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            Începutul mandatului meu a pornit de la idea că ,,Ploieștiul merită mai mult!,, 
            Acum, in cel de al patrulea an de mandat, pot sa va privesc in ochi si sa spun : „Am promis, am facut!”  
 
 Implicarea dumneavoastra, a cetatenilor, in sprijinirea eforturilor administratiei locale a condus la adoptarea celor mai bune 
decizii care privesc viata de zi cu zi a oamenilor si viitorul orasului. Prioritatile dumneavoastra, asa cum au reiesit din consultarile 
publice, din audientele sustinute, sau din discutiile purtate ad-hoc pe strazile Ploiestiului, unde am avut adesea ocazia sa ne 
intalnim, s-au concretizat intrun Program de investitii centrat pe modernizarea infrastructurii rutiere, a retelei de apa potabila si 
canalizare sau de termoficare. 
 
           Anul 2011 a fost cu siguranta cel mai „dinamic” din punct de vedere al investitiilor si modernizarilor de infrastructura. Nu a 
ramas niciun cartier in care sa nu se intample cate un lucru care sa vina in intampinarea nevoilor dumneavoastra, fie ca s-a realizat 
sau modernizat o parcare ecologica, fie ca s-au reparat strazile, fie ca pentru prima data au fost racordate la canalizare strazi intregi 
si apoi (tot pentru prima data) au fost asfaltate, au fost modernizate sau create noi locuri de joaca. 
 
              Am ramas fidel ideii de a sustine performanta, indiferent de domeniul in care ea se manifesta de la fotbal  la handbal, pana 
la micutele gimnaste. Noul Stadion Ilie Oana dar si proiectul de modernizare a Salii Sportului „Olimpia” sunt dovezi ale acestei 
atitudini pe care mi-am insusit-o inca de la inceputul mandatului. 
 

Sustinerea si promovarea culturii, a artelor si sportului, sprijinirea educatiei, a traditiei si a mijloacelor recreative constituie 
obiective importante ale mandatului meu.  Sistemul de invatamant si cel de sanatate publica au beneficiat de importante alocatii 
bugetare pentru modernizarea spatiilor care le deservesc, precum si pentru extinderea acestora. Reducerea poluării la nivelul 
municipiului prin promovarea tehnologiilor nepoluante si a celor de reciclare se inscriu pe aceeasi linie a interesului pentru sanatatea 
si confortul ploiestenilor. 

 
 Stiu ca mai sunt multe lucruri de facut! Am nevoie insa de spiritul dumneavoastra civic pentru finalizarea tuturor proiectelor 
care se afla in derulare, de simtul dumneavoastra critic pentru realizarea serviciilor publice la standarde europene, de 
responsabilitate si larga participare din partea dumneavoastra in calitate de garanti ai unei administratii eficiente. 
 
           Va multumesc pentru increderea acordata si va asigur ca impreuna vom reusi sa transformam Ploiestiul intr-unul dintre cele 

mai moderne orase din Romania, un oras cu adevarat european si impreuna vom putea constata ca expresia „ Ploiestiul se schimba” 
nu este doar slogan electoral, ci o realitate. 
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Pentru a  atinge obiectivele propuse am gandit, inca din 
primul an de mandat, bugete multianuale. 

 In anul 2011, municipalitatea ploiesteana a continuat 
strategia de dezvoltare a orasului in conformitate cu cerintele 
comunitatii locale.  Anul 2011 a fost, dupa cum ati putut observa,  
un an de legatura si de continuitate la nivelul administratiei 
locale. In acest an,  unele proiecte si programe demarate si 
realizate in mod profesionist de noi in ultimii 4 ani au fost 
finalizate, iar altele noi se afla in faze de executie cu finalizari in 
urmatorii ani.   

Am incercat, si pot spune ca am si reusit, cresterea 
calitatii serviciilor oferite ploiestenilor, iar o contributie importanta 
in realizarea acestora a fost implicarea ploiestenilor la realizarea 
veniturilor municipalitatii, prin plata taxelor si impozitelor.  

La data de 31.12. 2011, veniturile au fost realizate 
după cum  urmează :  

 
 

Denumire 
indicatori Prevederi Realizari 

Procent 
realizare 

Total venituri 
buget local 434234.17 426071.06 98.12 

Venituri curente 381067.02 374866.30 98.37 
Venituri din capital 4164.70 1613.86 38.75 
Subvenţii de la 
bug. de stat 

45048.25 29463.41 65.40 

50%
44%

1%

5% Prevederi

Total venituri buget  local Venituri curente
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Cheltuielile la 31.12. 2011  au fost realizate în procent de 89.36%, respectiv în sumă de 405891.78 mii lei, după cum 
urmează :  

Capitolul Prevederi Realizari Procent 
realizare 

Autorităţi publice şi acţiuni 
externe 15016.63 13484.60 89.80 

Alte servicii publice generale 31227.27 30445.54 97.50 
Tranzacţii privind datoria publică 
şi împrumuturi 6760.00 6754.62 99.92 

Ordine publică şi siguranţă 
naţională 7324.98 7214.44 98.49 

Învăţământ  110122.34 104445.65 94.85 
Sănătate  5398.36 5137.29 95.16 
Cultură, recreere şi religie  37685.83 33202.58 88.10 
Asigurări şi asistenţă  socială 25844.56 25065.25 96.98 
Locuinţe, servicii şi dezv. publică  59893.24 41477.67 69.25 
Protecţia mediului 50855.00 39307.51 77.29 
Combustibili şi energie 44328.90 44328.66 100 
Transporturi 59777.06 55027.98 92.06 

TOTAL 454234.17 405891.78 89.36
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 Administratia locala a elaborat un program de 
investitii ambitios, care include lucrari ample de modernizare 
si reabilitare a retelelor de apa, canalizare, retelelor de 
termoficare, rutiere, de iluminat public etc. Toate acestea au 
in vedere dezvoltarea municipiului si cresterea calitatii vietii 
ploiestenilor. 

Efortul investitional al Ploiestiului se indreapta, in 
primul rand, catre infrastructura. Alocarile au avut in vedere 
o dezvoltare echilibrata, orientata catre inlaturarea 
discrepantelor dintre zonele care, modernizate fiind, 
imprima Ploiestiului o alura de oras civilizat, si zonele in 
care oamenii inca mai asteapta apa si canalizare. In acelasi 
timp, investitiile in infrastructura trebuie sa ramana o 
prioritate pentru ca ele creeaza noi locuri de munca si pot 
asigura cresterea economica pentru municipiul nostru.   

               2.1 Infrastructura de apă potabilă și canalizare 

Dincolo de datele statistice privind principalii indicatori 
economici, o societate moderna presupune un anumit standard de 
viata, o anumita calitate a vietii si asigurarea unui grad de confort 
specific. Din pacate, nu toti locuitorii Ploiestiului se bucura inca de 
aceleasi standarde de viata, insa municipalitatea depune eforturi 
continue pentru asigurarea unor conditii de trai mai bune.  

 Daca in unele orase europene, administratia locala demareaza 
proceduri de modernizare a retelei de apa potabila si canalizare, in 
Romania, edilii lupta inca pentru extinderea acestor retele.  

 Prin executia extinderii retelelor de canalizare s-a urmarit 
cresterea gradului de igiena si confort al populatiei,  eliminarea 
poluării solului şi a stratului de apă freatică, prin stoparea evacuării 
apelor uzate menajere direct în sol prin fose septice şi eliminarea 
infiltraţiilor.  

 

 



  
In cartierele Gageni, Gheorghe Doja si Rafov au fost canalizate 33 de strazi, 
realizandu-se o lungime totala de 8734 m retea canalizare si 585 racorduri pentru 
cetateni, astfel: 

Cartier Gageni: 

Obiectiv de investitii 
Lungime 

retea 
canalizare 

Nr. 
racorduri 
cetateni 

Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Lirei 114 9 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Redutei 355 30 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Vornicul Beldiman 521 36 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Spriu Haret 146 17 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Leului 503 39 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Vantului 101 6 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Zborului 167 14 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Morilor 294 17 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Tabla Butii 335 17 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Ghe.Titeica 134 6 
TOTAL 2670 m 191 buc. 

 
Valoarea obiectivului de investitii a fost 887.952,37 lei. 

Cartier Gheorghe Doja: 

Obiectiv de investitii 
Lungime 

retea 
canalizare 

Nr. 
racorduri 
cetateni 

Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Amurgului 91 6 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Azurului 98 8 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Austrului 129 12 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Frunzelor 123 11 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Italiana 265 24 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Florarilor 620 48 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Muzelor 426 32 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Dorobanti 540 50 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Fundeni 220 16 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Dogarilor 155 10 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Victor Babes 313 22 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. D-na Stanca 118 5 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Matasari 61 3 

TOTAL 3159 m 247 buc. 

 
Valoarea obiectivului de investitii a fost 1.254.736,97 lei.  

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 



 Cartier Rafov: 

Obiectiv de investitii 
Lungime 

retea 
canalizar

e 

Nr. 
racordur

i 
cetateni 

Extindere retea canalizare, inclusiv 
racorduri str. Ghe. Petrescu I 334 20 

Extindere retea canalizare, inclusiv 
racorduri str. Ghe. Petrescu II 547 13 

Extindere retea canalizare, inclusiv 
racorduri str. Crisului 210 16 

Extindere retea canalizare, inclusiv 
racorduri str. Cosmesti 466 38 

Extindere retea canalizare, inclusiv 
racorduri str. Sticlarului 275 15 

Extindere retea canalizare, inclusiv 
racorduri str. Petru Cercel 222 13 

Extindere retea canalizare, inclusiv 
racorduri str. Bihorului 156 8 

Extindere retea canalizare, inclusiv 
racorduri str. Ghimpati 225 6 

Extindere retea canalizare, inclusiv 
racorduri str. Jiului 115 3 

Extindere retea canalizare, inclusiv 
racorduri str. Arges 355 15 

TOTAL 2905 m 147 buc. 
 
Valoarea obiectivului de investitii a fost 578.529,80 lei 

 

In cartierul Bereasca au fost finalizate lucrarile de extindere a 
retelei de canalizare si racordurilor pentru cetateni pentru cele 18 strazi 
din cartierul Bereasca sud, urmand ca acestea sa fie receptionate; astfel 
s-a realizat o lungime totala de 8940.10 m retea canalizare si 551 
racorduri pentru cetateni. 

Cartier Bereasca: 

Obiectiv de investitii 
Lungime 
retea 
canalizare 

Nr. 
racorduri 
cetateni 

Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. 
Margaritarului 691 27 

Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Romulus 163.5 11 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Capsunilor 716 52 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Rozetei 622 40 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Pelinului 857 44 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Trandafirilor 871 64 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Narciselor 505.8 32 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Garoafelor 323.3 20 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Muscatelor 567 45 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Salcamilor 263 14 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Drumul Serii 1012 50 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Castanilor 485.4 32 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Tisei 402 23 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Gorunului 162 10 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Moliftului 321 23 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Bradului 223 19 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. Padurii 190 9 
Extindere retea canalizare, inclusiv racorduri str. 
Luminisului/str. Lamaitei 755 45 

TOTAL 8940 m 551 buc. 

 
 

 

 



 Extinderi retele de canalizare 
Nr. 
crt. Strada 

Lungime totala Racorduri 
ml buc 

 Cartier Mihai Bravu
1 Avantului 170 13 
2 Barbu Constantinescu 142 19 
3 Crangasi 140 12 
4 Dimitrie Cantemir 188 12 
5 Fantanele tr.II 204 13 
6 Albesti 192 11 
7 Albisor 165 31 
8 Amzei 493 83 
9 Aron Voda 145 20 

10 Arnota 118 14 
11 Bodocului 305 28 
12 Boian 239 37 
13 Cerasului 96 4 
14 Corabiei 72 12 
15 Clabucet 115 16 
16 Corlatesti 388  
17 Diaconu Coresi 142 17 
18 Fagaras 329 13 
19 Gheorghe Sion 138 16 
20 Graurului 229 29 
21 Graniceri 350 62 
22 Grausorului 142 21 
23 Pictor Iscovescu 409 70 
24 Oituz 535 50 
25 Pescarus 150 13 
26 Olimpului 120 10 
27 Poet Dimitrie Anghel  2 
28 Otelului 80 6 
29 Salvador 191 18 
30 Tinerimii 516 77 
31 Turnatorului 269 26 
32 Tomis 89 14 
33 Cpt. Traian Dumitrescu 508 95 
34 Trompetei 95 8 
35 Zorilor 63 8 
 Cartier Malu Rosu 

36 Tazlau 63 4 
37 Dogarilor 72 11 
 Cartier Enachita Vacarescu 

38 Furnica 54 7 
 Cartier Vest 

39 Caineni 34 13 
                     TOTAL 7750 915 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lucrarile de extindere retea de 
canalizare s-au executat pe un numar 

de 39 strazi. 
 

Lungime totala retea canalizare 
 7750 ml. 

 
Numar racorduri pentru cetateni  

915 buc. 
 



 

  

 
 

 Înlocuire reţea alimentare cu apă si 
reabilitare retea de apa – 5632 ml astfel: 

- 4990ml conform programului 
2011aprobat prin HCL 109/2011 pe strazile: 
Aleea Parasutistilor, Amurgului, Azurului, 
Bihorului, Boian, Cheia, Cosmesti, Crangasi, 
Gheorghe Petrescu, Frunzelor, Fundeni, 
Ghilcos, Intrarea Daliei, Matasari, Mircea cel 
Batran(tronson II), Novac, Olimp, Spicului, 
Sticlarului, Veronica Micle, Victoras, Vitejilor; 

- 642ml din programul de investitii 2012-
lucrari efectuate in cursul anului 2011 – pe 
strazile: Calarasi bl.152C/152F, Cazarmii, 
Cristianului intre bl.156 si str.Calarasi, Intrarea 
Regimentului, Penes Curcanul bl.132F-nr.48. 

 

Extindere retea de apa: 519 
ml pe strazile:Atelierului, Dimitrie 
Cantemir, Oituz, Tinerimii, Targului si 
Turnatorului.  

Lucrari suplimentare 
executate din fondul de lucrari – 
deviere conducta   apa  Bdul Republicii 
– Kaufland 

 
 
 
 
 
 

 

In acelasi timp, si serviciul de 
alimentare cu apa potabila a fost intr-o 
permanenta dezvoltare. Calitatea apei 
potabile este o conditie indispensabila 
pentru sanatatea ploiestenilor. De aceea, 
modernizarea conductelor de apa este o 
prioritate pentru Municipiul Ploiesti.  

Astfel amintim: 

 

Reţea apă potabilă  
   Branşamente apă:   

- branşamente inlocuite -  532 buc. 
(din care 240 buc. reportate) 

- bransamente noi – 76 buc. 
- reinoire bransamente de apa: 

413buc (in cartierele: Motoi, Gheorghe 
Doja, Gageni, Bereasca si Rafov.   

 Punere in conformitate retele de apa 
potabila (pentru protejarea investiilor PMP) 
: inlocuire 210 ml -str.Fantanele. 

  Montări vane si dispozitive de 
aerisire( înlocuiri, montări vane noi) -  30 buc. 

  Hidranţi de incendiu  (înlocuiri, 
montări hidranţi noi) – 63 buc. 

 Accesorii retea de apa potabila / 
sectorizare – 21 buc.  

 



 Rețea de canalizare 
 

    Reabilitare rețea de canalizare ‐  1761 ml astfel: 
‐ conform HCL 109/2011: Aleea Brasovenilor/ Tazlau bl.37, Aleea Parasutistilor, Aleea 
Petrochimistilor/Crangasi/Chimiei,  Aleea  Scolii  bl.21,22,23,  str.Dealu  cu 
Piatra/Sg.Mateescu, Infratirii bl.5, Mosneni, Rapsodiei, Sg.Mateescu/Turmelor bl.24. 
‐ din programul anului 2012 executate in cursul anului 2011: str.Cazarmii, Cristianului 
bl.150ABC (parcare 8), Intrarea Regimentului. 

 Racorduri canalizare – 44 buc. 
 Guri de scurgere noi si inlocuite – 37 buc.   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 2.2  Infrastructura de termoficare – apă caldă și caldură; 
reabilitare termică 

 
Venind in sprijinul cetatenilor municipiului, mai ales 

intr-un an de criza, s-a incercat, si pot spune cu mandrie, ca 
s-a reusit pastrarea pretului giga caloriei la cel mai scazut 
nivel din tara.      

 
 In acest sens, s-a intocmit proiectul de hotarare privind 

aprobarea pretului local al energiei termice facturate populatiei 
in Municipiul Ploiesti (HCL nr.362/13.10.2011). 

   

 

 



 

 In acelasi timp, a continuat reabilitarea sistemului de 
distributie a energiei termice pe mai multe strazi din 
municipiul Ploiesti. 

In paralel cu extinderea, reabilitarea sau 
modernizarea infrastructurii termice Primaria Ploiesti a avut 
un amplu proiect de reabilitare termica a blocurilor.  

Aceste masuri au avut nu doar o conotatie sociala – 
eficientizarea sistemului termic, care sa duca la scaderea 
facturilor pentru caldura -, dar si o conotatie economica, 
deoarece a generat noi locuri de munca intr-o perioada de 
criza severa pe care o traverseaza Romania. 

 

Programul national de crestere a performantei 
energetice a blocurilor de locuinte – derulat pe baza 
prevederilor O.U.G. nr. 18/2009, a necesitat desfasurarea mai 
multor actiuni pentru continuarea lucrarilor contractate anterior 
(urmarire stadiu fizic lucrari, verificare situatii de lucrari si 
facturi, intocmirea deconturilor justificative si asigurarea 
fondurilor necesare din surse de la buget local si buget de 
stat), fundamentarea necesarului de fonduri si solicitarea cotei 
parti de 50 % de la MDRT si mentinerea legaturii cu ministerul 
de resort privind obtinerea fondurilor solicitate.  

 

  

 



 

  
Prin Programul de crestere a performantei 

energetice a blocurilor, derulat pe baza 
prevederilor OUG nr. 18/2009, s-a realizat 
reabilitarea termica a blocurilor: bl.67 BIS, str. 
Infratirii, nr.1 si bl.48, str. Cameliei, nr.3. 

Lucrarile au fost finalizate si receptionate. 

Valoarea lucrarilor executate a fost de : 
- 2.547.252,33 lei - str.Infratirii, bl.67 bis,  

din care 385.382,42 lei in anul 2011; 
- 203.175,67 lei - str.Cameliei, nr.3, bl.48,  

din care 7.907,86 lei in anul 2011. 
 

 
De asemenea, in cursul anului 2011 au fost contractate lucrari de 

reabilitare termica pentru 46 de blocuri a caror executie va fi demarata 
in anul 2012: 

 
 
 

Cartier Nord 
Bloc

Str. Gageni 111, 110, 118. 

Soseaua Nordului 101, 102, 18. 

Cartier Malu Rosu 

Soseaua Vestului 1,10E 
Sg.Erou Mateescu 
Ghe

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Malu Rosu 10F, 10G. 

Cosmonautilor 124B,125E. 

Cartier Vest I 

Sos. Vestului 9A,9B,10,49,101ABCD, 102ABCD,103AB,108AB, 109AB, 110AB. 

Anotimpului 38A, 38B, 39. 
Sold.Erou Arhip 
Nicolae

M8, M14. 

Cartier Vest II 

Bahluiului 130, 138, 144ABC, 145ABC, 146,147,148. 

Aleea Mures 7A1, 7A2. 

Marasesti 17 

      

             Pentru indeplinirea programului local si continuarea lucrarilor de reabilitare termica a fost finalizata etapa de proiectare ce a 
cuprins realizarea expertizei tehnice, a  auditul energetic, documentatia de avizare, DTAC, proiectul tehnic si detaliile de executie 
pentru blocurile inscrise in Programul multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din 
cartierele Vest I, Vest II, Malu Rosu, Nord si Republicii I.  

Prin acest program se urmareste cresterea gradului de confort termic, reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor 
energetice, reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si alimentare cu apa calda de consum. 
 

 



  

 

  
 

In anul 2011, activitatea privind 
infrastructura de termoficare – 
reabilitare termica  a  constat in: 

 monitorizarea derularii activitatii 
operatorului serviciului public de 
alimentare cu energie termica, 
constând în verificări şi controale. 

Indicatorii de performanţă urmăriţi au 
fost: 
‐ verificari efectuate/ verificari 

programate   :    59/59  = 100 % 

‐ controale efectuate / controale 
planificate :    286/286  = 100 % 

 

 
In urma verificarii  parametrilor 

de calitate ai agentului termic 
furnizat s-a  constatat incadrarea in 
limitele prevazute in regulamentul 
serviciului public de alimentare cu 
energie termica . 

