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Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Ploieşti: Partea a 2-a: Strategia dezvoltării 

 
2.1. Viziune dezvoltării polului de creştere Ploieşti 2025 

 
Viziunea ia în consideraţie rolul parteneriatului1 teritorial al polului de creştere în consolidarea 
unui avantaj comparativ conferit de amplasarea între coridorul european TEN-IV şi TEN-IX, 
dar şi în dezvoltarea de avantaje competitive prin creşterea factorilor de localizare pentru 
locuitori, mediul de afaceri şi mediul academic. 
 
Fundamentarea viziunii considerând profilul istoric al polului de dezvoltare: Municipiul 
Ploieşti este cunoscut ca zonă urbană rezultată şi dezvoltată prin interacţiunea dintre un 
conglomerat de servicii comerciale şi a unei culturii tehnologice. Primul factor s-a dezvoltat 
istoric favorizat fiind de poziţionarea pe coridorul economic Bucureşti-Braşov, în timp ce al 
doilea factor, generat de existenţa zăcămintelor de ţiţei, a condus la dezvoltarea unei culturii 
tehnologice specializată în extragerea şi prelucrarea petrolului. 
 
Acesti doi factori au influenţat pozitiv calificarea forţei de muncă din zonele adiacente 
municipiului, dezvoltarea infrastructurii urbane din punct de vedere al utilităţilor publice, a 
infrastructurii sociale, culturale, economice şi administrative. Avantajul rezervelor de ţiţei a 
adus şi costuri prin poluarea mediului prin exploatare şi prin rezultatul bombardamentelor 
efectuate în cel de-al doilea război mondial asupra rafinăriilor. 
 
Managementul infrastructuri tehnologice precum şi a implicaţiilor asupra mediului natural a 
solicitat crearea şi dezvoltarea unei infrastructuri universitare. Municipiul Ploieşti este într-o 
continuă schimbare şi generează schimbare în regiune. Piaţa locală îşi măreşte şi diversifică 
cererea pentru serviciile publice şi private. Standardele de viaţă pe care aceasta le reclamă 
devin comparabile cu cele ale UE. Interesul investiţional creşte de asemeni, dar, în egală 
măsură, creşte şi competiţia regională pentru atragerea de activităţi economice. In faţa 
oportunităţilor de dezvoltare, Ploieştiul trebuie să fie mai mult decât un loc unde oamenii 
trăiesc şi muncesc, ci trebuie să devină un brand. Toate acestea solicită redefinirea profilului 
municipiului şi repoziţionarea acestuia în regiune, solicită într-un cuvât o nouă viziune. 
 
Viziunea 2025: Viziunea polului stimuleză dezvoltarea a două direcţii majore de intervenţie. 
Prima se referă la re-definirea „raţiunii de a fi a Ploieştiului” şi a rolului său corporatist într-un 
mediu concurenţial regional. A doua direcţie se referă la o schimbare de percepţie asupra 
înţelesului unei comune satelit unui mare oraş, de la o localitate „de mâna a doua” la un 
teritoriu cu infrastructură urbană competitivă. Dacă prima direcţie are ca rezultat final 
creşterea reputaţiei municipiului Ploieşti în piaţa cercetării şi a realizării de tehnologii 
avansate nepoluante, a doua direcţie are ca rezultat creşterea atractivităţii comunelor ca 
destinaţii de localizarea pentru sectorul privat prin accesibilitate, mobilitate şi echipare 
edilitară. 
 
Pentru perioada 2008-2025 viziunea susţine orientarea comunităţii către o permanentă 
cunoaştere şi performanţă, ca formă de adaptare la provocările competiţiei tehnologice. 
Ploieştiul şi-a creat energia necesară dezvoltării pornind de la resurse naturale. Astăzi 
consolidarea unei comunităţi orientată către cunoaştere şi performanţă reprezintă energia 
necesară pentru dezvoltarea viitoare a regiunii. 
 
