RELANSAREA ECONOMIEI - PRIVATIZARE - ATRAGEREA
CAPITALULUI STRAIN

La aceasta ora Ploiestiul este al treilea oras din tara, dupa Bucuresti si
Timisoara, din punct de vedere al investitiilor str aine.
Firme reputate în comunitatea internationala au ales municipiul Ploiesti ca zona
pentru deschiderea sau extinderea afacerilor în România. Este cazul firmei franceze
Compagnie de Distribution Europeenne (CDE) – componenta a grupului francez
Intermarche, a cincea companie din lume în domeniul distributiei si comercializarii de
produse alimentare si nealimentare, care a construit un supermarket în zona de nord a
orasului. Investitia a depasit 2,5 milioane de dolari, la care se adauga 20.000 dolari
pentru refacerea spatiului verde, iar timp de 20 de ani la bugetul local vor fi atrasi
peste 750.000 dolari. Efectele pozitive ale acestei investitii se refera la crearea de
noi locuri de munca, oportunitatea pentru firmele locale de a primi comenzi din partea
investitorului francez, posibilitatea ploiestenilor de a se aproviziona cu produse de
consum la preturi fata de nivelul pietei.
Investitia de 1 milion de dolari New Century Holdings care s-a concretizat în
modernizarea, extinderea si reamenajarea magazinelor Omnia, Big si Junior, a avut ca
efect crearea a 400 noi locuri de munc a si oportunitati de contracte pentru firmele
ploiestene de construc tii.
În ceea ce priveste investi tiile in domeniul petrolier, se remarca prezenta în Ploiesti a
firmelor - OMV cu 2 module de comercializare a produselor petroliere conform
standardelor europene, investitie ce s-a ridicat la aproximativ 8 miliarde de lei, Lukoil
- 1 modul cu o investitie de aproximativ 5 miliarde 200 de milioane de lei si
modernizarea altui modul, aici investitia ridicându-se la aproximativ 7 miliarde de lei ,
Rompetrol - 2 module în valoare de 3 miliarde fiecare. Prin prezenta acestora pe piata
ploiesteana s-au creat 50 noi locuri de munca si de asemnenea, exista o concurenta în
randul operatorilor de carburanti, benefica pentru cetateni.
Banci de renume mondial – City Bank, Alpha Bank, Ing Bank- au consolidat activitatea
financiara desfasurata la nivel local, valoarea investitiilor ridicându-se la aproximativ
58 de miliarde de lei.

Alte firme mari, cum ar cele de telefonie mobila - Cosmorom si Orange au deschis
puncte de lucru si au amplasat statii de emisie recep tie pe teritoriul municipiului
Ploiesti, investitia aici fiind în jur de 2 miliarde de lei.
O ivestitie importanta o constituie si finatarea oferita de Regatul Danemarcei pentru
reabilitarea cazanului 5 de la CET Brazi, cofinantarea proiectului de aproximativ 4
milioane de dolari fiind realizata ¼ de partenerul danez prin firma FLS mlijo, ¾
fiind investitie proprie.
O prezenta importanta pe piata ploiesteana este cea a grupuilui HOLCIM, unul din
liderii mondiali în productia de ciment, betoane si agregate. Cea de-a patra Statie
Ecologica de Betoane din Romania a firmei a fost deschisa în luna octombrie 2002 la
Ploiesti si s-a finalizat o investitie de 1,5 milioane de Euro. Statia de betoane are o
suprafata de 120 de metri cubi de beton pe ora si este complet automatizata. Ea
garanteaz a astfel o calitate constanta a betoanelor si livrarea cantitatii exacte
cerute de client. Statia este operationala pe tot parcursul anului, deoarece este
echipata cu sistem de incalzire a aerului si a apei, ceea ce permite producerea
betonului în conditii optime, chiar si pe timp friguros.
Se observa de asemena o tendinta a investitorilor români sau str aini de a-si construi,
moderniza sau consolida sediile de firma pe raza localitatii. Valoarea investitiilor la
nivelul municipiului Ploiesti se ridica la cca. 465 miliarde lei, din care 40 % reprezinta
investitiile private. Toate investi tiile prezentate reprezinta o carte de vizita a
municipalitatii pentru viitori parteneri de afaceri str aini sau români, întarindu-le
încrederea în mediul de afaceri din România si din Ploiesti.

INDUSTRIA
Valoarea produc tiei realizate în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2002 de
agentii economici cu capital mixt, privat si public din industrie a fost de 16185085
mil. lei, reprezentând 28,2% din productia judetului.
Valoarea livrãrilor de produse industriale realizatã în perioada 1 ianuarie - 30
noiembrie 2002 a fost de 14641433 mil. lei, reprezentând 35,0% din productia livratã
a judetului.
Productia destinatã exportului a fost în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie
2002 în valoare de 3272568 mil. lei, reprezentând 27,4% din totalul productiei livrate
la nivel de municipiu.

Numãrul mediu de persoane angajate în industrie în perioada 1 ianuarie - 30
noiembrie 2002 era de 22546 persoane si reprezintã 45,7% din numãrul mediu al
persoanelor angajate în industrie la nivel de judet.
STRUCTURA PRODUCTIEI INDUSTRIALE LIVRATE
ÎN PERIOADA 1 IANUARIE - 30 NOIEMBRIE 2002

13,6%
22,4%

64,0%

Livrat intern
Livrat extern
Executat cu materialul clientului

Notã: Datele valorice privind productia industrialã si productia livratã la
export sunt calculate pe baza preturilor medii înregistrate în cadrul
fiecãrei luni raportate, pret mediu obtinut ca raport între valoarea si
volumul productiei livrate pentru fiecare din pozitiile nominalizate din
nomenclatorul de produse industriale “PRODIND”, grupate în serii
reprezentative la nivel de judet, ce acoperã peste 70% din industrie.
Încadrarea în municipiul Ploiesti s-a fãcut dupã sediul unitãtii.

EVOLUTIA REALIZÃRILOR LA UNELE
PRODUSE INDUSTRIALE ÎN PERIOADA
NOIEMBRIE 2001 - NOIEMBRIE 2002
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INFRASTRUCTURA
PROIECTE CU FINANTARE GUVERNAMENTALA
Doua dintre cele mai importante proiecte de infrastructur a cu impact national,
având asigurate surse de finantare externe si de la bugetul statului sunt:
- Construirea unor artere europene care sa faca legatura între principalele zone
economice din tara. Autostrada Bucuresti-Ploiesti-Brasov, varianta a Culoarului IV
Paneuropean de transport rutier, unul dintre cele mai mari proiecte ce vor fi puse în
aplicare pe teritoriul tarii noastre, va fluidiza traficul si va oferi siguranta
conduatorilor auto. Studiul de fezabilitate a fost întocmit si avizat în perioada iunie
2001-aprilie 2002, lucrarile urmând sa înceapa în primul trimestru al anului 2003.
Proiectul în valoare de aproximativ 1,2 miliarde dolari, consta în realizarea unei artere
rutiere pe o loungime de 164 km, dintre care 115 km vor trece prin judetul Prahova,si
va ocoli municipiul Ploiesti prin zona de sud.
- Programul de modernizare a caii ferate Bucuresti – Ploiesti- Brasov, componenta
a Culoarului IV Paneuropean de transport feroviar, reprezentând o investitie de
aproximativ 240 de milioane dolari din resurse guvernamentale si externe, este
coordonat de experti locali si nationali, având sediul în municipiul Ploiesti. S-au creat
astfel aproximativ 2000 de locuri de munca în plan local. Programul început în a doua
jumatate a anului 2001, cuprinde si proiectul „Pasaj traversare cale ferata pe DN 72
Ploiesti-Târgoviste”, precum si modernizarea arterei de circulatie Est-Vest a orasului.
Avantajele care decurg din realizarea acestor proiecte înseamna o valorificare mai
buna a terenurilor din zona si decongestionarea traficului, reducerea timpilor de
asteptare si a consumului
de carburanti.
În cadrul proiectului de modernizare a culoarului IV Paneuropean de transport
pe calea ferata, va fi modernizata si Gara de Sud din municipiul Ploiesti. Ea va fi
transformata într-o Eurostatie, la standarde europene, lucrare care implica nu numai
reabilitarea statiei, dar si a spatiului adiacent. Finantarea acestui proiect este
realizata din investitii atrase, printr-un împrumut extern garantat de Guvern de
3milioane 800 de mii EURO, iar proiectarea spatiului public pentru primirea calatorilor
a primit 300 milioane de lei de la MLPTL.

