
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE PROIECT 

 

 

 Titlul proiectului/beneficiar 

 
MUNICIPIUL PLOIEŞTI derulează, începând cu data de 15.12.2022, proiectul “REABILITAREA SISTEMULUI 

RUTIER (ASFALTAREA STRĂZILOR) PENTRU IMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI LA SERVICII AL PERSOANELOR 

AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ (STRĂZILE: MIMIULUI, BEIUŞ, ASTRA, FIERARILOR, 

FABRICILOR, PALANCA, BRĂDETULUI SI SMÂRDAN) ”, cod SMIS 155543, cofinanțat prin Fondul European 

de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației  (în calitate de Autoritate de Management) și Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia ( în calitate de Organism Intermediar). 
 
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 9- 
Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de 
investitii 9.1- Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității , Obiectiv specific 9.1- 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate. 
 
 

 Locație implementare 

 
Proiectul de investiții se va implementa pe următoarele aplasamente: 
 
1. NC 148315 – Strada Fabricilor, Mun. Ploiești, jud. Prahova, suprafața neeligibilă reabilitată prin proiect 
8255 mp 
2. NC 148265 – Strada Mimiului, Mun. Ploiești, jud. Prahova, suprafața reabilitată prin proiect 5627 mp 
3. NC 148442 – Strada Brădetului, Mun. Ploiești, jud. Prahova, suprafața reabilitată prin proiect 1559 mp 
 

 Perioada de implementare 

 
Perioada de implementare a proiectului este de 43 de luni, respectiv între data de 30.06.2020 și data de 
31.12.2023. 

 

 Valoare proiect 

 
Valoarea totală a Contractului de finanțare este de  6.395.927,70  lei, din care finanțarea 
nerambursabilă acordată este în sumă maximă de 3.077.845,57  lei și este compusă din: 
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Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.923.953, 29 lei; 
Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 92.335,37 lei. 

 

 

 
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere în cadrul ZUM 2 în decurs de 14 
luni de la semnarea contractului de finanțare. 
Obiectivul menționat vizează reabilitarea infrastructurii rutiere din cadrul ZUM 2 Cartierul Mimiului. 
Acesta contribuie la indeplinirea OS 1 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere din zonele urbane 
marginalizate, pe o perioada de 3 ani din cadrul SDL a GAL Municipiului Ploiești. Reabilitarea 
infrastructurii rutiere va conduce la creșterea calității vieții a locuitorilor ZUM 2 și asigurarea unor 
condiții de trai adecvate. 
 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. OS1 – Reabilitarea sistemului rutier – Strada Mimiului, Strada Fabricilor și Strada Brădetului în 
decurs de 14 luni de la semnarea contractului de finantare. 
 

 Rezultate/indicatori 

 
Creșterea accesului la drumuri pavate/asfaltate pentru circa 1000 de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din cadrul ZUM 2 prin reabilitarea străzilor Mimiului, Brădetului și Fabricilor. 
 
Rezultatul menționat este în concordantă și contribuie în mod direct la îndeplinirea Obiectivului Specific 
2 din cadrul SLD Ploiesti, respectiv “Creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială prin îmbunătățirea condițiilor de locuit și a accesului la utilități publice, pe o perioadă 
de 3 ani”. 
 
Indicatori prestabiliți de realizare:  
CO38 - Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane – metri pătrați - 
15,441.000. 
1S46 - Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare 
locală - Persoane  - 38,407.000. 
 
 

 
 

Date de contact: Municipiul Ploiești 
Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, jud. Prahova 

Telefon: 0244- 516699/366, fax: 0244 591256 
E–mail: andra.bucurescu@ploiesti.ro 

Persoană de contact: Andreea-Mihaela BUCURESCU– Manager proiect 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,  
vă invităm să vizitați:  
www.fonduri-ue.ro  

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Investim în viitorul tău! 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 
2014-2020 

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României  
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