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Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Ploiesti – Partea a IV-a: Planul de acţiune 

 
 

4.1. Argumente strategice şi operaţionale 

 

Partea a IV-a a PIDU conţine lista proiectelor care, pe baza politicilor şi programelor 
identificate în cadrul părţii a II-a, răspunde problematicii precizate în cadrul părţii I a PIDU. 
Proiectele sunt organizate în conformitate cu domeniile de intervenţie conţinute de axele 
prioritarea ale POR, POS-uri, PNDR, precum şi de Fondul Naţional de Mediu. 

 

Anexa IV-A prezintă sintetic lista programelor, proiectelor, beneficiarul acestora precum şi 
axa prioritară prin care se poate realiza finanţarea. Anexa IV-B1 conţine fişele de proiect 
individual propus spre finanaţare pentru axa 1 POR, iar Anexa IV-C conţine fişele de proiect 
individual propus spre finanţare pentru alte axe prioritare decât axa 1 POR. 

 

4.2. Pachetul de proiecte care asigură dezvoltarea polului de creştere 

 

4.2.1. Prezentare proiecte organizate pe secţiuni conform structurii părţii 2. 

 

Secţiunea I: Construcţie, reabilitare şi renovare a infrastructurii locale 

 
Program SI-1A-1:  

Reabilitarea/modernizarea reţelei de drumuri locale inclusiv pasaje şi poduri 
Proiecte: 

 Proiect SI-1A-1a: Pasaj subteran strada Mărăşeşti-magistrala CF Bucureşti Braşov 

pentru îmbunătăţirea gradului de accesibilitate şi mobilitate în zona de vest dinspre 
coridorul european TEN-IV 

 Proiect SI-1A-1b: Legătura rutieră şi de transport public între Gara de Vest şi Gara 

de Sud, inclusiv lucrările de artă conexe pasj CF carteir Mimiu. 
 Proiect SI-1A-1c: Realizarea căilor de accest către cartierul Bereasca dinspre Gara 

de Sud, de-a lungul pârâului Dâmbu, încluzând lucrări de artă conenxe, precum pasaj 
Râfov şi pod peste pârâul Dâmbu către, zona de agrement a municipiului şi către 
coridorul european TEN-IX. 

 Proiect SI-1A-1d: Extinderea şi reabilitarea drumurilor dintre municipiul Ploieşti şi 

oraşele şi comunele din polul de de creştere conform traseelor de transport în comun 
 
Program SI-1A-2:  
Realizarea unui sistem de trafic intermodal  
Proiecte: 

 Proiect SI-1A-2a: Construcţie terminal autogară încluzând spaţii de parcare pentru 
moduri de transport automobile şi biciclete 

 
Program SI-1A-3:  
Extinderea formelor de folosire de moduri de trafic nepoluante. 
Proiecte: 

 Proiect: SI-1A-3a: Extinderea transportului public din municipiul Ploieşti în zona sa 

de influenţă folosind mijloace auto nepoluante, cuprinzând staţii şi mijloace de 
transport 

                                                
1
 In cadrul versiunii 30.09. anexa IV-B şi anexa IV-c conţin numai modelul fişei. 
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 Proiect SI-1A-3b: Reabilitarea şi completarea sistemului de transport public tramvai, 
conţinând calea de rulare, staţii, material rulant, elemente de semnalizarea şi 
automatizare 

 
Program SI-1B-1:  
Reabiltarea şi modenizarea spaţiului dintre blocuri 
Proiecte: 

 Proiect SI-1B-1a: Reabilitarea domeniului public dintre blocurile cu locuinţe în zonele 
urbane ale polului de creştere, inclusiv spaţiile de joacă 

 
Program SI-1B-2: 

Modernizarea pieţelor agro-alimentare de cartier 
Proiecte: 

 Proiect SI-1B-2a: Realizarea şi reabilitarea pieţelor agro-alimentare înclusiv cele 

volante  
 
Program SI-1B-3:  

Creşterea suprafeţei zonelor verzi , parcuri şi grădini 
Proiecte: 

 Proiect SI-1B-3a: Realizarea parcului Ploieşti vest. 

 Proiect SI-1B-3b: Reabilitarea, dezvoltarea şi valorificarea parcului „Constantin 
Stere” Bucov, inclusiv a căilor de acces şi a utilităţilor publice 

 Proiect SI-1B-3c: Protejarea şi urmărirea stării arborilor din lista monumentelor 
naturii şi plantarea de noi arbori în zone lipsite de vegetaţie 

 
Program SI-2A-1:  

Reabilitarea şi modernizarea clădirilor, instalaţiilor, echipamentelor şi a facilităţilor pentru 
persoane cu dizabilităţi 
Proiecte: 

 Proiect SI-2A-1a: Asigurarea condiţiilor de acces a persoanelor cu dizabilităţi în 
clădirile publice 

 

Program SI-2A-2:  

Asigurarea unei infrastructuri de sănătate pentru locuitorii din polul de creştere  
Proiecte: 

 Proiect SI-2A-2a: Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii şi a serviciilor de 
sănătate. 

 
Program SI-3A-1:  

Imbunătăţirea condiţiilor de viaţă, construcţii, echipamente, facilităţi, pentru grupurile sociale 
vulnerabile 
Proiecte: 

 Proiect SI-3A-1a: Spălătorie socială pentru persoane cu dizabilităţi, bătrâni fără 

familie şi familii cu mulţi copii 
 Proiect SI-3A-1b: Realizarea unui centru rezidenţial pentru persoane de vârsta a 

treia 

 Proiect SI-3A-1c: Eficientizarea termică, realizarea instalaţiilor şi a echipării 
locuinţelor sociale 

 
Program SI-3A-2:  

Incurajarea şi dezvoltarea cooperării cu sectorul privat, ONG-uri, cu activităţi în operarea 
serviciilor sociale 
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Proiecte: 
 Proiect SI-3A-2a: Realizarea unei reţele de servicii la domiciliu, pentru persoane în 

vârstă sau cu hadicap 
 
Program SI-3A-3:  

Creşterea capacităţii operaţionale a serviciilor de sănătatea şi sociale 
Proiecte: 

 Proiect SI-3A-3a: Realizarea de programe de perfecţionare specializată pentru cadre 
medicale  