În cadrul parteneriatului cu Consiliul Local Bucov si cu Consiliul Judetean Prahova se
lucreaza pentru reabilitarea si modernizarea Parcului „Constantin Stere”. Amenajat
în perioada 1956-1971, reprezinta cel mai mare parc al municipiului. Situat pe malul
stâng al râului Teleajen, cu o suprafata de 160 ha (în mare parte spatii verzi) dispune
de trei lacuri artificiale si de o gradina zoologica.
Amenajarile de anul trecut realizate la Teatrul în aer liber din incinta parcului, la
Gradina Zoo , la plaja si la lacurile de agrement (1 miliard de lei) au fost urmate în
anul 2002 de inaugurarea ALEII SCRIITORILOR, unde a fost dezvelita statuia
patronului spiritual al acestui parc, ilustrul om de cultura si remarcabil politician,
Constantin Stere.
Se are în vedere continuarea amenajarilor, începute, dar si înfiintarea unei gradini
botanice si a unui parc de distractii în incinta compexului, reabilitarea infrastructurii
(executarea unei parcari în zona centrala,realizarea punctelor de alimentatie publica
în zona strandului, realizarea unui post de control al intrarii principale, studierea
posibilitatii de extindere a accesului în parc, închiderea DJ 80),executarea închiderii
perimetrale si a foisoarelor de paza,realizarea Monumentului Unirii.
Agenda Locala 21 (AL21)
Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a Municipiului Ploiesti, elaborata initial în
forma de proiect, a fost supusa dezbaterii publice pentru o perioada de trei luni.
Primaria Municipiului Ploiesti si mass-media locala
a sprijinit activitatea de
comunicare si informare, iar documentul a beneficiat de suportul tehnic si
informational din partea mai multor institutii locale, guvernamentale, nonguvernamentale, de cercetare, precum si din partea retelei de învatamânt.
Participarea si consultarea larga a societatii civile la nivel local a constituit premisa de
finalizare a strategiei.
PROGRAME DE INTEGRARE EUROPEANT/ parteneriate pentru programe
UE
Conform procedurilor Comisiei Comunitatilor Europene privind promovarea
Parteneriatului Public- Privat municipiul Ploiesti va beneficia de consultanta din
partea Impact Consulting, la proiectul Transplus-Acces, proiect de cercetare
desfasurat în cadrul actiunii -cheie “Mostenire Culturala-Orasul Viitorului”. Pe
langa municipiul Ploiesti au fost acceptate Varsovia, Gdansk, Bratislava si La Valetta,
care se alatur a studiilor de caz din 75 orase occidentale. În cadrul proiectului, prin
efectuarea unui studiu de caz pentru municipiul Ploiesti, vor fi luate în considera tie
abordari strategice ale raportului transport public- amenajare teritoriala, precum:

Reglementari si politici fiscale în abordarea interactiunii transport-amenajare
teritoriala în zonele metropolitane;
- politici integrate de planificare urbana în zona sta tiilor de transport
public(inclusiv cale ferata);
- promovarea strazilor pietonale si a ciclismului;
- politici de dezvoltare suburbana cu noi functii majore;
- politici de parcare si zone libere de autoturism ;
- raportul transport local-transport regional;
- modalitati de atragere a agentilor si populatiei la luarea deciziilor;
- bariere în calea implementarii strategiilor respective si solutiile de succes.
În cadrul studiului vor fi abordate si alte probleme specifice cu care se
confrunta municipiul
Ploiesti: suprafata redusa a zonelor verzi si tendinta de extinere
a ariei
administrative pentru înglobarea unor noi arii cu valente de dezvoltare durabila,
nevoia de regenerare urbana a unor zone, percum si orice alte probleme de interes
care vor fi identificate pe durata studiului.
Finantarea acestui proiect se va realiza printr-un parteneriat public-privat
,50% -50%, aproxmativ 38.562 Euro fiecare parte.
-

În schimbul cofinantarii, Primaria Municipiului Ploiesti primeste, în primul rând
un studiu privind strategiile si solutiile de detaliu cele mai adecvate de aplicat pentru
rezolvarea durabila a problemelor legate de interfata transport-amenajare
teritorial a, în conformitate cu normele comunitare, orientarile C.E.M.T.-O.E.C.D. si în
complementaritate cu orientarile Agendei Locale 21.
Primaria Municipiului Ploiesti primeste, în al doilea rând, un numar de produse
din partea partenerilor consor tiului, ca si documentatia de detaliu care a stat la baza
intorcmirii lor. În al treilea rând, municipiul Ploiesti va fi inclus într-un plan de
diseminare si networking prin care va avea contacte directe regulate cu
municipalitatile europene si consultanti renumi ti si va putea aborda factori de decizie
la nivelul directoratelor Uniunii Europene.
PROSIDE - “Promovarea durabila a dezvoltarii interurbane”
Municipiulu Ploiesti a fost ales sa faca parte dintr-un consor tiu de 7 localitati din
întreaga lume alaturi de Lodz (Polonia), Kalsruhe si Stuttgard (Germania), Vienna
(Ausria), Milano (Italia) si Budapesta (Ungaria) pentru participarea la proiectul
PROSIDE, având ca prioritate promovarea abordarilor si actiunilor de dezvoltare din
punct de vedere al spatiului pentru coeziune de tip social si economic.

PROSIDE este un proiect ce se desfasoara în 3 etape pilot succesive, intentionând sa
stabileasc a o metodologie novatoare de planificare, precum si instrumentele necesare
evaluarii planurilor investitorului în ceea ce priveste impactul acestora asupra
dezvoltarii urbane durabile si a protec tiei mediului.
Proiectul se desfasoara în parteneriat, partenerii provenind din rândul autoritatilor
publice, istitutiilor de stiinta sau companii de consultanta.
Pentru participarea la acest proiect municipiul Ploiesti beneficiaz a de finantare
nerambursabila în valoare de 8000 de Euro, iar valoarea totala a proiectului este de
2.139.000 de Euro.
SINTEZA REALIZARII INVESTITIILOR ÎN ANUL 2002
LOCUINTE
Ca urmare a politicilor sociale promovate de autoritatile locale si judetene,
Agentia Nationala de Locuinte a gasit la Ploiesti cadrul necesar pentru crearea unuia
dintre cele mai ample ansambluri de locuinte din tara. Cartierul Carino construit prin
colaborarea cu Consiliul Judetean Prahova si cu Cosiliul Local al comunei Blejoi
înseamna finalizarea a 80 de noi locuinte pâna anul viitor. Tot în parteneriat cu ANL în
acest an au fost finalizate 66 de unitati locative pentru tineret –bl.85,86 din cartierul
9 Mai, cu o valoare de 755.040 USD. Blocurile au fost realizate în baza prevederilor
care reglementeaz a construtia de locuinte pentru tineri destinate închirierii prin
intermediul Agentiei Nationale de Locuinte si a fost predat Consiliului Local al
municipiului Ploiesti în administrare si exploatare. Apartamentele sunt închiriate pe o
perioada de 5 ani, fara sa poata fi cumparate de actualii beneficiari.
Tot în aceasta zona au fost începute lucrarile pentru realizarea unui minicartier
pentru tineri cu blocuri mansardate pe str. Domnisori, în cartierul “9 Mai”, având un
numar de 128 de unitati locative. De asemenea se afla în lucru, cu finalizare în 2003
alte 102 spatii de locuit în blocurile din Mihai Bravu –41B(10), Ion Maiorescu-331U
(32), Lupeni M5-M5A (24) si Democratiei –M1,M3, M4 (36), valoarea aproximativa a
acestor lucrarii ridicându-se la 2.631.200 USD. În anul 2003 sunt programate deja
sa înceapa lucrari la 44 de unitati locative : Sabinelor -12B( 12), Crângasi – 21(12),
Malu Rosu- 121F(20), întreaga investitie situându-se în jurul valorii de 503.360 USD.
Tot pentru anul 2003 se doreste o suplimentare de la Guvern de aproximativ
4.141.280 USD, intentionându-se sa se înceapa lucrul si la alte 362 de unitati
locative :pe Str Libertatii – 300 unitati si in Str. Marasesti Bl.10,19 –62 de unitati
locative. În aceast caz, in Ploiesti se poate spune ca sunt in grafic 782 de noi
locuinte pentru tineret din totatul de 1100 propuse pana in 2004.

