Lista de proiecte prioritare finantate din TOATE sursele*
* pentru proiectele pe axa 1 datele vor fi copiate prin formula in foaia de lucru Axa 1
Anexă la Decizia CMC nr. 5/15.04.2010
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Obiectiv strategic A. Susţinerea dezvoltării economice durabile integrate prin energii şi tehnologii noi la nivelul Polului de Creştere Ploieşti-Prahova
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
1 Centrul de afaceri multifuncţional „Lumina
42.485.930,00 POR AP1-B
Judeţul
2011
27 luni
Certificat Urbanism nr. 1983 din 27.12.2010
Verde”
Prahova
aprilie
Oținute toate avizele cf. CU
Act Adițional nr. 1 la Contractul pentru elaborare SF, PT, DTAC, CS - modificare
termene predare:
13.12.2010 - PT, CS, DE
10.01.2011 - depunere documentație pentru obținere Autorizație de construire și
Studiul Topo vizat OCPI
Act Adițional nr. 2 la Contractul pentru elaborare SF, PT, DTAC, CS - modificare
termene predare:
24.01.2011 - depunere documentație pentru obținere Autorizație de construire și
Studiul Topo vizat OCPI
- PT, SF predate
- S-a depus o parte din documentație pentru obținerea certificatului de uranism
- Situația juridică a terenului a fost finalizată

22 Realizare capacitate de producere energie
electrică (şi termică) pentru consumul
propriu, prin valorificarea resurselor
regenerabile de energie în localităţile
Dumbrăveşti, Boldești Scăieni, Plopeni,
Valea Călugărească

11.698.443,15 POS CCE AP4,
DMI2, Op.4.2

ADI "Polul de
crestere
PloiestiPrahova"

2010
Aprilie

Lucrări de investiţii/ Activităţi principale

12

Centru de afaceri:
Spațiu expozițional
- regim înălțime: S+P+1E
- Hmax: 11,10 m
- suprafața construită: 1082,4 mp
- suprafața utilă: 1908,02 mp
- suprafață desfășurată: 2122,72 mp
Spațiu birouri (etaj I - consultanță, reprezentanțe, etc.; etaj II - săli seminarii,
întâlniri; administrativ)
- regim înălțime: P+2E+ etaj tehnic
- Hmax: 17,06 m
- suprafața construită: 1361,4 mp
- suprafața utilă: 3573,41 mp
- suprafață desfășurată: 5488,5 mp
Sala de conferințe: 144 pers.
Incintă: zonă expozițională (în aer liber), acces auto și pietonal, parcări, spații
verzi.

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

2.650.984,15 POS CCE AP4,
DMI2, Op.4.3

Comuna
Dumbrăveşti

2010
Aprilie

12 luni

29.04.2010 - depunere proiect
Rezlizare câmp solar - producere energie electrică pentru consumul propriu al
În evaluare.
comunei
Au fost solicitate clarificări (care s-au depus) referitoare la racordarea la sistemul - iluminat public
energetic naţional.
- energie pentru instituțiile publice
După vizita pe teren s-au solicitat alte clarificări
Declarat eligibil
- achiziționare+montare
- trakere solare - 14 buc.
- centrală conversie energie
- amenajare sistem vărsare energie în sistemul electric național

22.2

Realizare capacitate nouă de producere energie electrică prin valorificare
resurselor energetice regenerabile solare în comuna Valea Călugărească

9.047.459,00 POS CCE AP4,
DMI2, Op.4.4

Comuna Valea 2010
Călugărească Aprilie

24 luni

29.04.2010 - depunere proiect
În evaluare.
A trecut de etapa de conformitate administrativă.
Se aşteaptă vizita pe teren.

Montare panouri fotovoltaice - realizare capacitate de producție a energiei
electrice
Realizare stație producere energie electrică cu:
- 5 panouri fotovoltaice
- 5 sisteme de urmărire a soarelui amplasate pe o suprafață de 3.000 mp teren
Se vor produce 0,5 MW energie electrică pentru iluminat public, primarie și
instituțiile publice ale acesteia.

Analiza relocare proiect

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

2010 sept. - pus în funcțiune

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

96.600.000,00 POS CCE AP4.2

Dalkia Termo
Prahova

48 Turbină cu Gaz (TAG)

53.000.000,00 Surse proprii

Dalkia Termo 2009
Prahova si
aprilie
Dalkia Romania

2011

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

1.978.661,00 Fondul de
Mediu

Judeţul
Prahova

2009
dec.

16 luni

10.12.2009- semnare Contract finanţare
Act adiţional - prelungire termen de execuţie:
- 10.12.2010 - etapa 2 (Văleni)
- 21.01.2011 - etapa 3 (Breaza şi Ploieşti)
S-a efectuat recepţia pt lucrările din etapa 1 (Centru Plopeni şi Centru Nedelea).
S-a transmis la Fondul de Mediu cererea de tragere nr. 2 pt plata sumei alocate
din Fondul pt Mediu pt etapa 1.
S-a transmis la Fondul de Mediu modificarea datelor de tragere.
S-au primit sumele aferente primei trageri (SF+PT).
Reprezentanţii Fondul de Mediu au vizitat obiectivele finalizate (Plopeni şi
Nedelea), etapă premergătoare aprobării cererii de tragere nr.2.
Lucrările au fost finalizate.
Urmează recepția finală și ultimele plăți.

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

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

559.791,00 Fondul de
Mediu

Judeţul
Prahova

2010,
iunie

15 luni

30.09.2010- semnare Contract finanţare
Contract de elaborare PT - semnat.
- Termen predare - 60 de zile de la primirea expertizei tehnice.
- 09.12.2010 - predată expertiza tehnică
- în curs de completare documentaţie predată.
- în etapa de elaborare a PT pentru Spitalul Boldescu

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

Comuna Valea 2009, iul. 6 luni
Călugărească

Proiect finalizat

Completare sisteme clasice de încălzire cu:
- 15 panouri solare ,
- 11 centrale termice în condensație și
- echipamentele auxiliare aferente
la:
- Grup Școlar Agricol
- Şcoala cu clasele I-VIII
- Grădiniţa cu program prelungit
- Primărie

Oraş Boldeşti
Scăieni

Contract de finanţare nerambursabilă - semnat.
PT elaborat.
Lucrările de execuţie programate pt anul 2011.

Înlocuire sisteme clasice de producere a apei calde cu panouri solare

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

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

1.146.960,00 Fondul de
Mediu

247.672,32 Fondul de
Mediu

2010,
sept.

13

12 luni

14

Contracte:
Buget estimativ: 29.988.000,00 lei
1 - asistență tehnică în vederea elaborării CF + documente anexă (04.03.2010 - Data depunere: oct. 2010
semnare contract) (Studiul de oportunitate (25.03.2010); Metodologia de
implementare a proiectului (12.04.2010); Strategia de marketing și
promovare/ocupare (30.04.2010); Planul de afaceri (20.06.2010); Strategia de
administrare (17.05.2010); Documentele privind principiile egalității de șanse și
nediscriminării (31.05.2010), Planul de sustenabilitate (21.06.2010); Strategia
de monitorizare a proiectului (05.07.2010); dosar finanțare (31.01.2011))
2 - elaborarea SF, PT, DE (05.10.2010 - semnare contract):
Etapa I (termen predare 15.11.2010): elaborare SF+ACB, Studiul topo (fără viza
OCPI), Studiul Geo, CU+avize, acorduri
Etapa II (termen predare - 13.12.2010): PT, DTAC, Studiu Topo vizat OCPI, CS,
DE
- Asistență tehnică pe toată durata de implementare

ADI solicitant neeligibil
depunere proiecte individuale

22.1

23 Instalare boiler şi turbină biomasă

Reavizare 1
înainte de reavizare 1

Observaţii

Buget estimativ: 52.080.000,00 lei

21.04.2010 - HCL nr. 57 aprobare solicitare finanțare proiect
21.04.2010 - HCL nr. 58 aprobare SF + indicatori tehnico-economici
27.04.2010 - obținere Autorizație de construire

Propunere - eliminare proiect

03.07.2009 - HCL nr.83 aprobare SF + indicatori tehnico-economici + finanțare
proiect

52^1 Utilizarea energiei solare în vederea
producerii apei calde la unități sanitare
locale Spitalul Orășenesc Băicoi, Sediul
central, Spitalul Orășenesc, sediul Anexa
str. Unirii nr. 8

1.034.416,00 Fondul de
Mediu

Oraş Băicoi

2010

15 luni

Aprobat pentru finanţare.
- în etapa precontractuală - S-au depus toate documentele la Fondul de Mediu,
inclusiv graficele pentru eșalonarea tragerilor.
Decembrie 2010 - Prima tragere

Înlocuire sisteme clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară

52^2 Utilizarea energiei geo-termale și energiei
solare în vederea producerii apei calde la
Spitalul Județean de Urgență Ploiești
(secția Nord)

2.886.620,00 Fondul de
Mediu

Judetul
Prahova

2011,
ian.

12 luni

HCJPh - aprobare participare proiect, SF, indicatorii tehnico-economici și
cofinanțarea

Înlocuire sisteme clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară și
geo-termală

Lansare Studiu de oportunitate,
Întâlniri cu posibili parteneri - Pol competitivitate (energie verde).

Creare spaţii, inclusiv infrastructură şi echipamente adecvate pentru susţinerea şi Nu s-a lansat încă
dezvoltarea activităţilor de cercetare şi microproducţie ce vizează realizarea de
noi prototipuri 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

Total obiectiv sectorial A1:
Obiectiv sectorial A2 - Implicarea activă a sectorului de cercetare dezvoltare în realizarea de noi produse şi tehnologii
24 Înfiinţarea şi operaţionalizarea centrului
tehnologic de excelenţă pentru energie
verde

24^1

Tehnologie informatică pentru promovarea
imaginii și gestionarea informațiilor de la
absolvenți și agenții economici în scopul
adaptării politicii manageriale la cerințele
mediului socio-economic

24^2

Centru regional de determinare a
performanțelor și monitorizare a stării
tehnice a materialului tubular utilizat în
industria petrolieră

27.300.000,00 POS CCE
AP2

30.472.801,00 POSCCE AP 2
DMI 2.3

Parteneriat
2011
UPG
Judeţul
Prahova,
inntreprinderi
private,
alte
universităţi

UPG Ploiești

2010
iunie

6 luni

proiect finalizat

Aplicație software de management al documentelor și de asigurare a legăturii
absolvenților cu mediul de afaceri sau alți parteneri sociali considerați beneficiari
ai formării profesionale desfășurate de universitate.