 

Urmare a verificarii 
indicatorilor de performanta ai 
serviciului de alimentare cu energie 
termica, pe baza informarilor primite 
de la operator trimestrial, s-a 
evaluat realizarea de catre acesta a 
respectivilor indicatori si s-a 
constatat incadrarea in prevederile 
regulamentului si a contractului de 
delegare prin concesiune. 

 

In urma controalelor 
efectuate s-a constatat furnizarea 
energiei termice pentru incalzire si 
pentru apa calda de consum cu 
respectarea prevederilor 
contractuale si a parametrilor 
tehnologici prevazuti in 
regulamentul serviciului public de 
alimentare cu energie termica. 

 
 elaborarea  proiectului de hotarare privind aprobarea „Programului de investitii“ al 

S.C.Dalkia Termo Prahova pe anul 2011 (HCL 234/27.07.2011); 

 elaborarea  proiectului  de hotarare privind aprobarea „ Studiului de fezabilitate 
pentru stabilirea zonelor unitare de incalzire in municipiul Ploiesti” in vederea incadrarii in 
Programul Termoficare 2006-2015 caldura si confort  (HCL 353/30.09.2011) 
 
 
 
 
 
 

 



 2.3 Infrastructura de iluminat public 

Actiunile privind reabilitarea 
sistemului de iluminat public in municipiul 
Ploiesti in anul 2011 s-au desfasurat in 
conformitate cu actul aditional 
nr.10/25.05.2010 si nr.11/14.01.2011 de 
prelungire a contractului de delegare 
nr.1927/16.01.2001 incheiat intre Consiliul 
Local al Municipiului Ploiesti si S.C.Luxten 
Lighting Co.S.A. 

Lucrari mentinere – intretinere si 
rezolvare sesizari in anul 2011 

A.Situatia lucrarilor de mentinere 
Lucrarile de mentinere au constat 

in inlocuirea a 11 LVM, 24 LHMT,1332 
LVS, 6 BVM, 201 BVS si 252 DAS 
 
B.Situatia lucrarilor de intretinere 

Pentru o distributie corecta a 
fluxurilor luminoase si asigurarea unor 
nivele de luminanta si iluminare eficiente , 
lucrarile de intretinere au constat in : 
- intretinere a  7 stalpi metalici h<5m;  
- intretinerea unei console tip trafic greu ; 
- intretinere a 7 puncte aprindere; 
- intretinere a 0,44 km cablu TYR 35; 
- intretinere a 0,13 km cablu TYR 50; 
- intretinere a 0,65 km cablu ACYABY 

3x35+16. 

- Lucrarile de intretinere-mentinere 
efectuate in anul 2011 au fost in valoare 
de 990.897,88 lei cu TVA. 

 

Pentru asigurarea iluminatului 
ornamental in timpul sarbatorilor de iarna , 
conform Actului aditional nr.5 la Contractul 
de delegare a serviciului de iluminat public 
din municipiul Ploiesti nr.1927/16.01.2001, 
S.C.Luxten Lighting Co.S.A. s-a angajat 
sa execute lucrari de ornare.  

 Lucrarile de intretinere si asistenta 
tehnica pentru iluminatul ornamental din 
iarna 2010-2011 au fost in valoare de 
915.821,53 lei ( cu TVA ). 

 Lucrarile de demontare si 
debransare au fost in valoare de 
360.382,69 lei ( cu TVA ) pentru iluminatul 
ornamental din iarna 2010-2011. 

 

 

Pentru iluminatul ornamental festiv cu 
ocazia Sarbatorilor de Paste in anul 2011, 
lucrarile de revizie, montare, bransare si 
debransare a ghirlandelor Luxten si a 
ghirlandelor inchiriate au fost in valoare de 
200.000 lei(cu TVA). 

 Pentru iluminatul ornamental 
aferent iernii 2011-2012 s-a achitat 
conform protocolului incheiat intre 
Municipiul Ploiesti si SC Luxten Lighting 
Co SA suma de 300.000 lei (cu TVA), 
restul lucrarilor de demontare, intretinere 
si asistenta tehnica vor fi platite din 
bugetul pe anul 2012. 

 Totalul cheltuielilor pentru 
iluminatul ornamental in anul 2011 a 
fost de 1.776.204,22 lei(cu TVA). 

 
Conform traditiei, in sezonul de 

iarna Ploiestiul este plin de lumina si 
culoare datorita iluminatului ornamental 
specific sarbatorilor de iarna. Pentru 
aceasta, SC LUXTEN LIGHTING CO SA 
s-a angajat să execute lucrări de ornare, 
întreținere și asistență tehnică a instalației 
de iluminat.  
 Cu ocazia sărbătorilor s-au 
organizat focuri de artificii în mai multe 
locații din municipiul Ploiești: 

- Palatul Administrativ, 
- Parcul Aurora Vest,  
- Parcul Andrei Mureșanu,  
- Cartier Mihai Bravu,  
- Zona Gării de Sud. 

 



 2.4 Infrastructura rutieră – reparații curente, modernizări drumuri 

In scopul mentinerii starii tehnice corespunzatoare a strazilor este necesara executarea periodica a lucrarilor de intretinere si 
reparatii de diferite categorii. 

Aceste lucrari trebuie realizate la intervale adecvate, in conditii tehnice si corespunzatoare care sa asigure confortul si 
siguranta circulatiei pentru toate categoriile de vehicule a caror functionare este reglementata prin lege. 

Lucrarile de intretinere si reparatii trebuie sa satisfaca atat cerintele traficului actual, cat si ale traficului de la finele duratei 
normale de functionare. 

 
DENUMIRE STRADA TROTUARE 

( MP)
Carosabil 

(MP)
PLOMBE 

T13 Decembrie  2  
Aleea Biruintei 98 1  
Aleea Catinei   2
Aleea Ciucului  1 4
Aleea Gageni  3  

Aleea Godeanu  2 5
Aleea Gornistilor  4  
Aleea Iezerului  1  
Aleea Silistei 94 1  

Aleea Stanisoarei  9  
Aleea Streiului et II 55 2  

Aleea Varbilau 62 7  
Aleea Zamora 18 1  

Aleea Zarandului  2  
Alexandru Vlahuta  3  

Anton Pann  1  
Arhip Nicolae   5

Arinului 59 1  
Avram Iancu 24 7  

Bahluiului 2. 7  
Baraolt   1

Basarabilor  1  
B-dul Independentei  1  

Brumarelelor  6 1
Cameliei prelungire 29 2 5

Caraiman   1
Cibinului 1. 2  
Crivatului  1  

Crizantemelor  3  
Domnisori  1  
Emil Zolla  2  

 

 

Gh.Doja  1  
Gh.Lazar (Tribunal 

)
 1  

G-ral Traian Mosoiu  1  
I.TH.Grigore 86 1 1
Iuliu Maniu  2 1
Mihai Bravu 

( / )
2. 5  

Mircea cel Batran 6. 1  
Nalbei  1  
Nucilor  3  
Ostrov  9  

Piata Aurora  1  
Petrarca  1 1

Radu Stanian  5 6
Scorusului si 
C

 3  
Snagov  1  

Spitalului 
( / )

 6  
Sportului  7  

Stadionului 2. 5 1
Stefan Greceanu  1  

Stegarului 1. 1  
Targovistei  7  

Trotus  9  
Udriste Nasturel  2  
Valeni/Carpati  2  
Vasile Milea  5  

Veniamin Costache  2  
Gara vest  1 1

Parcari Cartier Vest bloc  1  
Parcare intersectie 

C
 3  

statie RATP Vest II  1  
PLOMBE   4

 
 

 



 In anul 2011, in baza acordului cadru 
13662/05.08.2010, au fost incheiate contractele 
1645/24.01.2011 si 8474/17.05.2011. 

Lucrarile de reparatii curente au fost executate pe 
un numar de 61 de strazi realizandu-se urmatoarele tipuri 
de lucrari: 

- Suprafata trotuare                                     20.648 mp 
- Suprafata carosabil                        139.183 mp 
- Parcari cu pavele inierbate                           7.045 mp 
- Capace camine-ridicare la cota/inlocuire         490 buc 
- Guri scurgere (ridicare la cota/inlocuire)          502 buc 
- Borduri (mari si mici)                            14.566 m 
- Plombe                                          758 tone 

Valoarea totala a lucrarilor executate este de 
8.984.172 lei cu TVA astfel: 

Contract 1645/2011                   5.199.687 lei cu TVA 
Contract 8474/2011          3.774.485 lei cu TVA 

 
In conformitate cu Programul anual de investiții 

aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, cu 
finanțare de la bugetul local și credit BCR, în baza 
contractelor încheiate, au fost realizate lucrările de 
executie aferente următoarelor obiective de investiții. 
 

 

1. Modernizare strazi Catier Rudului si strada Rafov - rest de executat 2010 
 

Nr.       
Crt Denumire strada 

S carosabil        
( mp) 

S trotuare 
(mp) 

S parcare         
( mp) 

Spavele 

inierbate (mp) 
Nr. Locuri 
parcare 

1 Rafov 2,800.00 1,200.00       

2 Hanibal  880.00 470.00       

3 Petre Negulescu  1,220.00 765.00       

4 Petroniu  317.00 60.00       

5 Pricipatele Unite  1,008.00 338.00       

  Total 6,225.00 2,833.00       
 
Valoarea lucrarilor executate in anul 2011 – 451.325,43 lei, inclusiv TVA. 

 
2. Modernizare strazi Cartier Petrolul - rest de executat 2010 

 

Nr.     
Crt Denumire strada 

S carosabil              
( mp) 

S trotuare 
(mp) 

S parcare        
( mp) 

Spavele 

inierbate 
(mp) 

Nr. Locuri 
parcare 

1 Inotesti 3,794.00 2,650.00 981.00   40.00 

2 Moreni   4,169.00 894.00       

3 Tintea 1,537.00 355.00       

4 Vintileanca  4,352.00 1,422.00       

5 Baicoi 2,441.00 784.00       

6 Ghighiului    15,352.00 1,570.00       

7 Gandului  1,100.00 272.00       

8 Titeiului 1,637.00 425.00       

  Total Cartier Petrolul 34,382.00 8,372.00 981.00   40.00 
 
Valoarea lucrarilor executate in anul 2011 – 1.629.358,02 lei, inclusiv TVA. 
 

 



 3. Modernizare strazi Cartier Motoi - rest de executat 2010 
 

Nr.     
C

Denumire strada S carosabil     ( 
)

S trotuare (mp) S Sp Nr
1 Pescarus  428.00 143.00       
2 Arnota 386,4 129,00       
3 Cerasului   562.00 112.00       
4 Trompetei   357.91 21.13       
5 Zorilor  190.00 25.00       
6 Otelului   206.00 33.00       
7 Clabucet 451.00 0,00       
8  Olimpului  313.00 116.00       
9 Boian   1,058.09 450.00       

10 Aron Voda   908.00 303.00       
11 Graniceri 1,740.00 770.00       
12 Albisor  915.00 50.00       
13 Corabiei   521.00 77.00       
14 Tomis 308.00 176.00       
15 Poet Dimitrie Anghel  922.80 1,033.54       
16 Tinerimii   3,782.00 1,595.00       
17 Albesti   451.00 181.00       
18 Pictor Barbu Iscovescu   3,079.00 1,611.00       
19 Gheorghe Sion   420.00 133.44       
20 Grausorului   680.00 280.00       
21 Chindiei   910.00 468.00       
22 Turnatorului 1,474.27 473.72       
23 Salvador  578.00 193.00       
24 Graur   1,818.08 104.00       
25 Oituz  2,883.63 947.00       
26 Diaconu Coresi  1,025.64 445.00       
27 Bodocului  1,676.00 620.00       
28 Amzei   3,025.80 1,400.00       
29 Cap. Traian Dumitrescu  3,892.90 1,296.00       
30 Fagaras  1,942.50 815.00       
31 Corlatesti 4,654.00 1,857.00       

  Total Cartier Motoi 41,173.62 15,728.83       
 
Valoarea lucrarilor executate in anul 2011(retea canalizare + 

refacere sistem rutier)– 7.321.778,30 lei, inclusiv TVA. 
 

 

4.  Reabilitare strazi Cartier 9 Mai 
 

Nr.   
Crt Denumire strada S carosabil             

( mp) S trotuare (mp) S parcare         
( mp)

Sp Nr. 
Loc

1 Strunga 2,048.00 1,081.40       

2 Vitioarei 2,328.00 890.00 221.00   22.
00

3 Targsor 805.00 226.00 360.00   36.
00

4 Arnauti 1,710.00 324.00       

5 Prislop 2,993.00 1,455.00 580.00   58.
00

6 Padina 3,393.00 870.00 1,289.00   130
00

7 Aleea Mures 771.00 383.00 676.00   67.
00

8 Aleea Seciului 719.00 244.00 212.00   22.
00

9 Frasinet 2,929.00 2,200.00       

10 Aleea Vornicel 3,675.00 1,260.00       

11 Aleea Somes 1,078.00 322.00      

12 Muscel 1,339.00 141.00       

13 Faget 960.00 715.00       

14 Casin 3,536.00 1,799.00       

15 Intrarea Daliei 1,022.00 270.00       

16 Granitului 1,714.00 821.00       

17 Murelor 1,771.00 957.00       

18 Victoras 1,045.00 372.00       

19 Nicolae Filipescu 630.00 210.00       

20 Motrului 834.00 393.00       

  Total Cartier 9 Mai 35,300.00 14,933.40 3,338.00 0.
00

335
00

 
Valoarea lucrarilor executate in anul 2011 (carosabil + trotuare)– 

2.668.625,20 lei, inclusiv TVA. 
 

 

 



 5. Modernizare Cartier Enachita Vacarescu 
 

Nr.   
C

Denumire strada S carosabil       
( )

S trotuare 
( )

S parcare       
( )

Spav Nr. 
1 Aviatorilor 1,270.00 1,093.00       
2 Aeroportului 839.00 749.00 367.00   30.00 
3 Parasutistilor 353.00 112.00 453.00   38.00 
4 Biruintei 684.00 1,093.00 52.00   4.00 
5 Spatar Milescu 6,060.00 3,846.00 210.00   18.00 
6 Zimbrului 3,663.00 2,040.00       
7 Carol Davila 3,943.00 3,086.00 360.00   30.00 
8 Enachita 4,382.00 2,239.00 129.00   11.00 
9 Vitejilor 3,929.00 2,595.00 364.00   30.00 

10 Facliei 2,314.00 838.00 454.00   38.00 
11 Crisan 4,328.00 2,295.00 226.00   19.00 
12 Cosmonautilor 1,666.00 1,038.00 316.00   26.00 
13 Aleea 1- 505.00 151.00       
14 Aleea nr.2 385.00 187.00 109.00   9.00 
15 Gornistilor 2,440.00 1,392.00 229.00   19.00 
  Total Cartier 36,761.00 22,754.00 3,269.00 0.0 272.00 

 
Valoarea lucrarilor executate in anul 2011 (carosabil + 

trotuare)– 3.425.819,55 lei, inclusiv TVA. 
 
6. Modernizare cartier Malu Rosu 
 

Nr.   
C

Denumire S carosabil            
( )

S trotuare 
( )

S Spavele Nr. 
1 Serg. Ghe. 4,772.00 2,865.30       
2 Branciog 1,726.00 872.00       
3 Dealu cu 638.00 173.80       
4 Secelenilor 584.00 882.00       
5 Aleea Scolii 2,691.00 286.00       
6 Tazlau 2,115.00 1,298.10       
8 Magurii 1,669.00 870.80       
9 Mosneni 752.00 101.00       

10 Aleea 972.00 233.00       
11 Dogarilor 458.00 300.00       
12 Raristei 1,019.00 382.10       
13 Rapelor 686.00 369.00       

  Total Cartier 18,082.00 8,633.10       
 
Valoarea lucrarilor executate in anul 2011 (carosabil + 

trotuare)– 1.822.640,05 lei, inclusiv TVA. 

 
 
 
 
 
7. Reparatii capitale strazi si parcari betonate, inclusiv canalizare 

Mihai Bravu 
 

N Denumire  strada  S carosabil      
( )

S trotuare 
( )

S parcare       
( )

Spavel Nr. 
1 Ariesului 856.00 424.00       
2 Ghilcos 923.00 826.00 646.00   12.00 
3 Fantanele tronson I 1,148.00 503.00       
  Fantanele tronson II 1,597.00 277.00       
4 Petrochimistilor 7,438.00 3,213.00 2,312.00   182.00 
5 Chimiei 2,041.00 1,443.00 997.00   86.00 
6 Matei Basarab 3,000.00 1,822.00       
7 Crangasi tronson I 636.00 318.00     8.00 
  Crangasi tronson II 626.00 331.00       
8 Dimitrie Cantemir 1,751.00 887.00 109.00   7.00 
9 Barbu Constantinescu 934.00 390.00       
1 Parcare P1 str. Ariesului   527.00 1,933.00   20.00 
1 Parcare P2 str. Ariesului   385.00 580.00   10.00 
1 Parcare P3 Theodor Aman   113.00 476.00     
1 Parcare P4 str. Theodor Aman   236.00 938.00   29.00 
1 Parcare P5  str. Theodor    557.00 1,972.00   51.00 
1 Parcare P6 Aleea Petrochimistilor    247.00 1,161.00   31.00 
1  Parcarea P7 Aleea   139.00 478.00   14.00 
1  Parcarea P8 Aleea   463.00 1,784.00   56.00 
1 Sabinelor 3,530.00 1,314.00 1,560.00   90.00 
1 Aleea Metalurgistilor 556.00 131.00       
2 Avantului 1,650.00 416.00 125.00   10.00 
  Total Cartier Mihai Bravu 26,686.0 14,962.0 15,071.0 0.00 606.00 

 
Valoarea lucrarilor executate in anul 2011– 5.614.797,07 lei, 

inclusiv TVA. 
 

 



 8.Modernizare si reabilitare strazi Cartier Bereasca 
 

Nr.    
C

Denumire strada S carosabil            
( )

S trotuare (mp) S parcare         ( 
)

Spavele Nr. Locuri 
1  Garlei 4,305.00 1,060.00       
2 Narciselor 3,034.00 1,517.00       
3 Bradului 1,338.00 446.00       
4 Salcamilor 1,578.00 526.00       
5 Garoafelor 1,938.00 969.00       
6 Muscatelor 3,402.00 1,134.00       
7 Pelinului 5,142.00 1,714.00       
8 Tisei 2,412.00 804.00       
9 Luminisului 4,530.00 2,200.00       

10 Castanilor 2,912.00 1,165.00       
11 Gorunului 972.00 324.00       
12 Capsunilor 4,296.00 1,432.00       
13 Rozetei 3,732.00 1,866.00       
14 Margaritarului 4,146.00 2,073.00       
15 Raului 1,410.00 100.00       
16 Romulus 981.00         

  Total Cartier Bereasca 46,128.00 17,330.00       
 
Valoarea lucrarilor executate in anul 2011– 2.662.836,43 lei, inclusiv TVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Amenajare parcari Bulevardul Republicii si strada Gheorghe Doja 
 

Nr.      
Crt 

Denumire 
obiectiv 

S carosabil           
( mp) S trotuare (mp) 

S parcare         ( 
mp) 

Spavele inierbate 
(mp) 

Nr. Locuri 
parcare 

  Tronson III.          