SERVICIUL PUBLIC DE APA POTABILA SI CANALIZARE
Investi tiile pentru anul 2002 au o valoare de aproximativ 3 milioane Euro si au
vizat înlocuirea a 8000 m retea modernizata, 229 bransamente noi, 406 brasamente
înlocuite, 108 bransamente noi gratuite, 168 separatii tehnice si 128 racorduri de
canalizare. De asemenea s-a intervenit în 932 avarii pe retea, s-au reparat 1124 de
bransamente, au fost înlocuite 805 vane pe retea, 61 km de retea au fost decolmatati,
s-au înlocuit 7100 contoare si s-au realizat si 95 de debransari din cauza neplaptilor
facturilor de apa.
De asemenea pentru prima data în tara a fost montata, în cartierul Bereasca,
prima cismea cu cartela electronica, pentru evitarea pierderilor de ap a, datorate
neglijentei cetatenilor din zona. Este o cismea pilot care daca isi va dovedi
eficacitatea va fi urmata si de alte asemenea cismele în oras.
In anul 2002 s-au finalizat si aprobat activitatile cuprinse în “Programul
director de investitii pe 10 ani” între municipalitate si societatea Apa Nova. În
acest domeniu s-a prevazut realizarea mai multor obiective de investitii, prioritare
fiind cele care se refera la modernizarea retelei de apa pentru 11 strazi cu o valoare
de 357.000 dolari, lucrare finantata din fondurile proprii ale societatii Apa Nova.
Separat, municipalitatea va realiza lucrari de extindere a retelelor de canalizare
pentru 9 strazi, investitie care se ridica la 301.000 dolari.
DRUMURI
Pe parcursul anului 2002 s-au realizat o serie de reparatii curente la strazile
din municipiul Ploiesti în valoare de 51.240.000 de lei, reparatii capitale de 18.000.000
de lei, reparatii la pavajul din fata Palatului Administrativ si la aleile parcului din
Centrul Civic în valoare de 2.760.000lei. La aceasta ora în municipiul Ploiesti sunt un
numar de 876 de strazi în suprafata totala de 2.650.480 mp: 531 cu asfalt, 261 cu
balast, 61 cu pavaj, 16 cu beton si 7 cu pamânt.Perioada de garantie conform
contactelor este de 6 luni pentru plombe si reparatii zonale si de 2 ani pentru lucrari
de reparatii covor continuu, balastare, reparatii capitale, investitii.
MANAGEMENTUL DESEURILOR
În cursul anului 2001, în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Local al municipiului
Ploiesti, cel al orasului Boldesti Scaieni si Consiliul Judetean Prahova, a fost realizata

si inaugurata în luna septembrie 2001 prima ramp a ecologica din judet amplasata în
zona orasului Boldesti - Scaieni care preia în prezent si deseurile din municipiu.
Aceasta are capacitatea totala de 750.000 mc, iar cantitatea anuala de deseuri
compactate ce poate fi depozitata este de 78.000 mc, din care 75.920 mc provin din
municipiul Ploiesti.
În acelasi timp, dupa o lunga asteptare din partea ploiestenilor (si o neglijare
condamnabila din partea Autoritatilor Locale), rampa insalubra situata în zona de est a
municipiului Ploiesti “rampa Teleajen” a fost închisa.
Pentru vechea rampa, din apropierea râului Teleajen, a fost demarat un program de
punere în siguranta si ecologizare care se va realiza prin atragerea de fonduri de
finantare. Programul va consta în lucrari de terasament si etansare, amplasare
instalatii pentru captarea gazului lucrari de constructii dig de protectie contra
inundatiilor, amplasare de instalatii pentru utilizarea biogazului si pentru drenarea
lixiviantilor si epurarea lor, lucrari silvice si pedologice. Depozitarea deseurilor s-a
facut fara o sortare prealabila, ajungând aici atât deseuri menajere si asimilate, cât
si deseuri industriale cu caracter toxic sau periculos.
Servicii de salubritate
În prezent, în municipiul Ploiesti salubrizarea cailor publice este asi gurata de firma
SSB , castigatoarea licitatiei organizate pentru primaa, pentru reglementarea
serviciului public. Conform caietului de sarcini, tariful de salubritate în Ploiesti este
acum 12.500 de lei fara TVA, mai ieftin cu 5000 de lei de persoana, iar calitatea
serviciilor are si ea un nivel ridicat. A fost nevoie de o perioada de 3 luni de zile
pentru preluarea efectiva a tuturor clientilor de la Salub catre SSB, dupa aceasta
perioada, începand cu 2003 nu vor mai exista probleme cu ridicarea gunoiului menajer
din municipiul Ploiesti.
Pe baza parteneriatului cu compania Unilever municipalitatea a organizat, anual,
concursul “Cel mai frumos bloc “. În criteriile de apreciere a premiantilor o pondere
de 80% au avut-o problemele de salubrizare, atât a constructiilor cât si a spatiilor
verzi adiacente. Actiunea reprezinta un succes, având în vedere ca în anul 2002
numarul de participanti aproape s-a dublat.

RETELE DE ENERGIE TERMICA
Ploiestiul a fost primul oras din tara în care s-a realizat contorizarea la
baza blocurilor pentru apa calda si energie termica.
Prin proiectul de reabilitare a sistemului de distributie a energiei termice în municipiul
Ploiesti, pentru început a fost castigata finantare din partea BERD pentru primele
doua etape. Cu o valoare totala de
aproximativ 23,7 milioane de dolari,din care 15
milioane dolari din credit BERD , proiectul a presupus modernizarea punctelor
termice, înlocuirea conductelor de agent secundar (dintre puncetele termice si
consumator) precum si contorizarea agentului termic pentru încalzire si apa calda la
baza bloclui de locuinte.
Valoarea investitiei suportate de Primaria Municipiului Ploiesti este de 14 miliarde de
lei. O data cu reabilitarea sistemului de distributie a energiei termice au fost
reabilitate 86 de puncte termice si au fost contorizate toate asociatiile de
proprietari din municipiul Ploiesti .
In acest an a fost de asemenea aprobata de catre Ministerul de Finante si BERD,
etapa a III-a de reabilitare a sistemului de distributie. Ea se va derula în anul 2003
si cuprinde modernizarea a 5 puncte termice (zona Malu Rosu si Republicii) precum si
înlocuirea a 7110 m conducte, finantarea din partea BERD fiind de 2 milioane de Euro.
O alta realizare pe linie energetica a fost transfor marea Cartierului Mihai Bravu
dintr-un cartier în care alimentarea cu energie termica era pusa sub semnul
întrebarii, datorita situatiei de la rafinaria Petrotel –Lukoil, în primul cartier din tara
care are doua surse independente de alimentare cu agent termic.
Proiectul, în valoare de aproximativ 20 de miliarde de lei, a presupus interconectarea
sistemului de încalzire urbana între CET Brazi si Cet Teleajen. Lucrarile demarate în
luna octombrie au fost finalizate pâna la începerea sezonlui rece, fiind astfel dovedit
înca o data profesionalismul administratiei locale, având în vedere ca este pentru
prima data în tara când o lucrare de asemenea anvergura este terminata într-un
timp record. 10.000 de persoane
au scapat de grija de p1na acum pentru
asigurarea apei calde menajeresi a încalzirii pe timp de iarna.
Având în vedere scrisoarea primita din partea Petrotel-Lukoil prin care Primaria
Municipiului Ploiesti este anun tata ca „societatea Petrotel va relua alimentarea
energiei termice catre zona de est a municipiului în conditii avantajoase din punct de
vedere economic, începand cu iarna 2004-2005, dupa finalizarea lucrarile de

modernizare a rafinariei”, se poate spune ca, în acest moment cartierul Mihai Bravu
este singurul din tara care are doua surse de alimentare cu agent termic.
Acesta reusita se datoreaza si parteneriatului realizat între Consiliul Judetean
Prahova, si Consiliul Local Ploiesti demonstrându-se înca o data eficienta unitatii de
actiune politica.
ÎNVATAMÂNT
Pe parcursul anului 2002 Servicul Tehnic-Scoli si-a desfasurat activitatea pe
urmatoarele direc tii strategice prioritare: lucrari de investitii pentru reabilitarea
Colegiilor Nationale “I.L.Caragiale” si “Mihai Viteazul”, cu dubla finanatare – Primarie
si Banca Mondial; lucrari de investitii noi: imobil Gradinita nr. 26 si consolidarea
Liceului Pedagogic, lucrari de reparatii si igienizari, lucrari de investi tii. Valoarea
acestor investitii, suportata de bugetul local se ridica la aproximativ 65 de miliarde
de lei.
REABILITAREA SI DEZVOLTAREA UNOR
CARTIERE ALE MUNICIPIULUI PLOIESTI
“Ploiestiul începe de la cartiere spre centru” – proiect de reabilitare si dezvoltare
a infrastructurii urbane si de servicii publice
Principiul reabilitarii conditiilor de habitat a fost clar definit: „ de la periferie spre
centru” si s-au dezvoltat o serie de programe municipale, care includ atât reabilitarea
infrastructurii cât si redefinirea imaginii urbane (spatii verzi, dotari urbane, etc.).
Pentru prima data dupa 1990, a fost conceput si implementat tipul de proiect
complex (sub numele de “Proiect municipal”) care abordeaza unitar si coordoneaza
toate nevoile de reabilitare si modernizare a unui cartier.
Proiectul Municipal Nord
Proiectul Municipal Nord reprezinta una din cele mai importante realizari, fiind pentru
prima data când o administratie locala a abordat reabilitarea integrala a unui cartier
municipal de dimensiuni mari (cartierul Nord cu o populatie de 40.000 locuitori).
Motivatia derularii acestui proiect a fost desfasurarea etapei a II-a a proiectului de
reabilitare a sistemului de distributie a agentului termic finantat prin credit BERD.
Pe durata desfasurarii proiectului, detinatorii de retele au posibilitatea sa îsi
reabiliteze sistemele de utilizare din cartier, astfel încât sa nu mai fie necesare
interventii ulterioare.