UPG Ploiești

2010

25 luni

28.09.2010 - Semnat contract de finanțare

Crearea unui centru de cercetări experimentale care să permită:
- testarea materialului tubular petrolier pe piese reale, la acțiunea solicitărilor
simple sau combinate din exploatare,
- evaluarea caracteristicilor de funcționare ale acestuia,
- monitorizarea, certificarea și posibilitatea elaborării unor soluții constructive și
tehnologice.

În implementare

Total obiectiv sectorial A2:

îmbunătățire calitate aer, apă, sol,
reduce grad de poluare cauzat de arderea combustibililor clasici.
reducere cheltuieli cu 60% în sezonul rece și
producere necesar de apă caldă fără cheltuieli timp de 8 luni pe an.

115.038.493,47

366.300,00 POSCCE

Obiectiv sectorial A3 - Sprijinirea dezvoltării activităţilor economice în arealul Polului de Creştere
53 Parcul Industrial „Ploieşti West Park”

-

58.139.101,00
3.150.000.000,00 Investiţie
privată

Grupul belgian 2009,
Alinso în joint mai
venture cu
PIRITEX Group

48 luni

În implementare
26.06.2009 - Prima hală inaugurată (4 ha suprafaţă, înălţime 11m),
aplrilie 2010 - 30 ha spații depozitare
oct. 2010 - lansare proiect Euro Gate Terminal
sept. 2011 - o nouă clădire logistică - 20 ha

Creare parc industrial cu o suprafaţă totală 220 ha;
- cel mai mare şi mai modern parc industrial din Europa de Est,
- compus din 2 zone majore: afaceri şi retail agrement,
- spaţii destinate în special pentru: producţia de energie electrică, distribuţie şi
firme semiindustriale;
- 65.000 mp spaţii de depozitare,
- 40 ha agrement,
- 1800 locuri de parcare disponibile fără taxe de parcare;
Clienți:
- Unilever - aprilie 2010, 30 ha - spații de depozitare
- Lufkin Industries Inc. - 33 ha în Ploiești West Park, ~126 mil. USD investiţii în
construirea unei unități de producție (cea mai mare investiție a Companiei în
Europa), 300 persoane angajate până în 2012;
20.10.2010 - ALINSO GROUP - lansare Euro Gate Terminal Ploiești
- primul terminal de CF intermodal independent din România
- 10 ha, 3 linii CF - lungime totală 2.200 m, investiție totală de 7 mil. euro,
amplasat la intersecția celor mai importante magistrale rutiere și feroviare din
România
- proiectul a primit premiul de excelenţă în domeniul feroviar pentru iniţiativă în
afaceri

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

50.400.000,00 Investiţie
privată

Total obiectiv sectorial A3:

3.200.400.000,00

Total obiectiv strategic A:

3.373.577.594,47

SC „WPD
Development
Ro” SRL

2009

În implementare

Spaţii de depozitare, spaţii de producere energie nepoluantă.

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
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
2 Creşterea capacităţii de trafic prin
43.912.185,38 POR AP1 - A(b) Judeţul
2010
31 luni
25.11.2010 - Contract de finanțare semnat
- 2,16 Km de drum principal inclusiv pasajul
realizarea legăturii rutiere între DN1 şi
Prahova
aug.
(pasaj suprateran peste DN1 de 104,90 m)
DN1B (realizarea Drumului Judeţean de
Stadiul achizițiilor publice:
- 1,44 Km bretele.
Centură DJ236), în zona de nord a
14.12.2010 - încheiat contract - Servicii Asistență în derularea procedurilor de
municipiului Ploieşti
achiziții (întocmire CS)
14.02.2011 - deschidere oferte - Dirigenție de șantier - în curs de evaluare oferte
27.01.2011 - depunere oferte execuție lucrări - depusă 1 ofertă - în evaluare
03.02.2011 - deschidere oferte - servicii de audit
16.02.2011 - comunicare rezultat - contract în curs de semnare
21.02.2011 - deschidere oferte - servicii de publicitate și informare - depusă 1
ofertă - în evaluare
21.03.2011 - deschidere oferte asistenta tehnica din partea proiectantului pe
perioada implementării proiectului

3 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

179.069.560,00 POR AP1 - A(b)

Municipiul
Ploieşti

2011 apr.

Reabilitare/modernizare: 5,81 km cale dublă de rulare; sistem rutier adiacent,
peroane, semaforizare intersecţii şi pasaje pietonale, linie aeriană de contact,
stâlpi de susţinere, elemente automatizare.

Buget estimativ: 56.049.000,00 lei
Data depunere: mai 2010

Expertiza tehnică - necesitate realizare Proiect în 2 etape:
Etapa I - (3.1) valoare estimativă - 85.263.730,00 lei;
Etapa II - (3.2) valoare estimativă - 93.805.830,00 lei

Buget estimativ: 95.704.198,00 lei (Proiect
3)

3

3.1

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 - Etapa I

85.263.730,00 POR AP1 - A(b)

Municipiul
Ploieşti

2011 apr. 30 luni

14.10.2010 - Semnare Contract Subsecvent realizare documentaţii tehneconomice, SF/DALI+PTh+CS/DTAC.
11.11.2010 - Act adițional nr.1 la Contractul Subsecvent
02.12.2010 - Act adițional nr. 2 la Contractul Subsecvent
23.12.2010 - HCL nr. 456 - aprobare SF și indicatori tehnico-economici - Etapa I
- S-a realizat Studiu de trafic si expertiza tehnică
- S-au obținut avizele necesare
- Se lucrează la elaborarea documentației de finanțare

Etapa I: Buclă Nord (Spitalul Județean) - intersecție Republicii:
- Găgeni - de la bucla de întoarcere la șoseaua Nordului
- Nordului - între str. Găgeni și intersecția Republicii
3 tronsoane traseu:
Tr.I -Bucla Nord - șoseaua Nordului (km 0+000 - km 0+550)
Tr. II - str. Găgeni - bd. Republicii (km 0+550 - km 1+750)
Tr. III - intersecția șoseaua Vestului -bd Republicii

27.09.2010 - Semnare Acord Cadru nr. 16747 - servicii consultanță și proiectare
tehnică pt. realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnicoeconomice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, CF, studii de impact de mediu,
documente de licitație, etc.) pt. proiecte de dezvoltare/modernizare a
infrastructurii în municipiul Ploiești.

Cale de rulare:
- lungime totală: 4,5 km cale simplă
Lucrări de refacere/modernizare:
- sistem rutier, adiacent căii de rulare a tramvaiului
- infrastructură și suprastructură cale de rulare tramvai din linia curentă și depou
- peroane
- substații - alimentare energie electrică
- cabluri de curent continuu
- telecomenzi cofreți cu separatori
- semaforizare intersecții și pasaje pietonale
- linie aeriană de contact
- stâlpi de susținere rețea contact
- rețele edilitare

3.2

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 - Etapa II

93.805.830,00 POR AP1 - A(b)

Municipiul
Ploieşti

2011
april.

30 luni

14.10.2010 - Semnare Contract Subsecvent realizare documentaţii tehneconomice, SF/DALI+PTh+CS/DTAC.
11.11.2010 - Act adițional nr.1 la Contractul Subsecvent
02.12.2010 - Act adițional nr. 2 la Contractul Subsecvent
23.12.2010 - HCL nr. 457 - aprobare SF și indicatori tehnico-economici - Etapa II
- S-a realizat Studiu de trafic si expertiza tehnica
- S-au obtinut avizele necesare
- Se lucrează la elaborarea documentatiei de finantare

Etapa II: Bd Republicii - Buclă Vest:
- Vestului - bd Republicii - Buclă Vest
4 tronsoane traseu:
Tr. I -bd Republicii - str. Târgoviște (km 1+790 - km 3+420)
Tr. II - str. Târgoviște - str. Mărășești (km 3+420 - km 4+750)
Tr. III - str. Mărășești - str. Domnișoarei (km4+750- km5+023)
Tr. IV - Bucla de întoarcere Gara de Vest

27.09.2010 - Semnare Acord Cadru nr. 16747

Cale de rulare:
- lungime totală: 6.93 km cale simplă
Lucrări de refacere/modernizare:
- sistem rutier, adiacent căii de rulare a tramvaiului
- infrastructură și suprastructură cale de rulare tramvai din linia curentă și depou
- peroane
- substații - alimentare energie electrică
- cabluri de curent continuu
- telecomenzi cofreți cu separatori
- semaforizare intersecții și pasaje pietonale
- linie aeriană de contact
- stâlpi de susținere rețea contact
- rețele edilitare

4 Asigurarea accesibilităţii în zona industrială
Ploieşti sud, campus universitar prin
realizarea pasajului rutier peste CF Gara de
Sud

36.522.990,00 *) alte surse de Municipiul
finanțare
Ploieşti

2011
mart.

Reactualizare SF (întocmit 2008).
PT in curs de elaborare.

- Transformare pasaj existent, aflat în stare avansată de deteriorare, în alee
*) Propus a se realiza în cadrul Programului „Reabilitarea si modernizarea a
pietonală ocazional carosabilă (cf. PUZ)
10.000 km în România” al MDRT
- construire pasaj nou de trecere peste calea ferată (pachet 10 linii de cale
ferată)
- lungime 250 m,
- parte carosabilă 14 m,
- reabilitare/modernizare spaţii publice (străzi de legătură), fluidizare trafic între
zonele S şi V ale municipiului, rezolvare problemelor sociale pentru locuitorii
cartierului Mimiu (populaţie romă),
- susţinerea/stimularea dezvoltării economice în zonă.