Infrastructura urbană şi a cunoaşterii asigură pentru 2025 fundamentul creşterii unei 
economii locale şi regionale solide, cu locuri de muncă generatoare de valoare adăugată. 

                                                
1
 / Teritoriul polului de creştere este format din centrul urban Ploieşti şi din zona sa de influenţă alcătuită din unităţi administrativ 

teritoriale autonome: 3 oraşe şi 10 comune. 
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Funcţionalitatea unei economii mature, atractive şi competitive va susţine construcţia 
durabilă a unui teritoriu dar şi a coeziunii sociale a cetăţenilor din polul de creştere Ploieşti. 
 
Viziunea de dezvoltarea reprezintă şi forma de angajament a unei resurse strategice 
cruciale: locuitorii municipiului şi comunelor, comunitatea de afaceri şi universitară, 
administraţia locală fără de care consolidarea vocaţiei regionale a parteneriatului teritorial 
Ploieşti 2025 nu se va infăptui. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Resurse naturale, petrol, gaze naturale 

Industrie extractivă, industrie 
prelucrătoare 

Învăţare, cercetare 

Comunitate 
cunoaştere 

Cunoaşterea - o nouă energie ! 
 
 
 



Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Ploieşti 
 Partea a 2 a: Strategia dezvoltării 

varianta 31.10.2008 5 

2.2. Obiective strategice şi priorităţi de dezvoltare 

 
Obiectivul general este legat de matricea de creere a unui brand pentru zonă, a unui nou 
profil rezultat dintr-o schimbare cumulată: vocea parteneriatului administraţiei, imaginea 
teritoriului şi personalitatea comunităţii. 
 

Vocea  De la dezvoltarea locală la dezvoltarea regională competitivă; 
Imaginea De la o industrie la o infrastructură tehnologică bazat pe cunoaştere şi 

cercetare; 

Personalitate  De la investiţii de întreţinere la acţiuni de valorificare a patrimoniuui cultural 
şi recreativ; 

 
Pentru atingerea dezideratelor exprimate în viziunea de dezvoltare şi în concordanţă cu 
profilul prognozat pentru 2025, formularea obiectivelor strategice acoperă atât aspectele 
competitivităţii, cu infrastructura necesară, a municipiului Ploieşti şi a zonei sale de influenţă 
– un teritoriu al investitorilor şi al oportunităţilor de afaceri, cât şi aspectele legate de 
managementul serviciilor publice şi capacitate contribuabililor de a accesa servicii – un 
teritoriu guvernat de Carta Cetăţeanului, unde sunt furnizate servicii publice de calitate, la 
preţuri accesibile. 
 
Obiectiv strategic 1: Obţinerea unui teritoriu competitiv prin valorificarea oportunităţilor de 
dezvoltare a cercetării, infrastructurii urbane şi tehnologiei  
 

 In parteneriat Ploieştiul, comunele invecinate, mediul de afaceri şi academic sunt 
capabile să atragă firme şi investiţii într-un teritoriu fără disparităţi de echipare şi 
servicii. 

 
Obiectiv strategic 2: Obţinerea unui teritoriu care oferă acces tuturor cetăţenilor la servicii 
urbane de calitate. 
 

 In parteneriat, Ploieştiul, comunele învecinate şi furnozorii de servicii de interes public 
sunt capabile să asigure standarde de calitate a vieţii, să menţină un echilibru între 
calitate-preţ pentru serviciile şi utilităţile publice, reducînd disparităţile dintre cetăţeni 
şi dintre teritorii. 

 
Obiectiv strategic 3: Obţinerea unui teritoriu competitiv prin creşterea capacităţii 

operaţionale a administraţiei şi a comunităţilor locale. 
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2.3. Politici şi programe 

 
Secţiunea I: Construcţie, reabilitare şi renovare a infrastructurii locale 
(în coordonare cu POR, Fondul de Mediu) 

 
Capitolul SI-1:  
Politici şi programe privind îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 
 
Pachetul de politici şi programe este determinat de necesitatea conectării municipiului şi 
implicit a zonei periurbane la reţeaua europeană de transport, respectiv de coridoarele TEN-
IV şi TEN-IX.  
 