1 parcare P15   982.00 3,036.00 1,285.00   

2 parcare P16   858.00 1,760.00     

3 parcare P17   1,368.00 6,155.00 330.00   

4 parcare P18   544.00 1,688.00     

5 parcare P19   1,068.00 2,670.00 173.00   

      4,820.00 15,309.00 1,788.00 904.00 

  Tronson IV           

6 parcare P20   890.00 2,193.00 776.00   

7 parcare P21   252.00 1,051.00 880.00   

8 parcare P22   411.00 1,106.00     

9 parcare P23   249.00 423.00 381.00   

10 parcare P24   371.00 1,259.00 458.00   

      2,173.00 6,032.00 2,495.00 900.00 

  Tronson I           

11 parcare P1 1,758.00 352.00 1,440.00 80.00   

12 parcare P2 1,550.00 565.00 1,080.00 74.00   

13 parcare P3 787.00 177.00 640.00 65.00   

14 parcare P4 760.00 261.00 570.00 285.00   

15 parcare P5 863.00 295.00 680.00 210.00   

16 parcare P6 534.00 173.00 200.00     

17 parcare P7 1,120.00 400.00 400.00     

    7,372.00 2,223.00 5,010.00 714.00 392.00 

  Tronson II           

18 parcare P9 2,125.00 310.00 1,600.00     

19 parcare P10 1,059.00 155.00 800.00     

20 parcare P11 1,430.00 283.00 1,070.00     

21 parcare P14 795.00 269.00 615.00     

    5,409.00 1,017.00 4,085.00     

  Tronson V            

22 Parcare P25   3,667.00 8,900.00 1,030.00 397.00 

  Total parcari  12,781.00 13,900.00 39,336.00 6,027.00 2,593.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona 
central sud est  

 

Nr.   
Crt Denumire obiectiv 

S 
carosabil    
( mp) 

S 
trotuare 
(mp) 

S parcare    
( mp) 

Spavele 

inierbate (mp) 
Nr. Locuri 
parcare 

1 Aleea Bahluiului       3,292.00 105.00 

2 Aleea Bahluiului       625.00 20.00 

3 Aleea Silistei       1,055.00 42.00 

4 Marasesti (spate bloc 5E        943.00 38.00 

5 Aleea Ciucului       1,827.00 69.00 

6 Frasinet Scoala 20       769.00 18.00 

7 Intrarea Prislop/Padina        311.00 13.00 

8 Aleea Mures       1,288.00 41.00 

9 Aleea Somes       2,905.00 89.00 

10 Strunga Intersectie /Prislop       895.00 28.00 

11 Muscel       1,127.00 42.00 

12 Vornicei spate bloc 67       1,554.00 53.00 

13 Aleea Brumarelelor bloc 130        706.00 26.00 

14 Cameliei spate bloc 135       1,785.00 39.00 

15 Cameliei bloc 21-22 –        2,091.00 50.00 

16 Cameliei bloc 137-138       2,240.00 77.00 

17 Cameliei spate bloc 59-60-61       1,865.00 60.00 

18 Catinei bloc 27       2,479.00 80.00 

19 Catinei bloc 22       572.00 20.00 

20 Cameliei bloc 54-55       1,971.00 65.00 

  Total pacari cu dale       30,300.00 975.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Reparatii curente pasaj Gara de Sud   
Valoarea lucrarilor executate in anul 2011– 

2.481.362,29 lei, inclusiv TVA. 
 
 
Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar/ Dr. Bagdazar 

 

Nr.     
Crt 

Denumire 
obiectiv 

S 
carosabil     
( mp) 

S 
trotuare 
(mp) 

S parcare   
( mp) 

Spavele 

inierbate 
(mp) 

Nr. 
Locuri 

parcare 

1 
Gheorghe 
Lazar  2016  524  529   42 

 
Valoarea lucrarilor executate in anul 2011– 245.517,94 

lei, inclusiv TVA. 
 
Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari 
 

Nr.   
Crt 

Denumire 
obiectiv 

S 
carosabil     
( mp) 

S 
trotuare 
(mp) 

S parcare    
( mp) 

Spavele 
(mp) 

Nr. 
Locuri 
parcar

e 

1 

Pavaj 
pietonal si 
parcari   267 3890 20 

2 Arinului 1797     

3 Brebenei 1650  453  306   23 

 Total 3377 453 573 3890 43 
 
Valoarea lucrarilor executate in anul 2011– 692.075,41 

lei, inclusiv TVA. 

  Amenajare esplanade Casa de Cultura a Sindicatelor suprafata 
2905mp 

  Valoarea lucrarilor executate in anul 2011– 507.655,03 lei, inclusiv 
TVA. 

 
  Reparatii capitale strada Podul Inalt 
  

Nr.       

Crt Denumire strada 

S carosabil        

( mp) 

S trotuare 

(mp) 

S 

parcare   

( mp) 

Spavel

e (mp) 

Nr. Locuri 

parcare 

1 Podul Inalt 6660 2500 60  10 

 
 

 
  Modernizare strazilor  Dr. Bagdazar, Furnica , Caineni 
 

Nr.     
Crt Denumire strada 

S carosabil              
( mp) 

S trotuare 
(mp) 

S parcare    
( mp) 

Spavele 
(mp) 

Nr. Locuri 
parcare 

1 Dr. Bagdazar 910.00 150.00 60  10 

2 Caineni 560.00 65.00    

3 Furnica 416,00     

 Total 1886 215 60  10 
 

 Valoarea lucrarilor executate in anul 2011– 234.982,20 lei, inclusiv 
TVA. 

 Au fost realizate lucrari pe un numar de 154 strazi si un numar de astfel: 
- suprafata carosabil                 271 458  mp 
- Suprafata trotuare                  123 137 mp 
- Suprafata parcari amenajate si noi                  63 244 mp 
- Suprafata parcari cu dale ecologice                  40 217 mp 
- Numar locuri parcari                       4926 locuri   

                                                                       parcare noi si amenajate 

 

 

 

 



 Programul de reabilitare si modernizare a infrastructurii rutiere nu a fost finalizat inca. Stim ca mai sunt inca foarte multe strazi 
care necesita interventii urgente. De asemenea, mobilitatea urbana este direct legata de infrastructura rutiera. Tocmai de aceea, Primaria 
municipiului Ploiesti a sporit gradul de investitii in modernizarea drumurilor si in anul 2012.  

  Astfel,  in anul 2011 au mai fost incheiate urmatoarele contracte, urmand ca lucrarile sa fie demarate in anul 2012: 
- Reparatii capitale strada C-tin Brezeanu  
- Reparatii capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul Bucuresti si str. Barcanesti si intre B-dul Bucuresti si strada 

Industriei  
- Refacere sisteme rutiere strazi Cartier Rafov, strazile: Petru Cercel, Jiului, Dr.Ghe.Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, 

Fundatura Petrolului, Arges, Intrarea Sticlarului, Intrarea Clubului, Ghe. Petrescu, Bihorului, Sticlarului, Cosmesti, Crisului, 
Fundatura, Petrolului, Petru Cercel, Jiului, Arges, Intrarea Clubului, Ghimpati 

- Modernizare strazi Cartier Gheorghe Doja, strazile: Amurgului, Azurului, Austrului, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, 
Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanti, Italiana, Petriceicu Voda, Dambului  

- Modernizare strazi Cartier Gageni, strazile: Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vantului, Vornicul Beldiman, Zborului, Staruintei, 
Morilor, Podetului, Tabla Butii, Titeica 

 
2.5 Infrastructura de sănătate 
 

Sistemul sanitar s-a aflat permanent in atentia 
administratiei locale, avand in vedere ca Ploiestiul are potential sa 
devina unul dintre cele mai puternice centre medicale din tara.  

La unitatile de sanatate publica aflate in proprietatea 
Municipiul Ploiesti, au fost finantate din bugetul local efectuarea 
de lucrari de reparatii curente. 
- la Spitalul Municipal au fost executate lucrari de igienizare 
si reparatii la instalatiile sanitare; 
- la Spitalul de Boli Infectioase a fost inlocuita reteaua 
interioara de apa. 

Tot cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, în luna 
decembrie au început lucrările de modernizare şi igienizare la 
bucătăria spitalului, aceasta fiind igienizată, înlocuindu-se 
complet pardoseala şi faianţa , fiind dotată cu echipamente 
moderne din inox, conform standardelor actuale. 

 

 

 

 



 2.6 Infrastructura de educație 
 

Calitatea actului de studii este strans 
legata de locul in care se desfasoara 
acestea. Anii de scoala sau de liceu se 
imprima in memoria elevilor nu doar prin 
curricula de studii, prin profesorii care ii 
formeaza, dar si prin scoala unde merg ani 
de zile si care le devine o a doua casa.  

   Investitiile au ca scop punerea in 
siguranta a cladirilor, prin consolidarea 
structurii de rezistenta (lucrari de interventii 
la fundatii pentru marirea capacitatilor lor 
portante), hidroizolarea cu izolatii rezistente 
la presiunea hidrostatica, consolidarea 
stalpilor, grinzilor, planseelor, peretilor, 
executia zidariilor de inchideri si de 
compartimentari, refacerea acoperisurilor 
tip sarpanta din lemn, reabilitarea spatiilor 
de invatamant in vederea asigurarii cadrului 
necesar pentru desfasurarea in conditii 
optime a procesului de invatamant: 
refacere pardoseli, finisaje, inlocuire 
tamplarie, refacere instalatii de incalzire, 
sanitare, electrice, refacerea retelelor de 
apa, canalizare, a instalatiilor de utilizare 
gaze aferente cladirilor. 

 

 
In conformitate cu Ordonanta de 

Guvern nr.20/1994 privind reducerea 
riscului seismic al constructiilor, corpurile de 
cladire in care functioneaza unitatile de 
invatamant au fost expertizat tehnic. Pentru 
cele care au fost incadrate in clasa I de risc 
seismic,s-a impus intocmirea proiectului 
tehnic si executia lucrarilor de consolidare 

 
In decursului anului 2011 s-au 

efectuat lucrari de consolidare la trei unitati 
de invatamant in care se desfasoara 
invatamantul gimnazial si liceal.  
 

Consolidare Colegiul National 
,,Nichita Stanescu’’ 
 - valoare contract 4.127.941 lei; 
 - in decursul anului 2011 au fost 
executate lucrari in valoare de 3.583.695 
lei; 
 - lucrare finalizata si receptionata;  
 
 Consolidare Scoala cu clasele I-
VIII ,,Rares Voda’’ 
 - valoare contract 3.933.271.16 lei; 
 - in decursul anului 2011 au fost 
executate lucrari in valoare de 1.377.322,9 
lei;  
 
 Consolidare Grupul Scolar 
,,Petrol Teleajen’’ 
 - valoare contract 6.363.000 lei; 
  - in decursul anului 2011 au fost 
execuate lucrari in valoare de 3.108.604 lei;   

 

Lucrarile executate constau in 
principal, in lucrari de: 

- consolidare a fundatiei prin 
sapaturi, spargeri de  betoane existente, 
subzidiri ale grinzilor de fundatie,  
armari ale stalpilor si ale grinzilor de 
funfdatie, cofrari, turnari de betoane, etc. 

- consolidare a structurii prin 
spargeri de betoane existente, consolidarea  
grinzilor si stalpilor, forarea de gauri pentru 
introducerea armaturilor, refacerea etrierilor, 
asigurarea continuitatii armaturii 
longitudinale prin folosirea de ancore 
chimice si suduri de confectii metalice, 
refacere buiandrugi, refacere plafon, 
consolidarea zidariei prin camasuirea 
peretilor, cofrari, turnari de betoane, etc. 

De asemenea, s-au executat: 

Lucrari de arhitectura: 
 - refacerea tencuielilor si zugravelilor; 

  - placarea peretilor cu faianta si lambriuri; 
- refacerea pardoselilor si placare cu 
gresie, parchet; 
- inlocuire tamplarie interioara si exterioara; 
- refacerea invelitorilor - terase sau 
acoperisuri, termosistem, etc.; 

Lucrari de instalatii: 
-au fost refacute instalatiile sanitare, 
electrice, termotehnologice. 
 
 



 

  
Construire sala de educatie fizica la Scoala cu clasele I-

VIII ,,Nicolae Balcescu’’ 

- sala de educatie fizica a fost realizata de Compania Nationala de 
Investitii Bucuresti; 
- lucrarea a fost finalizata si receptionata in anul 2011; 
- Primaria Municipiului Ploiesti va asigura racordarea cladirii la 
utilitati; 
- valoare contract 971.518,36 lei, investitie - lucrare finalizata si 
receptionata. 
 

Lucrari de reparatii curente 
Au fost efectuate lucrari de reparatii curente la un numar de 

64 unitati de invatamant, valoarea lucrarilor fiind  de 4.562.000 lei, 
sursa de finantare buget local. 

S-au executat lucrari de igienizare, inlocuire parchet, 
inlocuit tamplarie interioara, faiantare, placare cu gresie, 
reorganizare cabinete medicale, reparatii la instalatiile sanitare, 
electrice, de incalzire, de gaze, reparatii la terase, acoperisuri, 
imprejmuiri si orice alte tipuri de interventii necesare pentru o buna 
functionare a activitatii. 

Anul scolar a debutat cu toate unitatile de invatamant 
igienizate conform standardelor,toate scolile si gradinitele din oras 
avand autorizatii sanitare de functionare.  
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3.1. Dezvoltare urbană și amenajarea 
spațiului public 

Ploiestiul este un oras in care sunt 
inca multe lucruri de facut. Exista probleme 
structurale care se rezolva destul de 
anevoios intr-un cadru al luptelor politice si 
al demagogiei. Cu toate acestea, sunt 
cateva realizari pe care dorim sa le 
mentionam aici. 

 Cea mai spectaculoasa schimbare a 
imaginii Ploiestiului, de-a lungul timpului, a 
fost din punct de vedere al spatiilor verzi. 
Pentru prima data dupa multi ani, 
Societatea de Gospodarire Urbana  a intrat 
in cartierele marginase, care s-au bucurat 
de o atentie la fel de mare precum zona 
centrala.  

            Au fost amenajate spatii verzi noi, s-
au executat lucrari de intretinere si 
modernizare a celor existente, s-au plantat 
arbori si arbusti pentru diminuarea gradului 
de poluare si imbunatatirea calitatii aerului. 
Totodata, se urmareste oferirea a cat mai 
multor  modalitati diversificate de petrecere 
a timpului liber. In parcuri, urmand modelul 
celor europene, Primaria a modernizat  
infrastructura existenta si a diversificat 
punctele de interes. 

 

 

Obiectivul principal a constat în 
administrarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 
aparţinând domeniului public şi privat, iar 
activităţile permanente s-au axat pe 
efectuarea lucrărilor de amenajare 
peisagistica, refacere şi menţinere a zonelor 
verzi din spaţiile publice (parcuri, grădini 
publice, scuaruri, instituţii de învăţământ şi 
educaţie, etc.) din municipiu, de asemenea 
înfiinţarea de noi segmente de spaţii verzi şi 
executarea lucrărilor de doborâre, toaletare 
şi tăieri de corecţie asupra arborilor din 
municipiu, care necesitau astfel de lucrări.  

În anul 2011, în spaţiile verzi ale 
municipiului s-au desfăşurat activităţi de 
plantări şi îmbunătăţiri ale vegetaţiei, 
urmărindu-se permanent creşterea continuă 
a zonelor verzi amenajate.  

Una din activităţile principale s-a 
axat pe plantarea următorului material 
dendro-floricol : 
- plante floricole (anuale, bienale, 
perene) ~ 870.000 buc. 

-    arbuşti foioşi, răşinoşi, cu frunză 
persistentă plantaţi izolat sau in garduri vii 
~ 215.000 buc 

- arbori foioşi şi răşinoşi ~  1.550 buc 

- trandafiri ~ 5.350 buc. 

- semănat gazon ~ 35.500 m.p. 
 

 
Plantări material floricol  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 S-au realizat lucrări de amenajare 
peisagistică a spaţiilor verzi în cadrul 
Asociaţiilor de Proprietari pe baza unor 
convenţii de amenajare. Astfel în 2011, 
circa 81 de asociaţii au optat pentru 
încheierea acestui tip de angajament, în 
acest fel obligându-se să întreţină 
materialul săditor plantat de instituţia 
noastră în perimetrul blocurilor de locuinţe. 

Au fost soluţionate în campaniile de 
primăvara-toamnă aproximativ 109 
convenţii de amenajare constând în plantări 
de arbori, arbuşti atât izolaţi cât şi în garduri 
vii, trandafiri şi plante floricole de sezon.  

De asemenea 2 asociaţii de 
proprietari s-au arătat interesate de a 
prelua spaţiile verzi aferente blocurilor spre 
întreţinere, aşa cum prevede HCL 
123/30.04.2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Specificăm în continuare o serie de 
lucrări şi acţiuni distincte desfăşurate de 
sectoarele de lucru în cadrul cartierelor 
municipiului: 

- lucrări de amenajare peisagistică prin 
plantare de arbori, arbuşti, flori şi 
semănat gazon  

 

- plantat bulbi de lalele, narcise şi 
zambile, în număr de 48.400 buc:  

- plantat flori anuale, bienale şi perene, 
trandafiri şi buxus în:  

• parcuri ca: Halele Centrale, Ciocârlia, 
Centru Civic, I.L. Caragiale, Buna Vestire, 
Sud,  Mihai Eminescu 

• scuaruri: Hotel Prahova, in faţa 
sediului SGU din str.Văleni, in faţa Liceului 
Mihai Viteazul, Bariera Bucureşti, Piaţa 
Anton 

• ronduri: Catedrala Sf.Ioan, 
Cantacuzino, Faredo, Obor, Bereasca, 
Bariera Bucureşti, Statuia Vînători; 

 
 
 

 

 



  

      
 

    

 
   - plantat arbori, arbuşti  răşinosi şi 
foioşi în  

• parcuri:Centrul Civic, Ciocârlia, 
Sindicate, Evrei, Piaţa Anton;  
• ronduri: Cantacuzino, Bariera 
Bucureşti;  
• aliniamente: Democraţiei, 
Ştrandului, Bariera Bucureşti, B-dul 
Petrolului, Covurlui, Dâmbu, Centru;  

 

 
-  amplasat ghivece, jardiniere  
suspendate cu flori şi ghivece din lemn 
cu arbuşti 
- pe stâlpii din aliniamentul stradal -
78 buc 
- in scuarurile din intersecţii - 60buc 
- pe aliniamentul strazii Bariera 
Bucureşti-650 buc 
- pe alte aliniamente stradale-57buc; 

  - gazonat teren 11.428 mp 
- aliniamente: Bulevardul 
Independenţei, Bariera Bucureşti 
- parcuri, scuaruri, ronduri. 
 
- plantat castani 
- aliniamente Bulevardul 
Independenţei-127 buc 
- reamenajare parc (plantat gard viu, 
arbori, arbuşti, infiinţat rabate flori 
- parc Buna Vestire 
- parc Obor 
- parc Mihai Eminescu, Piaţa Anton 
- aliniamente str. Ştrandului, str. 
Covorului; 

 
 

 
 



 ‐  lucrări de curăţenie şi cosmetizare a zonelor verzi aferente 
blocurilor din toate  cartierele 

 

 
 

 

 

 

                      

- lucrări de amenajare şi reamenajare prin amplasarea de 
mobilier stradal: 

- bănci amplaste în parcuri 
- coşuri de gunoi  
- obiecte de joacă  
- locuri de odihnă şi relaxare pe Bd. Independenţei 

şi în parc Jianu 
-amenajare aliniamente Bd. Petrolului, str. Ghighiului prin 
plantarea de arbori şi arbuşti 
-curăţenie la instituţiile de învăţământ - şcoli şi grădiniţe (cosit, 
greblat, tuns gard viu, transportat resturi vegetale) la un număr de 
40 de unităţi; 
-lucrări de igienizare pe malurile pârâului Dâmbu; 
-văruit arbori aliniamente şi ghivece din beton; 
-vopsit garduri metalice şi obiectele din locurile de joacă; 
-aşezat în strat piatră calcar - locuri joacă, aliniamente casete 
– arbori; 
 

                                                         

 
 

 
 
 



 
 -amenajare prin decorarea cu ghirlande 

a pomilor de Craciun (Catedrala Sf.Ioan, 
Halele Centrale, Gara de Sud, Centrul 
Civic, Scoala Bereasca, Colonia Teleajen) 

         
 

        
 

-amenajare cu aranjamentul florar “paleta 
de culori” situat în spate Hotel Prahova; 
-plantat flori de mozaic în aranjamentele 
din faţa Palatului Administrativ (~70.000 
buc.);  
ca în fiecare an au fost reamenajate cele 6 
decoruri florale – tip mozaic care decoreaza 
platoul din faţa Palatului Administrativ – 
Centrul Civic, fiind o reprezentare de 
excepţie în zona ultracentrală a oraşului ; 
procedeul tehnologic de realizare a 
decorurilor florale a constat in plantări de 
material floricol format din specii floricole de 
mozaic, urmărindu-se  în special respectarea 
densităţii de plante pe m.p., (100 buc.plante / 
m.p.), în vederea obţinerii unei prezentări cât 
mai expresive şi sugestive. 

 

Si în anul 2011, au avut loc 
campanii de curaţenie şi igienizare 
(primăvară, vară, toamnă) în cadrul 
Asociaţiilor de Proprietari.  

Programele au constat în realizarea 
lucrărilor de igienizare a spaţiilor verzi 
adiacente blocurilor de locuinte, implicând 
şi operaţiuni de tundere a gardurilor vii şi 
cosire a vegetaţiei ierboase.  

Lucrările s-au realizat etapizat în 
fiecare cartier al municipiului, acţiunile fiind 
susţinute de participarea întregii forţe de 
muncă din cadrul Serviciului Amenajare şi 
Mentenanţa Spaţii Verzi.  

Prin această iniţiativă s-a urmărit 
acordarea unei atenţii sporite şi 
cvartalurilor de locuinţe, astfel încât să se 
obţină şi la nivelul acestor zone un 
standard de curăţenie şi aspect urbanistic 
corespunzător.   