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

50.099.000,00 POR AP1 - A(b)

Municipiul
Ploieşti

2012

Necesită actualizare documentaţie tehnico-economică

Construire: terminal multimodal (tramvai, troleibuz, microbuze transport
Propus a se trece în rezervă.
periurban, biciclete),
Birouri dispecerat, parcări în zona Spitalului judeţean,
- suprafaţă totală construită - 3,080.27mp, optimizare transport, creştere calitate
viaţă, amenajare spaţii verzi, creare a 64 noi locuri de muncă, reducere noxe.

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

45.101.000,00 POR AP1 - A(b)

ADI „Polul de
creştere
PloieştiPrahova”

2012

Pregătire lansare licitaţie documentaţie tehnico-economică

Extindere reţea linie de troleibuz inclusiv infrastructură 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 polului de creştere prin
extinderea transportului public urban spre zonele periurbane, creştere calitate
viaţă prin dezvoltare transport public nepoluant, 26 troleibuze achiziţionate de
municipiul Ploieşti

Propus a se trece în rezervă.

93.566.670,00 POR AP1 - A(a)

Judeţul
Prahova

2011
dec.

26.08.2010 - semnare contract servicii proiectare
- Studiul de trafic, SF, Documentație obținere CU, RT, SG, avize, AC, PT, DE, CS,
documentație devieri, mutări și protejări rețele utilități, CF, asigurare AT pe toată
perioada de implementare.
10.09.2010 - semnare Act Adiţional nr.1
12.11.2010 - obținere CU (S=185.966,47 mp - 13.999,30 mp CNADNR (DN1B),
13.228,77 mp CJPH (DJ 102) şi 158.738,41 mp proprietăţi private - necesitate
exproprieri)
25.11.2010 - semnare Act adiţional nr.2
- decalate termenele de predare ale documentaţiei conform anexelor ce fac parte
integrantă din contract.
03.12.2010 - prezentare 2 variante realizare pasaj; niciuna nu a respectat în
totalitate varianta propusă prin SPF *)
17.12.2010 - Studiul de trafic, SF, SG,
22.12.2010 - HCJ aprobare SF + indicatori
30.12.2010 - documentaţie obţinere avize
07.01.2011 - s-a emis hotarare pentru realizarea proiectului tehnic in termen de
45 de zile
17.01.2011 - PT şi CS
28.01.2011 - documentaţie obţinere AC, DE, CF
15.08.2011 - Termen predare documentație finanțare

Realizare pasaj rutier suprateran de tip girație pe DJ102
girația:
- Rint - 40 m; Rext. - 51,5 m
- parte carosabilă - 5,5 m de bandă (viraj dreapta)
legătura între DJ102 și DN1B - bretele denivelate
- bretele DJ102
- lungime: 288 m [2x(2x3x24)]
- lățime p. carosabilă: 11 m
- bretele DN1B
- lungime: 384 m [2x(2x6x16)]
- lățime p. carosabilă: 5,5 m
DJ102:
- parte carosabilă - 4 benzi de circulație (3,5 m fiecare);
- piste biciclete (1,5 m);
- spații verzi pt. iluminat stradal (1,5 m);
- trotuar (1,5 m)
Lungime totală pasaj: 955 m
Lungime inel central: 283 m (2x24+10x23,5)
rampe:
- lungime pe DJ102: 445 m
- lungime pe DN1B: 650 m
- lățime p. carosabilă: 14,8 m
gabarit peste DN1B: h=5,5 m

Soluția pt preluarea apelor pluviale - definitivare în vederea definirii limitelor
de proprietate

7 Creşterea accesibilităţii către partea de
nord a Polului de Creştere, în special către
Spitalul Judeţean Prahova, prin realizarea
pasajului rutier în continuarea DJ 102 peste
DN1B

R

*) CNADNR - în urma analizării documentației înaintate, soluția propusă prin SPF
nu este funcțională
Necesitate regândire soluție amenajare - realizare legătură DJ102 și DN1B printro girație aflată pe pasajul superior sau construirea unui pasaj superior cu
bretele de acces de tip „treflă”, pentru asigurarea fluenței traficului rutier pe
toate direcțiile

Buget estimativ al investiției - pentru soluția avizată de Comisia Tehnică de
Avizare

Buget estimativ: 17.612.000,00 lei

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

81.000.000,00 POR AP1 - A(a)

16 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

155.000.000,00 POR AP1 - A(b)

Municipiul
2011
Ploieşti în
oct.
parteneriat cu
Judeţul
Prahova

SF elaborat 2008
S-a încheiat un Acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Prahova şi Primăria
Ploieşti care a fost aprobat în Consiliul Local Ploieşti şi urmează să fie aprobat în
şedinţa Consiliului Judeţean din luna martie 2011.

Realizare pasaj subteran:
lungime: 555 m,
deschidere: 33 m (parte carosabilă, trotuare, piste biciclişti),
lucrări de racordare la:
- DN1A (centura de vest) - lungime 440 m, 2 benzi pe sens (4x3,5m)
- Parcul municipal Ploieşti Vest, imbunătăţirea accesibilităţii către zonele
industriale ale polului de creştere,
- reţele de transport şi telecomunicaţii naţionale,
- cartierul de locuinţe Mitică Apostol,
- condiţii de siguranţă în traficul auto şi pietonal,
- reducere poluare sol prin reducerea timpilor de staţionare a vehiculelor

Necesitate:
- declarare utilitate publică
- exproprieri
- reactualizare SF

Municipiul
Ploieşti

Proiect propus a fi trecut din lista de rezervă in lista proiectelor prioritare și
realizare în 2 etape.

Reabilitare/modernizare linie tramvai 101 (legătura între Gara de Sud şi Spitalul
Judeţean) care tranzitează zona centrală, zone istorice:
- 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

Expertiza tehnică - necesitate Proiect în 2 etape:
Etapa I - (16.1) valoare estimativă - 90.000.000 lei;
Etapa II - (16.2) valoare estimativă - 65.000.000 lei
Documentaţie tehnico-economică şi cerere de finanţare în curs de elaborare.

2011 apr.

16.1

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 - Etapa I

90.000.000,00 POR AP1 - A(b)

Municipiul
Ploieşti

2011 apr.

16.2

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 - Etapa II

65.000.000,00 POR AP1 - A(b)

Municipiul
Ploieşti

2011 apr.

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

R

17.612.000,00 POR AP1 - A(a)

Oraşul Băicoi
în parteneriat
cu Judeţul
Prahova

2012

Pentru implementarea proiectului sunt necesare modificari de statut juridic al
terenului (exproprieri).

Realizare pasaj rutier suprateran.

Necesitate modificare statut juridic al terenurilor (exproprieri) şi avizare PUG

18 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

R

81.710.517,00 POR AP1 - A(a)

Municipiul
Ploieşti

2012

Necesitate exproprieri
Actualizare SF

Realizare pasaj suprateran CF
- lungime1615 m (59 deschideri),
- trotuare: lăţime 1,5 m ,
- parte carosabilă: lăţime 7 m .

Necesitate exproprieri

19 Asigurarea mobilităţii traficului prin
R
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.

19.620.224,00 POR AP1 - A(a)

Municipiul
Ploieşti

2012

Necesitate exproprieri
Actualizare SF

Realizarea unei legături rutiere între zonele importante ale municipiului Ploieşti
(1393,38 m).

Necesitate exproprieri

Lucrări finalizate la termen în procedura de recepţie.
Etapa de verificare a cererii de rambursare finala nr.3 la AMPOR.
S-a raspuns solicitarii de clarificari primita de la MDRT.

Realizare drum judeţean reabilitat pe o lungime de 30 km, pod construit la km
26+274 şi intervenţii majore la pod Pisculeşti

20.10.2010 - Finalizare contract lucrări

Realizare drum de lungime 1637,1 m, parte carosabilă 4x3,5 m, pasaj de lungime
582,4m lăţime carosabil 14,8 m, lăţime trotuare 2x1,5m, semnalizare rutieră 2219
m

Eligibil, nu s-a alocat finanțare

- modernizare 10 km drumuri de interes local cu şanţuri dalate şi podeţe (unde
sunt necesare),
- modernizare și dotare cămin cultural P+1, supraftă construită Sc: 618 mp, Sd:
853 mp, desfiinţare parţială, reconstrucţie şi dotare (instalaţie audio-video, scenă
demontabilă, scaune),
- înfiinţare creşă 15 locuri P+M, Sc 114 mp, Sd 164 mp.

25 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

42.696.939,39 POR AP2
DMI 2.1

Parteneriat
2009
Judeţ Prahova iunie
– Judeţ
Dâmboviţa

24 luni

55 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 dinspre/înspre DN1

19.240.000,00 Buget CJPh

Judeţul
Prahova

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

12.361.137,00 PNDR
măsura 3.2.2

Comuna Valea 2009,
Călugărească iulie

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

8.694.681,00 PNDR
măsura 3.2.2

Comuna
Bărcăneşti

2009,
iulie

Eligibil, neselectat

- modernizare 2803 m drumuri locale,
- reabilitare cămin cultural-recompartimentare,
- construcţie grădiniţă cu program prelungit, P+M, Sc 663,04 mp, Sd 1324,08 mp

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)

10.540.000,00 PNDR
măsura 3.2.2

Comuna
Târgşorul
Vechi

2009

Neeligibil

- modernizare 7865 m drumuri de interes local,
- înfiinţare centru after school cu dotări,
- infrastructură festival

4.500.000,00 PNDR Masura
1.2.5

Comuna
Târgşorul
Vechi
Comuna
Berceni

2010, octnov

În pregătire
Se va depune in urmatoarea sesiune de depunere, respectiv 2-31 mai 2011

Comuna
Dumbrăveşti

2009,
iulie

58^1

Modernizare drumuri de exploatare agricole

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

8.034.489,00 PNDR
măsura 3.2.2

10.746.470,00 PNDR
măsura 3.2.2

2009

24 luni

2009,
iulie

Modernizare 2804 m drumuri de interes local cu şanţuri dalate şi podeţe unde sunt
necesare, realizare reţea de canalizare de lungime 3850 m, staţie de epurare ape
de Q 225 mc/zi, construcţie grădiniţă Sc 289,30 mp, suprafaţă amenajată 249,16
mp, reabilitare Cămin cultural şi dotări
Eligibil, neselectat

Modernizare 2081 m drumuri, înfiinţare reţea canalizare, 7760 m plus 750m, 2
staţii prepompare, staţie epurare ape uzate 150 mc/zi, dotare Cămin cultural

Buget estimativ: 84.877.800,00 lei (Pr.
R16)
Proiect propus a trece în lista de proiecte
prioritare.