 Proiect SI-3A-3b: Realizarea de programe de perfecţionare specializată pentru 
asistenţii sociali şi maternali 

 
Program SI-4A-1:  

Creşterea capacităţii de monitorizare, prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă 
generate de rafinării 
Proiecte: 

 Proiect SI-4A-1a: Dezvoltarea sistemului actual de urmărirea a situaţiilor de urgenţă 

prin investiţii în informatizare şi tehnologizare 
 
Program SI-5A-1:  

Imbunătăţirea infrastructurii de educaţie universitară şi cercetare 
Proiecte: 

 Proiect SI-5A-1a: Realizarea şi echiparea de laboratoare necesare susţinerii 

cercetării, în parteneriat cu sectorul privat, în domeniul poluării solului  
 
Program SI-5A-2: 

Reabilitarea, modernizarea şi diversificarea infrastructurii educaţionale preuniversitare 
Proiecte: 

 Proiect SI-5A-2a: Campus şcolar - Colegiul "Virgil Madgearu" 

 Proiect SI-5A-2b: Modernizarea şi echiparea laboratoarelor şi a spaţiilor specializate 
în şcoli şi licee  

 Proiect SI-5A-2c: Modernizarea şi echiparea sălilor de sport  

 

Program SI-5A-3: 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea grădiniţelor 
Proiecte: 

 Proiect SI-5A-3a: Punerea în siguranţă din punct de vedere seismic şi echiparea şi 
mobilarea grădiniţelor din polul de creştere 

 
Program SI-6A-1:  
Reabilitarea şi promovarea clădirilor cu valoare de patrimoniu 
Proiecte: 

 Proiect SI-6A-1a: Modernizare imobil Halele Centrale Ploieşti 
 Proiect SI-6A-1b: Creerea unui complex cultural bazat pe tehnologia extragerii şi 

prelucrării petrolului. 
 
Program SI-6A-2:  
Conservarea şi punerea în valoare a siturilor arheologice 
Proiecte: 

 Proiect SI-6A-2a: Realizarea lucrărilor de conservare şi de punere în valoare a 
siturilor arheologice existente în polul de creştere Ploieşti  
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Program SI-6B-1: 

Programul de dezvoltare a cooperării culturale durabile la nivel european 
Proiecte: 

Proiect SI-6B-1a: Dezvoltarea unui traseu de galerii şi expoziţii în zona centrală a 

municipiului ca bază a unui schimb de evenimente culturale europene 
 
Program SI-6B-2: 
Programul de cooperare Media 2007-2013  
Proiecte: 

 Proiect SI-6B-2a: Realizarea unui punct de informare privind implementarea 

proiectelor propuse finaţării prin instrumente financiare ale UE 
 
Program SI-6B-3: 

Cooperare în cunoaşterea patrimoniului cultural Europa pentru cetăţeni 
Proiecte: 

 Proiect SI-6B-3a: Realizarea unui program anual de schimb de experienţă în 

domeniul practicii managementului siturilor arheologice  
 
Program SI-6B-4: 
Participarea tineretului în viaţa culturală a comunităţii 
Proiecte: 

Proiect SI-6B-4a: Instituirea unui premiu anual pentru cea mai valoroasă iniţiativă a 
tineretului în domeniul promovării culturii polului la nivel european 

 
Programul SI-7A-1: 

Conservarea patrimoniul natural  
Proiecte: 

 Proiect SI-7A-1a: Protejarea şi conservarea zonelor aparţinând patrimoniului natural 

 

Programul SI-7A-2: 

Diversificarea infrastructurii pentru activităţi hipice 
Proiecte: 

 Proiect SI-7A-2a: Reabilitarea Hipodromului din municipiul Ploieşti 
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Secţiunea II: Infrastructura de mediu 

 
Program SII-1A-1: 

Asigurarea capacităţii de alimentare cu apă la standarde europene 
Proiecte: 

Proiect SII-1A-1a: Instituirea prin împrejmuire a zonei de protecţie severă pentru 

fronturile de captarea de apă potabilă din partea de Nord şi Nord-Est a municipiului 
Ploieşti 

 
Program SII-1A-2: 

Extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei potabile 
Proiecte: 

Proiect SII-1A-2a: Extinderea alimentării cu apă potabilă în zonele ubane şi rurale ale 

polului de creştere 
 
Program SII-1A-3: 

Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare pentru apa uzată  
Proiecte: 

Proiect SII-1A-3a: Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare din municipiul 

Ploieşti şi din oraşele şi comunele din polul de creştere. 
Proiect SII-1A-3b: Realizarea separării apelor uzate industriale colectate de la agenţii 
economici prin sistemul de canalizare de apele uzate menajere din municipiul Ploieşti 

 
Program SII-1B-1: 

Implementarea directivei UE privind utilizarea nămolurilor din staţiile de epurare 
Proiecte: 

Proiect SII-1B-1a: Realizarea sistemului de identificare a terenurilor şi transferarea 
nămolurilor pe aceste terenuri 

 
Program SII-2A-1:  
Dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă a deşeurilor menajere 
Proiecte: 

Proiect SII-2A-1a: Implementarea unui sistem integrat de colectare şi reciclare a 
deşeurilor menajere casnice 

 
Program SII-2A-2:  

Dezvoltarea infrastructurii de colectare a deşeurilor periculoase 
Proiecte: 

Proiect SII-2A-2a: Realizarea de sisteme de transfer pentru deşeuri provenite din 

echipamente electrice, electronice, construcţii şi demolări de construcţii provenite de la 
persoane fizice şi juridice 

 
Program SII-2B-1:  

Reabilitarea siturilor poluate ca urmare a intervenţiilor antropice 
Proiecte: 

Proiect SII-2B-1a: Reabilitarea terenurilor poluate cu produse petroliere  

 
Program SII-3A-1:  
Identificarea şi valorificarea resurselor pentru producerea de energie “verde” 
Proiecte: 

Proiect SII-3A-1a: Realizarea unui studiu de cercetarea privind utilizarea de energii 
neconvenţionale 
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Program SII-4A-1:  

Reabilitarea reţelelor de apă caldă şi de termoficare 
Proiecte: 

