surse
proprii

Dec. 2009

Contract finanţare
semnat

Fondul de
Mediu

2009

În evaluare

Fondul de
Mediu

Ian. 2010

Contract finanţare
semnat

Fondul de
Mediu

2009

În evaluare

Fondul de
Mediu

2009

245.601.085,32
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Obiectiv sectorial A2 - Implicarea activă a sectorului de cercetare dezvoltare în realizarea de noi produse şi tehnologii (1 proiect)
24

Înfiinţarea şi operaţionalizarea
centrului tehnologic de
excelenţă pentru energie
verde

- identificarea şi aplicarea metodelor de
producere de energii alternative şi de
depoluare a terenurilor
- rentabilizarea activităţilor productive, de
prestări servicii şi de consultanţă, prin
administrare privată, transfer de
tehnologie, investiţii de capital privat
atragerea investiţiilor private în domeniul
cercetării-dezvoltării, crearea de noi locuri
de muncă pentru IMM-uri
- crearea şi susţinerea prin activitatea de
incubare şi prin serviciile oferite şi pe
baza transferului de tehnologie, a unei
reţele de IMM-uri cu capital privat, a
creerii de noi locuri de muncă, precum şi
dezvoltarea deprinderilor şi capabilităţilor
antreprenoriale ale studenţilor.
Scop stiinţific – promovarea tehnologiilor
experimentale şi a produselor noi,
metodelor moderne şi noutăţilor tehnice
plecând de la petrol – gaze şi ajungând la
surse alternative de energie
- Creare spaţii, inclusiv infrastructură şi
echipamente adecvate pentru susţinerea
şi dezvoltarea activităţilor de cercetare şi
microproducţie ce vizează realizarea de
noi prototipuri

- dezvoltarea, la tinerii
întreprinzători a
abilitaţilor
antreprenoriale,
- crearea unui mediu
favorabil întreprinzători
privaţi, mici şi mijlocii,
dezvoltarea spiritului
inovativ, antreprenorial al
acestora,
- formarea şi specializarea
profesională a
întreprinzătorilor privaţi,
- derularea de activităţi de
consultanţă,
- sprijinirea activităţilor ce
vizează inovarea şi
transferul de tehnologii
către industrie, astfel
încât să se realizeze
creşterea competitivităţii
întreprinderilor mici şi
mijlocii
- promovarea cooperării
internaţionale şi în special
programele europene şi
regionale

Parteneriat
UPG
ADI “Polul de
Crestere
PloiestiPrahova”

Obiectiv sectorial A2 - Valoare Totală (estimativă) lei:

27.300.000,00

2011

Lansare Studiu de
oportunitate

POS CCE
AP2
POR AP1

27.300.000,00

Obiectiv sectorial A3 - Sprijinirea dezvoltării activităţilor economice în arealul Polului de Creştere (2 proiecte)
53

Parcul Industrial „Ploieşti
West Park”

Creare parc industrial având o suparafaţă
totală de 220 ha.
- poziţionat drept cel mai mare şi cel mai
modern parc industrial din Europa de Est,
este compus din 2 zone majore business şi
retail/agrement.
- oferă spaţii destinate în special pentru:
- producţia de energie electrica, distribuţie
si firme semiindustriale;
- 65.000 mp spaţii de depozitare;
- 40 ha parc de agrement;
- 1800 locuri de parcare disponibile, fără
taxa de parcare.

- Creştere competitivitate în
regiune;
- Creare mediu favorabil
pentru atragerea
investiţiilor;
- Creare si dezvoltare de
structuri de sprijin a
afacerilor;
- Servicii de management
potenţialilor investitori;
- Locuri de muncă nou
create.
- peste 14.000 locuri de
muncă nou create

Grupul belgian
Alinso în joint
venture cu
PIRITEX Group

3.150.000.000,
0

Mai 2009

În implementare
(Faza 1)

Investiţie
privată

Prima fază de dezvoltare
- activităţi logistică şi
industrie uşoară
Pe măsura dezvoltării
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- clădiri birouri, retail şi
agrement
54

Parcul industrial W.D.P.
Development Ro. SRL
(sucursală Warehouse De
Paw)

Creare parc industrial care oferă:
- spaţii de depozitare;
- spaţii de producere energie nepoluantă;

- Creştere competitivitate în SC „WPD
regiune;
Development
- Creare mediu favorabil
Ro” SRL
pentru atragerea
investiţiilor;
- Locuri de muncă nou
create.

Obiectiv sectorial A3 - Valoare Totală (estimativă) lei:

Obiectiv strategic A- Valoare Totală (estimativă) lei:

50.400.000,00

2009

În implementare

Investiţie
privată

3.200.400.000,00
3.473.301.085,32
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Obiectiv strategic B. Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi a relaţiilor funcţionale dintre
zonele urban – rural şi economic-industrial în cadrul Polului de Creştere Ploieşti-Prahova
Nr.
proiect

Denumire proiect prioritar

Scurta descriere a investiţiei

Impactul asupra
dezvoltării polului

Beneficiar
(Aplicant)

Valoare totala
estimativa
(lei)

Data
depunere
proiect

Stadiul actual
(maturitate)

SF

Sursa
finanţare

PT

Obiectiv sectorial B1 - Conectarea cu reţeaua de drumuri europene şi dezvoltarea unei infrastructuri moderne de acces la zonele economice,
parcuri/platforme industriale şi alte zone funcţionale precum şi dezvoltarea transportului urban eficient şi nepoluant în zona polului de creştere (18 proiecte)
2

Creşterea capacităţii de trafic
prin realizarea legăturii rutiere
între DN1 şi DN1B (realizarea
Drumului Judeţean de Centură
DJ236), în zona de nord a
municipiului Ploieşti

Realizare:
- 2,16 km drum nou de legătură (2 căi de
circulaţie)
- 1,38 km bretele de acces (1 cale de
circulaţie)
- 102,8 m pasaj suprateran peste DN1

Creştere mobilitate în
reţeaua rutieră a Polului de
Creştere prin:
- separare trafic de tranzit
(DN1B şi DN1) de trafic
zonă comercială Ploieşti
Nord

Judeţul Prahova

56.049.000,00

Mai 2010

Da

Municipiul
Ploieşti

95.704.198,00

Febr. 2011

Documentaţie
POR AP1
tehnico-economică infrastruct
elaborată pentru
ura urbana
ambele linii de
tramvai existente în
Ploieşti în martie
2006.

