
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIUL  
  PLOIEŞTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT PRIVIND STAREA  
ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU 
A MUNICIPIULUI PLOIESTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
                                                  2012  



C
uv

ân
t î

na
in

te
 

              
           2012 a reprezentat pentru administraţia publică locală şi implicit pentru municipiul Ploieşti un an al schimbării, un 
nou început, un an de trecere la o administraţie locală axată pe funcţionarea normală a oraşului  şi pe o dezvoltare 
economico-socială coerentă şi responsabilă. 
 
           Acesta a fost punctul de plecare pe drumul nostru comun, menit să aducă echilibrul şi dinamismul atât de 
necesare Ploieştiului, important pol economic al României.  
 
           Noua administraţie locală a încercat încă de la început să găsească  soluţii eficiente de finanţare şi de majorare a 
bugetului local pentru a răspunde într-un mod profesionist necesităţilor reale ale oraşului.  
 
            Din vara anului trecut am pornit la drum împreună cu o serie de proiecte importante cu un impact major asupra 
condiţiilor de viaţă ale ploieştenilor, de mărire a gradului de confort în spaţiul public.  
    
          Cel mai important proiect pe care vi l-am propus, este realizarea  unui nou Spital de Pediatrie, acţiune ce s-a 
concretizat în 6 luni de la preluarea mandatului de primar al Ploieştiului. La finele anului trecut am încheiat cu firma 
OMV cel mai mare contract de sponsorizare realizat vreodată la Ploieşti, în valoare de aproximativ 20 milioane Euro, 
prin preluarea în patrimoniul public al oraşului a clădirii Petrom. Aici, aşa cum am promis, vom face noul Spital de 
Pediatrie, unde copiii noştri vor beneficia de tratament medical la cele mai înalte standarde. Lucrările din cadrul acestui 
proiect vor începe în această primăvară şi se vor finaliza în trimestrul IV al anului 2014.  
 
          Deşi la ora actuală bugetul local este deficitar la capitolul investiţii, în vara anului 2012 am demarat un plan de 
atragere a fondurilor europene necesare acestui important sector. Banii respectivi sunt direcţionaţi pe proiecte  ce vor 
avea un impact direct în dezvoltarea infrastructurii Ploieştiului, respectiv: reabilitarea cailor de rulare a tramvaielor (se va 
moderniza inclusiv trama stradală), demararea lucrărilor la Parcul Municipal Vest, construirea pasajului peste calea 
ferată de pe str. Mărăşeşti, lărgirea  căii de acces de la Podul Înalt pe patru benzi pentru a se asigura  o ieşire decentă 
din oraş către Parcul Industrial, amenajarea terminalelor pentru microbuze şi autobuze pentru a se evita aglomeraţia din 
oraş, etc.. 
            
          Aşadar, pentru a realiza un oraş cum ne dorim toţi şi pentru a duce la bun sfârşit  aceste proiecte menite să 
modernizeze şi să dezvolte Ploieştiul, în ciuda scepticismului cu care suntem învăţaţi, este necesar să asigurăm o 
consultare şi o colaborare permanentă cu Consiliul Local şi un parteneriat viabil cu ploieştenii, axat pe încredere, 
feedback şi eficienţă. 
             

IULIAN BĂDESCU 
PRIMAR 
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1. EVOLUTIE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 

 
 
 
Bugetul local al municipiului Ploieşti pe anul 2012 a fost fundamentat, elaborat şi întocmit în conformitate cu prevederile 
Legii bugetului de stat pe anul 2012 – Legea nr. 293/2010 şi Legii privind finanţele publice locale - Legea nr. 273/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
În anul 2012, s-a avut în vedere în principal îmbunătăţirea activităţii de gestionare a fondurilor publice la nivel local. Astfel,  
noul executiv ploieştean a trecut la aplicarea unui bun management al cheltuielilor publice, după cum urmează: 

 continuarea programelor de construcţii locuinţe, reţele de apă şi canalizare, modernizare şi dezvoltare infrastructură 
stradală, şcoli, grădiniţe, spaţii de agrement şi locuri de joacă pentru copii ; 

 asigurarea serviciilor publice utilitare cu referire la apă şi canalizare, termoficare urbană, gestionarea deşeurilor 
industriale şi menajere, transportul public; 

 buna funcţionare a spitalelor şi unităţilor sanitare aflate în administrarea Municipiului Ploieşti 
 asigurarea liniştii şi ordinii publice, siguranţa cetăţeanului în municipiul Ploieşti ; 
 modernizări, reabilitări, reparaţii şi întreţinere a locuinţelor sociale, cantina de ajutor social ; 
 reabilitări termice; 