Politica SI-1A  
Creşterea accesibilităţii şi mobilităţii transportului de persoane şi mărfuri în condiţii de 
siguranţă 
Programe 

 Program SI-1A-1: Reabilitarea/modernizarea reţelei de drumuri locale inclusiv pasaje 

şi poduri 
 Program SI-1A-2: Realizarea unui sistem de trafic intermodal  
 Program SI-1A-3: Extinderea formelor de folosire de moduri de trafic nepoluante. 

 
 
Politica SI-1B 
Creşterea atractivităţii şi funcţionalităţii domeniului public 
Programe 

 Program SI-1B-1: Reabilitarea şi modenizarea spaţiului dintre blocuri 
 Program SI-1B-2: Modernizarea pieţelor agro-alimentare de cartier 
 Program SI-1B-3: Creşterea suprafeţei zonelor verzi, parcuri şi grădini 

 
 
Capitolul SI-2:  

Politici şi programe privind reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate 
 
Politica SI-2A 

Oferirea cetăţenilor de servicii medicale de calitate într-un spaţiu sigur, echipat şi igienic. 
Programe 

 Program SI-2A-1: Reabilitarea şi modernizarea clădirilor, instalaţiilor, echipamentelor 

şi a facilităţilor pentru persoane cu dizabilităţi 
 Program SI-2A-2: Asigurarea unei infrastructuri de sănătate pentru locuitorii din polul 

de creştere 
 
 
Capitolul SI-3:  

Politici şi programe privind reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale 
 
Politica SI-3A 

Imbunătăţirea infrastructurii sociale şi diversificarea serviciilor pentru persoane, sau grupuri 
de persoane aflate în condiţii de dificultate şi risc. 
Programe 

 Program SI-3A-1: Imbunătăţirea condiţiilor de viaţă, construcţii, echipamente, 

facilităţi, pentru personae cu dizabilităţi 
 Program SI-3A-2: Incurajarea şi dezvoltarea cooperării cu sectorul privat, ONG-uri, 

cu activităţi în operarea serviciilor sociale 
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 Program SI-3A-3: Creşterea capacităţii operaţionale a serviciilor de sănătate şi 

sociale 
 
 
Capitolul SI-4:  

Politici şi programe privind îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 
 
Politica SI-4A 

Realizarea unui sistem de intervenţie în situaţii de urgenţă din factori entropici 
Programe 

 Program SI-4A-1: Creşterea capacităţii de monitorizare, prevenire şi de intervenţie în 

situaţii de urgenţă generate de rafinării 
 
 
Capitolul SI-5:  
Politici şi programe privind reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională 
continuă 
 
Politica SI-5A 

Dezvoltarea unui sistem educaţional competitiv desfăşurat în condiţii optime de echipare şi 
funcţionare. 
Programe 

 Program SI-5A-1: Imbunătăţirea infrastructurii de educaţie universitară şi cercetare 
 Program SI-5A-2: Reabilitarea, modernizarea şi diversificarea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare 
 Program SI-5A-3: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea grădiniţelor 

 
 
Capitolul SI-6:  

Politici şi programe privind restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe în scopul promovării turismului 
 
Politica SI-6A 

Reabilitarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi a 
infrastructurilor conexe 
Programe 

 Program SI-6A-1: Reabilitarea şi promovarea clădirilor cu valoare de patrimoniu 
 Program SI-6A-2: Conservarea şi punerea în valoare a siturilor arheologice 

 
Politica SI-6B 

Dezvoltarea parteneriatului cultural european 
Programe 

 Program SI-6B-1: Programul de dezvoltare a cooperării culturale durabile la nivel 

european 
 Program SI-6B-2: Programul de cooperare Media 2007-2013  
 Program SI-6B-3: Cooperare în cunoaşterea patrimoniului cultural Europa pentru 

cetăţeni 
 Program SI-6B-4: Participarea tineretului în viaţa culturală a comunităţii 
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Capitolul SI-7: Politici şi programe privind crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 

specifice de turism şi pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor 
turistice 
 