 
 De asemenea în preajma începerii 

noului an şcolar, toate instituţiile şi 
unităţile de educaţie şi învăţământ din 
municipiu au fost cuprinse într-un 
program de curăţenie şi salubrizare, 
beneficiind de lucrări de igienizare şi 
întreţinere a spaţiilor verzi;  operaţiuni de 
amenajare şi întreţinere a vegetaţiei au 
fost realizate şi în cadrul instituţiilor de 
cultură şi cult – muzee şi biserici) ; 

 
 

 



 Împădurirea  terenului în suprafaţă de 5000mp, situat în 
zona Centurii de Est a oraşului - a fost posibilă în urma unei 
sponsorizări a Asociaţiei “Mai Mult Verde” (4.200 puieţi de stejar, 
paltin, frasin şi hibiscus). Totodată, s-au derulat acţiuni de 
completare cu aprox 11.000 puieţi de stejar a celor 12 ha de teren, 
din zona  Centurii de Est, pe care fuseseră plantate, anterior, puieţi 
din aceeaşi specie. Acest lucru a fost posibil în cadrul sponsorizării 
aceluiaşi ONG. 

Se înscrie ca realizare importantă sub aspectul extinderii 
suprafeţelor împădurite şi la îmbunătăţirea calităţii factorilor de 
mediu din municipiu. 

       
- pentru împrospătarea aspectului edilitar în toate zonele 

şi cartierele de locuinţe ale municipiului; s-au plantat cca. 20.000 
buc crizantemă pitică (tufanică), sub diverse forme şi coloristică 
vie,  creându-se un impact inedit; 

- de asemenea galeria florală a fost diversificată prin 
plantarea in campania de toamna 2011, a mai multor ronduri de 
lalele, narcise, zambile şi muscate, în diferite zone, pe toată raza 
municipiului care vor înflori în primăvara anului 2012, creând un 
aspect deosebit oraşului prin diversitatea coloristică;  

- tot în scop decorativ s-au achiziţionat şi instalat ghivece 
mari ornamentale cu flori sau arbuşti (în funcţie de sezon) în 
intersecţii sau sensuri giratorii din municipiu şi in aliniamente; 

- o altă soluţie peisagistică a fost aplicarea unor ansamble 
de ghivece suspendate pe stâlpi de-a lungul arterelor principale 
ale oraşului; s-au folosit pentru această acţiune cca.16.000 
buc.pelargonium peltatum (muşcate curgătoare); 

- în rondurile de spaţii verzi din zona Catedralei Sf.Ioan, 
Halele Centrale, Parc Aurora, rond Cuza suporţii existenţi au fost 
decoraţi cu diverse specii florale (muşcate curgătoare şi plante 
de ornament) care au atras atenţia prin originalitate; 

 

 

- s-a utilizat piatră de calcar cu efect ornamental în zona 
casetelor de arbori din aliniamentele   principalelor artere din 
municipiu cum ar fi zona Complexului Nord si esplanada din fata 
Casei de Cultura a Sindicatelor ; se menţionează faptul ca aceste 
elemente de decor sunt extrem de uzitate în cadrul proiectelor de 
peisagistică arhitecturală şi îndeplinesc în acelaşi timp rol de 
protecţie şi menţinere a umidităţii solului ; 



 
 - în urma refacerii cu covor asfaltic a unor strazi din diverse 

cartiere ale municipiului, s-au creeat noi aliniamente stradale 
unde serviciul spaţii verzi a contribuit prin aducerea şi aşternerea 
uniformă a pământului vegetal, ulterior urmând a fi amenajate prin 
plantare cu material dendrologic ; 

- o acţiune amplă a avut ca scop revopsirea mobilierului 
urban (bănci, gard metalic, obiecte de joacă) din parcuri, grădini 
publice, locuri de joacă pentru copii;  

 

            

- cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, pe lângă instalarea şi 
montarea brazilor ornamentali s-au confecţionat manual 
ghirlande de cetină pentru împodobirea oraşului; 

- de asemenea s-a avut în vedere şi văruirea arborilor din 
aliniamentele stradale; 

 
 
 

- un punct de maximă atracţie a fost amenajarea pe 
esplanada din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor a „Căsuţei 
lui Moş Crăciun” pe care am impodobit-o cu ghirlande si braduţi la 
ghiveci; 

 

 

 



              Municipalitatea a incercat sa o 
acorde o atentie sporita amenajarii si 
dezvoltarii spatiilor de agrement, precum si 
locurilor de joaca pentru copii.  

 printre achiziţiile realizate în decursul 
anului 2011 se numără complexuri de joacă 
pentru copii, mobilier urban (ghivece, coşuri 
de gunoi, bănci) şi aparate fitness, toate 
acestea fiind amplasate ulterior pe domeniul 
public al municipiului.   
 

 
 de asemenea, în urma unor 

parteneriate şi/sau sponsorizări a fost 
posibilă amplasarea de mobilier urban pe 
domeniul public precum şi împădurirea unor 
zone dintre cele mai poluate din municipiu. 

 confecţionarea şi montarea unei 
copertine precum şi a unui dulap tip vestiar 
cu 20 de compartimente amplasat la pista de 
atletism de la Sala Sporturilor Olimpia; 

 

 amenajare club pensionari zone 
Malu Roşu şi Vest; 

 amplasare pavilioane şi mese şah 
în diverse zone ale oraşului; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizand posibilitatile de recreere in 
aer liber ale pensionarilor, s-a constatat ca 
ele pot fi imbunatatite prin amplasarea unor 
pavilioane de vara in parcurile din 
municipiul Ploiesti . 

Prin realizarea pavilioanelor s-a 
urmarit cresterea standardului de viata 
pentru cetateni/pensionari care se pot 
recrea intr-un mediu curat, amenajat pentru 
odihna si jocuri de societate. 

Au fost executate trei pavilioane 
construite din lemn, cu fundatie din beton 
armat, dotate cu banci si mese din lemn in 
urmatoarele locatii: 

 B-dul Independentei; 
 zona bloc Jianu; 
 str. Gh. Grigore Cantacuzino; 

- in decursul anului 2011 au fost 
executate lucrari in valoare de 
117.177,406 lei. 
 

 

 



 
 Locurile de joaca au un rol vital in stimularea dezvoltarii 

intelectuale si fizice a copiilor, scopul principal al acestora fiind 
bucuria copiilor, ele creand un mediu propice pentru stimularea 
imaginatiei, sociabilitatii si abilitatilor de coordonare motorie. 

Modernizarea locurilor de joaca a constat in: 
- inlocuirea obiectelor de joaca deteriorate cu echipamente 

noi autorizate ISCIR (platforme cu topogan, leagane din lemn, 
jucarii pe arc, cataratoare cu plasa, carusele tip platforma, 
balansoare metalice, casute cu masute ovala si scaunele 
pentru nisip, etc.); 

- retrasarea conturilor; 
- extragerea plantelor degradate; 
- montarea de covor poliuretanic turnat pe strat de pietris la 

zonele de intrare/iesire la topogane/leagane; 
- inlocuirea solului si refacerea in intregime a suprafetei de 

contact cu nisip/pietris; 
- montare de mobilier (banci agrement din lemn/fonta, 

cosuri gunoi); 
- imprejmuire cu gard ornamental; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In decursul anului 2011 au fost modernizate 22 locuri de joaca 
situate in urmatoarele locatii: 

1) str. Spatar Milescu situat intre blocurile 121D-121E; 
2) str. Spatar Milescu ( bloc 141G); 
3)  str. Biruintei (bloc 135); 
4)  str. Zimbrului-Cantacuzino; 
5)  B-dul Republicii cimitirul Sovietic; 
6)  str. Grindului; 
7)  str. Malu Rosu; 
8)  Soseaua Vestului – parc cinema Modern; 
9)  B-dul Republicii - parc Dendrologic; 
10) Soseaua Nordului; 
11) str. Cameliei; 
12) str. Cibinului; 
13) B-dul Bucuresti (in zona blocurilor 15B-15D); 
14) str. Teleajen; 
15) str. Ploilor; 
16) Aleea Ciucului; 
17) str. Domnisori; 
18) str. Marasesti; 
19) Sala Sporturilor; 
20) Aleea Levantica; 
21) str. Mihai Eminescu; 
22) str. Mihai Bravu; 

     - in anul 2011 au fost executate lucrari in valoare de 1.899.000 
lei; 

     - lucrarile au fost finalizate si receptionate.  

                   

 



  
3.2 Transport public local           

Primaria municipiului Ploiesti a 
derulat mai multe proiecte europene pentru 
promovarea unor modalitati de transport 
care sa gestioneze eficient nevoia de 
deplasare si in acelasi timp sa protejeze 
mediul.  

CATS (City Alternative Transport 
System) 

Finanţator: Programul Cadru 7 al Comisiei 
Europene 

Durata proiectului: 36 luni 

Coordonator:  LOHR Industrie – Franţa 

Parteneri:   
- Europe Recherche Transport (Franţa) 
- Communauté Urbaine de Strasbourg 
(Franţa) 
- GEA J-M Vallotton şi T. Chanard SA 
GEA (Elveţia) 
- Institut National de Recherche en 
Informatique et Automatique (Franţa) 
- Israël Institute of Technology Technion 
(Israel) 
- Centro di Ricerca di La Sapienza sul 
Trasporto e la Logistica (Italia) 
- Ecole Polytechnique de Lausanne EPFL 
(Elveţia) 
- Primaria Municipiului Ploiesti (Romania) 
- Agenzia Regionale per la Mobilità-
Regione Lazio (Italia)               

                  
Descriere proiect: 

Proiectul urmăreşte dezvoltarea şi 
experimentarea unui nou serviciu de 
transport urban bazat pe o generaţie nouă 
de vehicule.  

Acest nou serviciu de transport este 
destinat să umple un gol existent între 
transportul în comun şi cel individual. Se 
bazează pe două principii de operare: 
conceptul de autoservire – acolo unde 
vehicule mici şi nepoluante sunt puse la 
dispoziţie spre a fi închiriate pe termen scurt 
şi un serviciu flexibil – în cadrul căruia un 
convoi de vehicule de lungime variabilă, 
condus de un şofer profesionist, operează 
la ore fixe, pe o anumită rută, în mod 
permanent sau după caz.   

                 Etape parcurse în 2011: 
- Completare date si furnizare 
informatii catre coordonatorii de pachete de 
lucru din proiect, 
- Raport de activitate privind 
implementarea proiectului la 18 luni de 
proiect. 
- Realizarea documentelor prevazute 
prin proiect: „Analiza necesitatilor de 
mobilitate  din Ploiesti”, „Analiza 
complementaritatii sistemului Cristal cu 
reteaua clasica de transport public. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
O preocupare permanenta a 

municipalitatii este oferirea protectiei sociale 
pentru beneficiarii transportului public, 
reflectata de aplicarea facilitatilor privind 
calatoria (reduceri si gratuitati la 
achizitionarea titlurilor de transport). Aceste 
facilitati s-au mentinut si in anul 2011. 
  

Conform legislaţiei  în  vigoare  şi 
prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Ploieşti nr. 107 / 31.08.2004 ; 
59/28.03.2007;  175/24.07.2007;   
235/30.09.08 ;   275/30.10.08 şi  
147/31.05.2011,  se asigură acordarea de 
protecţia  socială  anumitor  categorii de  
călători , astfel că la data de 31.12.2011 
suma a fost de 38.271.778 lei.  
 

 

 

 



 Situaţia călătorilor care beneficiază de protecţie socială 
                                                                                                                                      - călători – 

Nr  Veterani, Elevi Studenţi Pensionari+  

crt ANUL 
deţinuţi  
politici, 
revoluţion.

Total Din care 
orfani Total Din care 

orfani 
pers.peste 70 
de ani Handicapaţi

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2009 810.720 5.777.500 1.031.280 2.389.940 66.120 34.661.760 12.423.420 
2 2010 737.460 5.446.740 973.680 1.986.570 42.840 35.794.500 16.259.760 
3 2011 531.180 5.512.680 1.006.080 1.854.380 49.640 36.561.720 17.952.660 

 

Se constată că : 
• la veterani, deţinuţi politici, revoluţionari, procentul 
călătorilor care beneficiază  de   protecţie socială a scăzut în anul 
2011faţă de 2010 cu 72 % şi faţă de anul 2009 cu 65,5 % . Acest  
lucru  se  datorează  în  principal  faptului  că  aceaste categorii  de  
călători  sunt  de  vârste  înaintate  şi  dispar  pe  cale  naturală sau  
migrează  către  categoria  de  pensionari  şi  persoane  peste  70  
de  ani. 
•  la elevi  numărul călătorilor  care beneficiază de gratuităţi a 
crescut  în anul 2011 faţă de 2010 cu 101,2%,  şi s-a micsorat  cu  
95.4% faţă de 2009 şi  se  datorează  în  principal  numărului  mai  
mic  de elevi  şcolarizaţi.             
• la studenţi  numărul călătorilor care beneficiază de gratuităţi 
a scazut în anul 2011 faţă de 2010 cu 93,3 %, şi faţă de 2009 cu 
77,6 % ; 

• la pensionari numărul călătorilor a crescut în anul 2011  faţă 
de 2010 cu 102.1%, iar faţă  de anul 2009 cu 105.5 %; 
• la handicapaţi numărul călătorilor  care beneficiază de 
gratuităţi a crescut  în anul 2011 faţă de 2010 cu 110.4% şi faţă de 
2009  cu 144.5 %. 
 

 
         Din numărul total de călători transportaţi de RATP Ploieşti, 
73% reprezintă călătorii beneficiari de protecţie socială, din care 
44% sunt pensionari şi persoane cu vârste de peste 65 ani şi 70 
ani femei şi bărbaţi. Se constată că numărul de călători 
nesubvenţionat este  într-o continuă scădere ca urmare a efectelor 
economice generate de criza economică la nivel naţional.   

 



 Faptul că există o preocuparea 
permanentă a Regiei Autonome de 
Transport Public Ploieşti pentru călătorii 
(clienţii) săi şi că înţelege necesităţile 
actuale şi viitoare ale acestora, este 
dovedit de  seria de acţiuni care a condus 
sau va conduce la îmbunătăţirea calităţii 
serviciului furnizat. Aceste acţiuni au 
constat în : 

 continuarea eforturilor de 
dezvoltare a sistemului de dispecerizare 
computerizată a traficului, încheierea 
implementării sistemului GPS  pentru 
întregul parc de mijloace de transport, 
inclusiv a tramvaielor. De  asemenea s-
au  montat  în  toate  staţiile  importante 
din punct de vedere al fluxului de călători 
panouri de informare în timp real; 

 obţinerea aprobării Consiliul 
Local al Municipiului Ploieşti pentru  
achiziţia de mijloace de transport 
performante, la standarde europene (50 
autobuze), iar  parcul de troleibuze a fost 
înnoit în totalitate prin introducerea în 
circulaţie a celor 24 de troleibuze articulate 
NEOPLAN; 

 reorganizarea serviciului de 
transport avându-se în vedere 
componenţa parcului auto a condus la 
stabilirea de noi programe de circulaţie 
adaptate cerinţelor clienţilor; 

La sfârşitul anului 2011 Regia dispune de un parc de mijloace de transport,astfel: 

 184 autobuze; 
 33 tramvaie; 
 42 troleibuuze. 

Programul de circulaţie în anul 2011 comparativ cu anul 2010 a cuprins indicatorii 
de producţie prezentaţi în tabelul de mai jos: 

SITUAŢIA  COMPARATIVĂ  A INDICATORI LOR  DE PRODUCŢIE AN  2010/2011 

Nr.c
rt. Indicator 

U/M       Autobuze            Tramvai       Troleibuz
2010 2011 % 2010 2011  % 2010 2011  % 

1. Parcurs 
efectiv 

Mii km 5.492 5.278 96 1.097 1.106 101 771 802 104 

 
2. 

 
MZA/ VZA 

Mas/ 
Vag zile 
active 

 
44.460 

 
42.953 

 
97 

 
8.546 

 
8.943 

 
99 

 
6.215 

 
6.564 

 
106 

 
3. 

 
MZI/ 
VZI 

Mas/ 
Vag zile 
inv. 

 
67.890 

 
67.300 

 
99 

 
12.045 

 
12.045 

 
100 

 
12.373 

 
15.476 

 
125 

4. CUP % 65,49 63,82 97 70,95 74,2 - 50,2 42,4 -

5. PMZ km/ 
MZA 

123,54 122,88 99 128,41 123,7 - 124,0 122,2 99 

 

La finele perioadei analizate, reţeaua  de transport public de călători cuprindea un 
număr total de 32 trasee, din care 28 sunt asigurate cu autobuze, 2 cu tramvaie şi 2 cu 
troleibuze.  Faţă de anul 2009 lungimea reţelei de transport s-a extins de la 88,7 km cale 
dublă la 100, 4 km cale dublă, cu o lungime medie a interstaţiei de 600 m. Extinderea a 
rezultat ca urmare a înfiinţării a 2 noi trasee, respectiv : 445 „Gara Sud – Ploieşti Triaj” şi 
444 „Bariera Bucureşti – cartier Mimiu”. Aceste două trasee regulate au fost puse în 
funcţiune pentru asigurarea mobilităţii populaţiei din zone care nu aveau alte variante de 
transport, deşi fluxul de călători este destul de redus şi nu acoperă integral costul 
prestaţiei oferite.Aceste trasee  au caracter mai mult social în sensul că şi aceşti călători 
trebuie să beneficieze de serviciul public de transport. 

 

 
 
 



  
3.3 Protecție socială 

O societate moderna isi trateaza cu respect si demnitate cetatenii, fie ca este 
vorba despre interactiunea lor directa cu autoritatile, fie ca este vorba despre politici 
redistributive, cum sunt cele din sfera protectiei sociale. Primaria Ploiesti, prin 
Administratia Serviciilor Sociale Comunitare, ofera asistenta sociala categoriilor de 
populatie defavorizate din municipiu.           

 În perioada ianuarie-decembrie 2011 s-au depus 95 dosare noi în baza  Legii 
nr.416/2001, iar numărul dosarelor încetate a fost de 43. Astfel, în luna decembrie 
2011, numărul dosarelor aflate în plată a fost de 366.  

           Beneficiarii de venit minim garantat, care folosesc lemne pentru încălzirea 
locuinţei primesc un ajutor lunar de 58 lei/ lună pentru perioada noiembrie 2011 – 
martie 2012.  

           În anul 2011, s-au acordat conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim 
garantat, un număr de 4 ajutoare pentru deces, în valoare totală de 800 lei familiilor al 
caror membru decedat era beneficiar de ajutor social sau persoana cu handicap şi 690 
ajutoare de urgenţă în valoare de 139.100 lei.  

Situaţia lunară a plăţilor efectuate conform Legii nr.416/2001 este următoarea:  

 
LUNA 
  

Ajutor social Ajutor incalzire cu lemne 

Nr.dosare Sume platite 
RON 

Nr.solicitari Sume platite 
RON 

Ianuarie  388 94552 259 15022 
Februarie 367 75563 251 14558 
Martie  296 61393 - - 
Aprilie  331 68430 - - 
Mai 311 62630 - - 
Iunie  305 60408 - - 
Iulie  310 61937 - - 
August  309 61777 - - 
Septembrie  307 62330 - - 
Octombrie  309 63400 - - 
Noiembrie  330 67709 204 59160 
Decembrie  308 60183 30 8236 
TOTAL  800312 744 93120 

 

S-au primit 872 dosare pentru alocaţie 
de susţinere a familiei.  Menţionăm că pentru 
toate aceste dosare se face verificarea 
situaţiei familiei în cauză, prin actualizare la 3 
luni a actelor aflate la dosar şi prin efectuarea 
de anchete sociale cel putin o dată pe an.  

              Cu privire la alocaţia de stat pentru 
copii, acordată în baza Legii nr. 61/1993, cu 
modificările şi completările ulterioare, au fost 
primite şi înregistrate 1901 cereri, dosare care 
au fost înaintate la Agenţia Judeţeană pentru 
Prestaţii si Inspectie Sociala Prahova, în 
vederea acordării sumelor cuvenite. Au fost 
primite şi înregistrate şi 580 dosare alocaţii 
pentru copiii cu handicap.  

              Pe parcursul anului 2011, pentru 
drepturile acordare în conformitate cu 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.148/2005 si OUG nr.111/2010, au fost 
înregistrate 1710 cereri. Chiar dacă un număr 
important de persoane cu dizabilităţi au 
renunţat la asistentul personal în favoarea 
indemnizaţiei lunare, conform Legii nr. 
448/2006,republicată, în  anul 2011, numărul 
mediu lunar al beneficiarilor acestei 
indemnizaţii a fost de 1239 persoane faţă de 
1231 în anul 2010.  