Da

POR AP1
infrastruct
ura urbana

Creştere grad de siguranţă
în trafic prin
- reducere risc apariţie
accidente auto;
Reducere implicaţii negative
asupra mediului prin:
- reducere timp de
deplasare şi consum de
carburanţi
3

4

Creşterea mobilităţii
transportului public prin
reabilitarea traseului
tramvaiului 102, cu lucrări
vizând cale de rulare, staţii
adaptate persoanelor cu
disabilităţi, material rulant,
elemente de semnalizarea şi
automatizare

Asigurarea accesibilităţii în
zona industrială Ploieşti Sud,
campus universitar prin
realizarea pasajului rutier

Reabilitare/modernizare linie tramvai 102
(legătura între Gara de Vest şi Spitalul
Judeţean) care tranzitează zone
industriale şi rezidenţiale
- 5,81 km cale dublă de rulare
- sistem rutier adiacent,
- peroane,
- semaforizare intersecţii si pasaje
pietonale,
- linie aeriană de contact,
- stâlpi de susţinere
- elemente automatizare

Transformare pasaj existent, aflat în stare
avansată de deteriorare, în alee pietonală
ocazional carosabilă (cf. PUZ) şi
Construire pasaj nou de trecere peste CF

Fluidizare circulaţie
publică şi generală prin
- optimizare trasee linii de
tramvai în intersecţii,
bucle de întoarcere;
Creşterea calităţii vieţii
cetăţenilor prin
- accesul la un transport
public modern şi eficient
(silenţios - fără zgomot şi
vibraţii)

Necesită
actualizare cf. HG
28/2008 (inclusiv
separare proiecte)

Modernizare transport
public nepoluant
Fluidizare trafic intre
zonele de sud şi de vest
ale municipiului Ploieşti

Municipiul
Ploieşti

36.522.990,00

Mart. 2011

Pregătire lansare
licitaţie
documentaţie
tehnico-

POR AP1
infrastruct
ura urbana

Page 5 of 19

ANEXA
Lista de proiecte inclusă în
Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti-Prahova
peste CF Gara de Sud

(pachet 10 linii de CF)
– lungime: ∼ 250 m
- parte carosabilă: 14 m
Reabilitare/modernizare spatii publice
(străzi de legătură)

5

Creşterea mobilităţii traficului
prin realizarea terminalului
multimodal incluzând şi spaţii
de parcare pentru moduri de
transport auto şi biciclete
(zona Spital Judeţean)

Construire:
- terminal multimodal (tramvai, troleibuz,
microbuze transport periurban, biciclete)
- birouri dispecerat,
- parcări în zona Spitalului Judeţean
- spaţii comerciale
- suprafaţă construită la sol de 3.080,27
m2

economică

Rezolvarea problemelor
sociale pentru locuitorii
cartierului Mimiu
(populaţie romă);

Există expertiza
tehnică +
documentaţie pt.
Demolare şi
construire pasaj
existent
Cf. PUZ –
construire pasaj
nou

Susţinerea / stimularea
dezvoltării economice în
zona afectată

Optimizare transport
urban şi periurban

Municipiul
Ploieşti

50.099.000,00

Mai 2011

Necesită
actualizare
documentaţie
tehnicoeconomică

POR AP1
infrastruct
ura urbana

ADI „Polul de
creştere PloieştiPrahova”

45.101.000,00

Sept. 2011

Pregătire lansare
licitaţie
documentaţie
tehnicoeconomică

POR AP1
infrastruct
ură urbană

Judeţul Prahova

17.612.000,00

Sept. 2011

SPF

POR AP1
infrastruct
ură urbană

Creşterea calităţii vieţii
prin
- amenajarea unor noi
spaţii verzi;
- reducerea noxelor
produse de mijloacele de
transport ce tranzitează
oraşul
Creare 64 noi locuri de
muncă

6

Extinderea transportului
public 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

Extindere reţea linie de troleibuz, inclusiv
infrastructura aferentă
- 12 km tronson municipiul Ploieşti comuna Blejoi - comuna Păuleşti (zona de
agrement, pădurea Păuleşti),
- 6 km tronson municipiul Ploieşti comuna
Bucov (parc agrement “Constantin Stere)
- 11 km tronson municipiul Ploieşti
comuna Bărcăneşti (Liceul Agricol)

Realizare sistem integrat
de transport în arealul PC
Ploieşti prin extindere TP
urban spre zonele
periurbane
Creşterea calităţii vieţii
locuitorilor polului de
creştere prin dezvoltarea
reţelei de transport public
nepoluant
26 troleibuze achiziţionate
de municipiul Ploieşti

7

Creşterea accesibilităţii către
Realizarea unui pasaj rutier denivelat peste
partea de nord a Polului de
DN1B, de-a lungul DJ 102, cu bretele de
Creştere, în special către
legătură aferente
Spitalul Judeţean Prahova,
prin realizarea pasajului rutier
în continuarea DJ 102 peste
DN1B

Creştere accesibilitate
către localităţile aflate în
zona de nord a Polului,
prin
- separare trafic urban şi
periurban de trafic
naţional; - reducere
timp de comutare intre
punctele de interes
economic aflate în partea
de nord a municipiului
Ploieşti;
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- reducere risc apariţie
accidente auto;
Reducere implicaţii
negative asupra mediului
şi a consumului de
carburanţi
8

Accesibilitate şi fluidizare
trafic către zona industrială
Ploieşti Vest şi platforma
industrială Brazi.