Buget estimativ: 21.000.000,00 lei

Buget estimativ: 12.524.135,40 lei

60^1

Promovarea Zonelor Turistice Valea
Teleajenului – Valea Slănicului.

405.000,00 PNDR măsura
313

Total obiectiv sectorial B1:
Obiectiv sectorial B2 - Protecţia mediului şi sănătăţii populaţiei prin furnizarea unor servicii publice de calitate
26 Sistem de management integrat al
26.1 Închiderea şi ecologizarea depozitului neconform, rampa Teleajen,
deşeurilor în judeţul Prahova
Ploieşti/ Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova
(valoare totală proiect 168.000.000,00 lei)

27 Reabilitarea şi modernizarea sistemelor
de apă şi canalizare în judeţul Prahova
(valoare totală proiect 613.200.000,00 lei)

Comuna
Dumbrăveşti

2010,
iulie

Judeţul
Prahova

2010,
mai

3 luni

30.07.2010 - depunere proiect
Se așteaptă vizita pe teren pentru verificarea eligibilității proiectului.

Evidențierea zonelor turistice Valea Teleajenului + Valea Slănicului
- realizare centru turistic ăn comuna Dumbrăvești (Valea Slănicului)
- achiziționare tehnică IT destinată activităților de turism (modul computerizat)
- realizare materiale publicitare + website

31 mai 2010 - evaluare SF + Cerere de finanţare depuse la Ministerul Mediului APM
–decizie de încadrare – „cu studiu de impact asupra mediului”
– întocmire Studiul de impact asupra mediului (consultant)
12.10.2010 – depunere documentație – obținere aviz de la gospodărirea apelor
Acord de mediu – obținut
Document de poziție – finalizat – transmis către 103 UAT membre ADI – aprobare
prin HCL
Demersuri finalizare proprietate terenuri
- transmisă varianta rev. 2 SF+CF
- revizuire documentație SF - observații JASPERS
24.02.2011 - întâlnire reprezentanți CE, AM POS Mediu, OI - analiză pregătire
documentație

Ecologizarea depozitului Teleajen
- Acoperire depozit cu pământ fertil;
- Plantare material vegetal specific;
- Realizare puţuri de monitorizare

2010,
24 iunie

26.07.2010 – analiză proiect - Ministerul Mediului + reprezentanţi CE
- soluţionare observaţii AM,
- finalizare obţinere Acord mediu
- finalizare evaluare la nivelul Ministerului Mediului
- documentație transmisă la DG Env Bruxelles

Realizare:
- extindere reţele de canalizare
- staţie de epurare pentru cele 2 oraşe
- Creare de structuri inovative şi eficiente de management al apei;
- Servicii de apă şi canalizare la tarife accesibile;
- Calitate corespunzătoare apă potabilă;

663.947.833,77
8.022.000,00 POS Mediu AP2

26.2

Realizarea staţiei de compost, Ploieşti/Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Prahova

18.900.000,00

26.3

Construire staţie de sortare deşeuri, oraş Boldești-Scăieni

18.900.000,00

27.1

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în oraşul
Plopeni/Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în
judeţul Prahova

34.797.000,00 POS Mediu AP1

27.2

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în oraşul
Băicoi/Reabilitarea şi modenizarea sistemelor de apă şi canalizare în
judeţul Prahova

44.856.000,00

Judeţul
Prahova

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

3.350.000,00 POS CCE AP 4.1 Dalkia Termo
Prahova

2011

SF elaborat

61 Controlul Integrat al Poluării cu nutrienţi în
Târgşorul Vechi

1.379.700,00 BIRD+GEF+CJ
Prahova

2011

26.03.2009 - semnare Convenţie intre Ministerul Mediului şi CJPrahova în vederea
implementării proiectului

Judeţul
Prahova

Realizarea staţiei de compost, Ploieşti

Construirea unei staţii de sortare deşeuri, oraş Boldeşti Scăieni

- elaborare SPF și SF - societate cu care Ministerul Mediului a încheiat contract.
- Târgșorul Vechi este programat la sfârșitul anului 2010.
- In anul 2011 se va înainta de către Ministerul Mediului documentația in vederea
aprobării investiției prin HG si se va trece la elaborarea Proiectului Tehnic.

61^1

Modernizare rețea apă în comuna Valea
Călugărească

8.726.000,00 Fondul de
Mediu

Comuna Valea 2010,
Călugărească 17 nov.

36 luni

În evaluare

Total obiectiv sectorial B2:
138.930.700,00
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
9 Realizarea parcului municipal Ploieşti Vest 9.1
Realizarea parcului municipal Ploieşti Vest, inclusiv a căilor de acces şi a
93.890.787,00 POR AP1 - A(a) Municipiul
2010,
36 luni
04.10.2010 -Semnare Contract Subsecvent nr. 17248 - documentație finanțare
inclusiv a căilor de acces şi a reţelei
reţelei edilitare specifice
Ploieşti
dec.
14.10.2010 - Act adițional nr. 1 la Contract Subsecvent nr. 17248, privind
edilitare specifice inclusiv infiinţarea unui
modificarea articolelor referitoare la obiectul, prețul și executarea contractului
Centru de excelenţă în afaceri pentru tineri
11.11.2010 - Act adițional nr. 2 la Contract Subsecvent nr. 17248, privind
întreprinzătoriu
modalitatea și termenul de constituire a garanției de bună execuție
(valoare totală proiect 105.855.215,70 lei)
02.12.2010 - Act adițional nr. 3 la Contract Subsecvent nr. 17248 privind
modificarea graficului de prestare a serviciilor
28.10.2010 - HCL nr. 374 - aprobare SF, indicatorii tehnico-economici si
cheltuielile legate de implementare proiectului
07.12.2010 - HCL nr. 426 - trecere unele imobile-terenuri din domeniull prival în
domeniul public al mun. Ploiești
07.12.2010 - HCL nr. 427 - modificare HCL nr. 374
17.12.2010 - Depus la OI ADR SM pentru evaluare.
- Declarat conform administrativ și eligibil
- Solicitare comisie evaluatori - ETF
11.02.2011- solicitare clarificări
23.02.2011 - întâlnire de clarificări şi prima vizită la faţa locului
03.03.2011 - discuţii pentru clarificări

9.2

Centrul de excelenţă în afaceri pentru tineri întreprinzători

11.964.428,70 POR AP1 - B

Municipiul
Ploieşti

2010,
dec.

18 luni

04.10.2010 -Semnare Contract subsecvent nr. 17248 - documentație finanțare
14.10.2010 - Act adițional nr. 1 la Contract Subsecvent nr. 17248 privind
modificarea articolelor referitoare la obiectul, prețul și executarea contractului
11.11.2010 - Act adițional nr. 2 la Contract Subsecvent nr. 17248 privind
modalitatea și termenul de constituire a garanției de bună execuție
02.12.2010 - Act adițional nr. 3 la Contract Subsecvent nr. 17248 privind
modificarea graficului de prestare a serviciilor
28.10.2010 - HCL nr. 375 - aprobare SF, indicatorii tehnico-economici si
cheltuielile legate de implementare proiectului
07.12.2010 - HCL nr. 426 - trecere unele imobile-terenuri din domeniull prival în
domeniul public al mun. Ploiești
17.12.2010 - Depus la OI ADR SM pentru evaluare.
- Declarat conform administrativ și eligibil
- Solicitare comisie evaluatori - ETF
11.02.2011 - solicitare clarificări
23.02.2011 - întâlnire de clarificări şi prima vizită la faţa locului
03.03.2011 - discuţii pentru clarificări

-

înlocuire 28 km rețea de distribuție apă,
extindere 6.000 m rețea;
reconstrucție rezervor apă de 500 mc,
construcție stație pompare în zona Valea Poienii;
execuție 1000 branșamente apă,
montat 2 stații de clorinare la rezervoarele de apă;

15.11.2010 - HCL nr. 137 - aprobare SF și indicatori tehnico-economici

Amenajare platforme și alei:
- lungime totală alei: 8.805 m
- alei carosabile - 4.925 m;
- alei pietonale - 3.880 m
- parcări
- podețe:
- 3 pietonale (lemn),
- 1 carosabil (elemente beton prefabricat)
Terenuri sportive:
- 4 terenuri fotbal (1-50x80 mp, 3-22x50 mp)
- 4 terenuri tenis (25x12,5 mp)
- 1 teren volei (15x24 mp)
- 2 mese tenis beton mozaicat (2,74x1,52 mp)
- 1 teren baschet (18x30 mp)
- pistă role+zonă skate (4.705 mp)
- zona carting (6.677 mp)
Spații de joacă pentru copii:
- 6 terenuri joacă (7.535 mp)
- 2 terenuri joacă statice (62 mp)
- zona pt adolescenți (8.094 mp)

27.09.2010 - Semnare Acord Cadru nr. 16747

Construire și dotare:
- regim înălțime: P+1
- Suprafața construită: 1.662 mp
- Suprafața desfășurată: 1.808 mp

27.09.2010 - Semnare Acord Cadru nr. 16747

2 zone principale:
- zona de întruniri
- zona birouri - 370 mp

Buget estimat: 50.099.000,00 lei (Pr. 9)
Data depunere: sept. 2010

10 Restaurarea şi consolidarea Muzeului
Ceasului „Nicolae Simache”, Ploieşti

7.753.728,00 POR AP1-A(c)

Judeţul
Prahova

2011,
iulie

37 luni
Întocmită documentaţia la nivel de DALI. S-au semnat contracte de întocmire a
(35 luni
documentaţiei
execuție) 30.07.2010 - HCJ aprobare indicatorii tehnico-economici
– revizuirea /completarea/ modificarea documentaţiei aferente proiectului.
Documentaţia de intabulare nu este finalizată.
- Nu au fost revizuite PT, DE, PAC, SF si CF (cu modificari propuse de către
coordonatorul de pol).
- Refacerea documentelor privind proprietatea după restituirea în natură a unei
părţi a terenului şi a unui corp de clădire.