O altă categorie de persoane în 
dificultate aflate în evidenţele instituţiei noastre 
este reprezentată de asistaţii Microcantinei  
Fundaţiei “Constantin şi Elena”, în medie 
185 persoane/lună, care au beneficiat de 
hrană caldă ca urmare a  contractului de 
parteneriat încheiat cu această fundaţie. 



 
 Primaria Municipiului Ploiesti  implementeaza si o serie de masuri de protectie sociala destinate persoanelor cu dizabilitati, 

persoanelor varstnice si altor categorii de persoane aflate in dificultate. În scopul unei mai bune colaborări între autoritatea locală şi 
sectorul neguvernamental,  Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti a încheiat mai multe parteneriate cu diverse ONG-uri, 
ceea ce a permis eficientizarea, diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite populaţiei. Dintre acestea menţionăm 
protocoalele de colaborare ce s-au derulat pe parcursul anului 2011: 

1)  S.C. Clinica Medicală Hipocrat 2000 SRL. Obiectul contractului: realizarea în comun a unor activităţi cu caracter medical de 
utilitate publică pentru municipiul Ploieşti, în spaţiul cu destinaţie de laborator radiologie şi imagistică medicală, situat în Ploieşti, 
Bdul Independenţei nr.14. 

Clinica a efectuat, lunar, un set de 4 analize medicale (hemoleucograma, glicemie, colesterol, examen sumar de urină) pentru un număr 
de  100 de pensionari. Începând cu 25.10.2011 a fost prelungit, printr-un act adiţional, contractul de asociere, modificându-se şi 
completându-se setul de analize cu : trigliceride, TGO si TGP. 

Serviciul Protecţia Persoanelor Aflate în Dificultate întocmeşte listele cu persoanele care se încadrează, pentru a beneficia de aceste  
analize şi, totodată, eliberează formularele către persoanele îndreptăţite.                                                                                            

2) Fundaţia ’’Constantin si Elena’’. Obiectivul contractului – asigurarea funcţionării cantinei pentru deservirea unui număr de până la 
220 persoane aflate în evidenţele Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare. Din anul 2003 până în prezent, au fost întocmite 
mai multe astfel de contracte de colaborare, cel mai recent prezentând un act adiţional la Protocolul aprobat prin   HCL 
nr.24/31.01.2011, prelungindu-se astfel colaborarea pe o perioadă de 3 ani.  

Serviciul Protecţia Persoanelor în Dificultate întocmeşte tabelele cu beneficiarii pentru fiecare lună, numărul acestora osciland între  180 
si 220 persoane/lună şi eliberează la inceputul fiecarei luni cartelele de masă. 

3) Unitatea de Asistenţa Medico-Socială Boldeşti Scăieni. Obiectivul contractului - contribuţia Municipiului Ploieşti reprezentând 
contravaloarea cheltuielilor pentru un număr de 12 persoane aflate în situaţie de risc social, situaţie materială precară şi lipsa 
familiei, aflaţi în evidenţa  Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti. Protecţia Persoanelor în Dificultate întocmeşte 
grilele de evaluare ale beneficiarilor şi  efectuează vizite, periodic, pentru a verifica calitatea serviciilor socio-medicale primite de 
beneficiari. 

4) Asociaţia ‘’Viitorul Tinerilor’. Obiectivul protocolului - stabilirea de programe şi acţiuni comune, în vederea sprijinirii tinerilor din 
municipiul Ploieşti, care împlinesc vârsta de 18 ani şi sunt revocaţi din instituţii specializate şi a altor tineri ce se află într-o situaţie 
de risc social.  

5) S.C.Terraverde S.R.L. Obiectul contractului- acordarea, lunar, în mod gratuit, a unui număr de 200 pachete de hrană, ce  conţin 
produse de bază, pensionarilor din municipiul Ploieşti cu pensie mai mică sau egală cu 400 lei, ce se află în evidenţa Administraţiei 
Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti. 

 
 
 6) Poliţia Comunitară Ploieşti, Poliţia Municipiului Ploieşti, Parohia Catedrală Sfântul Ioan Botezatorul şi Fundaţia “ 

Constantin şi Elena”. Obiectul protocolului-  asigurarea, zilnic, a unei supe calde persoanelor fără adăpost. Administratia 
Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti are obligaţia să îndrume persoanele fără adăpost la sediul cantinei Fundaţiei “Constantin şi 



Elena” Ploieşti, pentru a servi o masă caldă. 

7) Fundaţia Motivation Romania. Obiectul contractului - desfăşurarea de activităţi în sprijinul dezvoltării abilităţilor de viaţă 
independentă pentru persoanele cu dizabilităţi din municipiul Ploieşti. 

8) Penitenciarul Ploieşti, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Prahova, Direcţia de Sănătate Publică Prahova, Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului 
Prahova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Direcţia Judeţeană de Evidenţa a Persoanelor Prahova, Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova. Obiectul contractului - urmărirea reducerii riscului de recidivă şi reintegrarii 
sociale a persoanelor private de libertate care mai au de executat 3 luni de pedeapsă până la momentul eliberării şi a creşterii 
gradului de siguranţă comunitară în judeţul Prahova şi în judeţele învecinate.        

S-au  primit pe parcursul anului un număr de 690 de cereri, din care s-au soluţionat 472, acordate cu precădere familiilor 
compuse din bătrâni, copii, elevi sau persoane cu deficienţe, iar celelalte cereri nu au putut fi soluţionate favorabil deoarece solicitanţii nu 
se încadrau în prevederile legale.  

În anul 2011 s-au efectuat un număr de 453 de anchete sociale în vederea stabilirii necesităţii acordării unei porţii de hrană sau a 
suplimentării porţiei de hrană la Cantina de  Ajutor Social din cadrul Aministraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti. 

În prezent beneficiază de porţii de hrană la Cantina de Ajutor Social un număr de 1200 asistaţi. 

 

Centrul  de zi pentru copii preşcolari a fost infiinţat pentru a deservi copiii proveniţi din 
familiile aflate în dificultate.  Beneficiarii direcţi ai centrului sunt 24 de copii fete şi băieţi ce provin 
din familii aflate în dificultate, domiciliate pe raza municipiului Ploieşti. Centrul de îngrijire de zi se 
înscrie în grupa serviciilor comunitare de protecţie a copilului care presupune rămanerea copilului 
alături de familie, bazându-se practic pe principiul promovării dreptului fiecărui copil de a-şi păstra 
relaţiile familiale. Asigură copiilor servicii de îngrijire pe timpul zilei, programe educative şi 
distractive, asistenţa psihologică şi sociala. Este o importantă verigă de legatură în relaţia copil – 
familie – comunitate, din perspectiva serviciilor pe care le oferă şi a relaţiilor pe care le poate 
dezvolta cu alte instituţii. Activităţile destinate părinţilor sunt şedintele lunare, consiliere şi informare 
zilnică.  

Asistenţa psihologică şi logopedică se acordă familiilor şi copiilor beneficiari de către un 
psiholog (terapeut de familie) şi un psiholog (terapeut-logoped). La baza intervenţiilor stă relaţia de  
parteneriat  între  Centrul de zi şi familia copilului. Intervenţia complexă asupra copiilor şi familiilor 
acestora are la bază ca instrumente de lucru: dosarul social şi planul personalizat de intervenţie ce 
cuprinde obiective pentru copil şi familie.   

 

 

 



 
 
 Centrul Social de Urgenta funcţionează începând cu data 

de 26.09.2008, are o capacitate de 44 de locuri şi este destinat 
persoanelor adulte fără adăpost, cu domiciliul sau reşedinta în 
municipiul Ploiesti, precum şi altor persoane aflate în situaţie de 
dificultate extremă. Acesta a fost înfiinţat pentru a combate 
excluziunea socială prin asigurarea de găzduire şi îngrijire pe o 
perioadă determinată şi pentru a sprijini integrarea/ reintegrarea în 
comunitate a persoanelor vulnerabile social. 

Astfel, pe parcursul anului 2011 persoanele fără adăpost au 
avut posibilitatea de a beneficia de serviciile Centrului Social un 
număr de 277 de persoane, zilnic între orele 19,00-09,00, iar pe 
perioada sezonului rece în permanent. 

-între orele 19,00-22,00 s-au primit beneficiarii, s-au 
înregistrat într-un registru special pe baza actelor de identitate sau 
a declaraţiilor acestora; 

-s-a efectuat deparazitarea unui număr de 78 de persoane 
şi au beneficiat de asistenţă primară un numar de 245 asistaţi, au 
primit haine de schimb pe parcursul nopţii şi, unde s-a impus, şi 
haine de zi şi încălţăminte, li s-a indicat camera de dormit, după 
care au putut viziona programele TV în spaţiul special amenajat; 

-totodată în cadrul Centrului beneficiarilor li s-au spălat 
îmbrăcămintea personală; 

-pentru fiecare beneficiar în parte s-a efectuat o fişă 
personală care evidentiază cauzele care au determinat ajungerea 
în situţia de risc social şi măsurile de asistenţă socială care s-au 
impus; 

 

În acest sens, în perioada ianuarie - decembrie 2011, s-
au întreprins diligenţele necesare în vederea obţinerii cărţilor de 
identitate provizorii/actelor de stare civilă (în cazul în care acestea 
lipseau), în vederea încadrării în grad de handicap, a întocmirii 
investigaţiilor paraclinice şi s-au identificat aparţinătorii (după caz). 

O altă activitate desfaşurată pe parcursul anului 2011 este 
aceea legată de sprijinirea în întocmirea dosarelor privind venitul 
minim garantat, unui număr de 16 asistaţi în vederea obţinerii unor 
drepturi, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare,. 

De asemenea, în perioada 01.01.2011 – 30.04.2011, 
respectiv 25.09.2011 – 31.12.2011 s-a desfăşurat programul 
Uniunii Europene de distribuire a unei cantităţi de 15 kg făină şi 4 
kg zahăr pentru prima perioada şi de 14 kg făină,  1 kg zahăr, 7 kg 
mălai, 1 kg lapte praf, 3,6 kg paste făinoase, 1,4 kg biscuiţi / 
persoană, pentru a doua perioadă. Programul este destinat 
întrajutorării persoanelor aflate în dificultate, conform H.G. nr. 600 / 
2009. 

In cadrul Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare  
Ploieşti a funcţionat un compartiment care a avut ca scop 
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze 
naturale.Pentru această activitate s-au desfăşurat două campanii 
de ajutorare aferente sezonului rece 2010-2011 şi 2011-2012, 
respectiv pentru lunile ianuarie – martie 2011 şi noiembrie – 
decembrie 2011. 

 
Pe parcursul anului 2011 au fost elaborate si aprobate un 

număr de 2 proiecte de hotărâre cu privire la acordarea de locuinţe 
sociale, 4 proiecte de hotărâri privind prelungirea contractelor de 
închiriere pentru unitaţile locative cu destinaţia de locuinţe de 
necesitate situate în str. Industriei, nr. 1C, 1 proiect de hotărâre 
privind prelungirea contractelor de închiriere locuinţelor de 
necesitate situate in str. Rafinorilor, nr. 13, un proiect de hotărâre 
privind stabilirea criteriilor în baza cărora s-a  întocmit  punctajul ce 
stă la baza întocmirii listei cu ordinea de prioritate în vederea 
acordării de locuinţe sociale. 

 



 3.4 Sănătate publică 
 

Spitalul Municipal Ploiești oferă soluții medicale totale 
pentru îmbunătățirea și menținerea stării de sănătate a fiecărei 
persoane care apelează la serviciile sale. Pentru realizarea 
acestora, Spitalul Municipal se bazează pe următoarele: 
- Profesionalism și dinamism din partea personalului , 
- Aparatura ultra-modernă în dotarea laboratoarelor  

și a cabinetelor medicale,  
- Comunicarea cu pacienții întrun limbaj accesibil,  
- Colaborarea permanentă cu alte clinici medicale, 
- Flexibilitatea ofertelor la nevoile pacienților, 

  
 

Din punct de vedere al dotării, spitalul deține la momentul 
actual aparatura și instrumentar pentru asigurarea și desfășurarea 
unui act medical în bune condiții. 

Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești dispune de 
următoarele facilități: 50 paturi adulţi, 30 paturi copii, 10 paturi HIV-
SIDA (spitalizare de zi), cameră de garda, farmacie, laborator de 
analize medicale, cabinet boli infecţiose, cabinet boli infecţioase 
HIV-Sida, cabinet boli infecţioase ANTIRABIC. Spitalul are linie de 
garda pe profil.  Spitalul Movila, cum mai este cunoscut, deservește 
populația municipiului Ploiești, dar și din județ, fiind singurul spital 
cu această specializare. 

 

Pe linia acţiunilor întreprinse de municipalitate pentru a fi 
aproape de cetăţeni şi de nevoile acestora, la nivelul celor două 
unităţi spitaliceşti preluate în subordinea Consiliului Local Ploieşti a 
fost introdus proiectul „zona verde”, adică un loc special amenajat 
de unde cetăţenii pot semnala administraţiei locale orice problemă 
legată de actul medical.  

Primăria are o echipă de consilieri care au primit ca 
însărcinare rezolvarea tuturor acestor probleme şi care va pleca în 
control în cel mai scurt timp de la înregistrarea apelului, iar dacă 
problema semnalată e de competenţă medicală va fi sesizat 
Colegiul Medicilor. 

Șapte astfel de telefoane verzi au fost, deja, instalate în 
cele două spitale, cinci la spitalul Municipal – câtă unul în fiecare 
secţie – şi două la Spitalul de Boli Infecţioase.  

Scopul acestui proiect este ca informaţia să provină în mod 
direct de la pacienţi, corect şi obiectiv, pentru a se putea interveni 
în timp real la remediarea deficienţelor, iar pe de altă parte pentru 
a creşte gradul de responsabilizare a cadrelor sanitare din  cele 
două unităţi spitaliceşti. 

      

 



  
3.5 Hale și Piețe 

Înfiinţată în anul 2002, S.C. Hale şi Pieţe S.A. are ca 
acţionar unic  Consiliul Local al municipiului Ploieşti.Aceasta 
societate isi desfăşoara activitatea economică pe principiul 
autogestiunii şi autofinanţării avand ca obiect de activitate 
administrarea pietelor, oborului si a imobilului Halelor Centrale. 

 
Strategia S.C.Hale si Piete S.A. este sa satisfaca 

cerintelor cetatenilor care doresc marfuri diverse, proaspete, 
de buna calitate  la preturi cat mai scazute, concomitent cu 
satisfacerea cererii de locatii unde agentii economici sa isi 
comercializeze marfurile. 

 
 In anul 2011 S.C.Hale si Piete S.A. a avut ca obiectiv 

principal modernizarea pietelor existente, extinderea activitatii prin 
marirea numarului de spatii comerciale destinate atat agentilor 
economici cat si a producatorilor agricoli.   
 

 

 

 

In acest scop locatiile puse la dispozitie agentilor economici si a 
producatorilor agricoli indeplinesc toate cerintele din punct de 
vedere sanitar-veterinar astfel incat sanatatea cetatenilor sa nu fie 
pusa in pericol. 
 

Numai prin conditii civilizate de desfacere in pietele si halele 
municipiului, putem sa asiguram un climat concurential sanatos, sa 
diversificam activitatile comerciale, sa atragem producatorii agricoli 
si sa determinam, in felul acesta, mentinerea preturilor la un nivel 
cat mai scazut, in beneficiul cetatenilor. Iata de ce, Primaria si-a 
propus, pe de o parte, un program ambitios de modernizare a 
pietelor si halelor existente, iar pe de alta parte, finalizarea 
investitiilor incepute in anii precedenti si demararea procedurilor 
pentru inceperea altora noi.  

 

Lucrari de investitii si achizitii 

In anul 2011 au fost efectuate lucrari de investitii si achizitii in 
valoare totala de 1005748 lei, dupa cum urmeaza: 

- construire piata agroalimentara –anexa la Piata Centrala  în 
valoare de  211542,06 lei  

- instalatie video de supraveghere Piata Centrala in valoare 
de  26875.00 lei   

- modernizare Piata Centrala – Inlocuirea pavimentului si a 
instalatiei de canalizare in valoare de 227585,63 lei     

- achizitinare mese din poliester armat cu fibra de sticla.  
Valoarea achizitiei este  de 537468.00 lei  . 

- masina automata pentru spalat pavimentul cu perie si 
functie de aspirare si colectare.Valoarea achizitiei este de 
19681.18 lei   

  

 
 



 Lucrări de mică valoare – regie proprie 

In anul 2011 au fost efectuate lucrari in regie proprie in 
valoare totala de 22426 lei, dupa cum urmeaza: 

- igienizare birou sef serviciu contabilitate – valoarea 
lucrarii 409.12 lei   

- reparat si igienizat depozit alimente subsol Halele 
Centrale – valoarea lucrarii 589.45 lei   

- reparat si igienizat zona super Halele Centrale – 
valoarea lucrarii 221.96 lei   

- vopsit confectii metalice  la spatiu pentru comercializare 
carne de miel – valoarea lucrarii 277.68   

- reparat si igienizat grup sanitar subsol Halele Centrale – 
valoarea lucrarii 452.13 lei   

- reparat si vopsit soclu si usi exterioare Halele Centrale – 
valoarea lucrarilor 904.08   

- reparat si igienizat grup sanitar incinta halelor Centrale 
– valoarea lucrarilor 929.53 lei  . 

- compartimentare arhiva cu zidarie BCA , subsol Halele 
Centrale – valoarea lucrarilor 1458.84 lei   

- reparat grup sanitar Piata Nord – valoarea lucrarilor 
7937.406 lei   

- reparat si igienizat vestiar si birou sef Piata Nord – 
valoarea lucrarilor 2604.426 lei   

- reparat si izolat acoperis grup sanitar Galeriile 
Comerciale Vest – valoarea lucrarilor 1547.104   

- inlocuirea poliplanului Piata Nord – valoarea lucrarii 
1678.92 lei   

- reparat si igienizat camera gunoi subsol Halele Centrale 
– valoarea lucrarilor 2793.12 lei 

 

Lucrari de reparatii-intretinere executate cu tertii. 

      In anul 2011 au fost efectuate lucrari executate cu terti  in 
valoare totala de 120555 lei,  dupa cum urmeaza: 

- reparat si revizuit tamplarie PVC sector branza , Piata 
Centrala –valoarea lucrarii 1202.07 lei   

-  montat tavan fals spatiu comercializare flori Piata 
Centrala-valoarea lucrarii 15322.36   

- montat sarpanta si invelitoare Piata Centrala , tronson I 
– valoarea lucrarii 3869.72 lei   

- montat sarpanta si invelitoare Piata Centrala , tronson II 
– valoarea lucrarii 3869.72     

- asfaltare platforma Piata Vest – valoarea lucrarii 
27576.40 lei   
asfaltare platforma sediu administrativ – valoarea 
lucrarii 12839.40 lei   

- vopsit structura metalica Piata Vest – valoarea lucrarii  
11422.28 lei   

- vopsit structura metalica Piaţa Nord – valoarea lucrarii 
9142.82 lei   

- reparat acoperis Piata Centrala-schimbare 
jgheaburi,burlane si luminatoare – valoarea lucrarii 
27946.00 lei      

- placare( montaj) cu lambriu pereti exteriori , piata vest – 
valoarea lucrarii 6226.49 lei    

Conducerea S.C. Hale şi Piete SA a menţinut o legătură 
directă cu ploieştenii  şi  comercianţii,  prin  intermediul  audienţelor  
care  s-au  desfăşurat permanent. 

 Pentru susţinerea persoanelor cu venituri mici, SC Hale şi 
Piete SA a asigurat prin magazinul economat din Halele Centrale, 
produse alimentare de strictă necesitate (ulei, zahăr, făină, mălai, 
orez, paste făinoase, diferite sortimente de conserve), la cele mai 
scăzute preţuri din zonă.Totodata, pentru producatorii agricoli 
ocazionali, S.C.Hale si Piete S.A.a pus la dispozitie un numar de 
30 tarabe la tarife sociale. 



 
  

In octombrie 2011 s-a organizat a zecea editie a Târgului de Toamnă, recunoscut ca principalul eveniment, prin care se  
marchează  începutul  sezonului  de  toamnă.    

Târgul de Toamnă a dat posibilitatea ploieştenilor să se aprovizioneze cu legume şi  fructe  de  sezon,  lactate,  diferite  
sortimente  de  brânză,  carne  şi  produse  de panificaţie,  direct  de  la  producători.  Peste  60  de  comercianţi,  dintre  care  35 
producători agricoli din diferite judeţe, şi-au vândut mărfurile la Ploieşti, în cele două zile ale Târgului. 