Realizare:
pasaj subteran:
- lungime: 555 m,
- deschidere: 33 m
(parte carosabilă; trotuare; piste biciclişti)
lucrări de racordare
- la DN1 (centura de vest)
- lungime: 440 m
- 2 benzi pe sens (4x3,5m)
- la Parcul municipal Ploieşti Vest

Îmbunătăţirea
accesibilităţii către:
- zonele industriale ale
polului de creştere
(parcuri/platforme
industriale – Brazi, Ploieşti
Vest)
- reţelele de transport şi
telecomunicaţii naţionale;
- Parcul municipal Ploieşti
Vest;
- cartierul de locuinţe al
mun. Ploieşti “Mitică
Apostol” (∼15.000
locuitori – PUZ Mitică
Apostol)

Municipiul
Ploieşti în
parteneriat cu
Judeţul Prahova

81.000.000,00

Municipiul
Ploieşti

84.877.800,00

oct. 2011

Întocmit martie
2008

POR AP1
infrastruct
ura urbana

Necesită
actualizare
Pregătire licitaţie
Necesita declarare
utilitate publica şi
lansare procedură
exproprieri

Condiţii de siguranţă în
traficul auto şi pietonal;
Reducere poluare sol prin
reducerea timpilor de
staţionare a vehiculelor
R16

R17

Creşterea mobilităţii
transportului public prin
reabilitarea traseului
tramvaiului 101, cu lucrări
vizând cale de rulare, staţii
adaptate persoanelor cu
disabilităţi, material rulant,
elemente de semnalizarea şi
automatizare

Creşterea accesibilităţii către
oraşul Băicoi prin realizarea
pasajului denivelat peste DN1
la intersecţia cu DJ215

Reabilitare/modernizare linie tramvai 101
(legătura între Gara de Sud şi Spitalul
Judeţean) care tranzitează zona centrală,
zone istorice , având frontul clădirilor
apropiate de calea de rulare de tramvai,
precum si zone agroalimentare
- 9,7 km cale simplă de rulare
- sistem rutier adiacent,
- peroane,
- semaforizare intersecţii şi pasaje
pietonale,
- linie aeriană de contact,
- stâlpi de susţinere
- elemente automatizare
Realizare pasaj rutier suprateran

Fluidizare circulaţie
publică şi generală prin
- optimizare trasee linii de
tramvai în intersecţii,
bucle de întoarcere;

Apr. 2011

Creşterea calităţii vieţii
cetăţenilor prin
- accesul la un transport
public modern şi eficient
(silenţios - fără zgomot şi
vibraţii)

Asigurare acces facil către
obiective de interes
pentru Polul de Creştere:
- zona industrială Băicoi,
- rampa ecologică
judeţeană,

Documentaţie
tehnicoeconomică
elaborată pentru
ambele linii de
tramvai existente
în Ploieşti în
martie 2006.

POR AP1
Infrastruct
ură urbană

Necesită
actualizare cf. HG
28/2008 (inclusiv
separare proiecte

Oraşul Băicoi în
parteneriat cu
Judeţul Prahova

17.612.000,00

Sept. 2011

SPF

POR AP1
Infrastruct
ură urbană
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- centrele sociale pentru
copii şi persoane cu
disabilităţi „Rază de
Soare” şi Lilieşti
Reducere risc de
accidente auto (50%;)
Creştere trafic de marfă
(25%)
R18

Creşterea accesibilităţii în
partea de est a municipiului
Ploieşti către Coridorul Paneuropean TEN-IX prin
realizarea pasajului rutier
peste CF, în partea de S-E a
municipiului Ploieşti

- Realizarea unui pasaj peste calea ferata
de 1615 m lungime, cu 59 de deschideri,
trotuare de 1,5 m lăţime, parte carosabilă
de 7m lăţime

- Asigurarea unei legături
directe intre zona de sudest si cea centrala si de
nord a municipiului,
evitându-se tranzitarea
centrului
- Decongestionarea
traficului

Municipiul
Ploieşti

81.710.517,00

2012

Actualizarea SF

POR AP1
Infrastruct
ură urbană

R19

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.

- îmbunătăţirea accesibilităţii între zona
de sud şi zona de vest a municipiului
- realizarea unei legături (lungime
1393,38 m) între aceste zone importante
ale municipiului pentru
- transport marfă
- transport public (închidere inel tramvai)

Decongestionarea
traficului prin centrul
municipiului

Municipiul
Ploieşti

19.620.224,00

2012

Actualizarea SF

POR AP1
Infrastruct
ură urbană

Reabilitare DJ 101G Tătărani
(DJ 101D) – Brazi – Brazii De
Jos – Tinosu – Şirna – Hăbud
– Crivăţu (Dn 1A) Km 0+000
– Km 24+020, Judeţul
Prahova, Km 24+020 – Km
30+120, Judeţul Dâmboviţa

Realizare:
- drum judeţean reabilitat - 30 km

- Îmbunătăţire
accesibilitate zonă pentru
30.000 locuitori, parcul
industrial Brazi, şi
societăţi comerciale;
- Facilitare trafic
intraregional;
- Stimulare dezvoltare
durabilă locală şi regională

Parteneriat
Judeţ Prahova –
Judeţ
Dâmboviţa

45.802.087,00

2010

În implementare

POR AP2
DMI 2.1

Creşterea capacităţii de trafic
prin modernizarea şi
reabilitarea DJ 101D, între
km4+300 (limită municipiul
Ploieşti şi cap rampă pasaj) şi
km 6+300 (sens giratoriu –
intersecţie DN1A) inclusiv a
pasajului superior peste CF
Ploieşti Triaj – Ghighiu la km
4+300, în vederea
îmbunătăţirii accesibilităţii

Realizare:
- Drum de lungime 1637,1 m;
Parte carosabilă -4x3,5m

- Decongestionare şi
fluidizare trafic auto;
- Eliminare blocaje;
- Reducere risc de apariţie
accidente;
- Reducere implicaţii
negative asupra mediului

Judeţul Prahova

21.000.000,00

2008

în execuţie

Buget
CJPh

25

55

- 1 pod construit la km 26+274
- intervenţii majore la pod Pisculeşti

- Pasaj de lungime 582,4m, lăţime
carosabil 14,8m, lăţime trotuare –
2x1,5m

Necesită
exproprieri

Creşterea calităţii vieţii
prin
- reducerea noxelor
produse de mijloacele de
transport ce tranzitează
oraşul
- dezvoltarea reţelei de
transport public nepoluant

- Semnalizare rutieră -2219m
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dinspre/înspre DN1
56

Îmbunătăţirea reţelei de
drumuri de interes local,
modernizare cămin cultural şi
înfiinţare creşă în comuna
Valea Călugărească
(proiect integrat)

- Modernizare drumuri de interes local L
= 7.400 m, cu şanţuri dalate şi podeţe
unde sunt necesare.
- Modernizare Cămin cultural P+1
Sc= 618 mp. Sd=853 mp
Desfiinţare parţială, reconstrucţie şi
dotare (Instalaţie audio-video, scena
demontabilă, scaune cu spătar, etc.)
- Înfiinţare creşă P + M
Sc = 114 mp, Sd = 164 mp