Proiect SII-4A-1a. Înlocuirea reţelei termice de transport şi de a distribuţie agentului 

termic (de specificat zonele) 
 
Program SII-4A-2:  

Introducerea de tehnologii avansate în funcţionarea sistemului de termoficare 
Proiecte: 

Proiect SII-4A-2a: Achiziţionarea şi montarea unei instalaţii de ardere cu NOX redus la 
Cazanul 6 de 420 t/h, tip TGM 84B din Termocentrala Brazi  

Proiect SII-4A-2b: Implementarea la CET Brazi a unei unităţi complete de cogenerare 
pentru creşterea eficienţei sistemului centralizat de producere a energiei termice, prin 
asigurarea consumului propriu de energie electrică pe timp de vară şi susţinerea 
furnizării serviciilor tehnologice de sistem pe timp de iarnă 

 
Program SII-5A-1: 
Regularizarea şi ecologizarea cursurilor de apă 
Proiecte: 

Proiect SII-5A-1a: Reabilitarea şi ecologizarea albiei pârâului Dâmbu, Bucova, Bleaja 
şi Teleajen 
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Secţiunea III: Infrastructura economică 

 
Program SIII-1A-1: 

Construirea/ modernizare/ extinderea de clădiri, inclusiv extinderea utilităţilor de bază 
necesare 
Proiecte: 

Proiect SIII-1A-1a: Reconversia funcţională a spaţiilor în folosul dezvoltării sectorului 
IMM-uri 

 
Program SIII-2A-1:  
Dezvoltarea de centre de excelenţă 
Proiecte: 

Proiect SIII-2A-1a: Creerea unui parc de cercetare prin colaboarea dintre UPG şi 
sectorul privat 

 
Program SIII-3A-1:  

Reabilitarea siturilor poluate, neutilizate precum şi pregătirea acestora pentru noi activităţi 
Proiecte: 

Proiect SIII-3A-1a. Ecologizare terenuri poluate şi transformarea acestora în spaţiu 

verde cu funcţiune de agrement. 

 
Program SIII-4A-1: 
Realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet 
Proiecte: 

Proiect SIII-4A-1a: Conctarea autorităţilor publice din polul de creştere în vederea 
operaţionalizării în comun a datelor şi informaţiilor 
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Secţiunea IV: Dezvoltarea infrastructura resurselor umane şi a capacităţii 
administrative 

 
Program SIV-1A-1: 

Creşterea şi diversificarea ofertei de educaţiei la nivelul polului de creştere 
Proiecte: 

Proiect SIV-1A-1a: Realizarea de programe de formare profesională realizate pe baza 

unei analize pe domenii de formare 
 

Program SIV-1A-2: 
Creşterea şi diversificarea ofertei în servicii de orientare şi consiliere profesională 
Proiecte: 

Proiect SIV-1A-2a: Orientarea şi consiliere profesională în domenii de interes pentru 
dezvoltarea economică a polului de creştere 

 
Program SIV-1B-1:  
Dezvoltarea unui sistem de atragere de resurse umane cu potenţial în dezvoltarea locală 
Proiecte: 

Proiect SIV-1B-1a: Realizarea de evenimente periodice de prezentare a ofertei de 
locuri de muncă 

Proiect SIV-1B-1b: Instituirea unor burse pentru absolvenţi de licee din ţară în scopul 
continuării studiilor universitare în Ploieşti 

 
Program SIV-1C-1:  

Dezvoltarea parteneriatului între sistemul universitar, instituţii de cercetare şi agenţi 
economici 
Proiecte: 

Proiect SIV-1C-1a: Identificarea şi realizarea unui „produs de cercetare” în domeniul 
măsurilor/metodelor de reciclare funcţională a terenurilor poluate 

 

Program SIV-2A-1:  

Recunoaşterea meritelor întreprinderilor care promovează organizarea flexibilă a muncii şi 
servicii pentru facilitarea reconcilierii vieţii de familie activitatea profesională. 
Proiecte: 

Proiect SIV-2A-1a: Instituirea unui premiu anual municipal pentru firme care 
implementeză cu succes politici în favoarea angajaţilor. 

 
Program SIV-2B-1: 
Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea 
civilă 
Proiecte: 

Proiect SIV-2B-1a: Sistemul Integrat pentru Managementul Interacţiunii cu Cetăţenii 
(S.I.M.I.C.) 

 
Program SIV-3A-1:  

Dezvoltarea resurselor umane în domeniul managementului proiectelor propuse spre 
finanţare 
Proiecte: 

Proiect SIV-3A-1a: Dezvoltarea resurselor umane implicate în formele de 
management operaţionale în domeniul politicilor şi a fondurilor structurale (Unităţile de 
implementare) 
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Program SIV-4A-1:  

Realizarea sistemului de indicatori de performanţă pentru servicii publice 
Proiecte: 

Proiect SIV-4A-1a: Realizarea de către instituţiile furnizoarea de bunuri şi servicii către 

cetăţeni, a pachetului de indicatori de performanţă pentru fiecare din serviciile oferite 

Proiect SIV-4A-1b: Monitorizarea implementării marilor investiţii de capital realizate din 

fonduri publice, inclusiv cele europene, prin camere video 
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Secţiunea V: Politici Complementare (PNDR) 

 
Program SV-1A-1:  

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi în comune 
Proiecte: 

Proiect SV-1A-1a: Susţinerea sectorului de IMM-uri ca bază pentru marile firme 

localizate în zona polului de creştere 
Proiect SV-1A-1b: Dezvoltarea de servicii de producţie legat de procesarea, 

ambalarea şi distribuţia produselor agricole  
Proiect SV-1A-1c: Construirea unui târg regional 
Proiect SV-1A-1d: Dezvoltarea de mici servicii de deservire a populaţiei rezidente pe 

baza unei analize de nevoi (ex. Întreţinere-reparaţii proprietăţi, frizerie, etc) 
 
Program SV-1A-2:  
Încurajarea activităţilor turistice în comune 
Proiecte: 

Proiect SV-1A-2a: Dezvoltarea şi promovarea internatională a drumului vinului 
Proiect SV-1A-2b: Realizarea de spaţii de cazare pentru turismul de nişă (ex. Firme, 

circuit regional) 
 
Program SV-1A-3:  