  În plus, Târgul de Toamnă a oferit ploieştenilor distracţie şi relaxare în aer liber, petreceri cu mici, pastramă, struguri, must şi vin 
din podgoriile prahovene.   
 

 
 

 



  
3.6 Ordine și siguranță publică 

Unul din obiectivele de baza al 
oricarei administratii publice este sa 
asigure un climat de liniste si ordine 
publica, astfel incat comunitatea locala 
sa se simta in siguranta 24 de ore din 
24. Poliţia Locală Ploieşti este 
constituită şi funcţionează în baza 
prevederilor Legii nr. 155 din 12 iulie 
2010 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Locale  și ale 
Hotărârii de Guvern nr.1332 din 23 
decembrie 2010 privind aprobarea 
Regulamentului - cadru de organizare 
şi funcţionare a Poliţiei Locale.În data 
de 31 ianuarie 2011 a fost supus 
aprobării Consiliului Local Ploieşti, 
proiectul de hotărâre privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea, începând 
cu data de 01 februarie 2011, a Poliţiei 
Locale a Municipiului Ploieşti, instituţie 
publică de interes local, cu 
personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului Local Ploieşti. 

 Potrivit actelor normative de 
înfiinţare, organizare şi funcţionare, 
Poliţia Locala a reprezentat una din 
modalităţile de aplicare a actului de 
justiţie la nivel local, strict orientată 
către comunitate, aplicând sancţiuni 
contravenţionale prevăzute de legi, 
ordonanţe, hotărâri de guvern, precum 
şi hotărâri de consiliu local şi judeţean. 

Acest obiectiv este imposibil de 
indeplinit fara cunoasterea in profunzime 
a problemelor specifice care greveaza 
viata urbei noastre. Iata de ce, o 
preocupare constanta a Primariei a fost 
sa apropie cat mai mult Politia 
Comunitara de nevoile si preocuparile 
oamenilor. 

Poliţia locală îşi desfăşoară 
activitatea: 
- în interesul comunităţii locale, exclusiv 
pe baza şi în executarea legii, precum şi 
a actelor autorităţii deliberative şi ale 
celei executive ale administraţiei publice 
locale; 
- în conformitate cu reglementările 
specifice fiecărui domeniu de activitate, 
stabilite prin acte administrative ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale 
şi locale. 

Astfel, cursul anului 2011 au fost 
preluate un numar de 1269 sesizari din 
care 1043 au fost confirmate (reale), iar 
226 au fost neconfirmate (false).  

Principalele categorii de sesizări 
făcute de cetăţeni s-au încadrat în 
următoarele domenii : 

- Ordinea și liniştea publică; 
- Administrarea domeniului public şi 

privat; 
- Conservarea şi protecţia mediului; 
- Salubrizarea municipiului; 
- Respectarea normelor de 

convieţuire socială; 
- Infracţiuni 

 
GRAFIC SANCȚIUNI  2011 
NUMĂR SANCȚIUNI /LUNĂ 

 
 

GRAFIC SANCȚIUNI  2011  
VALOARE  SANCȚIUNI /LUNĂ 

 

 



 
  

În anul 2011 polițiștii locali din cadrul 
Serviciului Pază şi Ordine Publică au 
acționat în vederea prevenirii și combaterii 
criminalității stradale, precum și în vederea 
asigurării liniștii și ordinii publice, conform 
planului  de ordine şi siguranţă al 
municipiului Ploieşti, în următoarele posturi : 
Piața Hale Centrale; Sala Sporturilor  
”Olimpia”; Parc ”Aurora” și Piața Aurora 
Vest; Parc Statuia Mihai Viteazul; Pasajul 
pietonal ”Nichita Stănescu”; Parc 
Prefectură; Catedrala ”Sfântul Ioan 
Botezătorul”; Piața Nord; Parc Cătinei; 
Stadion ”Ilie Oană”; Parc ”Constantin Stere” 
- în zilele de sâmbătă și duminică; Poartă 
principală acces sediul instituţiei; Teleajen; 
Rafinori; Interex – cu prilejul organizării 
temporare a unor locuri de joacă pentru 
copii. 

 
Activitatea  acestui  serviciu  s-a 

desfășurat pe 3 schimburi, într-un interval 
orar de 24 de ore, fiind concentrată pe 
zonele de responsabilitate stabilite de 
comun acord cu celelalte instituții care au 
atribuții în asigurarea și menținerea ordinii și 
liniștii publice, respectiv Poliția Municipiului 
Ploiești, Inspectoratul Județean de 
Jandarmi Prahova și Gruparea Mobilă de 
Jandarmi ”Matei Basarab” Ploiești, 
intervenindu-se ori de câte ori au existat 
sesizări sau solicitări ale cetățenilor aflați pe 
raza administrativă a municipiului. 
        

Polițiștii locali din cadrul acestui 
serviciu au asigurat ordinea și liniștea 
publică cu ocazia manifestarilor sportive 
organizate pe stadioanele ”Conpet” şi  
”Astra”, la Sala Sporturilor ”Olimpia” și 
Hipodromul Ploiești, precum și cu prilejul 
diferitelor activităţi desfăşurate pe 
Bulevardul Independenţei. S-au asigurat 
astfel măsuri de ordine și liniște publică  la 
meciurile de fotbal ale echipei FC Petrolul 
Ploieşti și ale echipei FC Astra Ploieşti, la  
meciurile echipei de baschet Asesoft 
Ploieşti sau la meciurile disputate de echipa 
de handbal feminin Sport Club Municipal 
Ploieşti, precum și la memorialul Constantin 
Vagneti, la jocurile sportive organizate de 
Asociaţia ”Noi şi Ceilalţi” sau Caravana 
Olimpică. 

De asemenea, poliţiştii locali au 
asigurat liniştea şi ordinea publică în cadrul 
târgurilor la care producătorii agro-
alimentari au expus produse de larg 
consum, având loc activităţi de deservire 
alimentaţie publică. Locurile, unde afluxul 
de cetăţeni a fost considerabil, au fost : 
Hipodromul Ploiești cu prilejul Târgului de 
Primăvară şi Festivalului Toamnei; Halele 
Centrale cu ocazia Târgului de Toamnă; 
Parc ”Nichita Stănescu” şi Parc Prefectură. 

Poliţiştii locali din cadrul instituţiei au 
fost, de asemenea prezenți şi cu prilejul 
unor manifestări comemorative, religioase, 
de sărbatorire a naşterii unor personalităţi 
ori de sărbătorire a unor evenimente 
precum :  

 Festivalul “Ploieşti, Te Iubesc!”; 
Sfinţirea aşezământului social din 
cadrul Bisericii ”Sfinţii Petru și Pavel”; 
Ziua Europei; Ziua Eroilor; Ziua 
Drapelului; Ziua Imnului; 

 Sărbătorirea Zilei Naţionale a 
României - 1 Decembrie, prilej cu care 
Poliţia  
Locală a participat la defilare cu 
efective şi logistică; 

 Revelion 2012. 
 

Grupa Ecvestră 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru o bună desfăşurare a 
activităţilor specifice, Grupa Ecvestră 
desfăşoară zilnic un program de 
antrenament al cabalinelor, urmărindu-se 
totodată starea de sănătate a acestora, 
hrana, curăţenia şi întreţinerea 
harnaşamentului din dotare. 



 
 Grupa de Intervenție Rapidă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cursul anului 2011, Intervenţia Rapidă - formată din 10 
poliţiştii locali - şi-a desfăşurat activitatea în 2 grupe a câte 5 
agenţi, în ture de 12 ore între orele 18:00 şi 06:00, acest interval 
orar cuprinzând şi pregătirea tactică şi fizică. 

Activitatea desfășurată de grupa de intervenție pe parcursul 
anului trecut, a constat, în principal, în următoarele : 

 Asigurarea unui climat de ordine şi linişte publică, prin : 
 Însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primăriei Municipiului 

Ploiesti sau ai altor instituţii publice locale, cu ocazia diverselor 
acţiuni organizate pe raza municipiului Ploieşti. 
 Desfăşurarea de acţiuni comune cu Poliţia Română, în 

scopul depistării persoanelor care săvârşesc fapte antisociale, se 
sustrag urmăririi penale sau executării pedepselor.  

 Deplasarea la locurile unde au avut loc scandaluri 
manifestate cu acte de violenţă, care au pus în pericol integritatea 
poliţiştilor locali din cadrul  Serviciului de Ordine Publică şi a 
persoanelor . 

 Acţionarea împreună cu Jandarmeria şi Poliţia Română cu 
ocazia manifestărilor cultural artistice și sportive, adunărilor publice 
sau cu prilejul altor evenimente, unde grupa de intervenție a facut 
parte din dispozitivul de asigurare a ordinii și liniștii publice. 

 La festivitățile prijeluite de Ziua Națională a României, 
polițiștii locali din cadrul Grupei de Intervenție Rapidă au participat 
la defilare și au prezentat mijloacele din dotare, armamentul și 
muniția, precum și tactici specifice de intervenție. 

 Pe parcursul anului 2011, poliţiştii locali din cadrul grupei de 
intervenţie au efectuat pregătirea specifică şi tactică prin 
antrenamente desfăşurate la Baza Sportivă Vega Ploieşti, Parcul 
Tineretului, precum și la sediul Poliţiei Locale Ploieşti. 
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   Municipalitatea ploiesteană este tot 
mai prezentă în organizarea de acțiuni 
educative alături de partenerii de tradiție: 
Inspectoratul  Școlar Județean, Palaltul 
Copiilor, Ministerul Educației și Cercetării 
etc. Astfel, putem aminti: 

- „Eurodance” - Organizarea, 
împreună cu Palatul Copiilor, a ediţiei 2011 
a Festivalului Internaţional de Artă 
Coregrafică.  Premiile acestei ediţii, în 
valoare de 8000 lei, au fost acordate, în 
totalitate, de către Primăria Municipiului 
Ploieşti.  

- „Copilăria inundă bătrânul 
bulevard” – amplă acţiune, dedicată Zilei 
Copilului, la care participă formaţiile de dans 
tematic, pregătite sub îndrumarea prof. 
Marilena Eftimie. Copiii participanţi au fost 
recompensaţi cu premii în valoare de 2000 
lei. 

- Festivalul Teatrelor de Revistă 
pentru Copii  - ediţia 2011 a fost găzduită, 
şi de această dată, de oraşul Buşteni. 
Premiile au fost acordate de către Primăria 
Municipiului Ploieşti. (5000 lei) 

- Săptămâna de Excelenţă pentru 
Elevi  

 premiere elevi, câştigători ai fazelor 
naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor 
şcolare, pe discipline de învăţământ, 
desfăşurate sub egida Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării, precum şi a profesorilor care i-
au pregătit. Suma oferită premianţilor a fost 
de 25000 lei pentru elevi şi 20000 lei pentru 
profesori. 

 

 organizarea târgului de oferte 
educaţionale. 

 prezentarea spectacolului „Colivia 
cu iluzii”, campanie neconvenţională 
împotriva consumului de plante 
etnobotanice şi a substanţelor 
halucinogene. 

 organizarea, împreună cu voluntari 
ai ONG-urilor prahovene şi cu membrii 
Consiliului Local al Tinerilor a unei cafenele 
publice, în care s-a promovat voluntariatul 
prahovean şi cetăţenia activă. 

 organizarea, împreună cu Comitetul 
Olimpic Român şi GDF Suez a Caravanei 
olimpice, amplă manifestare sportivă care a 
reunit peste 1000 elevi ploieşteni, în 
întreceri de atletism, baschet, judo, tenis de 
masă, gimnastică ritmică şi artistică, etc. 
Elevilor ploieşteni li s-au alăturat în 
competiţii Violeta Beclea, Doina Melinte, 
Corina Ungureanu, Otilia Bădescu, Ana 
Maria Tămârjan. 
 

Participarea Tinerilor la 
Administraţia Locală (Consiliul Local al 
Copiilor şi Tinerilor) a fost consolidată 
prin îndrumare şi susţinere organizatorică 
şi financiară în derularea proiectelor 
asumate de membrii acestei organizaţii: 
o Mobilizarea colegilor din unităţile de 
învăţământ ploieştean la activităţile 
dedicate Zilelor Ploieştiului Cultural. 
o Participare la Reuniunea Naţională 
a Consiliilor Tinerilor din România, sub 
egida MASTERFORUM, desfăşurată la 
Râşnov, precum şi la regionala CLCT de la 
Focşani. 
 

o Implicare, alături de asociaţia 
studenţească AIESEC la proiectul 
intercultural „Simply Romania”, prin crearea 
unui brand de ţară, care a avut ca scop 
promovarea tradiţiilor şi valorilor culturale 
româneşti. 
o Participarea, alături de alte 
organizaţii non-guvernamentale, la 
Săptămâna Naţională a Voluntariatului, 
care a avut ca temă principală  drepturile 
civice ale tinerilor, accesul la informaţie şi 
folosirea acestora. 
o Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor 
s-a alăturat semenilor lor din întreaga ţară, 
în amplul proiect, cu impact naţional, 
„Let’s do it, Romania!”, care a avut drept 
obiectiv ecologizarea zonelor verzi şi a 
localităţilor din ţara noastră. 

 
o Iniţierea şi demararea ediţiei I a 
proiectului „Ploieştiul citeşte! Lecturi 
urbane ”, prin care s-a dorit încurajarea 
lecturii în spaţiile publice şi crearea unui 
model în rândul tinerei generaţii. 
o Organizarea, împreună cu 
organizaţia „4 Young”, a proiectului 
finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul „Tineret în aciune”, 
implementat în România de Agenţia de 
Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale, cu 
participarea tinerilor din Malta, Serbia, 
Polonia, Macedonia şi România. 



 
 
 Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor este membru al 

Master Forum Bucuresti – organizatie non-guvernamentala, creata 
in anul 1992, in scopul promovarii si  sustinerii participarii tinerilor la 
viata comunitatii in care locuiesc. Sub coordonarea Master Forum 
s-a dezvoltat Proiectul PAL-TIN (Participarea Tinerilor la 
Administrarea Locala) a carei principală misiune este cea de 
promovare a politicilor de tineret si de mobilizare a tinerilor in 
vederea initierii si dezvoltarii de proiecte, in parteneriat cu 
administratia locala. 

 
 
Reunind, in principal, elevi de la colegiile nationale 

“I.L.Caragiale” si “Mihai Viteazul”, in Ploiesti isi  deruleaza 
activitatea, ca o forma de educatie alternativa, doua cluburi de 
debate: ARGO ( Asociatia Romana de Gandire si Oratorie)  si 
AES (Asociatia de Educatie Sociala).  Scopul acestor organizatii 
non-guvernamentale este acela de a forma tineri in spirit 
democratic, de dezvoltare a abilitatilor de comunicare, de analiza a 
informatiei si de argumentare, promovare a performantei si 
orientare profesionala. Metodele utilizate pentru atingerea acestor 
obiective sunt dezbaterea (ca exercitiu de retorica si gandire 
critica), simularea unor procese decizionale specifice 
mecanismelor democratice, voluntariatul in cadrul unor evenimente 
locale (protejarea mediului) cat si internationale . 

În anul 2011, lotul naţional al României (patru din cei cinci 
componenţi sunt elevi ai Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”) a 
participat la competiţia internaţională din Scoţia, unde a obţinut titlul 
de cea mai bună echipă vorbitoare de limbă engleză.  

Tot în scopul consolidării componentei educaţionale, 
administraţia ploiesteană a dezvoltat relaţia cu unităţile de 
învăţământ prin participarea elevilor şi cadrelor didcatice la 
acţiunile culturale organizate de primărie, pe de o parte, şi pe de 
altă parte, prin desemnarea reprezentanţilor municipalităţii în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, precum şi 
prin susţinerea proiectelor europene. 

In anul 2011 Primaria municipiului Ploiesti a organizat mai 
multe evenimente in spiritul pretuirii valorilor care apartin 
patrimoniului cultural local si national. 

 Festivalul Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu”, 
ediţia a XXIII-a 

 Saloanele de Primăvară şi Toamnă  ale Uniunii Artiştilor 
Plastici - premierea celei mai bune lucrări în rândul artiştilor plastici 
ploieşteni (evenimente organizate în parteneriat cu Muzeul 
Judeţean de Artă „Ion Ionescu Quintus” Ploieşti), precum şi 
atribuirea Premiului Primăriei Ploieşti în cadrul Bienalei de gravură 
„Iosif Iser”. 

 Organizarea, împreună cu fundaţia „Marţian Negrea” a 
celei de a XII-a ediţii a concursului naţional de interpretare, pe 
cinci secţiuni – pian, canto, clarinet şi harpă, adresat tinerilor 
cu vârste cuprinse între 6 şi 30 de ani. Premiile Primăriei Ploieşti, 
în valoare de 8000 lei, au avut ca scop încurajarea tinerelor 
talente, precum şi promovarea creaţiei compozitorului ploieştean 
marţian Negrea. 

                                                                                                                                       



 
  Premierea câştigătorilor Concursului Internaţional de 

Interpretare Muzicii Clasice „Paul Constantinescu” (vioară, pian, 
flaut, violoncel, canto). 

 Organizarea în holul mare al Primăriei a expoziţiei de icoane 
pe sticlă, având ca autori elevii Liceului de Artă „Carmen Sylva” 
Ploieşti şi premierea celor mai bune lucrări cu suma de 3000 lei.                                    

 Evocări la busturile următoarelor personalităţi:  Mihai 
Eminescu, Ion Luca Caragiale, Nichita Stănescu, Nicolae Iorga, 
Toma Caragiu, Paul Constantinescu, Toma T. Socolescu. 

 Paticiparea, la invitaţia Academiei Române, la sesiunea 
omagială dedicată Centenarului Emil Cioran. 
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   In anul 2011 Primaria 
municipiului Ploiesti a organizat 
mai multe evenimente in spiritul 
pretuirii valorilor care apartin 
patrimoniului cultural local si 
national. 

In perioada 2 – 6 decembrie 
Sectia Drama a  Teatrului Toma 
Caragiu a participat la un turneu 
de trei reprezentții cu spectacolul 
Take, Ianke și Cadâr, regia Lucian 
Sabados, în Germania la invitația 
Fundației Culturale Alexandru Ioan 
Cuza din Heidelberg. Cele trei 
reprezentații s-au desfășurat în 
orașele Frankfurt, Stuttgart și 
Munchen.  

 
Momentele de vârf ale 

capitolului schimburi culturale 
internaționale l-au constituit cea de 
a șasea ediție a Festivalului de 
jazz Ploiești Hot Jazz Summit, 
prin participarea în cele trei zile a 
unor trupe de top din Austria, 
Belgia, Franța, SUA, Portugalia, 
Polonia și Cehia precum si  
spectacolul susținut pe scena 
ploieștenă de Ansamblul Național 
de cântece și dansuri tradiționale 
din Turkmeninstan, organizat de 
Primăria Municipiului Ploiești și 
Ambasada Turkmenistan la 
București. 

Incepand din luna august 2011, repetitiile si 
concertele Filarmonicii “Paul Costantinescu” au loc in Sala de 
concerte “Ion Baciu” din str. Anton Pann, nr.5, deoarece 
lucrarile de consolidare  si modernizare s-au finalizat, spre 
marea bucurie a tuturor. 

      Avand in vedere destinatia speciala a acestei cladiri, 
modernizarea salii de concerte a Filarmonicii « Paul 
Constantinescu » a constat in : 
- marirea volumului salii si conformarea lui, astfel incat sa se 
realizeze o ameliorare a sonorizarii si a perceperii 
spectacolului scenic 
- realizarea unui plafon pentru sala si scena in conformitate 
cu solutiile de sonorizare stabilite 
- executarea unor finisaje speciale solicitate prin studiul de 
acustica, ce au constat in realizarea placajelor de piatra la 
pereti, a lambriurilor din lamele de lemn cu interspatii, 
acestea asigurand  timpii de reverberatie adecvati unor forme 
diverse de concerte si manifestari culturale.  
            Astfel, s-au asigurat 285 locuri intr-o sala de concerte 
moderna si echipata corespunzator functiunii. 
 
 

 

 

Pastrand traditia am 
organizat in luna mai „Zilele 
Orasului Ploiesti „- eveniment 
aniversar in cadrul caruia toti 
locuitorii orasului sarbatoresc si 
participa la activitati culturale si de 
divertisment. 

Impreuna cu institutiile de 
cultura locale, am optat pentru 
valorificarea mostenirii culturale a 
Ploiestiului. In speranta ca 
ploiestenii au  apreciat  
evenimentele pregatite pentru ei 
au fost invitati sa coboare în 
strada, sa se bucure  cu totii de 
Ploiestiul lui Caragiale, Nichita 
Stanescu, Toma Caragiu sau Paul 
Constantinescu.  