- renovarea şi dezvoltarea
satelor
- dezvoltarea
infrastructurii locale
rutieră, socială, culturală

Comuna Valea
Călugărească

12.278.406,00

2009

În evaluare

PNDR
măsura
322

57

Modernizare drumuri locale;
înfiinţare grădiniţă cu program
prelungit; reabilitare cămin
cultural în comuna Bărcăneşti
(proiect integrat)

- Modernizare drumuri locale – 2.803 m
- Reabilitare Cămin cultural –
recompartimentare
- Construcţie grădiniţă program prelungit
Parter + mansardă Sc= 663,04 mp, Sd =
1.324,08 mp, două grupe de copii

- renovarea şi dezvoltarea
satelor
- dezvoltarea
infrastructurii locale
rutieră, socială, culturală

Comuna
Bărcăneşti

12.592.931,40

2009

În evaluare

PNDR
măsura
322

58

Modernizare drumuri de
interes local; amenajarea
infrastructurii pentru
organizarea Festivalului
„Zilele comunei Targsoru
Vechi” si Înfiinţarea centrului
de asistenta după programul
şcolar, de tip After school în
comuna Târgşorul Vechi
(proiect integrat)

- Modernizare drumuri de interes local
7.865 m
- Înfiinţare centru After school - dotări:
vestiare cu două uşi, bănci cu două locuri,
catedră şi scaun profesor, tablă
magnetică,rafturi bibliotecă, mochetă,
calculatoare, etc
- Infrastructura Festival: generator
electric, autoutilitară cabină dublă,
videoproiector, sistem sonorizare, mese şi
bănci pliabile din lemn, toalete ecologice,
sistem iluminare, scenă mobilă, container
mobil vestiar, container mobil
depozitare, tomberoane colectare gunoi în
mod selectiv

- renovarea şi dezvoltarea
satelor
- dezvoltarea
infrastructurii locale
rutieră, socială, culturală

Comuna
Târgşorul Vechi

12.524.135,40

2009

În evaluare

PNDR
măsura
322

59

Modernizare drumuri,
realizare canalizare;
reabilitare Cămin Cultural si
Construcţie grădiniţă în
comuna Berceni
(proiect integrat)

- Modernizare drumuri L = 2.804 m
şanţuri dalate şi podeţe
- Realizare reţea de canalizare L=3.850 m
Staţie de epurare a apelor Q= 225mc/zi
- Construcţie gradiniţă Sc = 289,30 mp, S
amenajată = 249,16 mp
- Reabilitare Cămin cultural + dotări
(centrală termică, instalaţie de
sonorizare, scaune sală spectacole,
mobilier, etc.)

- renovarea şi dezvoltarea
satelor
- dezvoltarea
infrastructurii locale
rutieră, socială, culturală

Comuna Berceni

9.621.906,00

2009

În evaluare

PNDR
măsura
322

60

Prima înfiinţare a reţelei
publice de apă uzată şi
îmbunătăţirea reţelei publice
de drumuri de interes local
pentru satele Dumbravesti si
Găvănel, inclusiv dotări cămin
cultural, Comuna Dumbravesti

- Drumuri modernizate 2.081 m
- Înfiinţare reţea de canalizare 7.760 m +
750m, 2 staţii prepompare
- Staţie de epurare a apelor uzate
150mc/zi
- Dotare Cămin cultural : 140 scaune,
instalaţie aer condiţionat, sistem audio-

- Creşterea calităţii vieţii
locuitorilor comunei
Dumbrăveşti (satele
Dumbrăveşti şi Găvănel)

Comuna
Dumbrăveşti

12.526.542,00

2009

În evaluare

PNDR
măsura
322
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video

Obiectiv sectorial B1 - Valoare Totală (estimativă) lei:

712.254.736,80

Obiectiv sectorial B2 - Protecţia mediului şi sănătăţii populaţiei prin furnizarea unor servicii publice de calitate (4 proiecte)
26

Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova
Obiective pentru Polul de Creştere Ploieşti-Prahova:
- Închiderea şi ecologizarea
Ecologizarea depozitului Teleajen
depozitului neconform, rampa
Teleajen, Ploieşti
- Acoperire depozit cu pământ fertil;
- Plantare material vegetal specific;
- Realizare puţuri de monitorizare

27

Judeţul Prahova
- Protejare natură prin
reducerea poluare;
- Redare în circuit a unui
teren degradat de 30 ha
- Crearea unui mediu
sănătos în judeţul
Prahova.

168.000.000,0

Înfiinţarea unei staţii de compost în
municipiul Ploieşti
În prezent nu există nici o astfel de staţie

- Dezvoltare infrastructură
deşeuri în conformitate cu
standarde europene;
- Îmbunătăţire calităţii
mediului;
- Reducere cantităţi
deşeuri biodegradabile ;
- Reducere poluare.

18.900.000,00

- Construirea unui depozit
ecologic judeţean şi a unei
staţii de sortare deşeuri, oraş
Băicoi

Înfiinţare:
- rampă ecologică judeţeană
- staţie sortare deşeuri

- Asigurare servicii de
depozitare, la tarife
accesibile;

31.500.000,00

pentru Polul de Creştere Ploieşti-Prahova:
Realizare:
- oraş Plopeni
- Extindere reţele de canalizare
- oraş Băicoi
- staţie de epurare pentru cele 2 oraşe

Elaborare SF

POS Mediu
AP 2

2010

Elaborare SF

POS Mediu
AP 1

8.022.000,00

- Realizarea staţiei de
compost, Ploieşti

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova

2010

SC Hidro
Prahova S.A.
- Creare de structuri
inovative şi eficiente de
management al apei;
- Servicii de apă şi
canalizare la tarife
accesibile;
- Calitate corespunzătoare
apă potabilă;
- Îmbunătăţire cursuri de
apă.

613.200.000,0

34.797.000,00
44.856.000,00

28

Reabilitare/modernizare reţea
transport şi distribuţie
cartierul Mihai Bravu (Ploieşti)

Modernizare reţea primara prin înlocuire
cu ţeavă preizolată şi eliminarea reţelei
secundare prin înlocuirea cu module
termice

Investiţia contribuie la
creşterea eficientei
energetice (reducerea
pierderilor de energie
electrica de pompare)

Dalkia Termo
Prahova

3.350.000,00

2011

SF

POS CCE
AP4.1

61

Controlul Integrat al Poluării
cu nutrienţi în Târgşorul Vechi

Realizare:
- Platforme comunale pentru
management gunoi de grajd;

- Reducere deversare
nutrienţi în corpurile de
apă;

Judeţul Prahova

1.379.700,00

2011

Semnate
convenţiile de
colaborare între:

Acord de
împrumut
nr. LN
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- Platforme individuale pentru gunoi de
grajd;
- Echipament pentru colectare,
compostare şi împrăştiere gunoi;
- reabilitare demonstrativă depozite;
- Plantare arbori.