11 Reabilitarea/modernizarea Hipodromului
din Ploieşti - Centrul hipic şi de agrement

106.250.000,00 *) alte surse de Municipiul
finantare
Ploieşti

2011,
mai

37 luni

14.10. 2010 – semnare Contract Subsecvent nr. 18049 – documentaţie finanațare
11.10.2010 - Act adițional nr.1 la Contract Subsecvent nr. 18049, referitor la
modificarea articolului privind garația de bună execuție
02.12.2010 - Act adițional nr.2 la Contract Subsecvent nr. 18049, privind plata
aferentă activităților din Anexa nr.3 (valoare contract/activități și modalități de
plată)

Reabilitare/consolidare
- clădire - rezistență (fundații, structura de rezistență)
- arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje interioare și
exterioare)
- învelitori, sisteme de scurgere ape pluviale
- instalații: încălzire, ventilare și climatizare, sanitare interioare
Lucrări de tâmplărie
Lucrări de conservare, restaurare componente artistice:
- stucatura policromă originală
tâmplărie / uși monumentale
- vitralii
- pictura decorativă tavane
- tapet (oglinzi false) desfășurat între profile
- vopsitorii/zugrăveli artistice pereți verticali
- pictură murală

Contracte:
Buget estimativ: 3.617.600,00 lei
- întocmire documentații: Expertiză Tehnică, DALI, pt. obținere avize și CU, CF, Data depunere: Februarie 2011
Plan de marketing, ACB (27.10.2009 - semnare contract)
- Act adițional 1 - modificare termene predare documentații

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

27.09.2010 - Semnare Acord Cadru nr. 16747

Studii elaborate:
- topografic.
- hidrogeologic
- geotehnic
- s-a clarificat situatia juridica a Hipodromului Ploiesti
- SF elaborat şi PT în curs de elaborare
20 Reabilitarea zonei cultural-istorice
Dumbrăveşti

R

10.115.000,00 POR AP1-A(c)

Judeţul
Prahova

2012

19 luni

16.12.2010 - predare documentație urmare serviciului de scanare pentru
delimitarea exactă a suprafeței castrului .

30.07.2010 - HCJPh nr. 210 - aprobare DALI
Maturitate:
- expertiză tehnică
- DALI
- Plan de marketing

Bugetul inițial a fost estimat numai pt. infrastructura urbană fără partea de
susținere a mediului de afaceri
Până la predarea SF nu se poate estima nici o valoare a investiției
*) Propus a se realiza în cadrul "Programului Asigurarea Dezvoltarii Durabile”
al MFP - finanțare cf. HG nr.1680/2008.

Reabilitare/modernizare drum de acces existent către situl arheologic Castrul
Roman;

Contracte semnate:
- servicii scanare castru roman de pământ

- Tema de proiectare pentru întocmire SF, PT, documentația de delimitare a zonei Restaurare/conservare sit arheologic „Aşezare neolitică punctul Râpa Mălăeştii de
de expropriat, CS - se lucrează
Jos”;
Amenajare zona de protecţie a obiectivului de patrimoniu (delimitare şi
împrejmuire).
21 Reabilitarea terenurilor poluate cu produse R
petroliere din Ploieşti – Centura de est T14
A228

5.100.000,00 POR AP1-A(a)

Municipiul
Ploieşti

2012

Elaborare fişă ameliorare

Creşterea suprafeţei de spaţiu verde/cap de locuitor
- împădurire 18 ha teren
Creare de noi locuri de muncă
- reutilizarea terenului reabilitat
Suprafaţa totală a sitului reabilitat – 33 ha

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

967.993,60 POR AP 5,
DMI 5.3

Judeţul
Prahova

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

975.771,00 POR, AP 5,
DMI 5.3

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

12 luni

Proiect declarat conform administrativ si eligibil aflat in etapa de evaluare tehnica
si financiara.
Au fost solicitate clarificari transmise in termen si a fost platita prima transa a
contractul de consultanta
25.02.2011 - vizita precontractuală

Realizare:
- materiale promovare
(broşuri, pliante, CD-uri)
- înfiinţate pagină web - creştere nr. turişti
- dezvoltare economică de nişă

Buget estimativ:1.020.000,00 lei

Comuna Valea 2010,
Călugărească 31 mai

12 luni

31.05.2010 - depunere proiect
Etapa I– declarat conform administrativ si eligibil
Etapa II – în curs
20.10.2010 –solicitare clarificări
28.10.2010 – răspuns clarificări
- se asteapta vizita in teren

Promovarea patrimoniului cultural și natural specific zonei „Drumul Vinului”
07.05.2010 - HCL nr. 60 - aprobare proiect și a cheltuielilor legate de proiect
Realizare:
- materiale promovare
(10.000 broşuri, 20.0000 pliante, 500 album monografice traseu „Drumul vinului”,
3.000 DVD-uri, 24.000 fluturași plubicitari, 1.000 inserții publicitare, 1 film
documentar, 1 spot video, 1 spider, 1.000 insigne, 1 website, 20 afișe promovare
proiect, 3.000 calendare a evenimentelor, 1 conferință de presă)
- înfiinţate pagină web - creştere nr. turişti
- dezvoltare economică de nişă
Participare/organizare
- manifestări expoziționale de turism
- festivaluri ale vinului

Buget estimativ: 1.020.000,00 lei

993.530,00 POR, AP 5,
DMI 5.3

Parteneriat
2010,
Consiliile
2 iunie
locale Brazi,
Aricestii
Rahtivani, ș.a.

24 luni

evaluare
Etapa I – declarat conform administrativ şi eligibil
Etapa II – în curs
(MDRT nr. 2013/ 24.06.2010)
Solicitate clarificări – răspuns
13.12.2010 - vizită precontractuală pe teren, incheiată cu recomandarea de
semnare a contractului

Realizare:
- materiale promovare (broşuri, pliante, CD-uri)
- înfiinţate pagină web - creştere nr. turişti
- dezvoltare economică de nişă

Buget estimativ: 1.020.000,00 lei

997.115,03 POR, AP5,
DMI 5.3

Comuna
Dumbrăveşti

2010
nov.

6 luni

25.11.2010 - depunere proiect
- în evaluare

Evidențierea zonelor turistice prin realizare materiale promoționale + website

32 "Bucov, oază a spiritului şi creaţiei" Punerea în valoare a obiectivelor de
patrimoniu existente în parcul „Constantin
Stere”

923.301,00 POR, AP 5,
DMI 5.3

Fundaţia
Constantin
Stere

2010,
august

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

509.906,00 POS Mediu AP4
DMI 5.3

Muzeul
Judeţean de
Ştiinţele
Naturii Prahova

2010,
iunie

Municipiul
Ploieşti

Oraş Băicoi

31^1

"Drumul sării" - metamorfoză geologică în
istorie

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)

63 Amenajare parc în oraşul Băicoi zona "Lac"

6.600.001,00 Fondul de
Mediu

936.291,72 Fondul de
Mediu

2010,
4 mai

s-a finalizat completarea componentei Consiliului Director al Fundaţiei ca urmare Realizare:
a retragerii unui reprezentant din acesta structura.
- materiale promovare (broşuri, pliante, CD-uri)
12.11.2010 - notariat – certificare noul statut
- înfiinţate pagină web - creştere nr. turişti
- dezvoltare economică de nişă

Buget estimativ: 1.020.000,00 lei

28.06.2010 – semnare contract finanţare
28.02.2012 – finalizare contract finanțare

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

Buget estimativ: 840.000,00 lei

2009,
oct.

În evaluare

Amenajare locuri de joacă in parcuri

2009

Depusă documentație – ultima tragere

20 luni

Proiect finalizat

Buget estimativ: 850.000,00 lei

64 Amenajare peisagistică parc Valea
Călugărească

1.000.000,00 Fondul de
Mediu

Comuna Valea 2007,
Călugărească iulie

12 luni

Proiect finalizat

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

551.210,38 Fondul de
Mediu

Oraş Boldeşti
Scăieni

2009,
sept.

În evaluare

66 Îmbunătăţirea calităţii mediului prin
modernizare parcuri în oraşul Plopeni

496.963,94 Fondul de
Mediu

Oraş Plopeni

2009,
oct.

În evaluare

852.810,00 Fondul de
Mediu

Județul
Prahova

2010,
oct.

27.10.2010 – depunere CF
În evaluare

3.000.000,00 Program
Oraş Plopeni
Naţional derulat
prin CNI

2009

În implementare

66^1

Construirea unei stații de epurare la
Spitalul Județean

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

67^1

Consolidarea și restaurarea Bisericii Sf.
Nicolae și Sf. Eustație Plachida și a Turnului
Clopotniță, sat Corlătești, comuna Berceni,
jud. Prahova

4.212.457,00 POR. AP.5,
DMI.5.1

Parohia
Corlătești

2010,
mai

09.06.2010 - solicitare Comisie evaluare tehnică și financiară.
Proiectul se află în lista de rezervă, conform Instruțiunii nr.35.

67^2

Restaurare și punere în valoare a
ansamblului monahal al Mânăstirii Turnu:
chilii,casa egumenească, ziduri de incintă,
ruinele Bisericii Albe, ruinele bisericii lui
Mircea Turcitu, ruinele termelor romane,
alei pietonale, accese carosabile, amenajări
exterioare - plantații, sat Târgșoru Vechi,
comuna Târgșoru Vechi, Jud. Prahova

31.559.014,20 POR. AP.5,
DMI.5.1

Mânăstirea
Turnu

2010,
martie

31.03.2010 - solicitare Comisie de evaluare tehnică și financiară.
Proiectul se află în lista de rezervă, conform Instruțiunii nr.35.