La organizarea 
evenimentului au contribuit 
institutiile culturale locale: Casa de 
Cultura „I. L. Caragiale”, Teatrul 
„Toma Caragiu”, Filarmonica „Paul 
Constantinescu”, Casa de Cultura 
a Sindicatelor, Casa de Cultura a 
Studentilor, Palatul Copiilor si 
ansambluri ploiestene de dans si 
cântec. Reprezentatiile artistilor au 
avut loc pe Scena Mare din fata 
Palatului Culturii, Scena de pe 
Bulevardul Castanilor, Scena de la 
Sala Sporturilor Olimpia, scenele  
de cartier. 



 
 
 
  Târg de carte, serata Atitudini, expoziţie de picturi, 

Workshop IKEBANA, Workshop de artă plastică, program de 
muzică şi dans, animaţie; 

 Teatrul Toma Caragiu a participat  cu toate cele trei Secţii 
(spectacol de papusi, spectacol de revista, spectacol de drama) 

  Orchestra simfonica a Filarmonicii „Paul Constantinescu” a 
sustinut doua concerte speciale: 

- concert  in aer liber (esplanada Palatul Culturii), in 
data de 25 Mai, dirijat de maestrul Ilarion Ionescu 
Galati – concert ce s-a bucurat de un real succes, 

- concert special sustinut la inchiderea Zilelor 
Ploiestiului, Cupa ”Ploiesti” - concursuri de 
biciclete, trotinete, triciclete. 

 Cupa „Ploiesti” – concurs de biciclete, trotinete, triciclete 

 ”Planeta copiilor” – program de muzică şi dans, animaţie. 

 ”Copilaria inunda Batranul Bulevard”, editia a XVI-a. 
Spectacol cu si pentru copii. Coordonator: prof. Marilena Eftimie 

 Concerte                                                                                    

Totodata, s-au  organizat Festivalul Martisorului, 
Saptamana de Excelenta pentru Elevi, Ziua Internationala a 
Persoanelor Varstnice, Ziua Internationala a Profesorilor.  

Festivalul international de muzica folk, „Festivalul 
Castanilor” (editia a XII-a)- In memoriam Gabi Dobre, a atras ani 
de-a randul talente noi dar si valori ale genului folk. 

In luna decembrie, pentru cei mici, s-au organizat festivitati 
specifice cu ocazia Sf. Nicolae, “Ghetuta cu cadouri” si un 
spectacol de colinde pentru Craciun „E vremea colindelor ”. 

 
 

 
 

 



 
 GOLDEN CARPATHIAN PLOIEŞTI EUROPEAN FILM & FAIR a 

fost primul targ romanesc dedicat industriei cinematografice 
organizat în Romania de Primaria Municipiului Ploieşti, Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului National, Centrul National al 
Cinematografiei, RADEF Romania Film şi Asociatia pentru 
Integrare Culturala Europeana. 

Ploieștenii s-au putut întâlni cu Goran Bregovic, Felicia Filip, 
Dan Chișu sau Emil Hossu, câțiva dintre invitații la prima ediție a 
unui târg românesc dedicat industriei cinematografice. 

„Golden Carpathian Ploiești European Film & Fair” este 
primul eveniment cinematografic organizat în România, care, pe 
lângă festivalul de film destinat Europei de Est conține și o 
componentă de târg de film care să vină în sprijinul producătorilor 
români.  

Ploieștenii au avut doar de câștigat dintr-un eveniment de 
asemenea anvergură. În primul rând, lucrările de modernizare ale 
Cinematografului „Patria” au fost inaugurate cu această ocazie. 
Noua sală a găzduit proiecțiile de film din competiția oficială 
destinată filmelor est-europene.  

În serile festivalului, ploieștenii au putut viziona gratuit, în 
parcul din fața Palatului Administrativ, pe un ecran imens, trei 
proiecții românești recente. Este vorba despre «Nuntă în 
Basarabia», în regia lui Nap Toader, «Bună! Ce faci?», a lui 
Alexandru Mafter și «Ursul», în regia lui Dan Chișu. În seara de 
închidere, au fost și două concerte extraordinare, Felicia Filip și 
Goran Bregovic, acesta din urmă în aer liber.  

A doua componentă a festivalului a vizat târgul de film. 
Organizatorii si-au propus ca, în cadrul acestui eveniment inedit, 
regizorii, producătorii, distribuitorii și alți reprezentanți ai industriei 
filmului est-european și din Asia Mijlocie să se întâlnească într-o 
atmosferă profesionistă, să-și prezinte filmele, să vândă sau să 
achiziționeze drepturi de difuzare sau producții, ori să-și 
găsească coproducători pentru viitoare producții, la fel ca la 
târgurile organizate la Cannes.  

 
 

  

                                       
 
 

 



  

6.
Sp

or
t ș

i a
gr

em
en

t  

 
 
 
 



 
 Clubul Sportiv Municipal Ploieşti a fost înfiinţat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 108 din 31 
august 2004, este persoana juridică de drept public organizat sub 
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, ca serviciu 
public de interes local privind promovarea şi susţinerea sportului de 
performanţă, încurajarea sportului de masă în municipiul Ploieşti şi 
administrarea bazelor sportive şi de agrement. 
 În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 257/11.08.2010, 
obiectul de activitate al Clubului Sportiv Muncipal Ploieşti s-a 
modificat şi s-a completat cu următoarele activităţi: 
                             - activităţi ale bazelor sportive; 
                             - activităţi ale centrelor de fitness; 
                             - alte activităţi sportive; 
                             - bâlciuri şi parcuri de distracţii; 
                             - alte activităţi recreative şi distractive. 
Sala de sport „ Leonard Doroftei ” 

În sala de sport ,, Leonard Doroftei ” au avut loc pe tot 
parcursul anului antrenamente şi competiţii sportive conform 
programărilor făcute în funcţie de orarul sălii. 

Pe parcursul anului au avut loc modernizări la sala de 
sport în interior şi în exterior. La nivelul vestiarelor s-au înlocuit 
duşurile defecte din cabine, s-au dotat cu mobilier specific – 
băncuţe şi cuiere, iar în exterior s-a zugrăvit toată sala şi s-a 
schimbat gresia de la intrările în sală. De asemenea, s-au schimbat 
filtrele de la instalaţia de ventilaţie şi s-au făcut lucrări de reparaţii 
la acoperiş, toate acestea pentru a asigura un climat corespunzător 
pentru desfăşurarea activităţilor sportive în condiţii cât mai bune. 

 
 

Baza sportivă „ Vega ” 
 

  Activitatea la Bazinul de înot „VEGA” a început în data de 
10 ianuarie 2011 şi s-a încheiat în 24 decembrie 2011, când s-a 
scos apa din bazin şi au început lucrările de igienizare. 

 
În vederea asigurării condiţiilor optime pentru 

desfăşurarea antrenamentelor s-a pus un accent deosebit pe 
menţinerea calităţii apei din piscină la parametrii optimi, stabiliţi de 
Direcţia de Sănătate Publică, pe menţinerea curăţeniei în bazin, 
vestiare, holuri şi grupuri sanitare. Controalele efectuate de 
inspectorii de la Direcţia de Sănătate Publică pe toată perioada 
anului au constatat că bazinul funcţionează în condiţii igienico-
sanitare corespunzătoare, stabilite de lege. Datorită impurităţilor 
care se depun prin tratarea apei s-a dotat baza cu un aspirator 
pentru curăţarea periodică a fundului bazinului, operaţiune 
efectuată săptămânal, în mod curent duminica, după încheierea 
activităţii sportive în bazin. 

 
Pentru îmbunătăţirea temperaturii la bazin s-au montat 6 

uşi din termopan la intrarea în vestiare şi la grupurile sanitare. 
 
S-a redus umiditatea în bazin prin cumpărarea a două 

dezumidificatoare cu o putere de 350 m3/h. 
 



 
 Baza sportivă „ Ilie Oană ” 

Stadionul ploiestean a fost construit de municipalitatea în 
perioada anilor 1934-1937. Edificiul sportiv cuprindea pe atunci o 
tribuna din beton armat cu o capacitate de 5000 de locuri (tribuna I) 
si o tribuna din lemn (pe locul actualei tribune a doua) pentru circa 
3500 de persoane. Al doilea grup de constructii il forma pavilionul 
acoperit care cuprindea o sala de gimnastica, sala de tir si sala de 
popice. In numai trei luni ale verii anului 1955 s-au construit 
peluzele si tribuna a II-a din beton armat.  

Stadionul a ajuns la o capacitate de 18.000 locuri. In jurul 
anului 1980 stadionului i-au mai fost adaugate locuri in partea 
dintre tribuna a II-a si gardul de protectie. Din cauza degradarii 
costructiei, care punea in pericol viata suporterilor, in luna 
decembrie a anului 2009  s-au început lucrarile de dezafectare  
stadionul  fiind demolat complet în anul 2010. 

Pentru atingerea  acestui obiectiv au fost necesare lucrări 
de refacere a bazei sportive, asigurand  conditiile optime pentru 
disputarea  meciurilor în competiţiile naţionale si internationale la 
nivel de club, care sa ofere spectatorilor, precum si reprezentanţilor 
presei si mijloacelor media, conditii si dotari sigure si confortabile. 
Astfel au fost modernizate zonele rezervate spectatorilor, iluminat, 
vestiare, facilităţi pentru arbitrii, prevederea facilităţilor pentru 
mass-media, tribuna presei, comentatori radio-tv etc., instalatia de 
monitorizare a spectatorilor, parcări, terenuri de antrenament, 
terenul de joc–modificarea suprafeţelor, modernizarea şi  
echiparea acestuia, căi de acces exterior, parcări etc., terenuri  de 
antrenament, instalaţii de telefonie şi internet, iluminatul de 
siguranţă, instalaţii de curenţi slabi. A fost imbunatatita calitatea 
suprafetei de joc si a  gazonului, prin construirea unui sistem de 
degivrare a acestuia, astfel incat au fost creeate conditii optime de 
joc si pe timp friguros. 
 
 

  Reabilitarea stadionului a fost facuta astfel incat lucrarile 
executate să aibă drept finalitate încadrarea constructiei  

si a dotarilor aferente în normele FIFA-UEFA, asigurandu-se un 
numar de 15.000 de locuri pentru spectatori. 

                    Valoarea investitiei a fost de 74.379.596,12 lei, din 
care 68.889.536,25 lei in anul 2011. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reconstructia Stadionului Ilie Oana sustinuta din bugetul 
local, in valoare de aproximativ 17 milioane de euro, reprezinta cea 
mai mare investitie realizata in ultimii ani. 

Stadionul are o capacitate de 15097 de locuri pentru 
spectatori de toate categoriile (12 701 locuri pentru spectatorii 
locali, 741 locuri pentru spectatorii oaspeti, 1170  locuri pentru 
spectatorii VIP 1 la tribuna oficiala, sectoarele centrale, 354  locuri 
in loje, 36  locuri pentru persoane cu handicap locomotor si 
insotitorii acestora si  95 locuri pentru presa scrisa si TV). Toate 
locurile din tribune, inclusiv culoarele de circulatie se afla sub 
copertina stadionului care are o suprafata de 10 342mp. 



  In data de 23 septembrie 2011 a avut  loc redeschiderea 
Stadionului Ilie Oana.  

Spectacolul care a marcat  acest eveniment a inceput  cu 
intonarea Imnului Romaniei in interpretarea tenorului Vlad Mirita si 
a imnului echipei Petrolul in interpretarea solistului ploiestean 
George Nicolescu.Momentul solemn a fost urmat de fluierul de 
inceput al meciului olds-boys Gold Romania vs Gold Petrolul 
Ploiesti, in care au evoluat  glorii ale fotbalului romanesc 
(Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Miodrag Belodedici) si 
ploiesteni reprazentanti ai generatiei 90-95. Meciul a fost urmat de 
un concert sustinut de tenorul Vlad Mirita acompaniat de orchestra 
condusa de Daniel Jinga si de un grandios spectacol de lasere 
(artificiile nefiind premise pe stadion).  

 

 

 

 
 

 

 
 



 
   

Baza sportivă sala „ Olimpia ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În cadrul Bazei Sportive Sala „Olimpia” Ploieşti activitatea 

este structurată astfel: 
   

→ Activitate sportivă - sportul de performanţă; 
- în sală, pe suprafaţa de joc cu dotările specifice celor trei 

ramuri sportive au avut loc meciuri şi antrenamente la baschet, 

volei şi handbal în perioada ianuarie – iunie 2011, apoi activitatea a 

fost oprită pentru realizarea lucrărilor de modernizare şi extindere a 

obiectivului Sala Sporturilor „Olimpia” Ploieşti. 

- în sala de forţă, pentru sportivii de performanţă, cu 

posibilitatea utilizării acesteia pentru Sportul pentru toţi, în cazul 

angajării unui instructor sportiv. 

 
 
 
 
 
 
 

 
→ Activitate sportivă - sportul pentru toţi; 

- în exterior, pe suprafaţa sintetică cu dotările necesare 

desfăşurării Sportului pentru toţi ( baschet, volei, tenis de câmp, 

fotbal tenis şi fotbal pe teren redus ); 

- în sala de forţă utilizată de sportivii însoţiţi de instructor 

sportiv. 

Activitatea sportivă - Sportul pentru toţi s-a realizat în baza 

programului săptămânal care s-a întocmit ţinându-se cont de 

programările permanente, de programele asociaţilor sportive de 

specialitate şi de alte competiţii aprobate de conducerea Clubului 

Sportiv Municipal. 

 
 



   
 
Complex „ HIPODROM ” 

 
Complexul Hipodrom are ca scop organizarea curselor de trap în vederea dezvoltării şi stabilirii capacităţii energetice a cailor de 

trap, în vederea selecţionării celor mai bune exemplare care pot contribui la îmbunătăţirea raselor de cai de trap. 

Ca obiectiv propus a fost menţinerea curselor publice pe Hipodromul Ploieşti.  

S-au realizat până la sfârşitul anului 2011 un număr de 50 reuniuni (fără pariuri), începând cu data de 16.01.2011. 

In anul 2011 s-a organizat Derby-ului de trap 

Pentru a putea organiza concursurile de trap pe Hipodromul Ploieşti au fost necesare următoarele operaţiuni: 

- constituirea comisiei tehnice de concurs şi de apel a Hipodromului Ploieşti; 

- completarea cu nisip a pistei de alergări şi amenajarea acesteia; 

- omologarea pistei de alergare; 

- montarea stâlpilor de distanţă şi a picheţilor care delimitează zona de refugiu pe pista de alergare; 

- controlarea zilnică a funcţionalităţii pistei de alergare şi completarea picheţilor lipsă; 

- repararea grapei pentru nivelarea nisipului pe pistă; 

- editarea şi distribuirea către public a programului alergărilor de trap la fiecare cursă. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  În cadrul CSM Ploieşti sunt active următoarele secţii sportive: 

A.- secţia de handbal 

a) echipa de handbal masculin seniori 
Echipa de handbal masculin seniori fiinţează în cadrul secţiei de handbal din anul 2011 prin preluarea echipei de handbal 

masculin seniori a A.S. Club Sportiv Petrolul Teleajen Lukoil Ploieşti în baza HCL nr. 189 din 21.06.2011 şi înscrierea acesteia în Liga 
Naţională masculin sub numele de CSM Ploieşti.  

b) echipa de handbal feminin senioare 
În prima parte a anului 2011 echipa de handbal feminin senioare a participat în Campionatul Naţional Divizia „A”, în returul ediţiei 

de campionat 2010-2011, la finalul căreia s-a clasat pe primul loc în seria „A”, câştigând dreptul de a participa la turneul final de 
promovare în Liga Naţională feminin. 

Echipa CSM Ploieşti s-a clasat pe primul loc la turneul de promovare şi a obţinut dreptul de a activa în Liga Naţională feminin în 
campionatul 2011-2012. 

Pregătirile pentru sezonul 2011-2012 s-au reluat în luna iulie şi au constat în stagii de pregătire centralizată şi meciuri amicale. 
În prima parte a Ligii Naţionale feminin ediţia 2011-2012, echipa CSM s-a clasat la sfârşitul anului 2011 pe locul 6. 
c) echipa de handbal masculin juniori III  
Echipa de juniori III a fost infiinţată în cadrul secţiei de handbal a CSM Ploieşti prin HCL nr. 275 din 31.08.2011. 
Echipa este în scrisă în seria „E” a Campionatul Naţional de Juniori organizat de Federaţia Romană de Handbal. 
Antrenamentele specifice şi pregătirea fizică a handbaliştilor echipei se desfăşoară în sala de sport „Leonard Doroftei”. 
Echipa CSM a participat la 2 turnee oficiale, în perioada 25-27.11.2011 la Sfântu Gheorghe şi în perioada 16-18.12.2011 la 

Odorheiul Secuiesc. 
d) echipe de handbal feminin junioare II, III şi IV şi minihandbal 
 

B.- secţia Sportul pentru toţi 

Secţia sportivă „ Sportul pentru toţi ” asigură participarea cetăţenilor Municipiului Ploieşti la acţiunile sportive de masă şi de 
selecţie pentru sportul de performanţă prin: 

- organizarea de acţiuni sportive pentru sănătate pentru toate categoriile de populaţie din Municipiul Ploieşti; 
- promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; 
- promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în sport; 
- elaborarea de proiecte sportive specifice activităţii Sportul pentru toţi; 
- desfăşurarea programelor sportive prioritare. 

Activităţile realizate de secţia Sportul pentru toţi în anul 2011: 
- Cupa „ Iepuraşului ”, organizată cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti în data de 19.04.2011 
- „Zilele Oraşului Ploieşti a constat în organizarea de către secţia Sportul pentru toţi de întreceri sportive 
- „ WEEK-END SPORT  
- Cupa „ Toamnei ”, organizată în data de 08.10.2011 
- Cupa „ 1 Decembrie “ 
- Cupa „ Moş Crăciun  
 
 

 



  C.- secţia de şah 

Secţia de şah are 48 de sportivi legitimaţi din care 46 sunt juniori, iar 9 şahişti sunt selecţionaţi la loturile naţionale. 
 

Nr. crt. Denumirea competiţiei Medalii obţinute 
AUR ARGINT BRONZ 

1 Campionatul Balcanic - 1 - 
2 Campionatul Naţional 6 8 9 
3 Turnee Internaţionale 4 2 1 
4 Turnee Naţionale 2 2 2 
5 Turnee Judeţene 2 4 4 

Total medalii - 47 14 17 16 
Participare la Campionatul European 
de Juniori la şah clasic de la Albena  

Realizare 50% 
 

 
D.- secţia de fotbal 

Secţia de fotbal şi-a desfăşurat activitatea prin Centrul de 
Copii şi juniori sub îndrumarea dl. prof. Manolache Tudor. 

Echipele au beneficiat de condiţii de pregătire foarte bune 
pe stadionul “Petrotrans”, la baza sportivă sala “Olimpia”, la Şcoala 
nr. 8 şi la sala de sport “Leonard Doroftei”.  

Programul săptămânal constă în şedinţe tehnice, studii, 
antrenamente şi vizionări de jocuri. 

La meciurile disputate în deplasare a fost asigurat 
permanent un mijloc de transport. 

Activitatea de pregătire a grupelor de copii şi juniori s-a 
desfăşurat conform programelor de antrenament, iar participarea 
la jocurile oficiale a fost stabilita atat  de antrenori, cat si de AJF 
Prahova. 

 

 
E - secţia de patinaj viteza pe gheaţă şi role 

Secţia de patinaj viteza pe gheaţă şi role a fost înfiinţată în 
structura sportivă a CSM Ploieşti în anul 2007 prin hotărâre a 
Consiliului Local al Municipiului Ploieşti şi a fost activată în luna 
august 2011 prin angajarea unui antrenor, profesorul Marius 
Băcilă. 

Antrenamentele patinatorilor secţiei s-au desfăşurat pe 
pista specială pentru role şi pe pista de atletism de la sala 
“Olimpia”, în Parcul Tineretului, pe piste de gheaţă şi patinoare din 
străinătate şi în sala de forţă. 

 
 

 



 
 F.- secţia de gimnastică ritmică 

In anul 2008 Clubul Sportiv Municipal a infiintat o sectie de 
gimnastica ritmica, in care au fost  inscrise 40 de gimnaste, 
participante la diverse competitii nationale. Grupa de avansaţi a 
secţiei de gimnastică ritmică numără în prezent 17 gimnaste , iar la 
începutul anului 2011 au fost legitimate 7 sportive aflate în 
pregătire pentru competiţiile programate pentru anul în curs. 