 
 
Indicatorii financiari ai municipiului reflectă gradul în care autoritatea publică locală controlează generarea veniturilor şi 
cheltuielilor.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Veniturile la data de 31.12. 2012, au fost realizate după cum  urmează : 
                                     - mii lei- 
 

Denumire Prevederi Realizări Procent 
realizare 

Total venituri buget local 442.543,48 414.412,87 93,64 

Venituri curente 406.844,53 394.262,32 96,91 

Venituri din capital 116,54 110,83 95,10 

Subventii de la bugetul de stat 33.689,67 18.220,03 54,08 
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Cheltuielile la 31.12. 2012  au fost realizate în procent de 93,79%, respectiv în sumă de 434.117,75 mii lei, după cum 
urmează : 
  

       - mii lei – 
 

Capitolul Prevederi Realizări Procent 
realizare 

Autorităţi publice şi acţiuni 
externe 15.548,98 14.983,28 96,36 
Alte servicii publice generale 26.339,38 26.315,20 99,91 
Tranzacţii privind datoria publică 
şi împrumuturi 6.871,30 6.871,15 99,99 
Ordine publică şi siguranţă 
naţională 7.565,00 7.298,52 96,48 
Învăţământ  

106.865,41 104.647,25 97,92 
Sănătate  

5.627,09 5.612,09 99,73 
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Realizarea procentuala a bugetului local pe anul 
2012
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Totodată, trebuie precizat faptul că, având în vedere gradul crescut de îndatorare a bugetului Municipiului Ploieşti, actuala  
conducere a administraţiei locale ploieştene a analizat posibilităţile de accesare a altor rezerve importante menite să 
majoreze veniturile locale. Astfel, s-a stabilit că este necesară creşterea gradului de finanţare a investiţiilor publice 
realizate prin atragerea de fonduri europene. 
 
În această ordine de idei trebuie subliniat faptul că  prin  Direcţia  Management Financiar – Contabil, Contracte s-au 
derulat în cursul anului 2012 operaţiuni legate de programele cu finanţare externă directă (Cats, Grundtvig şi alte proiecte) 
precum  si proiectele finanţate din fonduri postaderare. 
Proiectele finanţate din fonduri postaderare sunt : 

 
 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea specifică a Centrului de Primire în regim de urgenţă Cireşarii 

Ploieşti; 
 Schimbare destinaţie cazarmă în cămin de bătrâni în Pavilionul B3, Str. Cosminele nr.11A; 
 Realizarea Parcului municipal Ploieşti Vest,  inclusiv a căilor de acces şi a reţelelor edilitare specifice; 
 Realizarea Parcului municipal Ploieşti Vest - Centrul de excelenţă în afaceri pentru tinerii 

întreprinzători; 
 Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea 

de rulare, staţii adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi 
automatizare, etapa 1 (bucla Nord intersecţie Republicii), etapa 2 (bucla Vest Bulevardul Republicii);  

 Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea 
de rulare, staţii adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare si 
automatizare, bucla 1 si bucla 2; 

 Reabilitarea şi modernizarea Hipodromului din Ploieşti - Centru hipic si de agrement; 
 Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industrială Ploieşti Vest şi platforma industrială Brazi. 