Imbunătăţirea servicilor de bază în comunele din polul de creştere 
Proiecte: 

Proiect SV-1A-3a: Imbunătăţirea infrastructurii de sănătate prin reabilitarea 
ambulatorilor şi a centrelor de permanenţă 
Proiect SV-1A-3b: Introducerea proceduri de diagnosticare de urgenţă prin sistemul 

„tele-medicină” 
Proiect SV-1A-3c: Imbunătăţirea infrastructurii de educaţie preuniversitară prin lucrări 

de igienizare, consolidare, igienizare, echipare  
Proiect SV-1A-3d: Extinderea şcolilor cu spaţii educaţionale adaptate nevoilor locale, 

atelier/laborator/clasa de muzică/sală de sport. 
Proiect SV-1A-3e: Imbunătăţirea pieţelor şi parcurilor ca valoare socială adăugată 
Proiect SV-1A-3f: Promovarea valorilor rurale, o valoare complementară a zonelor 

urbane 
Proiect SV-1A-3g: Achiziţionare utilaje pentru deszăpeziri, prăbuşiri copaci precum şi 

de stingere a incendiilor  
 
Program SV-1A-4:  

Punerea în valoare a patrimoniului natural şi construit rural 
Proiecte: 

Proiect SV-1A-4a: Reabilitarea patrimoniului tangibil şi intangibil listat „grupa B” aflat în 
zona de influenţă a municipiului Ploieşti  

Proiect SV-1A-4b: Amenajarea unui centru multifuncţional pentru promovarea 

activităţilor rurale cu caracter cultural  
 
Program SV-1B-1:  

Realizarea de centuri verzi pe teren non-agricol şi neconstruibil în comune 
Proiecte: 

Proiect SV-1B-1a: Realizarea unei centurii verzii în partea de nord-est a polului de 

creştere prin împădurirea terenurilor de bonitate scazută 
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4.2.2. Analiza nivelului de integrare şi corelare a proiectelor înaintate spre finanţare 
prin axa prioritară 1 

 

Nivel sectorial şi în raport cu obiectivele strategice: Coordonarea proiectelor cu 

obiectivele strategice şi cu activităţile eligibile pe axa prioritară 1-POR 2007 2013 
(RECOMANDARE DIN GHIDUL SOLICITANTULUI) 

 

1. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv 
transportul public urban, cuprinzând: 

 

a) infrastructura publică urbană: 

 Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor degradate şi/sau neutilizate şi pregătirea lor 
pentru noi tipuri de activităţi economice şi sociale;  

 Demolarea clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare, care 
nu aparţin patrimoniului naţional cultural, amenajarea terenurilor rezultate şi pregătirea 
lor pentru noi destinaţii; 

 Amenajarea terenurilor degradate şi/ sau neutilizate şi pregătirea lor pentru noi 
activităţi; 

 Crearea şi modernizarea spaţiilor publice urbane: străzi orăşeneşti, trotuare, pieţe, 
zone pietonale, poduri, pasaje, pasarele, etc; 

 Dezvoltarea şi/sau modernizarea infrastructurii şi utilităţilor publice urbane (iluminat 
public, cablare broadband, etc); 

 Crearea /modernizarea/extinderea spaţiilor verzi pentru recreere (grădini publice, 
parcuri, mobilier urban, containere pentru deşeuri); 

 Reabilitarea siturilor industriale  poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi 
utilizări; 

 Achiziţionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al  
cetăţenilor la informaţii de interes public;  

 Sisteme pentru managementul traficului (lucrări de infrastructură şi dotarea cu 
echipamente specifice pentru managementul traficului). 

 

b) transport şi mobilitatea populaţiei: 

 Construirea de staţii pentru autobuze, tramvaie şi troleibuze şi/sau modernizarea celor 
existente; construirea de terminale intermodale în scopul îmbunătăţirii integrării 
diferitelor moduri de transport public urban; 

 Extinderea şi/sau modernizarea reţelei liniilor de tramvai şi troleibuz şi a infrastructurii 
aferente; 

 Construirea  şi/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în 
comun  şi/sau piste pentru biciclete; 

 Achiziţionarea de mijloace de transport public ecologice. 

 

c) patrimoniu cultural mondial – UNESCO -  naţional şi  local din mediul urban, precum 
şi infrastructura pentru activităţi culturale: 

 Restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea clădirilor de patrimoniu, inclusiv 
prin: 

 Restaurarea, protejarea şi conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor 
murale exterioare; 
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 Refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivele 
reabilitate, în interiorul zonei de protecţie a acestora; 

 Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de 
siguranţă precum şi a celui decorativ; 

 Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de 
patrimoniu (acolo unde este cazul); 

 Construirea utilităţilor anexe (parcări, grupuri sanitare, indicatoare etc); 

 Restaurarea, reabilitarea sau consolidarea clădirilor în care se desfăşoară activităţi 
culturale (teatre, muzee, centre culturale, etc.) şi dotarea lor cu echipamente specifice, 
inclusiv echipamente pentru comunicare şi servicii de informare. 

 

2. Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri 

 Crearea, extinderea, modernizarea structurilor regionale/locale de sprijinire a afacerilor: 

 Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate 
de operatorii economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/ sau 
servicii;  

 Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul 
structurii de afaceri şi a drumurilor de acces;  

 Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de afaceri: 
staţii de tratare a apei, unităţile de furnizare a energiei şi a gazului, sistemul de 
canalizare, cablarea clădirii, conectarea la reţele broadband (Internet); 

 Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse. 