Partile componente ale proiectului: modernizarea sistemului de termoficare si a
retelelor de gaze,
Modernizarea iluminatului
public pentru cresterea eficientei energetice prin
reducerea consumului de energie electric, parcari publice ( aproximativ 1000 de locuri
noi de parcare) , spatii verzi si locuri de joaca pentru copii.
Cartierul Mitica Apostol, una din primele zone aflate în atentia actualilor edili.
Valoarea investitiilor orientate pâna în anul 2002 spre aceasta zona a fost de
aproximativ 12.700 dolari.
Cei peste 1200 de locuitori ai cartierului beneficiaza acum de un dispensar cu
asistenta medicala permanenta, de strazi si iluminat public conform standardelor.
În vederea introducerii conductei de alimentare cu gaze a cartierului, a fost realizat
studiul tehnico-economic pentru obtinerea cotei de gaze si încheierea contractului de
proiectare.
Bereasca
Cartier beneficiar al unor obiective de importanta majora pentru toti cetatenii,
privind infrastructura, retelele edilitare, iluminatul public, asigurarea serviciilor
(colectare taxe, asigurare sanatate), îmbunatatirea conditiilor pentru desfasurarea
învatamântului si asigurarea siguran tei publice.
Programul de reabilitare a iluminatului public pe strazile cartierului, în valoare de
385.480 dolari (fara TVA), a fost realizat de catre firma S.C. Luxten Lightning Co
S.A. Bucuresti, iar SC Apa Nova a demarat programul de refacere a sistemului de
canalizare.
Colonia Astra
În acest cartier, în perioada 2001-2002, s-a realizat introducerea sistemului de
alimentare cu gaze. Rafinaria Astra a venit în sprijinul cetatenilor acestui cartier, la
interventia administratiei locale, prin donarea buteliilor GPL pâna la finalizarea
sistemului de alimentare cu gaze.
Locuitorii strazii Locomotivei sunt beneficiarii unui punct termic modernizat care a
implicat înlocuirea echipamentului, realizarea retelelor de conducte preizolate pentru
distribuire si instalare de contori de energie si apa calda. De curând, au fost
finalizate lucrarile de racordare la reteaua de gaze.
Pentru Proiectul Municipal Enachita VAcarescu, cartier construit în perioada 1970 1980, cu o suprafa ta de 134 ha, s-au facut studiile de fundamentare, urmând ca
executia programului sa înceapa în anul 2003.

Pentru Proiectul Municipal Malu Rosu si Proiectul Municipal Vest II studiile de
fundamentare au fost terminate si vor fi supuse aprobarii Consiliului Local în primele
luni ale anului 2003.
LOCURI DE JOACA
Pentru armonizarea ambientului la blocurile de locuit prin crearea de spatiu verde si
parcuri de joaca pentru copii pâna în prezent au fost amenajate noi locuri de joaca:
- 6 - cu finantare extrabugetara de la Banca Mondiala, (Micro I Vest bl. 13-14,
Gradinita str. Magurii, Scoala Generala nr. 16 Bereasca, bl. 32 str. Cameliei, str. Malu
Rosu bl. 42 si zona Bariera Bucov), creându-se astfel si 25 de noi locuri de munca, o
parte din salarii fiind suportate tot de Banca Mondiala.
- 14 - finantate prin sponsorizarea societatii daneze HME Construc t Ploiesti (fosta
L.R. Energie) pe strazile: Mihai Bravu, Per sani, Faget, Eroilor, G-ral. Eremia
Grigorescu, Industriei - Bariera Bucuresti, Barcanesti - Gradinita 30, Spatar Milescu,
Brumarelelor, Zimbrului, Aleea Parasutistilor, Grindului, blocul 14 -15 cartier Cina si la
Gradinita din cartierul Mitica Apostol.
PROGRAMUL DE MODERNIZARE PIETE SI COMERT STRADAL
În urma demersurilor Consiliului Local si autoritatii publice locale, începând cu data de
18 aprilie 2002 prin Hotarârea Guvernului României, pachetul integral de actiuni al SC
UNIMARKET SA, a fost transmis de la APAPS catre Consiliul Local al municipiului
Ploiesti. A luat astfel nastere societatea “Hale si Piete”, care promoveaza programul
de protectie sociala pentru populatia municipiului prin atragerea producatorilor
particulari si asigurarea unor preturi accesibile la produsele agroalimentare.
Modernizare Piata “Malu Rosu”
Lucrarile de modernizare în piata Malu Rosu au vizat 26 de tonete si 22 de
tarabe si s-au desfasurat pe o suprafata totala de 721 de mp, din care suprafata
construita 361mp. Sistematizarea pietei a avut în vedere urmatoarele:
- înfiintarea liniei de comercializare produse nealimentare de 10 locuri
(tonete) prin întregirea locatiei - chioschiuri;
- amenajarea liniei de comercializare produse agricole pe segmentul de Est al
Pietei cu un fond de 12 locuri(tonete)
- desfiintarea tronsonului de 12 tonete insalubre pozitionate pe trotuarul din
fata Complexului Comercial Malu Rosu
În cadrul lucrarilor de modernizare s-a securizat piata prin constructia unui
gard de protectie

în lungime de 20m, a fost reparat si vopsit mobilierul din piata, s-a reparat platforma
de acces si garare a mijloacelor auto ce deservesc piata, s-a reparat strada Brânciog (
accesul în piata), a fost ref acuta instalatia de apa (schimbat armaturi, gresiat bazin)
si de asemenea s-a montat o fântana arteziana. Costul total al lucrarilor de
modernizare în Piata Malu Rosu se ridica la aproximativ 100.000.000 de lei
Modernizare Piata 9 Mai
Lucrarile de modernizare în Piata 9 Mai, începute în aceasta toamna, privesc
refacerea instalatiei de alimentare cu apa curenta la grupurile sanitare si amplasarea
unei fântâni arteziene, confecttonarea unei copertine metalice pentru acoperirea unei
suprafete de 162 mp (27/6), achizitionare a 40 de tarabe din beton - 1mp fiecare si
asfaltarea unei suprafete de 10 mp. Costurile sunt estimate la aproximativ 363,4
milioane de lei, iar lucrarea este preconizata a se termina la finalul lunii ianuarie
2003.
Pasajul pietonal “Nichita Stanescu”
Pietonalului Nichita Stanescu , este amenajat în zona cuprinsa între strazile Ghe.
Lazar, blocurile Centru , str. M. Kogalniceanu , parcul central. Pentru a atrage fonduri
la buget, s-a mers pe ideea realizarii unui parteneriat public-privat. In prima faza a
fost amenajat spatiul cu pavele autoblocante, s-au pus la punct utilitatile si s-au
amenajat 17 platforme de beton necesare montarii chioscurilor si tonetelor în faza a
doua.

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
Valoarea totala a programului pentru anul 2002 este de 4.836.000 USD respectiv
152.803.092 mii lei. (1 USD s 31.597 lei)
Acesta cuprinde reabilitarea a 22 subzone, 9 din zona de Est, 13 din zona de
Vest si 13 strazi delimitatoare.
De asemenea au fost realizate suplimentar obiective necesare pentru a corela
lucrarile de reabilitare ale sistemului de iluminat public cu programul de lucrari
publice al Primariei si alte lucrari edilitare:
1. Instalatiile de iluminat si forta pe aleea de acces catre Hipodromul
Ploiesti:
21 buc. corpuri de iluminat tip IEP 2/21;
- 18 buc. console tip TG1, TG2 si TG3;
14 buc. stâlpi beton tip S.C.;

- 212 m cablu subteran tip ACYABY, (LES);
- 1036 m cablu aerian tip TYIR 3x35 mmp, (LEA);
8 buc. cutii distributie;
2. Cartier Bucov – Postei 2 (reabilitare punct luminos pe str. I.T.Grigore) –
lucrare devansata din programul pe 2003:
8 buc. corpuri de iluminat tip IEP 2/21;
6 buc. console tip TG1;
SERVICUL DE TRANSPORT PUBLIC
Dupa o perioada de 12 ani de neglijare a unei surse importante de poluare a aerului,
îmbunatirea transportului public face obiectul unui program care a urmarit realizarea
urmatoarelor obiective:
− modernizarea parcului de vehicule din dotarea R.A.T.P, pâna în prezent fiind aduse
20 autobuze noi tip MAN, dotate cu motor Euro 3, valoarea inestitiei pentru cele 20
de autobuze achizitionate în acest an fiind de 2.575.206 USD
− 8 tramvaie (second hand)-122.500 Euro
− îmbunatirea serviciilor
− reducerea subventiilor alocate din bugetul local acestei activitati.
Pâna în prezent, în domeniul transportului electric cu troleibuzul s-au finalizat doua
etape:
− Centru - Podul Înalt
− Centru - Gara de Sud.
Urmatoarele etape vor cuprinde extinderea acestui tip de transport pe traseele:
− Gara de Sud - Hipodrom - Rafinaria Astra
− Str. Gh.Gr.Cantacuzino - Str. Malu Rosu.
Valoarea totala a lucrarii de extindere a transportului electric cu troleibuzul în
municipiul Ploiesti se ridica la aproximativ 6.600.000 dolari.
Pentru eficientizarea transportului public RATP a actionat prin:
− introducerea pe circuit a primului autobuz cu motor alimentat cu gaz petrol
lichefiat (GPL), alte trei fiind aproape finalizate, si inaugurarea primei statii de
îmbuteliere gaz petrol lichefiat;
− dotarea tramvaielor cu choppere (dispozitive care reduc considerabil consumul de
energie);
− dispecerizarea statiilor de redresare;
− dispecerizarea trafic-circulatie (autobuze, tramvaie, troleibuze).