- Ministerul
Mediului şi
Consiliul Judeţean
Prahova;
- Ministerul
Mediului şi
Consiliul Local
Târgşorul Vechi

- Conştientizare,
promovare schimbare de
comportament;
- Sprijinirea Guvernului
României în vederea
îndeplinirii cerinţelor UE în
domeniul Protecţiei apei

Obiectiv sectorial B2 - Valoare Totală (estimativă) lei:

4873-RO
între
România
şi BIRD

142.804.700,00

Obiectiv sectorial B3 - Valorificarea patrimoniului natural şi tradiţional, cultural şi istoric, amenajarea zonelor turistice şi de agrement, sprijinirea acţiunilor de
protecţie a mediului şi dezvoltare a spaţiilor verzi ; dezvoltarea patrimoniului istoric si cultural al zonei (16 proiecte)
9

10

Realizarea parcului municipal
Ploieşti Vest

Restaurarea şi consolidarea
Muzeului Ceasului „Nicolae
Simache”, Ploieşti

Infrastructură urbană, domeniul public
(suprafaţă totală – 58,40 ha)
9.1
- platforme şi alei
- terenuri sportive (fotbal, tenis, volei,
tenis de masă, baschet, role, skete,
carting)
- Spaţii de joacă pentru copii (3 pentru
copii 2-6 ani; 3 pentru copii 6-12 ani)
- Zone odihnă şi relaxare
- lac artificial
- amenajare peisagistică
- pavilion expoziţional – expoflora
- căi de acces către/înspre parc
- reţele edilitare specifice
9.2
Centru de excelenţă în afaceri pentru
tineri întreprinzători
Dezvoltarea unei structuri in vederea
susţinerii şi încurajării tinerilor în vederea
iniţierii în propria afacere
(protecţia mediului, peisagistică, investiţii
ecologice)

Creştere calitate locuire
prin
- îmbunătăţire factori de
mediu;
- creştere suprafeţe zone
verzi (de la 6,98 mp/loc la
9,31 mp/loc);

Restaurare/consolidare obiectiv culturalistoric de patrimoniu naţional prin
- restaurare / conservare şi protecţie
picturi interioare şi fresce
- verificarea fundaţiilor clădirii;
- restaurare şi remodelare faţade;

Creşterea importanţei
turismului cultural, ca
factor care stimulează
creşterea economică şi
interesul pentru cultură;

Amenajare zone de protecţie prin
- lucrări şi dotări pentru iluminat
decorativ;
- refacere şi modernizare căi de acces.

Municipiul
Ploieşti

50.099.000,00

Sept. 2010

Revizuire deviz
general pentru
aplicare pe
fonduri
structurale
Pregătire lansare
licitaţie PT+DDE

POR AP1
Infrastruct
ură urbană
+ mediu
de afaceri

Feb. 2011

Da

POR AP1
Infrastruct
ură urbană

Valorificare potenţial zone
publice neutilizate
- Creşterea nr. de
vizitatori

- creştere nr. locuri de
munca
- atragerea de noi
investiţii

Judeţul Prahova

3.617.600,00

Creşterea numărului de
turişti prin
- extindere sezon turistic;,
- valorificare potenţial
turistic cultural pe piaţa
turistică naţională şi
internaţională
Locuri de muncă nou
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11

Reabilitarea/modernizarea
Hipodromului din Ploieşti Centrul hipic şi de agrement

Reabilitarea şi valorificarea singurului
hipodrom de trap din ţară prin
- punerea în relaţie cu spaţiu public
înconjurător:
- restaurare tribună,
- reabilitare/ extindere şi îmbunătăţire
spaţii destinate cailor şi jocheilor cu
dotările aferente,
- realizare complex de agrement
multifuncţional

Promovare şi dezvoltare
mediul de afaceri,
antreprenoriat

Municipiul
Ploieşti

25.109.000,00

Mai 2011

aprilie
2010
predare
Lansată tema de
execuţie a
proiectului prin
concurs de soluţie

Comuna
Dumbrăveşti în
parteneriat cu
Judeţul Prahova

10.115.000,00

Sept. 2011

SPF

Crearea de noi locuri de
muncă
Asigurare spaţii de calitate
superioară destinate
activităţilor hipice
(inclusiv înfiinţare şcoală
de echitaţie);
Creştere grad de
notorietate municipiul
Ploieşti;
Revitalizare funcţii
tradiţionale:
- ateliere
artizanale/meşteşugăreşti
cu temă hipică,
- socializare comunitară
- petrecere timp liber
(turism de week-end).

R20

Reabilitarea zonei culturalistorice Dumbrăveşti

Reabilitare/modernizare drum de acces
existent către situl arheologic Castrul
Roman;
Restaurare/conservare sit arheologic
„Aşezare neolitică punctul Râpa Mălăeştii
de Jos”;

R21

Reabilitarea terenurilor
poluate cu produse petroliere
din Ploieşti – Centura de est
T14 A228

Punere în valoare a
obiectivelor de patrimoniu
prin
- includerea în circuitul
public;
- programe de promovare
turistică

Amenajare zona de protecţie a
obiectivului de patrimoniu (delimitare şi
împrejmuire).