 

3. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea 
serviciilor sociale  

 Modernizarea clădirilor destinate serviciilor sociale (centre de îngrijire a copiilor, centre 
pentru persoane vârstnice, centre de asistenţă pentru persoanele cu deficienţe, centre 
pentru tineret, persoane aflate în dificultate) şi dotarea acestora cu echipamente 
specifice, inclusiv echipamente de informare şi comunicare; 

 Renovarea şi/sau schimbarea folosinţei clădirilor existente deţinute de autorităţile 
publice pentru asigurarea unor locuinţe sociale de calitate;  

 Achiziţionarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii (sisteme  de supraveghere etc); 

 Modernizarea / echiparea ambulatoriilor. 
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Lista proiectelor coordonate cu obiectivele de dezvoltare şi cu activităţile eligibile recomandate prin POR-axa 1 (propunere de proiecte) 
Obiectiv strategic Activităţi eligibile Proiect axa 1 

Obiectiv strategic 1: 
 
Obţinerea unui teritoriu competitiv prin 
valorificarea oportunităţilor de 

dezvoltare a cercetării, infrastructurii 
urbane şi tehnologiei 

1. Reabilitarea infrastructurii urbane şi 
îmbunătăţirea serviciilor urbane, 
inclusiv transportul public urban 
 

1. Proiect SI-1A-1a: Pasaj subteran strada Mărăşeşti-magistrala CF Bucureşti Braşov pentru îmbunătăţirea gradului de accesibilitate şi mobilitate în zona de vest 
dinspre coridorul european TEN-IV 
Proiect SI-1A-1d: Extinderea şi reabilitarea drumurilor dintre municipiul Ploieşti şi oraşele şi comunele din polul de de creştere conform traseelor de transport în 
comun 

Proiect SI-1A-2a: Construcţie terminal autogară încluzând spaţii de parcare pentru moduri de transport automobile şi biciclete 
Proiect SI-1A-3b: Reabilitarea şi completarea sistemului de transport public tramvai, conţinând calea de rulare, staţii, material rulant, elemente de semnalizarea şi 
automatizare 
Proiect: SI-1A-3a: Extinderea transportului public din municipiul Ploieşti în zona sa de influenţă folosind mijloace auto nepoluante, cuprinzând staţii şi mijloace de 

transport 
Proiect SI-6A-1a: Modernizare imobil Halele Centrale Ploieşti 
Proiect SI-6A-1b: Creerea unui complex cultural bazat pe tehnologia extragerii şi prelucrării petrolului.  
Proiect SI-6A-2a: Realizarea lucrărilor de conservare şi de punere în valoare a siturilor arheologice existente în polul de creştere Ploieşti  

Proiect SII-1A-2a: Extinderea alimentării cu apă potabilă în zonele ubane şi rurale ale polului de creştere 
Proiect SII-1A-3a: Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare din municipiul Ploieşti şi din oraşele şi comunele din polul de creştere. 
Proiect SII-1A-3b: Realizarea separării apelor uzate industriale colectate de la agenţii economici prin sistemul de canalizare de apele uzate menajere din municipiul 
Ploieşti 

Proiect SII-2A-1a: Implementarea unui sistem integrat de colectare şi reciclare a deşeurilor menajere casnice 
Proiect SII-2A-2a: Realizarea de sisteme de transfer pentru deşeuri provenite din echipamente electrice, electronice, construcţii şi demolări de  construcţii provenite 
de la persoane fizice şi juridice 
Proiect SII-2B-1a: Reabilitarea terenurilor poluate cu produse petroliere 

2. Dezvoltarea durabilă a mediului de 
afaceri 
 

Proiect SIII-2A-1a: Creerea unui parc de cercetare prin colaboarea dintre UPG şi sectorul privat 

Proiect SIII-4A-1a: Conctarea autorităţilor publice din polul de creştere în vederea operaţionalizării în comun a datelor şi informaţiilor 

Proiect SIV-1B-1a: Realizarea de evenimente periodice de prezentare a ofertei de locuri de muncă 
Proiect SIV-1B-1b: Instituirea unor burse pentru absolvenţi de licee din ţară în scopul continuării studiilor universitare în Ploieşti 

Proiect SIV-1C-1a: Identificarea şi realizarea unui „produs de cercetare” în domeniul măsurilor/metodelor de reciclare funcţională a terenurilor poluate 

Obiectiv strategic 2: 
 
Obţinerea unui teritoriu care oferă 

acces tuturor cetăţenilor la servicii 
urbane de calitate 

3. Reabilitarea infrastructurii sociale, 
inclusiv a locuinţelor sociale şi 
îmbunătăţirea serviciilor sociale 

Proiect SI-5A-2a: Campus şcolar - Colegiul "Virgil Madgearu" 

Proiect SI-5A-2b: Modernizarea şi echiparea laboratoarelor şi a spaţiilor specializate în şcoli şi licee  

Proiect SI-1B-3b: Reabilitarea, dezvoltarea şi valorificarea parcului „Constantin Stere” Bucov, inclusiv a căilor de acces şi a utilităţilor publice 
Proiect SI-3A-1a: Spălătorie socială pentru persoane cu dizabilităţi, bătrâni fără familie şi familii cu mulţi copii 

Proiect SI-3A-1c: Eficientizarea termică, realizarea instalaţiilor şi a echipării locuinţelor sociale 

Proiect SI-3A-2a: Realizarea unei reţele de servicii la domiciliu, pentru persoane în vârstă sau cu hadicap 
Proiect SIV-4A-1a: Realizarea de către instituţiile furnizoarea de bunuri şi servicii către cetăţeni, a pachetului de indicatori de performanţă pentru fiecare din serviciile 

oferite 

Obiectiv strategic 3:  
 
Obţinerea unui teritoriu competitiv prin 

creşterea capacităţii operaţionale a 
administraţiei şi a comunităţilor locale. 

1. Reabilitarea infrastructurii urbane şi 
îmbunătăţirea serviciilor urbane, 
inclusiv transportul public urban 

Proiect SIV-3A-1a: Dezvoltarea resurselor umane implicate în formele de management operaţionale în domeniul politicilor şi a fondurilor structurale (Unităţile de 
implementare) 

2. Dezvoltarea durabilă a mediului de 
afaceri 

Proiect SIV-1A-2a: Orientarea şi consiliere profesională în domenii de interes pentru dezvoltarea economică a polului de creştere 
Proiect SIV-1A-1a: Realizarea de programe de formare profesională realizate pe baza unei analize pe domenii de formare 

3. Reabilitarea infrastructurii sociale, 

inclusiv a locuinţelor sociale şi 
îmbunătăţirea serviciilor sociale 

Proiect SI-3A-3a: Realizarea de programe de perfecţionare specializată pentru cadre medicale  

Proiect SI-3A-3b: Realizarea de programe de perfecţionare specializată pentru asistenţii sociali şi maternali 