Politica SI-7A: 

Valorificarea resurselor naturale pentru diversificarea condiţiilor de recreere. 
Programe 

 Programul SI-7A-1: Conservarea patrimoniul natural  
 Programul SI-7A-2: Diversificarea infrastructurii pentru activităţi hipice 
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Secţiunea II: Infrastructura de mediu 
(în coordonare cu POS Mediu, POS Creşterea Competitivităţii Economice) 

 
 
Capitolul SII-1: Politici şi programe privind extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi 

apă uzată 
 
Politica SII-1A: 

Inlăturarea disparităţilor teritoriale legate de echiparea edilitară  
Programe 

 Program SII-1A-1: Asigurarea capacităţii de alimentare cu apă la standarde 

europene 
 Program SII-1A-2: Extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei potabile 
 Program SII-1A-3: Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare pentru apa uzată  

 
Politica SII-1B 
Reducerea factorilor de poluare a terenului şi a pânzei de apă freatică 
Programe 

 Program SII-1B-1: Implementarea directivei UE privind utilizarea nămolurilor din 

staţiile de epurare 
 
 
Capitolul SII-2: Politici şi programe privind dezvoltarea sistemelor de management integrat 
al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate 
 
Politica SII-2A: 

Realizarea şi asigurarea condiţiilor de funcţionare a sistemului de management al colectării 
deşeurilor 
Programe 

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

 Program SII-2A-2: Dezvoltarea infrastructurii de colectare a deşeurilor periculoase 

 
Politica SII-2B:  

Ecologizarea terenurilor contaminate 
Programe 

 Program SII-2B-1: Reabilitarea siturilor poluate ca urmare a intervenţiilor entropice 
 
 
Capitolul SII-3: Politici şi programe privind creşterea eficienţei energetice şi a securităţii 
furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice 
 
Politica SII-3A 
Folosirea de surse de energie alternative 
Programe 

 Program SII-3A-1: Identificarea şi valorificarea resurselor pentru producerea de 

energie “verde” 
 
 
Capitolul SII-4: Politici şi programe privind reducerea poluării şi diminuarea efectelor 
schimbărilor climatice 
 
Politica SII-4A 

Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire 
Programe 
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 Program SII-4A-1: Reabilitarea reţelelor de apă caldă şi de termoficare 
 Program SII-4A-2: Introducerea de tehnologii avansate în funcţionarea sistemului de 

termoficare 
 
 
Capitolul SII-5: Politici şi programe privind implementarea infrastructurii adecvate de 
prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc 
 
Politica SII-5A 

Prevenirea şi reducerea condiţiilor de risc natural 
Programe 

 Program SII-5A-1: Regularizarea şi ecologizarea cursurilor de apă 
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Secţiunea III: Infrastructura economică 
(în coordonare cu POS Creşterea Competitivităţii Economice, POR,) 

 
 
Capitolul SIII-1: Politici şi programe privind sprijinirea structurilor de sprijin al afacerilor de 

interes local, regional, naţional şi internaţional 
 
Politica SIII-1A 

Consolidarea structurii economice locale 
Programe 

 Program SIII-1A-1: Construirea/ modernizare/ extinderea de clădiri, inclusiv 

extinderea utilităţilor de bază necesare 
 
 
Capitolul SIII-2: Politici şi programe privind realizarea investiţiilor în infrastructura CDI 
 
Politica SIII-2A 

Dezvoltarea infrastructurii cercetare-dezvoltare 
Programe 

 Program SIII-2A-1: Dezvoltarea de poli de excelenţă 
 
 
Capitolul SIII-3: Politici şi programe privind reabilitarea siturilor industriale poluate şi 
neutilizate şi pregătirea acestora pentru noi activităţi 
 