67^3

Dezvoltare Complex Turistic de Agrement
cu Centru SPA, piscine interioare și
exterioare în localitatea Păulești

20.722.023,81 POR. AP.5,
DMI.5.2

S.C. Universal 2010
Com Prod
Gheorghița SRL

67^4

îmbunătățirea calității mediului prin
realizarea parcului comunal în satul
Găvănel în suptafață de 17 ha

2.100.000,00 Fondul de
Mediu

Total obiectiv sectorial B3:
Total obiectiv strategic B:

-

1000 m alei pietonale
fântână arteziană
plantat 955 arbori, arbuști, flori, 5000 mp gazon
montat mobilier urban: 50 bănci, 50 coșuri gunoi, 4 toalete ecologice
105 stâlpi de iluminat , scenă festivități, 2 locuri joacă

Instalație de preepurare și dezinfecție ape uzate evacuate la Spitalul Județean de
Urgență, Secția Nord

10.12.2010 -începere evaluare tehnică
(întrerupere în perioada 16.12.2010 - 03.01.2011)

Comuna
Dumbrăvești

2009,
oct.

5 luni

28.10.2009 - depunere proiect
Declarat eligibil

Realizare:
- spațiu recreere
- spații joacă
- mobilier urban
- grădină de vară
- spațiu pentru festivități
- iluminat public solar
- sistem irigare

Oraşul Băicoi

2011,
aprilie

18 luni

Revizuire documentație - conform recomandări CP
Finalizare în vederea depunerii spre evaluare

- Reabilitare/modernizare și extindere Centru
- atingere standardelor de locuire
- Dotare cu echipament specific.

261.485.861,18
1.064.364.394,95

Obiectiv strategic C - Dezvoltarea capitalului uman prin asigurarea accesului egal al tuturor cetăţenilor din Polul de Creştere, la servicii publice de calitate
Obiectiv sectorial C1 - Creşterea calităţii infrastructurii sociale prin investiţii în favoarea grupurilor dezavantajate şi susţinerea reintegrării acestora în societate
12 Reabilitarea/modernizarea/extindere şi
8.938.893,49 POR AP1-C
echiparea specifică a Centrului de îngrijire
şi asistenţă pentru persoane adulte cu
handicap, Băicoi (Lilieşti)

GS + Ordin cheltuieli eligibile - extindere social

Buget estimativ: 6.366.500,00 lei
Data depunere: Sept. 2010

Suprafață modernizată/reabilitată: 766,07 mp
Suprafață extinsă: 1005,5 mp
- reabilitare termică
- instalare sistem panouri solare - apă caldă menajeră
13 „O şansă pentru o nouă rază de soare” reabilitarea/modernizarea/extindere şi
echiparea specifică a Complexului de
servicii comunitare „Rază de Soare”

2.893.093,00 POR AP1-C

Judeţul
Prahova

2011,
mai

21 luni

18.05.2010 - reziliere primul contract servicii proiectare
27.12.2010 - semnat nou contract servicii proiectare - SF, documentație pt
obținere CU și avize, PT, CS, DE, DATC, audit energetic, expertiză tehnică
28.02.2011 - termen finalizare contract servicii proiectare

Clădire centru:
- extindere, consolidare şi recompartimentare clădire,
- reabilitare termica a clădirii (termoizolaţie faţade si acoperiş, tâmplărie
termopan, hidro-izolație subsol);
- optimizare fluxuri si spatii in vederea respectării standardelor europene si
naţionale;
- înlocuire tâmplărie interioara din lemn;
- refaceri pardoseli (placaje ceramice si parchet laminat)
- instalaţie de climatizare interioara;
- montare panouri solare pentru producere apa calda menajera;
- reabilitare instalaţii electrice, sanitare;
- realizare sistem alternativ de alimentare cu energie electrica pe combustibil
lichid;
- rampa de acces pentru persoane cu dizabilităţi;
- realizare instalaţie de ventilaţie bloc alimentar;
- montare lift alimente P+2;
- dotare specifice
Lucrări exterioare:
- Realizare platforma betonata pentru colectarea selectiva a deşeurilor si dotare
cu recipienţi separaţi (plastic, sticla, hârtie si amestec);
- Modernizare teren de activităţi sportive; teren de activităţi recreative si de
socializare;
- Amenajare spatii exterioare : alei interioare, spatii verzi
- Instalaţie de iluminat exterior ;
- Reabilitare instalaţie de canalizare si montare separator de grăsimi;

Buget estimativ: 2.475.200,00 lei
Data depunere : Sept. 2010

14 Reabilitarea/modernizarea/extindere şi
echiparea specifică a Centrului de
recuperare şi reabilitare neuropsihică
pentru persoane adulte cu handicap,
comuna Ariceştii Rahtivani (sat Nedelea)

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

10.490.000,00 POR AP1-C

8.994.198,82 POR AP1-C

Judeţul
Prahova

2011,
mai

21 luni

06.12.2010 - obținut CU de la Aricești Rahtivani
22.12.2010 - HCJPh nr. 237 - aprobare SF+indicatori
22.12.2010 - ordin începere Etapa II a contractului de servicii (27.12.201 01.02.2011)
- s-au obtinut avize de la APANOVA si telefonie
- s-au depus documentatiile pentru avize/acorduri la: APM, DSP, ISC, IJP-Prahova

Reabilitare/consolidare și modernizare clădiri centru:
- magazie echipamente ® clădire pt activități de integrare socială 267 mp (P+1)
- Castel de apa, capacitate 75 mc
- Clădire club, suprafaţa 274 mp, (P+beci)
- Morga, suprafaţa 42 mp, (P)
- Cantina şi Spălătorie, suprafaţa 488 mp, (S+P)
- Bloc internat, suprafaţa 712 mp, (P+3)
- Cabina poartă, suprafaţa 17 mp, (P)
- Magazie seră, suprafaţa 64 mp, (P)
- Sera, suprafaţa 551 mp, (P)
- Atelier lăcătuşerie şi Garaj, suprafaţa 124 mp, (P)
Reabilitarea reţelelor electrice, reţelelor de apă, canalizare, gaze, reţelelor de
telefonie
Reabilitarea termică a clădirilor din componenţa centrului
Optimizarea fluxurilor funcţionale şi a spaţiilor în vederea respectării standardelor
europene şi naţionale
Amenajarea curţii şi a spaţiilor destinate activităţilor sportive;
Reabilitarea împrejmuirilor;
Amplasare lift de acces în blocul internat;
Recompartimentarea clădirilor astfel încât să fie create spaţii pentru activităţile
de recuperare şi socializare, terapie ocupaţională/ergoterapie, asistenţă medicală
specifică;
Dotări specifice centrului rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap

18.10.2010 – semnare contract structurat pe 3 etape
Etapa I - expertiză tehnică, SF, Audit energetic, CF, documentație pt. obținere
CU și avize (19.11.2010)
Etapa II - PT, CS, DE, documentația pentru AC (01.02.2011)
Etapa III - AT pe toată durata implementării proiectului
25.10.2010 – ordin începere contract (Etapa I)
18.11.2010 –semnare Act adițional nr. 1 de modificare termen predare
documentație etapa I
06.12.2010 - Certificat de urbanism şi avizele şi acordurile aferente
- Audit energetic+CF – etapa II
01.02.2011 – termen final al etapei II

Buget estimativ: 7.259.000,00 lei
Data depunere : oct. 2010

Municipiul
Ploieşti

2010,
nov.

24 luni

14.10. 2010 – semnare Contract Subsecvent nr.18048 – documentaţie finanațare
11.11.2010 - Act adițional nr.1 la Contract Subsecvent nr. 18048
02.12.2010 - Act adițional nr.2 la Contract Subsecvent nr. 18049

Reabilitare spații existente și extindere (P+1)
Suprafață totală teren: 2600 mp
Parter:
- 2 săli activități didactice
- 1 sală activități sportive
- cabinet medical
- cabinet psihologic
- grupuri sanitare
- centrală termică
- zonă dormitoare copii cu handicap:
- 2 x 4 paturi
- 2 grupuri sanitare
Birouri administrativ
sală mese, bloc alimentar
Etaj:
- Dormitoare: 10 x 4 paturi și 1 grup sanitar la 2 dormitoare
- spălătorie

27.09.2010 - Semnare Acord Cadru nr. 16747

Buget estimativ: 2.018.240,00 lei

30.11.2010 - HCJ nr. 394 - aprobare SF+indicatori tehnico-economici
30.11.2010 - depus OI ADR SM spre evaluare.
Declarat conform administrativ și eligibil
Solicitare comisie evaluatori - ETF
09.02.2011 - intâlnire de clarificări şi prima vizita la fata locului - etapa evaluare
tehnico-financiară
23.02.2011 - răspuns la clarificări
28.02.2011 - solicitare clarificări suplimentare
03.03.2011 - discuţii la ADR Sud Muntenia privind clarificările suplimentare
solicitate
07.03.2011 - răspuns clarificări
10.03.2011 - suspendarea evaluării pentru o perioadă de 15 zile până la
prezentarea părţilor de proiect lipsă.
34 Realizarea unui cămin de bătrâni prin
schimbarea destinaţiei cazărmii din strada
Cosminelor nr. 11 A, Ploieşti

34^1

Modernizare si reamenajare locuinte sociale
Ferma pentru Copii Aricestii Rahtivani
judetul Prahova

Total obiectiv sectorial C1:
Obiectiv sectorial C2 - Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea infrastructurii educaționale și de formare profesională
35 Instrumente strategice pentru Ocupare în
Industria Turismului

3.626.502,24 POR AP 3
DMI 3.2

Municipiul
2010,
Ploieşti in
12 martie
parteneriat cu
Fundatia
pentru copii
"Sfantul Sava"

OI ADR SM –notificare acceptare CF.
Proiectul este în etapa precontractuală de verificare.
05.11.2010 - solicitare completare PT
ianuarie 2011 - solicitare beneficiar completare PT
februarie 2011 - depunere CF revizuită
- Proiectul se află în etapa de evaluare tehnico+financiară

3.645.048,27 POR AP 3
DMI.3.2.