Proiect SIV-2B-1a: Sistemul Integrat pentru Managementul Interacţiunii cu Cetăţenii (S.I.M.I.C.) 
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Nivelul spaţial 

 

Acest capitol se va realiza după finalizarea listei membrilor Asociaţiei de Dezvoltarea 
prin aprobarea actului constitutiv şi a statutului de fiecare consiliu local al autorităţilor 
administrativ teritoriale membre, după modelul din pagina 16). 
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Obiectiv strategic Proiect  Lista autorităţilor administrativ teritoriale 

Obiectiv strategic 1: 
 
Obţinerea unui teritoriu competitiv 

prin valorificarea oportunităţilor de 
dezvoltare a cercetării, infrastructurii 
urbane şi tehnologiei 

1. Proiect SI-1A-1a: Pasaj subteran strada Mărăşeşti-magistrala CF Bucureşti Braşov pentru îmbunătăţirea gradului de accesibilitate şi mobilitate în 
zona de vest dinspre coridorul european TEN-IV 
2. Proiect SI-1A-1d: Extinderea şi reabilitarea drumurilor dintre municipiul Ploieşti şi oraşele şi comunele din polul de de creştere conform traseelor 

de transport în comun 
3. Proiect SI-1A-2a: Construcţie terminal autogară încluzând spaţii de parcare pentru moduri de transport automobile şi biciclete 
4. Proiect SI-1A-3b: Reabilitarea şi completarea sistemului de transport public tramvai, conţinând calea de rulare, staţii, material rulant, elemente de 
semnalizarea şi automatizare 

5. Proiect: SI-1A-3a: Extinderea transportului public din municipiul Ploieşti în zona sa de influenţă folosind mijloace auto nepoluante, cuprinzând 
staţii şi mijloace de transport 
6. Proiect SI-6A-1a: Modernizare imobil Halele Centrale Ploieşti 
7. Proiect SI-6A-1b: Creerea unui complex cultural bazat pe tehnologia extragerii şi prelucrării petrolului.  

8. Proiect SI-6A-2a: Realizarea lucrărilor de conservare şi de punere în valoare a siturilor arheologice existente în polul de creştere Ploieşti  
9. Proiect SII-1A-2a: Extinderea alimentării cu apă potabilă în zonele ubane şi rurale ale polului de creştere 
10. Proiect SII-1A-3a: Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare din municipiul Ploieşti şi din oraşele şi comunele din polul de creştere. 
11. Proiect SII-1A-3b: Realizarea separării apelor uzate industriale colectate de la agenţii economici prin sistemul de canalizare de apele uzate 

menajere din municipiul Ploieşti 
12. Proiect SII-2A-1a: Implementarea unui sistem integrat de colectare şi reciclare a deşeurilor menajere casnice 
13. Proiect SII-2A-2a: Realizarea de sisteme de transfer pentru deşeuri provenite din echipamente electrice, electronice, construcţii şi demolări de  
construcţii provenite de la persoane fizice şi juridice 

14. Proiect SII-2B-1a: Reabilitarea terenurilor poluate cu produse petroliere 

 

15. Proiect SIII-2A-1a: Creerea unui parc de cercetare prin colaboarea dintre UPG şi sectorul privat 

16. Proiect SIII-4A-1a: Conectarea autorităţilor publice din polul de creştere în vederea operaţionalizării în comun a datelor şi informaţiilor 
17. Proiect SIV-1B-1a: Realizarea de evenimente periodice de prezentare a ofertei de locuri de muncă 

18. Proiect SIV-1B-1b: Instituirea unor burse pentru absolvenţi de licee din ţară în scopul continuării studiilor universitare în Ploieşti 
19. Proiect SIV-1C-1a: Identificarea şi realizarea unui „produs de cercetare” în domeniul măsurilor/metodelor de reciclare funcţională a terenurilor 
poluate 

 

Obiectiv strategic 2: 

 
Obţinerea unui teritoriu care oferă 
acces tuturor cetăţenilor la servicii 
urbane de calitate 

20. Proiect SI-5A-2a: Campus şcolar - Colegiul "Virgil Madgearu" 

21. Proiect SI-5A-2b: Modernizarea şi echiparea laboratoarelor şi a spaţiilor specializate în şcoli şi licee  
22. Proiect SI-1B-3b: Reabilitarea, dezvoltarea şi valorificarea parcului „Constantin Stere” Bucov, inclusiv a căilor de acces şi a utilităţilor publice 

23. Proiect SI-3A-1a: Spălătorie socială pentru persoane cu dizabilităţi, bătrâni fără familie şi familii cu mulţi copii 

24. Proiect SI-3A-1c: Eficientizarea termică, realizarea instalaţiilor şi a echipării locuinţelor sociale 

25. Proiect SI-3A-2a: Realizarea unei reţele de servicii la domiciliu, pentru persoane în vârstă sau cu hadicap 
26. Proiect SIV-4A-1a: Realizarea de către instituţiile furnizoarea de bunuri şi servicii către cetăţeni, a pachetului de indicatori de performanţă pentru 
fiecare din serviciile oferite 

 

Obiectiv strategic 3:  
 
Obţinerea unui teritoriu competitiv 
prin creşterea capacităţii 

operaţionale a administraţiei şi a 
comunităţilor locale. 

27. Proiect SIV-3A-1a: Dezvoltarea resurselor umane implicate în formele de management operaţionale în domeniul politicilor şi a fondurilor 
structurale (Unităţile de implementare) 

 

28. Proiect SIV-1A-2a: Orientarea şi consiliere profesională în domenii de interes pentru dezvoltarea economică a polului de creştere 
29. Proiect SIV-1A-1a: Realizarea de programe de formare profesională realizate pe baza unei analize pe domenii de formare 

 

30. Proiect SI-3A-3a: Realizarea de programe de perfecţionare specializată pentru cadre medicale  

31. Proiect SI-3A-3b: Realizarea de programe de perfecţionare specializată pentru asistenţii sociali şi maternali 

32. Proiect SIV-2B-1a: Sistemul Integrat pentru Managementul Interacţiunii cu Cetăţenii (S.I.M.I.C 
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4.3. Fişele proiectelor identificate  

 

 