În anul 2011, secţia de gimnastică ritmică a reuşit să 
organizeze trei competiţii: 

- Cupa Primăverii – ediţia a III a, competiţie care a devenit 
internaţională pentru toate categoriile de vârstă; 

- Campionatul Naţional pentru Copii şi Juniori Mici; 
- Cupa „ Moş Crăciun ”. 
 
Gimnastele câştigătoare au primit cupe şi medalii din 

partea CSM Ploieşti, iar Primăria Municipiului Ploieşti a oferit 
câştigătoarelor la individual premii în bani. Toate gimnastele au 
fost recompensate cu materiale sportive din partea municipalităţii. 

Tot în luna mai, secţia de gimnastică ritmică a participat 
cu demonstraţii sportive la manifestările organizate cu ocazia 
Zilelor Oraşului Ploieşti. 

 
 

La invitaţia Clubului Sportiv „Olimpia 74” din Burgas, 
sportivele secţiei de gimnastică ritmică au participat în perioada 5 – 
7 august 2011 la Turneul Internaţional   „Marine Graces Cup”.  

La competiţie au participat 120 de gimnaste cu vârste 
cuprinse între 6 şi 16 ani reprezentând două cluburi din Rusia, câte 
unul din Bielorusia, Georgia, Ucraina şi România şi 11 cluburi din 
Bulgaria. 

Sportivele CSM au obţinut următoarele rezultate: 

- Denisa Alexandra Stoian – locul I şi medalia de aur – exerciţiul 
fără obiect; 
- Daria Ilinca – locul I şi medalia de aur – exerciţiul cu panglica; 
- Adriana Creţu – locul II şi medalia de argint - exerciţiul cu 
panglica; 
- Iulia Chirvasă – locul II şi medalia de argint – exerciţiul cu coarda; 
- Livia Harcan – locul III şi medalia de bronz – exerciţiul fără obiect. 

 
 

 
 

   



În luna iunie a fost organizat la sala „Leonard Doroftei” pentru a doua oară Campionatul 
naţional pe echipe, individual şi ansamblu pentru copii, în parteneriat cu Federaţia Română de 
Gimnastică Ritmică. 

La acest eveniment au participat 100 de gimnaste de la 13 cluburi din ţară, iar echipa 
CSM Ploieşti formată din Delia Gheorghe, Elena-Alina Gheorghe, Denisa Stoian, Cesima 
Nechifor, Iulia Chirvasă şi Livia Harcan a devenit vicecampionă naţională. 

 
 

 
 
 
 
 

 
G - secţia de karate tradiţional 

 
Secţia de karate 

tradiţional a fost înfiinţată in cadrul 
CSM Ploiesti prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului 
Ploieşti nr. 160 din 31.05.2011 şi 
este condusă de antenorul emerit 
Liviu Apostol. 

În perioada 16-18 
septembrie 2011, la numai o lună 
şi jumătate de la înfiinţarea secţiei, 
echipa CSM Ploieşti a participat la 
cea de-a 20- ediţie a Cupei 
României la Karate Tradiţional, 
desfăşurată în Sala Polivalenta a 
Complexului Sportiv Olimpic de la 
Izvorani. 

Antrenorul echipei a 
prezentat un lot de 11 sportivi, 
care au concurat la 34 de probe şi 
au cucetit medalii la 31 dintre ele, 
respectiv 19 locuri I, 7 locuri II şi 5 
locuri III. Toate aceste rezultate au 
clasat CSM Ploieşti pe primul loc, 
câştigând astfel Cupa României. 
 



 
 

Parcul Memorial 
„Constantin Stere” 

 
Un loc de relaxare și 

petrecere a timpului liber este 
Gradina Zoologica din cadrul 
complexului memorial 
„Constantin Stere”. În spiritul 
promovării unei educaţii active 
pentru protejarea mediului 
înconjurător şi conservarea biodiversităţii, a fost conceput, organizat şi realizat 
Planul educaţional al Grǎdinii Zoologice Ploieşti : 

 
 În perioada 22-25 august 2011, s-a desfǎşurat cea de-a patra ediţie a 

taberei de varǎ, organizatǎ de Administraţia Parcului Memorial 
“Constantin Stere” în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Prahova şi Şcoala Nicolae Bǎlcescu din Ploieşti.Fiecare zi a taberei a 
adus copiilor informaţii diverse despre biología speciilor din grǎdina 
zoologicǎ, ariile protejate din Judeţul Prahova, reciclarea deşeurilor, 
geologie, speciile de pǎsǎri din judeţ etc. De asemenea, elevii au fost 
iniţiaţi în tainele artei origami şi au descoperit împreunǎ cu 
reprezentanţii Asociaţiei de Orientare Sportivǎ Prahova, cum pot sǎ 
ducǎ o viaţǎ sǎnǎtoasǎ bucurându-se de frumuseţile naturii 
 

 evenimentele Ziua grǎdinilor zoologice - expoziţie de desene cu 
animǎluţe”.Acesta a încheiat proiectul “Grǎdina zoologicǎ-casa multor 
animale” , organizat în parteneriat cu Grǎdiniţa Bucov şi a constat în 
prezentarea desenelor realizate de micii “artişti”, dupǎ ce au fǎcut 
cunoştinţǎ cu locatarii grǎdinii zoologice Ploieşti. 
 

 Halloween la Zoo - in data de 28 octombrie, a fost organizata a  
doua editie a evenimentului impreuna cu Liceul Alexandru Ioan Cuza si 
Scoala Nicolae Balcescu. 
 
Valentine’s Day-Dansul lebedelor,  
 

 
 



  
  Activitati educationale au fost planificate impreuna cu diversi parteneri – Agentia pentru Protectia Mediului, Societatea Ornitologica 
Romana in judetul Prahova, iar activitatile educationale neplanificate au fost realizate impreuna cu diverse institutii de invatamant din 
tara care viziteaza Gradina Zoologica. 
Activitatile educationale au  cuprins prezentari, workshopuri, observatii in natura. 

Temele  abordate au fost : 
-Biologia speciilor din colectia gradinii zoologice Ploiesti 

-Rolul gradinilor zoologice: educatie, cercetare, conservare 

-Principalele cauze ce determina disparitia speciilor 

de animale 

-Enrichmentul 

-Protectia naturii 

-Pasarile din Parcul “Constantin Stere” 

-2011 -Anul International al Padurilor 

-Legislatia referitoare la gradinile zoologice 
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 Ploiestiul este intr-o continua dezvoltare economica si 
sociala. Astfel, ca municipalitatea a incercat sa dezvolte politici de 
mediu urmand sever principiul proclamat in cadrul “Declaratiei de la 
Rio” (pct.3), semnata de majoritatea statelor lumii, printre care si 
Romania. 
 
 Conform principiului 3 al Declaratiei privind mediul 
inconjurator si dezvoltarea, “dreptul la dezvoltare trebuie realizat 
astfel incat sa satisfaca echitabil nevoile privind dezvoltarea si 
mediul inconjurator ale generatiilor prezente si viitoare”. 
 Problema cheie a dezvoltarii durabile o constituie 
reconcilierea intre doua aspiratii umane: necesitatea continuarii 
dezvoltarii economice si sociale, dar si protectia si imbunatatirea 
starii mediului, ca singura cale pentru bunastarea atat a generatiilor 
prezente, cat si a celor viitoare. 
 
 In acest sens, s-a acordat o atentie deosebita starii de 
salubritate a Paraului Dambu, in vederea prevenirii unor eventuale 
inundatii cauzate de cresterea debitelor, in cazul precipitatiilor 
abundente, deseurile acumulate putand sa obstructioneze cursul 
pe albia paraului.  
 

Astfel, s-a acţionat cu personal şi motoutilaje pentru 
defrişarea vegetaţiei spontane şi igienizarea albiei părâului 
Dâmbu pe distanţa cuprinsă între Cartier Pólux – Pod Obor; s-a 
acordat o atenţie deosebită stării de salubritate a acestui pârâu, în 
vederea prevenirii unor eventuale inundaţii cauzate de creşterea 
debitelor, în cazul precipitaţiilor abundente, deşeurile acumulate 
putând să obstrucţioneze cursul pe albia pârâului. 
 

 
 

In spiritul constientizarii si responsabilizarii populatiei privind 
protectia mediului au fost pregătite si distribuite materialele 
informative, pliante şi chestionare care au facut obiectul 
campaniilor de educare si inforamare dedicate: 

 Zilei Mondiale a Apei -  22 martie;  
 Zilei Mondiale a Pământului  - 22 aprilie; 
 Zilei Mondiale a Mediului  - 5 iunie; 
 Zilei Mondiale pentru combaterea desertificarii - 17 iunie; 
 campaniilor de popularizare a colectarii selective a 

deseurilor de echipamente electrice şi electronice; 

 Primăria municipiului Ploieşti  s-a alăturat inițiativei 
organizaţiei World Wide Fund for Nature, la evenimentul „Ora 
Pământului” (Earth Hour). Acţiunea a avut loc în data de 26 
martie 2011, iar între orele 20.30 şi 21.30 iluminatul tuturor 
clădirilor publice aflate în patrimoniul municipalităţii a fost oprit. Prin 
această acțiune se încearcă promovarea unei atitudini 
responsabile față de consumul de energie în sensul reducerii 
acestuia, municipalitatea încercând să antreneze cât mai multe 
persoane fizice și juridice în această inițiativă. 

 

 

 

 

 

 Prin serviciile de specialitate administrația ploieșteană a 
organizat în cursul anului 2011 o serie de evenimente  si actiuni a 
caror tematica a fost protectia mediului: 

 Simpozionul “Tinerii ecologisti in slujba mediului” ;  
 Simpozionul « Consum versus biodiversitate » cu ocazia Zilei 

Mondiale a Mediului- 5 iunie ;  
 18 martie -  "Luna padurii 15 martie - 15 aprilie" in contextul in 

care anul 2011 a fost declarat Anul International al Padurilor, 
avand ca mesaj "Sărbătorirea Pădurilor pentru Oameni"! Scoala Sf 
Vasile si ratsp.ro si facebook. 
 



 22 martie  - Ziua Mondială a Apei - SCOALA DE ARTE SI 
MESERII "TOMA CARAGIU" PLOIESTI - ratsp.ro si facebook. 

 26 martie -  Ora pământului - Stingerea luminilor in institutii 
publice si, voluntar, in locuinte particulare, in intervalul orar 20.30 - 
21.30 In centrul orasului facut poze - stins lumina pe arterele 
principale postat si pe facebook. 

 Tombola "Protejeaza natura" - 30 martie 2010 La Mall 
Winnmarkt facebook 

  1-2 aprilie- Marea Debarasare la Ploiesti – 1 Colectare 
stradala - ratsp.ro si facebook 

  11-15 aprilie - Saptamana europeana a energiei durabile 
Informaţie pe pliantul Ziua Pamantului si ratsp.ro si facebook 

  22 aprilie - Ziua Pământului Pliant + info eveniment creat si 
ratsp.ro si facebook               

 
 10 mai - Ziua Păsărilor şi Arborilor Scoala SAM – Seminar si 

facebook 
  11 mai - Anului International al Padurilor – 2011 – online  On 

line pe facebook 
 22 mai - Ziua Internaţională a Diversităţii Biologice On line + 

concurs CCR 
 16.05.2011 - 05.06.2011  Concurs DEEE  
  3-4 iunie 2011  Marea Debarsare editia a II-a Colectare 

stradala 
  3 iunie - Casa Verde – on line facebook 
 5 iunie -  Ziua Mondiala a Mediului – “Consum vs. 

Biodiversitate“– organizat de RASP invitati: Inspectoratul Scolar, 
Liceului de Arta “Carmen Silva”, Asociatia EcoTerra, Fundatia 
Oamenilor de Stiinta. >200 participanţi 

 08 iunie - Ziua Mondială a Oceanelor  on line facebook 
 17 iunie - Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării 

Pliant + on line facebook 
 29 iunie - Ziua Dunării on line facebook 
  8 iulie - Ziua transportului public on line facebook 

 11 iulie -  Casa Verde  on line facebook 
  9 -10  septembrie - „Marea Debarasare 2011 - editia 

septembrie” 
 19 septembrie – Tombola Protejeaza Natura  
 24 septembrie – Let’s do it Romania 2011        

 
 Ziua Internaţională a Stratului de Ozon - 16 septembrie 2011 

Săptămâna Mobilităţii Europene - 16-22 septembrie 2011 
"Mobilitate Alternativă" – sala de 200 PMP –  seminar Serviciul 
Proiecte cu Finantare Internationala - Primaria Municipiului 
Ploiesti.Invitati: Colegiul National Jean Monnet Ploiesti,  Grupul 
Scolar de Transporturi Ploiesti 

 8 noiembrie 2011 - Ziua Internationala a Zonelor Urbane – 
seminar 

                   
 11.11.11 onedayonearth  - on line facebook 
 16 si 17 decembrie 2011, Marea Debarasare – colectare 

stradala DEEE 
 Tombola Protejeaza Natura 19.12.2011. — la Winmarkt 

Omnia.  
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Municipalitatea ploieșteană a desfășurat în anul 2011 o intensă activitate privind 
reprezentarea orașului nostru la diferite acțiuni organizate în țară sau peste hotare. 

 Au fost desfășurate manifestări specifice pentru sărbătorirea datelor importante din istoria 

noastră națională: 

- 24 Ianuarie  - Unirea Principatelor Române,  

- 9 Mai – Ziua Independenței de Stat a României,  Ziua Europei și Ziua Victoriei Coaliției 

Națiunilor Unite în cel de-al II-lea Razboi Mondial,  

- 26 Iunie – Ziua Drapelului Național, 

- 29 Iulie  - Ziua Imnului Național, 

- 25 Octombrie – Ziua Armatei, 

- 1 Decembrie – Ziua Națională a României. 

 

  În spiritul bunei colaborări dintre România și Bulgaria, în data de 03.03.2011, orașul nostru a 
sarbătorit Ziua Națională a Republicii Bulgaria alături de ambasadorul acestei țări. Au fost depuse 
coroane de flori la Monumentul Vânătorilor de la Gara de Sud.  

Un moment special a fost spectacolul susținut pe scena ploieștenă de Ansamblul Național 
de Cântece și Dansuri Tradiționale din Turkmeninstan, organizat de Primăria Municipiului Ploiești și 
Ambasada Turkmenistan la București. 

Primaria Municipiului Ploiesti, alaturi de Comenduirea Garnizoanei Ploiesti si Asociatia 
Nationala a Veteranilor de Razboi – Filiala Prahova au organizat  in ziua de 29.04.2011, Ceremonia 
militara si religioasa prilejuita de sarbatorirea „Zilei Veteranilor de Razboi”, eveniment ce a avut loc 
la Monumentul Eroilor din „Cimitirul Bolovani”. 

 

 

 

 
 



 
 
  

Primarul municipiului Ploieşti, Andrei Volosevici şi Ministrul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea au semnat in data 
de 11 iulie  2011 contractele de finanţare şi execuţie pentru 
obiectivele “Reabilitarea /Modernizarea şi Echiparea specifică a 
Centrului de primire în regim de urgenţă CIREŞARII–Ploieşti” 
şi respectiv,“Schimbare destinaţie din cazarmă în Cămin de 
Bătrâni - strada Cosminelor”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În perioada 10 - 11 noiembrie 2011 s-au  desfasurat  la 
Ploiesti, lucrarile Comitetului Director si ale Adunarii Generale ale 
Asociatiei Municipiilor din România (AMR).  

La reuniune au fost prezenti primari ai municipiilor din România, 
reprezentanti ai Parlamentului, Guvernului, precum si parteneri si 
colaboratori ai asociatiei.  

 

              
      Printre invitati amintim pe: Ministrul Administratiei si Internelor, 
Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministrul Afacerilor 
Europene, Dna. Mercedes BRESSO - Presedintele Comitetului 
Regiunilor, Dl. François ZARAGOZA - Consilier special al 
Presedintelui Consiliului European al Municipalitatilor si Regiunilor 
– Sectiunea franceza.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe agenda Adunarii Generale au figurat  urmatoarele 
subiecte:  

• Dezbatere pe tema "viitorul politicii de coeziune, bugetul 
multianual al UE pentru perioada 2014-2020 si parteneriatul 
cu autoritatile locale"  

• Stadiul procesului de descentralizare în domeniile prioritare 
la nivelul administratiei publice locale (APL)  

• Proiectul de modificare si completare a unor acte normative 
în vederea reorganizarii Politiei Locale  
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În anul 2011, au fost publicate pe pagina de Internet a primăriei 555 de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, 28 

de dispoziţii ale primarului pentru convocarea şedinţelor de Consiliu Local al Municipiului Ploieşti, dintre care 14 pentru şedinţe ordinare 

şi 14 pentru şedinţe extraordinare şi 3 dispoziţii de revocare a unora dintre aceste convocări. De asemenea, au fost publicate şi  cele 25 

de procese-verbale ale şedinţelor de consiliu local. Proiectele hotărârilor de consiliu au fost postate la secţiunea „Materiale şedinţă CL” 

de pe pagina de Internet a primăriei. Totodată, au fost publicate pe site-ul instituţiei, în afară de cele 31 de dispoziţii ale primarului 

pentru convocarea, respectiv revocarea convocării Consiliului Local Ploieşti şi alte 13 dispoziţii ale primarului municipiului Ploieşti, 

dispoziţii care sunt de interes public. 

 

Pe parcursul anului 2011, s-a primit o singură solicitare de transmitere a proiectelor de acte normative supuse aprobării 

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, din partea Alianţei pentru Drepturilor Omului din România. În luna decembrie 2011,  tot din 

partea Alianţei pentru Drepturilor Omului din România, ne-a parvenit solicitarea privitoare la organizarea unei dezbateri publice având 

ca subiect „Proiectul de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi canalizare în municipiul Ploieşti”. Această dezbatere a fost 

organizată şi s-a desfăşurat în data de 17.01.2012 la Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti. 

 

Toate şedinţele Consiliului Local desfăşurate pe parcursul anului 2011, au fost publice, accesul persoanelor nefiind niciodată 

restricţionat. La acestea au participat un număr de aproximativ 90 de persoane (persoane fizice, reprezentanţi ONG-uri sau din sectorul 

privat). 

 

 Pe parcursul anului 2011, Primăria Municipiului Ploieşti şi Consiliul Local al Municipiului Ploieşti nu au fost niciodată acţionate în 

justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003. 

 

 

 



          

            Potrivit dispoziţiilor art. 5, punctul 3 din Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, autorităţile 
locale au obligaţia de a întocmi  anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public.    

           Astfel, în cursul anului 2011, la Primăria Municipiului Ploieşti a fost înregistrat un număr de 105 solicitări făcute în baza Legii 
544/2001, după cum urmează: 
                                           - mass media -  53 solicitări;  
                                           - parlamentari de Prahova – 9 solicitări; 
                                           - organizaţii nonguvernamentale -  13 solicitări; 
                                           - persoane juridice  - 2 solicitări;  
                                           - societăţi comerciale – 2 solicitări; 
                                           - persoane fizice - 26 solicitări. 
 
          Domeniile de interes care au făcut obiectul solicitărilor transmise în baza Legii nr. 544/2001 sunt următoarele: 

-    utilizarea banilor publici (licitaţii, achiziţii publice, investiţii, contracte); 
-    informaţii cu privire la proiectele de investiţii planificate a se realiza, în cursul anului 2011,  prin finanţare europeană; 
-    informaţii cu privire la parteneriatele dintre Primăria Ploieşti şi diverse societăţi comerciale; 
- informaţii privind salariaţii Primăriei Ploieşti (organigramă, venituri salariale, facturi telefonie mobilă); 
- acte normative, reglementări (hotărâri adoptate de Consiliul Local); 
- situaţia juridică a terenurilor proprietate publică sau privată aflate în evidenţa patrimoniului municipiului Ploieşti ; 
- informaţii cu privire la situaţia lucrărilor de modernizare/asfaltare a căilor rutiere din municipiu; 
- programul de reabilitare termică a blocurilor; 
- programul de reabilitare a creşelor, grădiniţelor şi a unităţilor de învă-ţământ de pe raza municipiului; 
- situaţia locuinţelor sociale;  
- informaţii cu privire la acordarea de prestaţii şi servicii sociale;  
- informaţii cu privire la serviciile publice (salubritate, deszăpezire, colectare deşeuri, iluminat public, apă/canal, transport public 

de persoane); 
- adăpostul de câini comunitari; 
- diverse. 
 

  Din totalul de 105 de solicitări, au fost rezolvate favorabil 104, una dintre ele fiind clasată.  

De asemenea, au fost înregistrate 11 reclamaţii administrative. În urma analizării  acestora, s-a constatat că nu s-a încălcat nicio 

prevedere a Legii nr. 544/2011, drept pentru care li s-a comunicat petenţiilor că reclamaţiile respective sunt neîntemeiate.  

 
 