Creştere număr vizitatori

Creşterea suprafeţei de spaţiu verde/cap
de locuitor
- împădurire 18 ha teren

Îmbunătăţire:
- calitate viaţă cetăţeni
- standarde de mediu
Contribuie la îndeplinirea
angajamentelor asumate
de România cu privire la
protecţia mediului

Creare de noi locuri de muncă
- reutilizarea terenului reabilitat

POR AP1
Infrastruct
ură urbană
+ mediu
de afaceri
Proiectul
are doar o
valoare
estimativă
a
infrastruct
urii urbane
fără cea
de
susţinere
a
afacerilor,
deoarece
până la
predarea
SF-ului nu
se poate
estima nici
o valoare
a
investiţiei.
POR AP1
Infrastruct
ură urbană

Creare de noi locuri de
muncă.
Municipiul
Ploieşti

5.100.000,00

Elaborare fişă
ameliorare
Propunere proiect

POR AP1
Infrastruct
ura urbană

Suprafaţa totală a sitului reabilitat – 33
ha
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29

Punerea în valoare a
obiectivelor de patrimoniu
existente pe traseul itinerant
„Drumul Fructelor”

Realizare:
- materiale promovare
(broşuri, pliante, CD-uri)
- înfiinţate pagină web

- creştere nr. turişti
- dezvoltare economică de
nişă

Judeţul Prahova

1.020.000,00

2010

Lansare
documentaţie
tehnicoeconomică

POR
AP 5
DMI 5.3

30

Punerea în valoare a
obiectivelor de patrimoniu
existente pe traseul itinerant
„Drumul Vinului”

Realizare:
- materiale promovare
(broşuri, pliante, CD-uri)
- înfiinţate pagină web

- creştere nr. turişti
- dezvoltare economică de
nişă

Fundaţia
Passion, UGIR
Prahova

1.020.000,00

2010

Lansare
documentaţie
tehnicoeconomică

POR
AP 5
DMI 5.3

31

Punerea în valoare a
obiectivelor de patrimoniu
existente pe traseul itinerant
„Drumul Voievozilor”

Realizare:
- materiale promovare
(broşuri, pliante, CD-uri)
- înfiinţate pagină web

- creştere nr. turişti
- dezvoltare economică de
nişă

Comuna Brazi

1.020.000,00

2010

Lansare
documentaţie
tehnicoeconomică

POR
AP 5
DMI 5.3

32

Punerea în valoare a
obiectivelor de patrimoniu
existente în parcul
„Constantin Stere”

Realizare:
- materiale promovare
(broşuri, pliante, CD-uri)
- înfiinţate pagină web

- creştere nr. turişti
- dezvoltare economică de
nişă

ADI „Polul de
Creştere
PloieştiPrahova”

1.020.000,00

2010

Lansare
documentaţie
tehnicoeconomică

POR
AP 5
DMI 5.3

33

Situl Natura 2000 Pădurea
Plopeni: Plan de
management, căi de acţiune
şi conştientizare

- Elaborare şi editare Plan de
management pentru protecţia naturii
- Activităţi de consultare, conştientizare şi
informare

- Management
corespunzător al ariilor
protejate;
- Stopare degradare
biodiversitate şi resurse
naturale;
- Conştientizare populaţie

Muzeul Judeţean
de Ştiinţele
Naturii Prahova

840.000,00

2010

În evaluare

POS
Mediu,
AP4
DMI 4.4

62

Amenajare locuri de joacă şi
parcuri în municipiul Ploieşti
(str. Cătinei, str. Cameliei bl.
35A, str. Gral Eremia
Gorescu, str. Eroilor, parc
Căineni, parc CFR)

Municipiul
Ploieşti

Oct. 2009

În evaluare

Fondul de
Mediu

63

Amenajare parc în oraşul
Băicoi

Oraş Băicoi

850.000,00

2009

Contract finanţare
semnat

Fondul de
Mediu

64

Amenajare peisagistică parc
Valea Călugărească

Comuna Valea
Călugărească

885.141,00

2009

Contract finanţare
semnat

Fondul de
Mediu

65

Îmbunătăţirea calităţii
mediului prin realizarea de
spaţii verzi (cartier Scăieni,
str. Târgului; localitatea
Seciu)

Oraş Boldeşti
Scăieni

551.216,00

2009

În evaluare

Fondul de
Mediu

66

Îmbunătăţirea calităţii
mediului prin modernizare
parcuri în oraşul Plopeni

Oraş Plopeni

496.963,94

Oct. 2009

În evaluare

Fondul de
Mediu

Modernizare:
- parc central - 3000mp
- teren de joaca-1600 mp

6.600.001,00

Revitalizarea obiectivelor:
- redecorare;
- reamenajare alei;
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67

Reabilitare, modernizare,
dotare a aşezământului
cultural „Casa de cultură”

noi zone plantate;
dotarea spatiilor de joaca;
realizarea iluminatului;
sistem de irigaţii.
Oraş Plopeni

Obiectiv sectorial B3 - Valoare Totală (estimativă) lei:

Obiectiv strategic B - Valoare Totală (estimativă) lei:

3.000.000,00

2009

In implementare

Program
Naţional
derulat
prin CNI

111.343.921,94
966.403.358,74
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Obiectiv strategic C. Dezvoltarea capitalului uman prin asigurarea accesului egal al tuturor cetăţenilor din Polul de Creştere, la
servicii publice de calitate

Nr.
proiect

Denumire proiect prioritar

Scurta descriere a
investiţiei

Impactul asupra
dezvoltării polului

Beneficiar
(Aplicant)

Valoare totala
estimativa
(lei)

Data
depunere
proiect

Stadiul actual
(maturitate)

SF

Sursa
finanţare

PT

Obiectiv sectorial C1 - Creşterea calităţii infrastructurii sociale prin investiţii în favoarea grupurilor dezavantajate şi susţinerea reintegrării acestora în
societate (5 proiecte)
12

Reabilitarea/modernizarea şi
echiparea specifică a
Centrului de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane
adulte cu handicap, Băicoi
(Lilieşti)

Reabilitare/modernizare clădire Centru
- consolidare clădire,
- termoizolaţie,
- reabilitare instalaţii si ventilaţii;

Creşterea calităţii vieţii şi
acces egal la servicii publice
de calitate pentru grupurile
defavorizate;

Dotare cu echipament specific.

Creştere număr persoane
care beneficiază de
infrastructură socială în
conformitate cu standardele
actuale

Oraşul Băicoi

6.366.500,00

Sept. 2010

SPF

POR AP1
social

Judeţul
Prahova

2.475.200,00

Sept. 2010

SPF

POR AP1
social

Judeţul
Prahova

7.259.000,00

Oct. 2010

SPF

POR AP1
social

Susţinere reintegrare socială
pentru 100 persoane cu
handicap fizic şi mintal;
Creare noi locuri de muncă
13

„O şansă pentru o nouă rază
de soare” reabilitarea/modernizarea şi
echiparea specifică a
Complexului de servicii
comunitare „Rază de Soare”

Reabilitare/modernizare clădire Complex
- consolidare şi recompartimentare
clădire,
- termoizolaţie,
- reabilitare instalaţii si ventilaţii;
Dotare cu echipament specific.