Acest capitol se va realiza după finalizarea listei proiectelor propuse pentru finanţare 
prin axa 1. Se va folosi modelul din anexa IVA 
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4.4. Calendarul implementării proiectelor  

 

 

Managementul implementării proiectelor are la bază fişa proiectului individual (conf. Anexei 
IVA), fişa activităţilor pentru fiecare proiect, graficul de implementare realizat pentru fiecare 
fişă de activităţi, precum şi un grafic general cuprinzând toate proiectele propuse spre 
finanţare pe axa 1. 
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Fişe de activităţi pentru proiectele propuse spre finanţare pe axa 1 

 

(se va completa pentru fiecare proiect cu date privind responsabilul implementării 
activităţii si termenul propus spre finalizare a activităţii, după modelul din pagina 
următoare) 
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Fisa 1: (Cod proiect) 

 

Proiect (cod proiect, titlu 
proiect) 

Activitate  Responsabil  Termen  Indicator  

 Asigurarea bugetelor pentru realizarea proiectelor din cadru 
PIDU, faza SF, PT şi DE în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

  Aprobarea bugetului de către 
consiliul local  

Realizarea ducumentaţiilor de atribuire în vederea participării la 
procedura de licitaţie (se va specifica tipul) pentru elaborarea 
studiului de fezabilitate, proiectelor tehnice, caietelor de sarcini şi 
detalii de execuţie pentru investiţiile propuse prin PIDU  

  Postarea pe site-ul unităţii 
contractante a condiţiilor de 
atribuire 

Oragnizarea procesului de stabilirea a contractanţilor pentru 
lucrării solicitate 

  Semnarea contractului- 

Realizarea documentaţiei în conformitate cu Ghidul Solicitantului 
emis în cadrul POR şi a PO Sectoriale şi depunerea la ADR 
Sud-Muntenia 

  Aprobarea documentaţiei şi 
semnarea contractului de 
finanţare 

Organizarea procedurii de licitaţie pentru alegerea 
constructorului pentru realizarea investiţiilor 

  Semnarea contractului- cu firmele 
de construcţii 

Monitorizarea condiţiilor contractului/contractelor de realizare a 
lucrărilor de investiţii. 

  Calitatea lucrărilor, termenele de 
realizarea şi sumele cheltuite sunt 
respectate 
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Grafic implementare proiecte (perioada 2009-2015) 

 

(se va completa pentru fiecare proiect termenul propus spre finalizare a activităţii, 
după modelul din pagina următoare) 
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Grafic de implementare proiecte (model) 

 

 
Activităţi: 
 
I. Pregătitoare: 
1. Asigurarea bugetelui pentru realizarea proiectului din cadru PIDU, faza SF, PT şi DE în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
2. Realizarea ducumentaţiilor de atribuire în vederea participării la procedura de licitaţie (se va specifica tipul) pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectelor tehnice, 

caietelor de sarcini şi detalii de execuţie pentru investiţiile propuse prin PIDU  
3. Oragnizarea procesului de stabilirea a contractanţilor pentru lucrării solicitate 
4. Realizarea documentaţiei în conformitate cu Ghidul Solicitantului emis în cadrul POR şi a PO Sectoriale şi depunerea la ADR Sud-Muntenia 
 
II. Implementare 
5. Organizarea procedurii de licitaţie pentru alegerea constructorului pentru realizarea investiţiilor 
6. Monitorizarea condiţiilor contractului/contractelor de realizare a lucrărilor de investiţii. 

 
Notă: Semnul de control “√ “ reprezintă îndeplinirea indicatorului ataşat fiecărei activităţi (vezi partea 5, management) 
 

 
 
 

Proiect 
(cod) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
T I T II T 

III 
T 
IV 

T I T II T 
III 

T 
IV 

T I T II T 
III 

T 
IV 

T I T II T 
III 

T 
IV 

T I T II T 
III 

T 
IV 

T I T II T 
III 

T 
IV 

T I T II T 
III 

T 
IV 

activitatea                             

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

Proiect 
(cod) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
T I T II T 

III 
T 
IV 

T I T II T 
III 

T 
IV 

T I T II T 
III 

T 
IV 

T I T II T 
III 

T 
IV 

T I T II T 
III 

T 
IV 

T I T II T 
III 

T 
IV 

T I T II T 
III 

T 
IV 

activitatea                             

1 √                            

2  √                           

3  √                           

4      √                       

5        √                     

6                             
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Anexa IV-A 
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Anexa IV-A1: Structura unei fişe de proiect individual propus spre finanţare pentru axa 1 

POR. 

 

 

Secţiunea I – date de recunoaştere 

1.  
Nr. proiect (nr. de ordine din Planul de 
acţiune) 

 

2.  Regiunea de dezvoltare  

3.  
Denumirea Polului de 
Creştere 

 

4.  
Titlul proiectului 

 
 

5.  
Obiectivul (scopul) proiectului 

 
 

6.  
Domeniu (infrastructură urbană, socială, 
economică etc.) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

         

7.  
Localizare în teritoriul Polului de 
Creştere (denumirea UATB şi după caz, 
cartier, zonă etc.) 

 

8.  
Beneficiarul proiectului (solicitantul 
finanţării) 

 

9.  
Date de contact ale persoanei 
responsabile, din partea Beneficiarului, 
pentru pregătirea proiectului 

 

 

 

Secţiunea II – grad de corelare şi integrare a proiectului 

10.  

Corelare cu obiectivele şi priorităţile PIDU 

 Corespondenţă cu obiective strategice PIDU 
(se precizează obiectivul) 

 

 Corespondenţă cu politici şi programe PIDU 
(se precizează politica şi programul) 

 

 Corespondenţă cu priorităţi PIDU (se 
precizează prioritatea) 

 

11.  

Corelare /relevanţă în raport cu obiective ale principalelor documente de programare, strategii 
regionale /locale, planuri de dezvoltare spaţială 

 Corelare şi relevanţă faţă de obiectivele Regio 
şi ale Axei prioritare 1 

 

 Corelare cu PDR – planul de dezvoltare 
regională (se precizează obiectiv, măsură 
etc.) 

 

 Corelare cu PATZ, PUG, PUZ (după caz, se 
precizează dacă proiectul este cuprins în 
planuri de AT şi U, dacă are PUZ etc.) 