Organizatia
Umanitara
Concordia

29.10.2010 - Raport evaluare tehnică si financiara transmis la AM POR

2010,
martie

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

Buget estimativ: 12.600.000,00 lei

20.07.2010 – semnare contract finanţare
01.09.2010 – data oficială de începere proiect
11.11.2010 – întâlnire parteneri proiect
Dec. 2010 – UIP CJPh – cercetare în domeniul turismului la nivelul APL

- cercetare şi documentare privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor în industria Valoare totală proiect: 25.495.501,00 lei
turismului
- facilitarea integrării pe piaţa muncii din domeniul turismului a noi resurse umane
calificate la standarde europene, în profesii specifice industriei turistice
- noi calificări pe piaţa muncii din segmentul turistic, prin utilizarea unor
instrumente inovative (dezvoltarea unui portal web “Poartă virtuală spre un loc
de muncă în industria turistică”, formare profesională - certificarea CNFPA în
ocupaţia de „Agent de turism circuite tematice” etc.)
- târg de locuri de muncă în industria turistică

Buget estimativ: 20.370.000,00 lei

38.587.735,82
250.316,32 POS DRU AP5.1 Asociaţia
Parteneriat
pentru
Dezvoltare
Durabilă

2010

36 luni

36 Reabilitare, consolidare, extindere,
modernizare pentru Şcoala cu clasele I-VIII
Carol I Plopeni

10.512.080,39 POR AP 3
DMI 3.4

Oraş Plopeni

2009,
oct.

În evaluare tehnico-financiară.
02.10.2009 - solicitare comisie ETF
Proiectul se află în lista de rezervă conform Instructiunii nr. 35 a AM POR

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

Buget estimativ: 8.833.681,00 lei

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

10.405.570,23 POR AP 3
DMI 3.4

Oraş Plopeni

2009,
oct.

În evaluare tehnico-financiară.
07.10.2009 - solicitare comisie ETF
Proiectul se află în lista de rezervă conform Instructiunii nr. 35 a AM POR

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

Buget estimativ: 8.744.176,66 lei

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

6.045.276,78 POR AP 3
DMI 3.4

Oraş Băicoi

2009

În evaluare tehnico-financiară.
29.09.2009 - solicitare comisie ETF
Proiectul se află în lista de rezervă conform Instructiunii nr. 35 a AM POR

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

39 Program postdoctoral pentru cercetare
avansata in domeniul nanomaterialelor

40 Cercetatori pentru dezvoltarea durabilă a
societății românești
40^1

Consolidarea capacității instituționale a
Consorțiilor Regionale pentru Educație și
formare profesională

10.072.766,00 POS DRU AP1
DMI 1.5

6.051.284,00 POS DRU AP1
DMI 1.5
2.951.717,95 POS DRU AP3
DMI 3.3

UPG Ploiești în 2009
parteneriat cu
Politehnica
București
UPG Ploiești
2009

UPG Ploiești în 2009
parteneriat cu
Regional
Ministery of
Education,
Generalitat de
Catalunia,
Universitatea
din Craiova

În evaluare

În evaluare

24 luni

În implementare

Dezvoltarea competentelor de actiune colectiva a membrilor Consortiului prin
activitati de formare si schimb de experienta cu structuri similare din tara si din
Spania in conditiile respectarii si cultivarii diversitatii caracteristic
europene,urmarind cresterea gradulyui de implicare si participare a partenerilor
sociali la decizii privind corelarea ofertei de formare cu cerintele pietei muncii
precum si dezvoltarea organizationala a consortiului

Valoare eligibilă: 2.718.03,95 lei
FSE: 2.077.795,10 lei
buget de stat: 586.044,77 lei
Beneficiar: 54.364,08 lei

40^2

Parteneriat pentru formarea profesională
continuă în vderea calificării/recalificării

2.614.500,00 POS DRU AP2
DMI 2.3

40^3

Formarea profesională a cadrelor didactice
din învățământul preuniversitar pentru noi
oportunități de dezvoltare în carieră

40^4

Program de perfectionare teoretica si
practica pentru formarea si dezvoltarea
competentelor personalului didactic
preuniversitar din domeniul fizicii si
disciplinelor tehnice

2.198.180,00 POS DRU AP1
DMI 1.3

UPG Ploiesti, 2010
CCD
Prahova,Univer
sitatea Gh.
Asachi IASI

40^5

Pregatirea cadrelor didactice din domeniul
stiintific si tehnologic printr-un program de
masterat adecvat societatii cunoasterii

1.812.913,76 POS DRU

UPG Ploiesti

40^6

Formarea personalului universitar si a
studentilor in utilizarea instrumentelor
informatice moderne in domeniul
managementului universitar

40^7

Formarea profesionala si promovarea
utilizarii noilor tehnologii pentru angajatii
din domeniul petrolului si gazelor in scopul
cresterii calitatii serviciilor prestate
,competitivitatii profesionale si
imbunatatirii activitatilor si proceselor
specifice.

40^8

40^9

18.472.743,00 POS DRU

20.852.691,30 POS DRU AP1
DMI 1.2

2009

24 luni

Ministerul
2009
Educatiei si
Cercetarii UPG
Ploiești
partener 5

În implementare

Promovarea accesului angajatilor la programele de formare profesionala continua Valoare eligibilă: 2.574.500,00 lei
in vederea obtinerii unei calificari complete,furnizarea de cursuri de calificare
/recalificare a angajatilor, promovarea beneficiilor formarii profesionale continue
in randul angajatilor intreprinderilor si a altor grupuri interesate.Calificarea a 392
angajati in domeniile tehnician operator roboti industriali,tehnician electronist
,sudorisi tehnicieni proiectanti.

În implementare

36 luni

2009

În implementare

Valoare eligibilă: 18.058.421,00 lei

Predarea centrata pe elevi in domeniile fizicii si disciplinelor tehnice si utilizarea Valoare eligibilă: 2.115.214,40 lei
tehnologiei informationale in beneficiul elevului. Imbunatatirea calificarii cadrelor
didactice si a personalului didactic auxiliar care lucreaza in domeniile mai sus
amintite,formarea continua a cadrelor didactice cu scopul dezvoltarii
oportunitatilor de cariera . Formarea de competente privind activitati de
interconectare a proceselor reale si virtualepentru eficientizarea actului
educational in domeniile vizate.

În implementare

UPG PLOIESTI - 2010
parteneriat 6
universitati +
SC THE RED
POINT SA

36 luni

În implementare

Imbunatatirea managementului universitar de a furniza formare profesionala
continua adaptata la exigentele pietei muncii.
Dezvoltarea personalului didactic in asigurarea calitatii invatamantului superior.
Dezvoltarea si imbunatatirea sistemelor de evaluare a performantelor precum si a
sistemelor de monitorizare a activitatilor de predare.
Promovarea activitatilor inovatoare in vederea cresterii accesului la invatamantul
superior si a corelarii acestuia cu piatat muncii

5.849.421,00 POS DRU

Organizația
2010
patronală
UNIPET
Parteneri: UPG
Ploiesti, SC
SIVECO
Romania SA

34 luni

În implementare

Perfectionare cunostintelor angajatilor si managerilor din domeniul petrol si gaze
in domeniul TIC.
Imbunatatirea abilitatilor practice si cunostintelro teoretice ale angajatilor si
managerilor in acord cu noile cerinte si bunele practici europene.
Identificarea modelelor europene privind adaptabilitatea lucratorilor si
intreprinderilor la noile tehnologii din domeniul selectat.
Utilizarea de instrumente moderne inovative de instruire

E-școala noastră

4.817.853,04 POS CCE AP3,
DMI2, Op. 2.3

Comuna
Dumbrăveşti

6 luni

11.06.2010 - depunere proiect
In etapa de evaluare tehnico-economică

Proiect dedicat mediului educațional din comună - facilitare acces educație
Achiziție+montare sisteme IT (laptop, blackboard electronic, camere de luat
vederi, server, etc.)

Formare profesională pentru piața muncii

2.101.377,39 POS DRU, DM
5.1

orașul Băcoi în 2010,
parteneriat cu sept
SC Faxmedia
Consulting SRL
și AJOFM
Prahova

10 luni

În implementare

Cursuri de calificare pentru meseria de:
- operator introducere și validare date (720 ore/curs);
- zidar tencuitor (720 ore/curs);
- cameristă hotel (360 ore/curs);
- îngrijitor copii și batrâni la domiciliu (360 ore/curs);
- inițiere în competențe informatice (42 ore/curs);
- inițiere în limba engleză (42 ore/curs)

41 Tineri cercetători pentru competitivitate
europeană

6.000.000,00 POS DRU AP1
DMI 1.5

UPG Ploiești

2009

Spitalul de
Obstetrică și
Ginecologie
Ploiești

2009,
ian.

Spitalul
Județean de
Urgență
Ploiești

2011

16 luni

ADI “Polul de
creştere
PloieştiPrahova”

2009,
dec.

Municipiul
Ploieşti

2009,
dec.