Creşterea calităţii vieţii şi
acces egal la servicii publice
de calitate pentru grupurile
defavorizate;
Creştere număr copii care
beneficiază de infrastructură
socială în conformitate cu
standardele actuale
Susţinere reintegrare socială
pentru 20 copii aflaţi în
dificultate (fam.
defavorizate);
Creare noi locuri de muncă

14

Reabilitarea/modernizarea şi
echiparea specifică a
Centrului de recuperare şi
reabilitare neuropsihică

Reabilitare/modernizare clădire Centru
- consolidare şi recompartimentare
clădire,
- termoizolaţie,

Creşterea calităţii vieţii şi
acces egal la servicii publice
de calitate pentru grupurile
defavorizate;
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pentru persoane adulte cu
handicap, comuna Ariceştii
Rahtivani (sat Nedelea)

- reabilitare instalaţii
- realizare grupuri sanitare dotate
corespunzător,
- amenajare spaţii exterioare

Creştere număr persoane
care beneficiază de
infrastructură socială în
conformitate cu standardele
actuale
Susţinere reintegrare socială
pentru 117 persoane adulte
cu handicap fizic şi mintal;
Creare noi locuri de muncă

15

Reabilitarea/modernizarea şi
echiparea specifică a
Centrului de primire în regim
de urgenţă „Cireşarii” din
Ploieşti

Creşterea calităţii vieţii şi
Reabilitare/modernizare clădire Centru;
Amenajare spaţii de joacă şi teren de sport; acces egal la servicii publice
Dotare cu echipamente specifice
de calitate pentru grupurile
defavorizate;

Municipiul
Ploieşti

2.018.240,00

Municipiul
Ploieşti

12.600.000,00

Nov. 2010

Pregătire lansare
licitaţie
documentaţie
tehnicoeconomică

POR AP1
social

2010

În evaluare

POR
Axa 3
DMI 3.2

Creştere număr copii care
beneficiază de infrastructură
socială în conformitate cu
standardele actuale
Susţinere reintegrare socială
pentru 13 copii ai străzii;
Creare noi locuri de muncă

34

Realizarea unui cămin de
bătrâni prin schimbarea
destinaţiei cazărmii din strada
Cosminelor nr. 11 A, Ploieşti

Înfiinţarea unui cămin de bătrâni, cu o
capacitate de cazare pentru 24 de
persoane.

Asigurarea unor servicii de
îngrijire de calitate pentru
persoane de vârsta a III-a

Obiectiv sectorial C1 - Valoare Totală (estimativă) lei:

30.718.940,00

Obiectiv sectorial C2 - Creşterea calităţii infrastructurii sociale prin investiţii în favoarea grupurilor dezavantajate şi susţinerea reintegrării acestora în
societate (8 proiecte)
35

Instrumente strategice pentru
Ocupare în Industria
Turismului

Realizare:
- Activităţi de promovare a turismului prin
seminarii şi conferinţe

- Perfecţionare în industria
turismului;
- Facilitare proces de ocupare
în industria turismului

36

Reabilitare, consolidare,
extindere, modernizare
pentru Şcoala cu clasele IVIII Carol I Plopeni

Realizare:
- consolidare+izolare termica;
- extindere clădire cu o sala de sport+
cabinete;
- modernizare iluminat;
- amenajări interioare+dotări;
- împrejmuire.

- Creştere grad de siguranţă
şi confort pentru elevi;
- Creştere calitate servicii
educaţionale;
- Diversificare activităţi
educaţionale;

Asociaţia
Parteneriat
pentru
Dezvoltare
Durabilă
Oraş Plopeni

20.370.000,00

8.833.681,00

2010

În evaluare

POS DRU

Oct. 2009

Lista de rezervă
ADR Sud
Muntenia

POR
Axa 3
DMI 3.4
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37

Consolidare, modernizare,
extindere, reabilitare termică,
construirea unui corp de
clădire nou la Grupul Şcolar
Plopeni

- consolidare+reabilitare termica
+igienizare;
- construire cămin+minicantină;
- amenajări interioare+dotări;
- împrejmuire.

- Creştere grad de siguranţă
şi confort pentru elevi;
- Creştere calitate servicii
educaţionale;
- Diversificare activităţi
educaţionale;

Oraş Plopeni

8.744.176,66

Oct. 2009

Lista de rezervă
ADR Sud
Muntenia

POR
Axa 3
DMI 3.4

38

Reabilitare, consolidare,
extindere, modernizarea Şcolii
cu clasele I-VIII nr. 2 Băicoi

Reabilitare/ extindere spaţiu de
învăţământ prin
- adăugare noi săli de clasă şi
laboratoare,
- construcţia unei săli de sport şcolar
adiacentă.

- Creştere grad de siguranţă
şi confort pentru elevi;
- Creştere calitate servicii
educaţionale;

Oraş Băicoi

6.045.276,78

2009

Lista de rezervă
ADR Sud
Muntenia

POR
Axa 3
DMI 3.4

39

Program posdoctoral pentru
cercetare avansata in
domeniul nanomaterialelor

UPG Ploieşti
în parteneriat
cu
Politehnica
Bucureşti

10.072.766,00

În evaluare

POS DRU
AP1
DMI 1.5

40

Cercetatori pentru
dezvoltarea durabilă a
societății românești

UPG Ploieşti

6.051.284,00

În evaluare

POS DRU
AP1
DMI 1.5

41

Tineri cercetatori pentru
competitivitate europeana

UPG Ploieşti

6.000.000,00

În evaluare

POS DRU
AP1
DMI 1.5

Obiectiv sectorial C2 - Valoare Totală (estimativă) lei:

69.094.984,44

Obiectiv sectorial C4 - Creşterea capacităţii operaţionale a administraţiei prin managementul cunoaşterii şi folosirea tehnologiilor inovative (10 proiecte)
42

Întărirea capacităţii
operaţionale a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară
“Polul de Creştere PloieştiPrahova”

- Instruirea a 91 de angajaţi ai instituţiilor
administraţiilor publice, membre asociate
în cadrul ADI „Polul de Creştere Ploieşti Prahova” prin organizarea de cursuri de
Management de proiect, Management
financiar şi Achiziţii public

