
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INFORMARE PROIECT 
 
 

 Titlul proiectului/beneficiar 

 
MUNICIPIUL PLOIEŞTI derulează, începând cu data de 20.12.2022, proiectul „Realizarea de branșamente 
canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru îmbunătățirea condi țiilor 
de trai si calității vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2” (cod SMIS 
155360), cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare 
încheiat cu Ministrul 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 in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9 – 

Sprijinirea regenerării economice și sociale comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de 

investiții 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 

 
Adresa locației de implementare este: Cartierul Mimiu – Străzile: Smârdan, Palanca, Brădetului si 

Bulevardul Petrolului (nr. 3 – nr. 57) , Municipiul Ploiești, județul Prahova. 
 

 Perioada de implementare 

 
Perioada de implementare a Proiectului este de 55 de luni, respectiv între data 01.06.2019 și data de 

31.12.2023.  
 

 Valoare proiect 
 
Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 2.970.075,59 lei, din care finanțarea nerambursabilă 
acordată este în sumă maximă de 2.127.261,75 lei si este compusa din: 

- Valoare eligibila nerambursabila din FEDR: 2.062.141,50 lei; 
- Valoare eligibila nerambursabila din Bugetul național: 65.120,25 lei. 

 

 
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea accesului la infrastructura de canalizare pentru circa 

500 de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din cadrul ZUM 2 – cartierul Mimiu Ploiești. 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
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 Obiectivele specifice ale proiectului  

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Creșterea accesului la infrastructura de canalizare pentru maxim 500 persoane aflate în risc de sărăcie 
si excluziune sociala din cadrul ZUM 2 – cartierul Mimiu Ploiești pe străzile: Smârdan, Palanca, 

Brădetului si Bulevardul Petrolului (nr. 3 - nr. 57). 
 

 Rezultate/indicatori 

 
Rezultate așteptate: 

Branșarea la canalizare a unui număr de maxim 500 persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune 
sociala din cadrul ZUM 2 care contribuie in mod direct la îndeplinirea Obiectivului Specific 2 din cadrul 

SLD Ploiești, respectiv “Creșterea calității vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala 
prin îmbunătățirea condițiilor de locuit si a accesului la utilități publice”. 
 

Indicatorii proiectului sunt:  
Indicatori prestabiliți de realizare:  
-  1S46 - Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare -  

valoare țintă 38,407.000 persoane;  
-  CO38 - Dezvoltare urbana: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane – valoare țintă 

2.316,000 mp. 
 
 
 
 

 
 

Date de contact: Municipiul  Ploiești  

Piața  Eroi lor nr. 1A, Ploiești , jud. Prahova  
Telefon: 0244- 516699/366, fax: 0244 591256 

E–mai l : mihaela .oprea@ploiesti .ro 

Persoană de contact: Mihaela  OPREA – Manager proiect 

_____________________________________________________________________________________ 

 
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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