Total obiectiv sectorial C2:
84.045.763,76
Obiectiv sectorial C3 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate prin asigurarea unui act medical profesionist, într-un spațiu modern și echipat
71^
Creșterea eficienței serviciilor medicale ale
2.119.346,00 POS CCE AP3,
Spitalului Obstetrică Ginecologie prin
DMI2, Op.1
implementare de soluții e-sănătate.
(local)

72^

UPG Ploiești
Parteneri :
INCDSIM
Timișoara și
ARS

Dezvoltarea sistemului informatic medical
prin servicii de e-sănătate în beneficiul
locuitorilor județului Prahova

7.500.000,00 POS CCE AP3,
DMI2, Op.4
(local)

Total obiectiv sectorial C3:
9.619.346,00
Obiectiv sectorial C4 - Creşterea capacităţii operaţionale a administraţiei prin managementul cunoaşterii şi folosirea tehnologiilor inovative
42 Întărirea capacităţii operaţionale a
953.444,00 PODCA AP1
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
DMI 3
“Polul de Creştere Ploieşti-Prahova”

43 Intărirea capacităţii administrative a
structurii funcţionale cu activitate
permanentă Primăria Municipiului Ploiești

955.256,00 PODCA AP1
DMI 3

2010
iunie

În implementare

16 luni

11.08.2010 06.01.2011 rambursare
07.01.2011 02.02.2011 07.02.2011 -

semnare contract finan'are
Act adițional nr. 1 - modificare buget, calendar de activități, grafic

Data Center-ul amenajat
Rețeaua LAN în curs de finalizare
Urmează recepționare:
- echipamente hardware,
- echipamente de laborator
- licențe (instalare software de bază + specializat)

risc - reorganizarea spitalelor - fuzionarea Spitalului de Obstetrică Ginecologie
cu Spitalul de Pediatrie Ploiești și/sau cu Spitalul Județean de Urgență Prahova va afecta implementarea proiectului datorită schimbărilor fundamentale ce pot
interveni (atât organizatoric, atministrativ cât și al procedurilor medicale)

Revizuire SF conform GS nou

Realizare
- sevicii pentru implementarea sistemului de e-sănătate
- fișă electronică a pacientului
Achiziție:
- echipament hard
- licențe sistem informatic (medical, farmacie, laboratoare)
- instruire personal

risc - reorganizarea spitalelor

14 luni

02.12.2010 - semnare contract de finanare. (Nr. contract 229/02.12.2010)
În curs de elaborare documentaţiile de atribuire pentru organizarea procedurii de
achiziţie a serviciului de consulanţă în managementul de proiect, pentru servicii
de informare şi publicitate.
20.12.2010 - semnare contract furnizare servicii de informare si publicitate su S.C
SUNSET ADVERTISING SRL BUCURESTI
12.01.2011 - Solicitare acordare prefinantare (20% val elig. = 185.238,21 lei)
18.01.2011 - Notificare nr.1 prin care se solicita clarificari la cerintele minime pe
care trebuie sa le indeplineasca furnizorul de servicii de consultanta in
managementul de proiect;
Documentații în curs de elaborare pentru:
- achiziție servicii de consultanță în managementul de proiect
- achiziții servicii de instruire în domeniul managementul de proiect,
managementul financiar și achiziții publice
- achiziții bunuri corporale și necorporale
- achiziție serviciul de audit

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

14 luni

Evaluare
- în etapa I - clarificări
- răspuns clarificări
Continuă procesul de evaluare
Nu a fost aprobat spre finantare (nu a intrunit punctajul minim).

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

Cererea de prefinantare
clarificări
răspuns clarificări

Buget estimativ: 1.087.653,00 lei

44 Performanţă şi eficacitate în administraţia
publică prahoveană

1.181.915,55 PODCA AP1
DMI 3

Judeţul
Prahova

2010

45 Sistem integrat de urbanism pentru
gestionarea relaţiei cu cetăţenii

5.234.512,50 POS CCE AP3,
DMI2, Op.1

Judeţul
Prahova

2010

19 luni

08.12.2009 - depus spre evaluare
Etapa I – 08.06.2010 - AM clarificări
- răspuns la clarificări - în termen
Procesul de evaluare continuă

Formare de competenţe la nivelul funcţionarilor publici (eficacitate
organizaţională):
− formare şi dezvoltare de competenţe IT - 200 funcţionari publici (curs ECDL), 15
luni.
− constituirea unei echipe de formatori, 30 funcţionari publici (domeniul formării
adulţilor), 2 luni
− formare şi dezvoltare competenţe în domeniul managementului de proiect, 200
de funcţionari publici, 10 luni.
− formare şi dezvoltare de competenţe în domeniul achiziţiilor publice, 200
funcţionari publici, 10 luni.

04.05.2010 - Prima cerere de rambursare (CR1) a fost depusa la MCSI
03.09.2010 – termen de depunere CR2

- dezvoltare şi extindere platformă care va permite furnizarea unor soluţii de
04.08.2009 - semnare contract finanțare
învăţământ şi educaţie profesională (cursuri) prin mijloace electronice, disponibile 04.03.2011 – finalizare contract finanţare
on-line
- instruire a peste 19.000 persoane ( administraţie şi cadre didactice), pe
parcursul a 5 ani de la finalizarea proiectului
- instruire a peste 100.000 elevi din unităţile de învăţământ din judeţul Prahova,
pe parcursul a 5 ani de la finalizarea proiectului

CR1 – 765.528,16 lei + cote TVA
CR2 – 1.369.521,69 lei + cote TVA
30.09.2010 – transmitere solicitare către MCSI – prelungire termen finalizare
proiect (2 luni) - aprobat
01-02.11.2010 – misiune de control MCSI – modul de derulare proiect

Buget estimativ: 1.406.479,50 lei

A fost aprobat documentul de analiza;
Echipamentele hardware au fost montate si puse in funcţiune la sediul CJPH;
Proiect intirziat;
25.01.2011: transmitere catre MCSI a solicitarii de prelungire a proiectului cu 3
luni, (termenul final urmand sa fie 4.06.2011).
Urmeaza sa se semneze Actul aditional cu MCSI

46 Sistem integrat pentru reţeaua judeţeană
de biblioteci publice din judeţul Prahova

6.514.851,35 POS CCE AP3,
DMI2, Op.1

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

47^1

Formarea pe tot parcursul vieţii în judeţul
Prahova prin e-Educaţie

Biblioteca
judeţeană
„Nicolae
Iorga”

2009,
oct.

4.314.228,38 POS CCE AP3,
DMI2, Op.1

Direcţia
Generală de
Asistenţă
Socială şi
Protecţia
Copilului
Prahova

2009,
oct.

5.423.383,35 POS CCE AP3,
DMI2, Op.3

Judeţul
Prahova

2010,
iunie

Proiectul nu a fost selectat

14 luni

Nu s-a depus contestația în termen

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

Proiectul nu a fost selectat
06.09.2010 - depunere contestație
– nu s-a primit răspuns

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

15.06.2010 – depus on-line
16.06.2010 – depus format scris MCSI

Dezvoltarea serviciilor educaționale furnizate de Primaria Băicoi și adaptarea
acestora conform noilor norme privind descentralizarea invățământului care să
permită accesul a cel puâin 416 beneficiari prin dezvoltarea și implementarea unei
platforme de e.learning

- în etapa de evaluare tehnico-financiară
47^2

Dezvoltarea şi creşterea eficienţei
serviciilor publice electronice în oraşul
Băicoi. Susţinerea implementării de aplicaţii
e-Educaţie şi asigurarea conexiunii la
broudband

68 AE3 R (Agenţia pentru Eficienţă Energetică
şi Energii Regenerabile)

2.320.500,00 POS CCE AP3,
DMI2, Op.3

oraşul Băicoi

2010,
iunie

1.917.304,20 IEE, alte surse

Municipiul
Ploieşti

2008

SMIS 23006
- în proces de evaluare tehnică și financiară

36 luni

Efectuare de cursuri de calificare pentru meseria de: operator introducere și
validare date (720ore/curs); zidar tencuitor (720ore/curs); cameristă hotel
(360ore/curs); îngrijitor copii și batrâni la domiciliu (360 ore/curs); inițiere în
competențe informatice (42 ore/curs); inițiere în limba engleză (42 ore/curs)

Sept. 2009 – semnare contract finanţare
Sept. 2012 – finalizare contract finanţare
- lansare cerere ofertă - realizare Planul Energetic

69 MORE4NRG „Schimburi de bune practici
pentru susţinerea politicilor privind energia
durabilă”

281.400,00 INTERREG IV C/
Energie şi
transport public
durabil

Parteneriat:
2008
România
(Judeţul
Prahova);
Olanda,
Suedia; Italia,
Spania, Grecia,
Bulgaria,
Franţa

36 luni

În implementare
Sept. 2008 – semnare contract finanţare
Lider de proiect (provincia Flevoland, Olanda) + partener grec necesitate:
- transfer bune practici la nivelul tuturor partenerilor
- colectare date în vederea realizării studiului cadru asupra condiţiilor necesare
pt. a genera dezvoltare si investiţii in infrastructurile regionale privind RES.

Total proiect - 5.571.547,80 lei

S-a primit Raportul de Progres (01.07.2009-21.12.2009) – aprobat JTS
Solicitare – continuare proiect – o nouă aplicație
REGIONS4GREENGROWTH

70 CATS - City Alternative Transport Systems

259.224,00 FP 7

Total obiectiv sectorial C4:
Total obiectiv strategic C:

LOHR Industrie 2009
- Franţa în
parteneriat:
România
(Municipiul
Ploieşti),
Elveţia, Israel,
Italia

48 luni

În implementare

21.885.911,98
154.138.757,56

Total general PID: 4.592.080.746,98
Total proiecte în rezervă - POR AP1:
Total proiecte în rezervă sau eligibil și neselectat - alte surse:
Total proiecte neaprobat sau propus pt eliminare:
1
2
3

229.357.741,00
94.536.686,60
114.610.107,35

În cazul în care proiectul se află ca rezervă, se va mentiona: (R)
Pentru proiectele finantate din POR - Axa 1, va fi menţionata luna estimata pentru depunere
În calculul bugetelor totale pe obiective NU vor fi incluse bugetele proiectelor aflate în rezervă
^ proiecte noi
proiect finalizat
proiect propus pt eliminare sau neaprobat spre finanțare
proiect propus a trece din prioritar în rezervă
proiect propus a trece din rezervă în prioritar
proiect propus a fi scos din POR AP1 trecut in Lista proiecte alte surse

Obiectiv: Armonizarea dintre dezvoltarea economica a oraselor si accesibilitatea
acestora, imbunatatirea calitatii vietii si a mediului
- noi metode publice si private de transport, complementare cu cele existente
- o noua infrastructura si servicii moderne pentru a facilita un transport rapid si
confortabil
- implicarea autoritatilor locale in implementarea si exploatarea de servicii si
aplicatii inovatoare

Total proiect - 16.338.000,00 lei

declarat eligibil și neselectat sau în rezervă