CULTURA , CULTE SI PATRIMONIUL CULTURAL NATIONAL
Punerea în valoare din punct de vedere arhitectural a imobilelor cu valoare de
patrimoniu
Printr -un program special, început în anul 2002, primaria intentioneaza sa puna în
valoare cl adirile deosebite din punct de vedere arhitectural din oras, prin: reparatii la
strazile de acces, dirijarea vegetatiei si un sistem de iluminat public, destinat punerii
în valorae a cladirii respective. La acestea se adauga si iluminatul ornamental al
cladirilor de patrimoniu si al bisericilor.
Catedrala Sf Ioan din Ploiesti a fost curatata mecanic atât la fatada, cât si la
învelitoare, iar investi tia realizata din fonduri atrase s-a ridicat la aproximativ 2
miliarde de lei.
Dezvolaterea modelului spiritual al Comuniatii Locale
În esenta, diagrama evenimentelor cuprinde:
Organizarea sarbatorilor importante si omagierea unor mari personalitati ale
istoriei si culturii românesti
În plan traditional, este relevanta continuitatea actiunilor înscrise pentru
Sarbatoarea Primaverii, a Zilei Copilului ori a Eroilor Neamului, ca si pentru
întâmpinarea Sfintelor Pasti, a Craciunului si a Anului Nou.
Complementar, cultivând respectul pentru cunoasterea istoriei neamului si a
personalitatilor sale s-au derulat, la nivelul municipiului, actiuni ample legate de
comemorarea a 400 de ani de la tragicul sfârsit al domnitorului Mihai Viteazul, primul
unificator al tarii, ca si de împlinirea a 145 de ani de la Unirea Principatelor Române,
sub sceptrul domnitorului Al. I. Cuza.
În orizontul cultural au avut loc câteva mari manifestari:
− Sarbatorirea, sub semnul Anului UNESCO “I.L. Caragiale”, a 150 de ani de la
nasterea marelui dramaturg de la Ploiesti - care a generat un amplu program anual;
− Festivalul International de poezie “Nichita Stanescu”, aflat acum la cea de-a XIVa sa editie;
− Concursul National de Muzica Clasica „Paul Constantinescu”, ajuns la editia a VIIa.;
− Remarcabila, este initiativa organizarii primei edi tii a Festivalului International de
Caricatur a cu tema „Acasa la Caragiale”, organizat în luna iunie, având o larga
participare internationala.

Primaria este implicata în prezent în organizarea a patru manifestari de anvergura, din
domeniul muzicii, si anume:
− Concursul International de Pian „Lory Wallfisch”;
− Concursul International de Canto ”Eugenia Moldoveanu”;
− Concursul National de Interpretare - pian, vioara, canto - „ Martian Negrea”;
− Festivalul - concurs de muzica folk, cunoscut sub denumirea de „Festivalul
Castanilor”.
Bucurându-se de participari de exceptie din partea concuren tilor si de prezenta unor
jurii de marca, aceste evenimente transforma municipiul Ploiesti într-un veritabil oras
al muzicii. Este un titlu de justificata mândrie faptul ca Ploiestiul, începând cu anul
2001, este singurul municipiu având patru festivaluri anuale de muzica clasica,
având anvergura nationala si internationala.
Pe agenda culturala curenta se mai afla:
− Concursul National de Chitara Clasica pentru Copii;
− Concursul International de Caricatura „Libertate si Jurnalism”, ajuns la a doua
editie.
Apreciind necesitatea existentei unei activitati sistematice în sfera culturii,
ca si nevoia de a stimula participarea si interesul unor segmente tot mai largi ale
populatiei pentru fenomenul cultural, Primaria sustine de la bugetul local functionarea
Casei Municipale de Cultura, a Teatrului „Toma Caragiu” si a Filarmonicii „Paul
Constantinescu”, alocând în acest sens sume importante.
Întelegerea unui asemenea deziderat a condus totodata la initierea unor actiuni
majore de imagine: Filarmonica “Paul Constantinescu” - 50 de ani de activitate,
jubileu care a fost sarbatorit pe durata a doua saptamâni cu concerte exceptionale si
invitati de marca, Teatrul de Estrada 45 de ani si poate cel mai important pentru cei
mici, “Ciufulici” - teatrul pentru copii a aniversat si el 50 de ani.
Trebuie remarcat faptul ca datorita sprijinlui de care au beneficiat în ultmii doi ani
institutiile de cultura, nivelul actului cultural a crescut, iar publicul revine cu placere
în salile de spectacol, la teatrul “Toma Caragiu” procentul de prezenta în sala atingând
87%.
Manifestari organizate în aer liber
Experienta occidentului a aratat ca manifestarile organizate în aer liber sau în
spatii publice au un impact mai puternic asupra consumatorului de cultura. Primaria
Municipiului Ploiesti a facut amenajari în Parcul Tineretului si în Parcul Bucov, a lansat
câteva actiuni rezonante, precum Festivalul Berii, Divertisment Estival 2002, Târgul
de Toamna ori seriile de concerte de muzica moderna, desfasurate în fata Palatului
Culturii si Casei de Cultura a Sindicatelor.

La reusita acestora contribuie atât sponsorii cât si institutiile de profil, aflate sub
autoritatea Primariei, care s-au implicat la modul major, atât din punct de vedere
organizatoric, cât si artistic.
Sustinerea tinerelor talente
Potrivit recomandarilor Consiliului Europei a fost creat „Centrul de Excelenta
pentru tinerii capabili de performanta”, care coordoneaza noua asemenea unitati
regionale, printre care si pe cel din Ploiesti.
Pe lânga faptul ca un asemenea demers reprezinta o recunoastere a potentialului de
inteligenta a elevilor ploiesteni si a profesionalismului dascalilor lor, aceasta initiativa
se constituie în modalitatea curenta de identificare, cultivare a talentelorsi de
sustinere a eforturilor acestora.
Activitatea Centrului a demarat prin înfiintarea a doua clase a V-a de excelenta, în
colegiile nationale teoretice „I.L. Caragiale” si „Mihai Viteazul”.
În acelasi cadru de preocupari, din initiativa Primariei, cu sprijinul unor firme
importante si al unor cetateni ai orasului, a luat fiinta Fundatia Municipala CulturalArtistica si Civic “Excellentia 21”.
Operând în perimetrul învatamântului preuniversitar ploiestean, aceasta funda tie are
ca scop identificarea si sprijinirea valorilor autohtone, ca si lansarea lor în circuitul
international, pe baza afirmarii elementelor specifice spiritualitatii românesti.
Desi nu foarte mari, sumele cheltuite pâna acum de catre fundatie au vizat
recompensarea Elevului Anului si Profesorului Anului, recompensarea olimpicilor
ploiesteni, acordarea unor fonduri pentru participarea la actiuni reprezentative, cu
caracter artistic, desfasurate în strainatate si premierea participantilor la
concursurile artistice, organizate în principal sub egida Primariei.
Cu intentii similare s-a organizat si prima editie a Saptamânii de Excelenta pentru
Elevi, cuprinzând un program complex, cu pondere extra-curiculara.
Pasi pe drumui integrarii europene
În planul colaborarilor interetnice, pentru întarirea coeziunii sociale, au avut loc
manifestarii pentru sarbatorirea zilei nationale a Spaniei, prilej cu care s-a realizat
înfratirea între Asociatiile Culturale româno-spaniole Prahova - Aragon. S-au purtat
totodata si primele discutii pentru o infratire între Ploiesti si Zaragoza. Comunitatea
greaca a organizat de asemenea manifestari culturale la care a fost invitata si
municipalitatea, ciclul de manifestari culminând cu piesa de teatru “O noapte
furtunoasa “ de IL Caragiale, jucata în greaca si romana.
Sfera preocuparilor permanente ale autoritatii locale pentru înscrierea
municipiului Ploiesti în comunitatea oraselor europene s-a extins prin:

