
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE PROIECT 

 

 

 Titlul proiectului/beneficiar 

 
MUNICIPIUL PLOIEŞTI derulează, începând cu data de 06.05.2021, proiectul „Regenerare urbană în zona 
marginalizată a municipiului Ploieşti, cartier Râfov” (cod SMIS 124892), cofinanțat prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii 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 4 - 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de invesţii 4.3- Oferirea de sprijin pentru regenerarea 
fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiecv specific 
4.3. – Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile 
reşedinţă de judeţ. 
 

 Locație implementare 

 
Locația de implementare este in Municipiul Ploiesti: 

Numere cadastrale: 144465, 144657, 144659, 144660, 144667, 144668, 144676, 144677, 144678, 
144680, 144732, 144770, 144772, 144843, 145093. 
 

 Perioada de implementare 

 
Perioada de implementare a Proiectului este de 106 de luni, respectiv între data de 18.09.2014 și data 
de 30.06.2023. 
 

 Valoare proiect 

 

- Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 22.376.891,00 lei, din care finanțarea 

nerambursabilă acordată este în sumă maximă de 21.917.108,08 lei.  

 

 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a 
comunităţii marginalizate din cartierul Râfov, municipiul Ploieşti. 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
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 Obiectivele specifice ale proiectului 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 
1. OS1 – : Integrarea socială şi culturală a populaţiei cartierului Râfov prin construirea unui centru 

multifuncţional cultural, inclusiv amenajare zonă de recreere în strada Râfov 20B, în termen de 28 de 

luni de la semnarea contractului de finanţare. 

2. OS2 - : Dezvoltarea comunitară şi regenerarea fizică şi economică a cartierului Râfov prin realizarea de 

lucrări de construcţie/reabilitare/modernizare a utilităţilor de bază la scara mică: drumuri şi alimentare 

cu apa şi canalizare, în termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanţare. 

 

 Rezultate/indicatori 

 

Rezultate așteptate: 

1. Populaţie care traieşte în zonele cu intervenţii în regenerarea fizică, economică şi socială a 

comunităţilor marginalizate din municipii resedinţă de judeţ (persoane): 

-Valoare la inceputul implementării proiectului= 742 

-Valoare la finalul implementării proiectului= 742 

2.  Spaţiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane (mp): 

-Valoare la începutul implementării proiectului= 4.440 mp, din care: 

• Strada Rafov = 4.440 mp; 

-Valoare la finalul implementării proiectului= 28.436 mp, din care 

A. centru multifuncţional - exclusiv cladire - 4076 mp: 

• Parcare auto = 230mp 

• Zona loc de joacă = 214mp; 

• Alei pietonale = 1378mp; 

• Platformă deşeuri = 20mp; 

• Suprafaţă spaţii inierbate cumulate (12 zone) = 2066mp 

• Suprafaţă aferentă împrejmuirii, bordurilor, mobilier urban amplasat în spaţiu verde etc 

= 168 mp 

B. Străzi – 24360 mp: 

• Strada Rafov = 15.895 mp; 

• Strada Rafov tronson 2 = 2.244 mp; 

• Intrarea Lanului = 441 mp 

• Amenajare spaţii verzi pe strada Rafov (cumulat 40 de loturi) - 5.780 mp 

3. Centru multifuncţional cultural şi recreaţional construit în ZUM Rafov (mp): 

-Valoare la începutul implementării proiectului= 0 

-Valoare la finalul implementării proiectului= 698 mp suprafata utila 

4. Infrastructura de utilităţi publice de baza la scara mica construita/extinsa/reabilitata (ml): 

-Valoare la începutul implementării proiectului= 1750 ml, din care 

• alimentare cu apa: 0 ml 

• canalizare: 0 ml 

• iluminat public: 1750 ml 

-Valoare la finalul implementării proiectului= 3435 ml, din care: 
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• alimentare cu apa (extindere): 396 ml 

• canalizare: 1289 ml 

• iluminat public: 1750 ml 

 

Indicatorii proiectului sunt:  

1. Indicatori prestabiliți de rezultat 

Populaţia aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială din zonele marginalizate din municipiile reşedinţă 

de judeţ – persoane. 

2. Indicatori prestabiliți de realizare  

Populaţie care trăieşte în zonele cu intervenţii în regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor 

marginalizate din municipii reşedinţă de judeţ – persoane - 742.000. 

Dezvoltare urbană: Spaţiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane – valoare ţintă:  28,436.000 m.p. 

Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane – valoare 

ţintă: 698.000 m.p. 

 
 

 
 

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

Telefon: 0244- 516699/366, fax: 0244 591256 
E–mail: al21@ploiesti.ro  

Persoană de contact: Milena Perpelea – 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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