
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE PROIECT 

 Titlul proiectului/beneficiar 

 
MUNICIPIUL PLOIEŞTI derulează, începând cu data de 03.10.2022, proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CONDIȚIILOR DE LOCUIT ALE PERSOANELOR AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ DIN 
ZUM 4 – REABILITAREA LOCUINȚELOR SOCIALE DIN CARTIERUL PLOIEȘTI NORD BL. 27A, ALEEA CĂTINEI 
NR 3 – REABILITARE/MODERNIZARE/RECOMPARTIMENTARE”  (cod SMIS 155449), cofinanțat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministrul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei (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 RESPONSAILITATEA 
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: Aleea Cătinei nr. 3, BL. 27A, 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 4.745.705,44 lei, din care finanțarea nerambursabilă 
acordată este în sumă maximă de 4.650.791,33  lei si este compusa din: 

- Valoare eligibila nerambursabila din FEDR: 4.508.420,17  lei; 

- Valoare eligibila nerambursabila din Bugetul național: 142.371,16 lei. 

 

 
Obiectivul general al proiectului constă în cresterea calitații vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială prin îmbunătățirea condițiilor de locuit și a accesului la utilități publice în cadrul zonei 

urbane marginalizate 4, din cartierul Ploiești Nord. 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
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 Obiectivele specifice ale proiectului 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
- Asigurarea condițiilor decente de locuire ale persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

din cadrul locuinței sociale de pe Al. Cătinei, nr. 3, bloc. 27A, Mun . Ploiești, jud. Prahova. 

- Creșterea gradului de eficiență energetică a clădirii sociale și diminuarea consumului de energie din 

surse neregenerabile prin instalarea de sisteme care valorifică energia din surse regenerabile. 

 

 Rezultate/indicatori 

 

Rezultate așteptate: 

REZULTAT O.S.1: Atingerea obiectivului specific nr. 1 se va materializa prin: 
-realizarea recompartimentarilor interioare, în vederea gruparii camerelor si realizarii grupurilor sanitare 
în cadrul noilor apartamente; 
-realizarea lucrarilor de reabilitare termica aferente cladirii; 
-realizarea lucrarilor de instalare/modernizare a instalaþiilor aferente cladirii, respectiv instalaþii de 
energie, gaze naturale, apa si canalizare, etc. 
 
REZULTAT O.S.2: Atingerea obiectivului specific nr. 2 se va materializa prin: 
-montarea panourilor fotovoltaice care vor asigura iluminatul spaþiilor comune interioare; 
-montarea în spaþiile comune a sistemelor de iluminat LED cu senzori de prezenþa care vor permite 
realizarea unei economii în ceea ce priveste consumul de energie electrica; 
-montarea parasolarelor la fereste care vor preîntâmpina supraîncalzirea spaþiilor de locuit, implicit vor 
reduce din costurile de energie generate de aparatele de aer condiþionat. 
 
Pentru indicatorii proiectului trebuie luate in calcul atât rezultatele aferente atingerii O.S.1 (obiectiv 

specific 1), cat si rezultatele atingerii O.S.2 (obiectiv specific 2). Ambele obiective specifice au contribuție 

directa la atingerea indicatorilor (aceștia fiind atinși prin îndeplinirea obiectivului general). 
 

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; 

- CO39 - Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale metri pătrați construite sau renovate în 

zonele urbane - valoare țintă 531.950 mp. 
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Date de contact: Municipiul Ploiești 
Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești, jud. Prahova 
Telefon: 0244- 516699/366, fax: 0244 591256 
E–mail: tea.staicu@ploiesti.ro 
Persoană de contact: Alexandra STAICU – 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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