− Preluarea cu succes a unor initiative externe traditionale, de genul - Ziua Europei,
Ziua Mondiala a Mediului, Ziua europeana ” În oras fara masina ”,
− Continuarea unor parteneriate cu autoritati locale din diferite zone ale lumii, cum
ar fi: Harbin (China), Osijek (Croatia), Lefkada (Grecia), Pancevo (Serbia); dar si
initierea unor noi relatii de înfratire cu Radom (Polonia) si Como (Italia).
− Participarea elevilor Liceului de Arta (invitati chiar la sediul Consiliului Europei) si
Colegiului „Mihai Vitezul”, a componentilor Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Paul
Constantinescu”, a artistilor amatori de la Casa Municipala de Cultur a la turnee sau
festivaluri organizate în strainatate demonstreaza potentialul valoric local.
Recunoasterea valorilor locale
Indiferent de resurse si de posibilitati, ideea recunoasterii ori a recompensarii
valorilor locale, în special în domeniul culturii a stat permanent în atentia
municipalitatii.
Au fost facute demersuri pentru a sublinia ca fara aportul marilor personalitati
Ploiestiul n-ar fi reusit sa-si consolideze si sa-si sporeasca renumele:
− ridicarea unor monumente, busturi si dezvelirea de placi comemorative (Nichita
Stanescu, Toma Caragiu, Paul Constantinescu, I.L. Caragiale),
− sarbatorirea zilelor de nastere ale unor personalitati (Eugen Simion, Eugenia
Moldoveanu, Ieronim Tataru, Ioan Grigorescu, Valeriu Râpeanu),
− atribuirea numelui unor institutii si strazi (Toma Caragiu, Iorgu Caragiale),
− organizarea unor actiuni culturale de mare amploare, purtând numele unor valori de
prim rang, precum Lory Wallfisch sau Eugenia Moldoveanu,
− conferirea înaltului titlu de Cetatean de Onoare al Municipiului, urmatoarelor
personalitati:
din domeniul cultural:Ioan Grigorescu – scriitor si diplomat, Eugenia Moldoveanu –
artist liric, Emilia Comisel – profesor universitar, Mihai Cimpoi – scriitor, Adam
Puslojic – scriitor, Vasile Tarâteanu – scriitor, Mihai Ispirescu – scriitor, Valeriu
Râpeanu – profesor universitar doctor, Nicolae Radulescu Lemnaru - profesor si
scriitor, Sefan Popa Popas - caricaturist, Ilarion Ionescu Galati - violonist, profesor si
dirijor, Teodor Oroveanu - prof. univ. dr. doc. - extractie si prelucrare petrol,
Napoleon Antonescu - prof.univ.dr.ing. - rector UPG, Stelian Dumitrescu - prof. univ.
dr. ing. - extractie si prelucrare petrol, Fergus Cass - presedintele Companiei
Unilever/Europa Centrala si de Est, Sandu Mazor - ambasadorul statului Israel; din
domeniul sportiv: Arthur Hoffmann – antrenor emerit, Titi Tudor - antrenor emerit,
Mircea Dridea - fosta glorie a fotbalului ploiestean si românesc, Mihai Ionescu - fosta
glorie a fotbalului ploiestean si românesc, Mihai Mocanu - fosta glorie a fotbalului
ploiestean si românesc.

EDUCATIE FIZICA SI SPORT
Cursele de trap de la Hipodromul Ploiesti au fost reluate, dupa o întrerupere
de aproape sapte luni, duminica, 16 iunie 2002. Odata cu preluarea Hipodromului în
proprietatea publica a municipiului, prin H.G. 237/26.03.2002, administratia locala
este preocupata pentru readucerea acestui obiectiv în circuitul sportiv national si
international. Cu o suprafata total a de 390,92 ha, hipodromul cuprinde o incinta de
20,8 ha, o pista de trap de 1040 m lungime si 17 m latime.
Pentru desfasurarea în conditii cât mai bune a întrecerilor hipice, Primaria
Municipiului Ploiesti a întreprins o serie de actiuni de reabilitare a pistei de concurs,
prin îndreptarea cu utilaje speciale a acesteia, dar si completarea ei cu zgura si nisip.
În plus, salariatii Administratiei Domeniului Public si beneficiarii Legii Venitului minim
garantat au strâns din parc zeci de tone de gunoi si au refacut spatiile verzi.
În aceasta toamna în patrimoniul municipalitatii au fost preluate alte doua baze
sportive importante pentru comunitatea locala: Stadiounul Ilie Oana si Patinoarul. În
urma preluarii acestor baze sportive pentru anul 2003 am prevazut la bugetul local 10
miliarde de lei, bani ce vor fi folsiti pentru plata utilitatilor, consolidare si
modernizare.
Tot în acest an a fost preluat, prin Hotarare de Guvern, Clubul Sportiv Scolar Ploiesti.
Lucrarile la sala de sport a CSS au fost abandonate în urma cu aproximativ 2 ani de
zile, iar la acesta ora Compania Nationala de Investitii a reluat finantarea lucrarilor,
termenul de finalizare fiind pentru anul 2003. De asemenea pentru scoala nr. 15, liceul
Al. I. Cuza si Grupul Scolar Administrativ si de Servicii s-au facut ridicarile topo si se
lucreaza la studiile de fezabilitate ale salilor de sport, urmând ca în anul 2003 sa
înceapa lucrarile de modernizare si de constructie.
PROMOVAREA SI STIMULAREA UNUI CLIMAT SOCIAL ADECVAT –
Facilitati fiscale si financiare acordate categoriilor defavorizate - masuri
compensatorii si ajutoare sociale
Prin aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, act normativ ce
a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2002, s -au depus în total anul trecut, un numar de
2391 dosare, valoarea ajutoarelor fiind de - 17 miliarde lei/2002

Ajutoarele pentru încalzirea locuintei s-au acordat prin aplicarea O.U.G.
nr.162/1999 completata si modificata cu O.U.G. nr.192/2001 si O.U.G. nr.6/2002
privind subventionarea cheltuielilor suplimentare cu energia termica si gaze, iar
pentru perioada ianuarie-martie 2002 situatia se prezinta astfel - Energia termica 30 miliarde lei, Gaze- 4miliarde de lei.
Pentru lunile noiembrie-decembrie 2002, cuantumul ajutorului pentru încalzirea
locuintei este reglementat prin O.U.G. nr.121/2002, iar pentru derularea actiunii în
conditii mai bune si mai eficiente decât anul anterior, s-a organizat un serviciu special
si s-au angajat 25 persoane pe perioada determinata. Pâna la aceasta data s-au depus
peste 18.000 cererri pentru energie termica ( 9 miliarde 700 de milioane) si
4600 de cereri pentru gaze.
Cantina de Ajutor Social
Unitate publica de asistenta socialaacu personalitate juridica care functioneaza
în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, conform Legii nr.208/1997.
Cantina de Ajutor Social pregateste si serveste hrana calda, pentru o medie
lunara de 400 persoane, dintre care se transporta la domiciliu, gratuit, hrana pentru
40 persoane.
Alocatia a fost de 23.000 lei/zi/persoana în perioada 1 ianuarie-1 octombrie
2002 si s-a modificat la 37.000 lei/zi/persoana începand cu 1 octombrie 2002.

Biroul protectia persoanelor vârstnice.
În prezent, în Ploiesti locuiesc 52.525 pensionari, dintre care pensionari cu
o pensie sub 1.400.000 lei, 13.982 si pensionari cu gradul I de invaliditate, 242.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor în vârsta care necesita îngrijire
permanenta, Primaria Municipiului Ploiesti în colaborare cu Agentia Judeteana de
Ocupare a Fortei de Munca a asigurat un numar de 189 ingrijitori la domiciliu pentru
care efortul financiar al primariei este de 216 milioanei lei/luna.
La initiativa municipalitatii se afla în derulare programul social adresat în
special persoanelor de vârsta a treia: “Ieftin si bun”. În acesta scop, municipalitatea
a pus la dispozitia agentilor economici, spatii comerciale în incinta Halelor Centrale,
pentru care nu se percep chirii, iar obligatia comerciantilor este aceea de a oferi
produse alimentare la preturi de producator. În situatia în care aceste spatii ar fi
fost închiriate prin licitatie, contravaloarea chiriei ar reprezenta suma de 420
milioane/an.

Lipsa adaosului comercial la produsele vândute în acest tip de magazine,
reprezinta o economie în buzunarul beneficiarilor de cca 15% din valoarea acelorasi
articole existente în orice alt magazin, exceptând pe cele en detail.
Grija deosebita pentru persoanele varstnice, pe care Primaria o are în
permanentaa, se manifesta si prin colaborarea strânsa cu Fundatia Pensionarilor,
carora le-a asigurat un spatiu central pentru sediu, ulterior punând la dispozitia lor
întreaga cladire. S-a realizat astfel un început timid în crearea unui complex de
servicii adresat pensionarilor. În noua locatie, s-au înfiintat cabinete de frizerie,
coafura, optica medicala, stomatologie, masaj, cizmarie, croitorie, un magazin
alimentar cu produse la preturi reduse si recent o brutarie. Toate aceste servicii au în
vedere o reducere a preturilor cu aproximativ 50% de care pot beneficia toti cei
peste 52.000 pensionari.
Un alt tip de servicii pentru categoriile de vârstnici cu venituri mici si/sau care
nu se pot deplasa, este acela de asigurare a hranei zilnice, cu mâncare de la Cantina
de Ajutor Social.
Din cei 420 asistati la Cantina aproximativ 150 sunt persoane în vârsta, iar
dintre acestia, 40 primesc hrana la domiciliu. Efortul financiar pentru sustinerea
acestor servicii este de 2.000 milioane lei anual.
Persoanelor cu venituri reduse, dintre care o pondere importanta o detin
pensionarii, se adreseaza programele sociale pentru acordarea ajutoarelor pentru
încalzirea locuintelor. în iarna 2001-2002 s-au solutionat 112.557 cereri pentru
sistemul centralizat de furnizare a energiei termice si 24.414 cereri pentru
încalzirea cu gaze. S-au platit în total compensari în valoare de cca 49 miliarde
lei.
Una din masurile menite sa sprijine persoanele în vârsta cu venituri reduse este
cea reglementata prin Hotararea Consiliului Local nr.23/2002, prin care persoanelor
peste 70 ani le este asigurat transport gratuit pe mijloacele de transport RATP,
restul pensionarilor beneficiind de abonamente subventionate. Consistenta aplicarii
acestei masuri este evidentiata de costurile totale suportate de cca. 21 miliarde lei( 7
miliarde aferente anului 2001 si decontate în 2002 si 14 miliarde aferente anului
2002) din care 4,5 miliarde destinate persoanelor peste 70 ani.
Actiunile organizate de Primaria Municipiului Ploiesti cu ocazia sarbatorilor de
iarna, Pasti, a Zilei Internationale a persoanelor vârstnice si cu alte ocazii au urmarit
pe lânga sprijinul material si atragerea lor la actul de luare a deciziilor si reintegrarea
în viata sociala. Tot în aceasta gama de actiuni se înscrie si oferirea celor 100 bilete
gratuite, pâna în prezent, la spectacolele teatrului Toma Caragiu. Putem sa
exemplificam ca în cadrul acestor actiuni s-au oferit de Craciun sarmale, cozonaci, vin,