 

12.  Corelări cu celelalte proiecte individuale din 
Planul de Acţiune (se vor indica proiectele) 
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Secţiunea III – rezultate, efecte şi impactul proiectului 

13.  

Grupul ţintă (comunităţi locale, comunităţi de afaceri, segmente sociale etc. asupra cărora 
implementarea proiectului va exercita efecte) 

 descrierea grupului /grupurilor ţintă  

 gradul de susţinere a proiectului de către 
acestea (asocieri, declaraţii etc.) 

 

14.  

Rezultate generale şi efecte scontate 

 Principalele rezultate estimate (în corelare 
cu indicatori PIDU) 

 

 Efecte scontate, după implementare (în 
corelare cu indicatori PIDU) 

 

15.  
Impactul estimat al proiectului la nivel regional 
(contribuţii la realizarea indicatorilor de 
performanţă pentru Axa prioritară 1) 

 

 

 

Secţiunea IV – costuri estimative 

16.  

Buget estimativ şi surse  

 Costuri totale (din care costuri 
eligibile din FEDR) 

Total (euro) Costuri eligibile Costuri neeligibile 

 (euro) % (euro) % 

 Surse de finanţare (ponderi) 
FEDR Buget naţional Buget local Alte surse 

% % % % 

 Gradul de certitudine al finanţărilor 
(ridicat, mediu, scăzut) 

 
   

 

 

Secţiunea V – justificare, conţinut şi implementare 

17.  

Principale aspecte de detaliu ale proiectului 

Necesitatea proiectului (argumente /cum a 
fost identificat)* 

 

Descrierea proiectului (principale activităţi 
şi descrierea acestora, durată şi 
etapizare)  

Activităţi principale 

Durata proiectului şi intervalul estimat pentru 
implementare (data de începere şi data de încheiere)* 

Etape principale (posibil sub forma unei diagrame Gantt 
care poate fi anexată) 

Evaluarea maturităţii acestuia (studii 
existente: SF, anchete /sondaje 
sociologice, studii de piaţă, studii 
urbanistice etc.)* 

 

Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului 

 

Riscuri estimate în procesul de 
implementare 
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Anexa IV-A2: Structura unei fişe de proiect individual propus spre finanţare pentru alte axe 

prioritare decât axa 1 POR. 

 

 

Secţiunea I – date de recunoaştere 

1.  
Nr. proiect (nr. de ordine din Planul de 
acţiune) 

 
2.  Regiunea de dezvoltare  

3.  Denumire Polul de Creştere  

4.  Titlul proiectului  

5.  Obiectivul (scopul) proiectului  

6.  
Domeniu (transporturi, social, turism, 
economic, mediu etc.) 

Program Operaţional Sectorial 
/Regional /PNDR /POCT 

 

Axă prioritară  

Domeniu cheie de intervenţie  

7.  
Localizare în teritoriul Polului de 
Creştere (denumirea UATB şi după caz, 
cartier, zonă etc.) 

 

8.  
Beneficiarul proiectului (solicitantul 
finanţării) 

 

9.  
Date de contact ale persoanei 
responsabile, din partea Beneficiarului, 
pentru pregătirea proiectului 

 

 

 

Secţiunea II – grad de corelare şi integrare a proiectului 

10.  

Corelare cu obiectivele şi priorităţile PIDU 

 Corespondenţă cu obiective strategice PIDU 
(se precizează obiectivul) 

 

 Corespondenţă cu politici şi programe PIDU (se 
precizează politica şi programul) 

 

 Corespondenţă cu priorităţi PIDU (se 
precizează prioritatea) 

 

11.  

Corelare /relevanţă în raport cu obiective ale principalelor documente de programare, strategii 
regionale /locale, planuri de dezvoltare spaţială 

 Corelare şi relevanţă cu obiectivele POR /POS 
/PNDR /POCT etc. 

 

 Corelare cu PDR – planul de dezvoltare 
regională (se precizează obiectiv, măsură etc.) 

 

 Corelare cu PATZ, PUG, PUZ (după caz, se 
precizează dacă proiectul este cuprins în 
planuri de AT şi U, dacă are PUZ etc.) 

 

12.  Corelări cu celelalte proiecte individuale din Planul 
de Acţiune (se vor indica proiectele) 
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Secţiunea III – rezultate, efecte şi impactul proiectului 

13.  

Grupul ţintă (comunităţi locale, comunităţi de afaceri, segmente sociale etc. asupra cărora 
implementarea proiectului va exercita efecte) 

 descrierea grupului /grupurilor ţintă*  

 gradul de susţinere a proiectului de către 
acestea (asocieri, declaraţii etc.) 

 

14.  

Rezultate generale şi efecte scontate 

 Principalele rezultate estimate (în corelare 
cu indicatori PIDU)* 

 

 Efecte scontate, după implementare (în 
corelare cu indicatori PIDU) 

 

15.  
Impactul estimat al proiectului la nivel regional 
/zonal (după caz) 

 

 

 

Secţiunea IV – costuri estimative 

16.  

Buget estimativ şi surse  

 Costuri totale (din care costuri eligibile 
din FEDR; FSE, FEADR etc.) 

Total (euro)* Costuri eligibile Costuri neeligibile 

 (euro) % (euro) % 

 Surse de finanţare (ponderi)* 

Fonduri 
europene 

Buget 
naţional 

Buget local Alte surse 

% % % % 

 Gradul de certitudine al finanţărilor 
(ridicat, mediu, scăzut) 

 
   

 

 

Secţiunea V – justificare, conţinut şi implementare 

17.  

Principale aspecte de detaliu ale proiectului 

Necesitatea proiectului (argumente /cum a 
fost identificat)* 

 

Descrierea proiectului (principale activităţi şi 
descrierea acestora, durată şi etapizare)  

Activităţi principale 

Durata proiectului şi intervalul estimat pentru 
implementare (data de începere şi data de încheiere)* 

Etape principale (posibil sub forma unei diagrame 
Gantt care poate fi anexată) 

Evaluarea maturităţii acestuia (studii 
existente: SF, anchete /sondaje sociologice, 
studii de piaţă, studii urbanistice etc.) 

 

Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului 

 

Riscuri estimate în procesul de 
implementare 

 

 

 