Politica SIII-3A 

Revitalizarea zonelor industriale degradate 
Programe 

 Program SIII-3A-1: Reabilitarea siturilor poluate, neutilizate precum şi pregătirea 

acestora pentru noi activităţi 
 
 
Capitolul SIII-4: Politici şi programe privind promovarea tehnologiei informaţiei 
 
Politica SIII-4A 

Dezvoltarea tehnologiilor de informare comunicare 
Programe 

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

internet 
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Secţiunea IV: Dezvoltarea infrastructura resurselor umane şi a capacităţii 
administrative 
(în coordonare cu POS Dezvoltare Resurselor Umane, POS Competitivitate şi POS 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative) 
 
 
Capitolul 1: Politici şi programe privind educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 

economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 
 
Politica SIV-1A 
Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 
Programe 

 Program SIV-1A-1: Creşterea şi diversificarea ofertei de educaţiei la nivelul polului 
de creştere 

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

consiliere profesională 
 
Politica SIV-1B 

Promovarea infrastructurii universitare în competiţia regională 
Programe 

 Program SIV-1B-1: Dezvoltarea unui sistem de atragere de resurse umane cu 

potenţial în dezvoltarea locală 
 
Politica SIV-1C 

Sprijinirea cercetării în scopul valorificării infrastructurii universitare 
Programe 

 Program SIV-1C-1: Dezvoltarea parteneriatului între sistemul universitar, centrele de 
cercetare şi agenţi economici 

 
 
Capitolul 2: Politici şi programe privind creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a 

întreprinderilor în competiţia regională 
 
Politica SIV-2A 

Susţinerea şi promovarea iniţiativelor şi a acţiunilor de adaptare la o economie competitivă 
Programe 

 Program SIV-2A-1: Recunoaşterea meritelor întreprinderilor care promovează 
organizarea flexibilă a muncii şi servicii pentru facilitarea reconcilierii vieţii de familie 
activitatea profesională. 

 
Politica SIV-2B: 

Dezvoltarea economiei sociale  
Programe 

 Program SIV-2B-1: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru 

partenerii sociali şi societatea civilă 
 
 
Capitolul 3: Politici şi programe privind îmbunătăţirea structurii şi procesului ale 

managementului ciclului de politici publice 
 
Politica SIV-3A 

Creşterea capacităţii operaţionale a formelor de asociere în cadrul polului de creştere 
Programe 

 Program SIV-3A-1: Dezvoltarea resurselor umane în domeniul managementului 
proiectelor propuse spre finanţare 
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Capitolul 4: Politici şi programe privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor 

publice 
 
Politica SIV-4A 

Introducerea unui sistem de calitate în furnizarea serviciilor publice 
Programe 

 Program SIV-4A-1: Realizarea sistemului de indicatori de performanţă pentru serviicii 

publice 
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Secţiunea V: Politici Complementare 
(în coordonare cu PNDR) 

 
 
Capitolul 1: Creşterea atractivităţii zonelor rurale şi diversificarea economiei rurale 
 
Politica SV-1A: 

Creşterea factorilor de localizare în zona rurală a polului de creştere 
Programe 

 Program SV-1A-1: Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 
 Program SV-1A-2: Încurajarea activităţilor turistice 
 Program SV-1A-3: Imbunătăţirea servicilor de bază  
 Program SV-1A-4: Punerea în valoare a patrimoniului natural şi construit rural 

 
Politica SV-1B: 

Protejarea la schimbările climatice prin creşterea suprafeţei verzi  
Programe 

 Program SV-1B-1: Realizarea de centuri verzi pe teren non-agricol şi neconstruibil 
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Secţiunea VI: Politici şi programe prioritare 

 
 
Capitolul SVI-1: Lista politicilor şi programelor prioritare ale polului de creştere 

 
 Se va incheia după strângerea chestionarului privind priorităţile de investiţii.  

 
 
Grafic priorităţi, tabel priorităţi de la probleme-politici-programe-priorităţi 
 

 Se va incheia după strângerea chestionarului privind priorităţile de investiţii.  

 
 