o minitratatie pentru 500 persoane în exclusivitate batrâni si un spectacol adresat lor
pe 1 octombrie 2002.
Actionând consecvent în directia protectiei sociale si considerând acesta un
obiectiv major, Primaria Municipiului Ploiesti îsi propune o agenda de lucru în care
problema batrânilor sa fie prioritara. Ne gândim sa-i sustinem în constituirea unui
consiliu local al persoanelor vârstnice, care sa le sustina si sa le promoveze
nevoile.
Programul “Nici o familie fara un salariat “
Demararea acestui program, propriu Primariei Municipiului Ploisti, a fost
determinata de numarul ma re de someri din municipiul nostru.
Astfel, la data de 31.10.2002 erau în evidenta un numar de 6911 someri, acestia
reprezentând 24,3% din numarul total al populatiei apte de munca(167.982 persoane
cu vârste cuprinse între 18 -62 ani). Fata de o rata a somajului în judetul Prahova de
10,2%, Ploiestiul are o rata de 4,1%. Dintre somerii în evidenta, 3349 sunt
indemnizati conform Legii nr.76/2002 cu suma fixa de 1.312.000 lei/luna, iar 1984
persoane sunt beneficiare a ajutorului de somaj în suma variabila.
În cadrul acestui program, institutia noastra si-a propus formarea bazei proprii,
privind familiile cu someri. S-au facut astfel un numar de 4800 anchete, din care au
rezultat 1825 femei si 1234 barbati someri. Ca urmare a acestei actiuni s-au
angajat 435 persoane, dupa cum urmeaza :
12 – parcul “Constantin Stere “ ;
11 – Administratia Domeniului Public si Privat ;
189 – Primaria Municipiului Ploiesti – îngrijitori la domiciliu ai persoanelor vârstnice ;
213 angajati la alte societati.
Prin Programul de ocupare temporara a fortei de munca din rândul somerilor,
Primaria Municipiului Ploiesti în colaborare cu Agentia Judeteana de Ocupare si
Formare Profesionala, a semnat o conventie privind angajarea unui numar de 189 de
persoane provenind din rândul somerilor, ca îngrijitor la domiciliu. Astfel pâna în
prezent au fost angajati un numar de 189 someri care asigura îngrijirea la domiciliu a
unui numar de 189 copii, bolnavi, vârstnici cu probleme de sanatate.
În acest scop au fost contactate ISTH, Cantina de ajutor social, Fundatia
pensionarilor, Asociatia Nevazatorilor, Casa Judeteana de Pensii, pentru a veni în
sprijinul unui numar cât mai mare de persoane vârstnice care au probleme sociomedicale si necesita îngrijire la domiciliu.

Directia Protectie Sociala are o serie de proiecte specifice activitatii sale,
care sunt în curs de derulare si sunt destinate în special categoriilor sociale cele mai
sensibile, cum sunt : copiii, batrânii, cetatenii de alta etnie, în special rromii. Dintre
acestea amintim :
Înfiintarea unui “Centru de zi pentru copii “, destinat unui numar de 24 de copii cu
vârste între 3-6 ani, proveniti din familii aflate în situatii de risc, în vederea
prevenirii abandonului. “Centrul de zi pentru copii prescolari” functioneaza în cadrul
Gradinitei nr. 23, situata pe str. Râsnovenilor, nr. 46, imobil care face parte din
patrimoniul public al municipalitatii. Activitatea Centrului este realizata cu ajutorul
unui psiholog, a unui specialist terapie educationala, a trei referenti si a doi muncitori
necalificati.
Centrul asigura copiilor servicii adecvate - îngrijire pe timpul zilei, programe
educative si distractive, hrana, consiliere, urmarindu-se prioritar mentinerea copilului
în mijlocul familiei sale naturale si dezvoltarea unor relatii armonioase între parinti si
copii, precum si implicarea familiei în educarea si cresterea copiilor. Activitatile
destinate parintilor sunt de consiliere, informare, facilitarea de întâlniri periodice
între parinti si specialisti sau autoritati, vizite la domiciliu, instruire în tot ceea ce
priveste modul în care pot sa-si ajute mai eficient copiii.
Finantarea Centrului de zi se asigura, pe baza de parteneriat, de catre Primaria
Municipiului Ploiesti si Fundatia SERA România, în cadrul programului “CHILDNET”,
finantat de Organizatia USAID, pentru o perioada de doi ani. Dupa aceasta data,
finantarea va fi asigurata integral de la bugetul local, în functie de nevoile copiilor din
municipiul Ploiesti. Pe durata contractului, sumele aferente cheltuielilor pentru
repararea sediului unde va functiona Centrul, dotarile specifice destinatiei,
intretinerea spatiului, precum si plata integrala a salariatilor sunt suportate de
Fundatia SERRA România. De la bugetul local se asigura plata utilitatilor si
contravaloarea hranei pentru cei 24 de copii, respectiv câte 37 mii lei/zi/asistat.
Se continua colaborarea cu Fundatia CONCORDIA pentru asigurarea în
continuare a unor conditii cât mai bune copiilor aflati în dificultate, asigurând pentru
acestia caminul care le lipseste si cadrul educational prin urmarea cursurilor de
învatare a meseriilor de templar, zidar, zugrav.
Copiilor supradotati, fara posibilitati materiale, li se asigura prin grija Primariei, hrana
si spatiu, actiune la care participa si Fundatia ANA.
Pentru persoanele de etnie roma, în colaborare cu expertul local, s-au întreprins
o serie de actiuni specifice lor, dintre care amintim :
- Primaria Municipiului Ploiesti împreunasa cu Asociatia “Casa Romilor “, au
finalizat “Cursuri pentru initiere si operare calculator “ finantate de Agenda Locala
21, de care au beneficiat 10 tineri rromi.

- S-a declansat campania de identificare a persoanelor de etnie rroma care nu
au locuinta pe raza municipiului Ploiesti, fiind identificate 71 de familii.
- Primaria Municipiului Ploiesti împreuna cu Asociatia Casa Romilor si Agentia
EURODEC, au propus spre finantare proiectul “Centrul de consiliere sociala si
comunitara pentru rromi “ si Biroul de plasare a fortei de munca pentru rromi “;
- S-a declansat si continuat procesul de evaluare a nevoilor educationale, de
sanatate si protectie sociala ale rromilor si de identificare a persoanelor fara
documente de identitate si stare civila, în cartierele Mimiu si Bereasca. Dupa
încheierea actiunii în aceste doua cartiere, urmeaza ca ea sa se extinda si în celelalte
cartiere ale Ploiestiului.
- S-a identificat un mediator social din rândul etniei rromilor, care este
beneficiar al Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, activitatea acestuia
echivalând munca în folosul comunitatii pe care trebuie sa o presteze.
Locuinte sociale
Au fost repartizate din fondul locativ de stat un numar 6 de locuinte sociale, iar din
fondul municipalitatii 1866, în functie de lista de prioritatii si situatii de urgenta, în
aceasta categorie intrând si familiile de chiriasi evacuate de catre proprietari în urma
unei actiuni judecatoresti.
În scopul constituirii de locuinte sociale au fost preluate 44 de unitati locative la
caminul Fero si 14 unitati bl.2kRâfov, acestea fiind consolidate si reparate în cursul
anului 2002. Valoarea investitiei se ridica la aproximativ 1 miliard de lei, lucrarile fiind
preconizate a se finaliza la începutul anului 2003.