- Îmbunătăţirea expertizei şi
dezvoltarea abilităţilor de
lucru
- Creşterea calităţii actului
administrativ;
- Creşterea eficienţei şi
eficacităţii activităţii
administrative

ADI “Polul de
creştere
PloieştiPrahova”

43

Întărirea capacităţii
administrative a structurii
funcţionale cu activitate
permanentă Primăria
Municipiului Ploieşti

Instruirea unui număr de 200 de angajaţi
ai Primăriei municipiului Ploieşti, în
domenii: Management organizaţional şi
Planificare strategică, Managementul
parteneriatelor, Managementul achiziţiilor
publice, Financiar, Resurse umane limbi
străine, ECDL, Comunicare
organizaţională şi relaţii publice şi 2
seminarii Egalitate de şansă şi Dezvoltare
durabilă

- Îmbunătăţirea expertizei şi
dezvoltarea abilităţilor de
lucru
- Creşterea calităţii actului
administrativ;
- Creşterea eficienţei şi
eficacităţii activităţii
administrative

Municipiul
Ploieşti

44

Performanţă şi eficacitate în

Formare de competenţe la nivelul

- Creştere nivel de calificare

Judeţul

1.087.653,00

2010

În evaluare

PO DCA
AP1
DMI3

955.256,00

2010

În evaluare

PO DCA
AP1
DMI3

1.181.922,00

2010

În evaluare

PO DCA
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administraţia publică
prahoveană

funcţionarilor publici, prin realizare
module de trening:
- 3.780 zile de instruire
- 630 participanţi

funcţionari publici;
- Creştere calitate servicii
administrative;
- Creştere eficacitate
organizaţională

Prahova

45

Sistem integrat de urbanism
pentru gestionarea relaţiei cu
cetăţenii

- Implementare sistem integrat de
gestionare a relaţiei cu cetăţenii
- Instruire personal care va utiliza şi
administra sistemul

- Îmbunătăţire şi eficientizare
servicii publice;
- Reducere timp de rezolvare
a cererii;
- îmbunătăţirea bazei de date
(amenajare teritoriu)

Judeţul
Prahova

5.234.514,00

2010

În implementare

POS CCE
AP3,
DMI2,
Op.1

46

Sistem integrat pentru
reţeaua judeţeană de
biblioteci publice din judeţul
Prahova

- Implementare sistem integrat de
relaţionare între biblioteca judeţeană şi
bibliotecile din pol;
- Instruire personal.

- Servicii publice noi şi
moderne pentru acces la
cultură;
- Creşterea gradului de acces
la colecţiile bibliotecii;
- Reducere timp de rezolvare
a cererii;

Biblioteca
judeţeană
„Nicolae
Iorga”

6.514.851,35

Oct. 2009

În evaluare

POS CCE
AP3,
DMI2,
Op.1

47

Servicii electronice către
cetăţeni şi informatizarea
fluxurilor de lucru ale DGASPC
Prahova

- Implementarea unui sistem
informatizat pentru diseminarea rapidă şi
eficienţă a informaţiilor către cetăţeni;
- Instruire personal

- Îmbunătăţire şi eficientizare
servicii de asistenţă socială;
- Dialog efectiv şi în timp
real;

Direcţia
Generală de
Asistenţă
Socială şi
Protecţia
Copilului
Prahova

4.314.228,38

Oct. 2009

În evaluare

POS CCE
AP3,
DMI2,
Op.1

68

AE3 R
(Agenţia pentru Eficienţă
Energetică şi Energii
Regenerabile)

Înfiinţarea unei agenţii de management
energetic (ONG) cu sferă de acţiune la
nivelul judeţului Prahova, agenţie care are
următoarele obiective:
- sprijină autorităţile locale în definirea
strategiilor energetice durabile;
- organizează conferinţe cu tematici din
domeniul eficienţei energetice şi
resurselor regenerabile;
- diseminează politici şi practici europene
în domeniul eficienţei energetice şi a
utilizării surselor alternative de energie.

- Monitorizare şi evaluare
consum energetic al clădirilor
publice;
- Elaborarea plan de acţiune
în domeniul energiei pe
termen scurt şi mediu în
colaborare cu AJPM;
- Reducere consum energetic
în clădirile publice şi private
la nivelul municipiului dar şi
la nivelul judeţului;
- Creştere grad de utilizare a
surselor de energie
regenerabilă;

Municipiul
Ploieşti

1.917.304,20

2008

În implementare

IEE,
alte surse

69

MORE4NRG

Realizare:
- promovare, dezvoltare şi implementare
surse de energie regenerabile şi strategii
de eficienţă energetică prin:
- evenimente de diseminare;
- conferinţe

- Schimburi de bune practici
în domeniul energiei
durabile;
- Dezvoltare instrumente
pentru monitorizare efecte
strategii;
- Îmbunătăţire realizare
strategii privind energia
regenerabilă

Parteneriat:
România
(Judeţul
Prahova);
Olanda,
Suedia;
Italia,
Spania,
Grecia,
Bulgaria,

281.400,00 contribuţie
Judeţul Prahova

2008

În implementare

INTERREG
IV C/
Energie şi
transport
public
durabil

„Schimburi de bune practici
pentru susţinerea politicilor
privind energia durabilă”

AP1
DMI3

5.571.547,80 Total proiect
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Franţa
70

CATS (City Alternative
Transport Systems)
“Sisteme urbane de transport
alternativ“

Experimentarea şi dezvoltarea de noi
servicii de transport urban, care se
bazează pe vehicule de nouă generaţie,
ce urmăresc implementarea unui sistem
care să utilizeze un singur tip de vehicul
atât pentru deplasări personale cât şi
colective

- reducere număr accidente
- îmbunătăţire eficienţă
sisteme transport urban,
iniţiere tip novator de
transport, care se încadrează
în domeniul Sistemelor de
Transport Cibernetic
- diminuare congestie trafic,
nivel poluare fonică,
atmosferică

LOHR
Industrie Franţa în
parteneriat:
România
(Municipiul
Ploieşti),
Elveţia,
Israel, Italia

Obiectiv sectorial C4 - Valoare Totală (estimativă) lei:
Obiectiv strategic C - Valoare Totală (estimativă) lei:
PID - Valoare Totală (estimativă) lei:

259.224,00 Contribuţie
Municipiul
Ploieşti

2009

În implementare

FP7

16.338.000,00
Total proiect

21. 746.352,93
121.560.277,37
4.561.264.721,43
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