PROTECTIA MEDIULUI ÎNCONJURATOR
Parc auto RATP
În anul 2002, programul de protectie a mediului a fost focalizat pe reducerea
poluarii în zona centrala si de salvare a castanilor de pe Bulevard, care sunt în pericol
din cauza noxelor auto. Pentru acest lucru se afla în studiu la Administratia
Domeniului Public si Privat un proiect privind salvarea castanilor.
S-a avut în vedere în principal reducerea noxelor auto, prin înlocuirea
autobuzelor vechi
cu 20 autobuze noi tip MAN, dotate cu motor Euro 3. Se are în veder e de asemenea
extinderea parcului de mijloace de transport public cu alimentare electrica - tramvaie
si troleibuze. Traseul troleibuzului a fost prelungit pâna la gara de Sud, iar efectivul
de tramvaie s-a marit cu 8 aparate (second-hand) aduse din Germani a. Echiparea

mjloacelor de transport în comun cu sistem GPL (3 autobuze) si realizarea unei statii
de alimentare cu GPL la RATP, se numara si ele printre proiectele de protectie a
medului din Ploiesti, pe care le-am avut în calcul în acest an.
Proiectul “Informarea cetatenilor asupra gradului de poluare al aerului” a fost
finantat de Guvernul Japoniei prin Ambasada Japoniei la Bucuresti printr-un credit
nerambrsabil de 74.968 USD. În cadrul acestei finantari nerambursabile a fost
montat în centrul orasului un panou de afisaj de 6/2,1 m si o statie de monitorizare a
nivelului de poluare în municipiu, a vitezei si directiei vântului, a umiditatii si presiunii
barometrice. Acest sistem afiseaza
permanent modificarile intervenite asupra
parametrilor ce indica nivelul poluarii, respectiv NO, NOL, NOx. Furnizorii de
echipamente au fost selectati de Guvernul Japoniei, respectiv: SC Microelectrica SA
pentru tabela de afisaj exterior în tehnologie LED si SC RSI Electro SRL pentru
livrarea si instalrea unui sistem de supraveghere a poluarii atmosferice. În cadrul
acestui contract partea franceza va monitoriza functionarea panoului pe o perioada de
5 ani. Panoul de afisaj este amplasat într-un loc de impact maxim din centrul orasului,
în acest fel populatia fiind informata permanent asupra nivelului de poluare
atmosferica.Cresterea gradului de constientizare al cetatenilor este un factor
important de reducere a poluarii, având în vedere ca municipiul Ploiesti este pe locul
patru în tara ca nivel de poluare, fiind singurul oras din Europa înconjurat de patru
rafinarii.
Reabilitarea ecologica si economica a bazinului râului Teleajen
Proiectul presupune o investi tie de 4,6 milioane de Euro, cu o finan tare din partea
Phare de 3 milioane, restul fiind suportat de la bugetul local. Acest proiect va consta
în elaborarea un sistem de management integrat al bazinului râului pentru a fi folosit
ca model pentru initiative similare. În plus vor fi amplasate statii de epurare a apelor
uzate de mici dimensiuni, folosind pe cât posibil, solutii compacte si inovatoare.
- Îmbunatatirea starii mediului si sprijinirea dezvoltarii durabile
- Realizarea de proceduri pentru bio-monitorizare, automatizare si monitorizare
independenta a apelor râului
- Realizarea unui sistem operational care sa gestioneze informatiile în mod
integrat, combinând datele de mediu cu cele economice
- Elaborarea unui Master Plan care sa serveasc a drept suport pentru proiectele
de investitii locale si pentru cele finantate prin ISPA; Master Plan-ul va include
de asemenea planuri pentru un mic parc industrial de-a lungul bazinului ca si
oportunitati pentru agri-bussines si eco-bussines ( în conformitate cu SAPARD)
- Identificarea modalitatilor si a locurilor de îmbunatatire a facilitatilor de
mediu (statii de epurare a apelor uzate, statii de tratare a apei)

-

Construirea si punerea în functiune a 10 stati de tratare a apelor uzate mici
împreuna cu sistemele de canalizare

Tehnici si metode pentru monitorizarea poluarii si gestionarea protectiei mediullui
(orasul Ploiesti si zona industriala din judetul Prahova)
Valoarea acestui proiect se ridica la 1 milion de Euro din care finantarea Phare
este 8oo de mii de Euro, restul fiind investi tie proprie.
Proiectul presupune achizitionarea a doua laboratoare mobile si a unui sistem fix
de monitorizare a datelor si proceselor de testare, precum si modulele de instruire
aferente.
Extinderea zonelor verzi
Administratia Domeniului Public si Privat are în lucru un proiect pentru salvarea
castanilor de pe Bulevard si de asemenea marirea suprafetelor verzi din oras, pentru
reducerea poluarii datorate noxelor auto. Au fost plantate, de catre serviciul spatii
verzi, un numar de peste 180.000 de plante floricole, aproximativ 65.000 de arbusti
foiosi, 3900 de arbusti - Buxus si Cotoneaster, 548 de arbusti rasinosi - Jenuperus si
Thuya, 2478 de trandafiri, 98 de arbori rasinosi - molid argintiu si pin, precum si
2500 de arbori foiosi - artari, carpeni, castani, frasin, mesteacan, salcâm, stejar, tei.
Tot în cadrul proiectelor de mediu, odata cu licitarea operatorului de salubritate, a
fost demarata în toate scolile din municipiul Ploiesti actiunea de sortare a gunoiului
de hârtie în containere speciale, si reciclarea acesteia. Prin acesta actiune se doreste
o mai mare responsabilitate fata de mediul înconjurator, prin salvarea padurilor. Pâna
la aceasta ora au fost colectate un numar de 1300 Kg de hartie.
Transparenta Administratiei fata de Cetateni
Consultarea cetatenilor
Pentru prima data cetatenii au fost invitati sa participe la procesul de decizie în
administratia locala. În acest sens, în anul 2002, continuând traditia începuta anul
trecut, cetatenii au fost
invitati sa participe la stabilirea prioritatilor în
realizarea bugetului pentru anul 2003. Prin intermediul celor 12.000 de
chestionare lansate prin tonetele RATP ploiestenii au stabilit ca prioritare în anul
2003 sunt în ordine: locuintele, curatenia orasului, reparatia strazilor, spatiile
verzi
si locurile de joaca,modernizarea pietelor, finanatarea FC Petrolul,
transportul public .Prin completarea chestionarelor, cetatenii Ploiestiului devin din ce
în ce mai constienti de necesitatea implicarii în viata comunitatii pentru dezvoltarea
armonioasa a orasului.

În semn de respect pentru concitadinii nostri, Primaria Municipiului Ploiesti si Consiliul
Local au editat în anul 2002 “Raport catre cetateni” si “Raportul executiv al
functionarilor publici” , primele rapoarte de acest gen realizate pâna acum de
administratia locala din Ploiesti, dorindu-ne ca si acestea sa devina o traditie si pentru
administratiile ce vor urma.
Accesul cetatenilor la informatiile publice
Regia Autonoma de Transport Ploiesti editeaza si distribuie prin intermediul
mijloacelor de transport în comun, prima publicatie gratuita din Ploiesti, Info
Tranzit, prin care locuitorii municipiului sunt informati în legatura cu ultimele acte
normative adoptate la nivel local si national, precum si cu evenimentele locale.
Comunicarea directa a cetateanului cu executivul municipiului se realizeaza prin :
− acordarea audientelor saptamânale de catre conducerea executivului;
− acordarea de consultatii juridice gratuite;
− acordarea de informatii si consultatii de specialitate de catre fiecare Directie din
cadrul Primariei si a celorlalte Servicii subordonate;
− solutionarea tuturor petitiilor, sesizarilor si propunerilor cetatenilor.
− asigurarea dispeceratului 24 din 24 de ore prin crearea unui sistem de
dispecerizare cu dispecer central si dispecerate specializate. Pentru prima data în
Ploiesti cetatenii care suna la dispeceratul primariei pentru diferite probleme sunt
sunati de catre dispecerii de serviciu acasa, pentru a li se raporta situatia problemei
semnalate.
DISPECERAT PRIMARIE
Permanent - 984; 19.50.63
Relatii cu publicul 8.00 -16.30 - 19.59.89
Pentru o comunicare optima cu mass-media locala si centrala, administratia
ploiesteana a organizat pentru prima data un centru de presa chiar în incinta
Primariei. Ziaristii beneficiaza aici de dotari (telefon si posta electronica) pentru o
comunicare eficienta, conform specificului acestei activitati.
În premiera nationala, la Ploiesti s-au desfasurat audiente publice televizate, în care
s-au dezbatut subiecte de interes public, împreuna cu cetatenii si specialistii din
administratia locala.
Problemele locale sunt prezentate pe un post local de televiziune, dezbatute în
amanunt, solutiile gasite reprezentând posibile rezolvari pentru un numar cât mai mare
de cetateni.

Tot în premiera nationala la Ploiesti a fost realizata prima rubrica pe pagina de
web a municipalitatii pentru liberul acces la informatii în conformitate cu legea
544/2001. Aici ploiestenii pot solicita informatii, iar serviciul comunicare transmite
raspunsurile pe cale electronica direct la persoana interesata, dar si pe site-ul
primariei.