 
Bugetul anului 2012 a respectat echilibrul financiar în ceea ce priveşte raportul venituri / cheltuieli, alocarea fondurilor 
financiare respectând principiul de prioritate, necesitate şi importanţă în utilizarea de fonduri şi surse de finanţare.  
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2.1. INFRASTRUCTURA DE APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE 
 
Înlocuire retea alimentare cu apă si reabilitare retea de apa -  14.286  ml astfel:  

 
- a fost realizata ca prioritate I in programul de investitii, inlocuirea si reamplasarea retelei de alimentare cu apa de 
suprafata PREMO Dn 1000-pe  B-dul Republicii  prin scoaterea de pe proprietati private si amplasarea sa pe domeniul 
public, incepand din zona Kaufland-Nord  pana la -Carrefour-CV3 in lungime de cca. 3195 ml . 
- S-a realizat de asemenea reabilitarea  a 11.091 ml  retele de apa pe strazi care urmau sa fie asfaltate in 2012,  din care: 

- 4486 ml, pe strazile prevazute in program la capitolul reabilitari conducte  :  str.Cuza Voda-Republicii PT 2 centru, 
Lapusna, Luminii, Mandra, Vasile Lupu (intre Lapusna si Cuza voda), Vlaicu Voda/Muncii, Cartier Penes Curcanul 
(Veterani, Cimpoiului, Intrarea Scarisoara, Lopatari, Aleea Campinitei, Aleea Borzesti, Minelor, Emil Racovita, Dunarii, 
Vasile Goldis, B-dul Bucuresti Bl 1-2-3-4/PT1., Barcanesti, Berzei, Florari, Dambului, Fainari, Crasna;   

O parte din lucrarile de reabilitare a retelelor de apa au fost incepute inca din luna noiembrie 2011 (ex: in Cartierul 
Penes Curcanul, pe strazile Intrarea Regimentului, Intrarea Cazarmii, Penes Curcanul, Calarasi, Cristianului (de la 
intersectia cu str.Calarasi). 

- 6605 ml retele reabilitate cu aprobarea Comitetului de Coordonare al S.C. Apa Nova Ploiesti pe 25 de strazi din 
Cartierul Bereasca, precum si  scoaterea conductei de apa de pe proprietati private si amplasarea pe domeniul 
public pe tronsonul Restaurant Best-CV7; 

      



 
Extindere retea apa 
 
 
- 51 ml pe str.Tinosu- Cartier Ghighiu, la solicitarea Asociatiei Habitat For Humanity Romania in vederea realizarii unui 
bransament de apa dimensionat pentru a asigura alimentarea cu apa a unui ansamblu de locuinte proiectate si executate 
de asociatie.   
 
-670 ml extindere retea apa in Cartierul Bereasca pe strazile: Narciselor (60 ml), Drumul Serii (570 ml), Zavoiului (40 ml) 
  

  
 

Prin execuţia extinderii reţelelor de canalizare s-a urmărit creşterea gradului de igienă şi confort al populaţiei,  
eliminarea poluării solului şi a stratului de apă freatică, prin stoparea evacuării apelor uzate menajere direct în sol prin 
fose septice şi eliminarea înfiltraţiilor. 
       În cartierele Găgeni,Gheorghe Doja, Râfov si Bereasca s-a realizat o lungime totală de 17503.8 m reţea canalizare şi 
1038 racorduri cetăţeni, astfel: 
Cartier Găgeni: 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Lirei-s-a realizat o lungime de 112 m reţea canalizare si 9 racorduri 
cetăţeni; 



-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Redutei-s-a realizat o lungime de 355 m reţea canalizare si 30 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Vornicul Beldiman-s-a realizat o lungime 521 m reţea canalizare si 
36 racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Spiru Haret-s-a realizat o lungime de 194 m reţea canalizare si 17 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Leului-s-a realizat o lungime de 503 m reţea canalizare si 39 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Vântului-s-a realizat o lungime de 103 m reţea canalizare si 6 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Zborului-s-a realizat o lungime de 167 m reţea canalizare si 14 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Morilor-s-a realizat o lungime de 296 m reţea canalizare si 17 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Tabla Buţii-s-a realizat o lungime de 335 m reţea canalizare si 17 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Ghe.Ţiţeica-s-a realizat o lungime de 134 m reţea canalizare si 6 
racorduri cetăţeni; 
          Valoarea investiţiei: 887.952,37 lei 
 
Cartier Ghe.Doja: 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Amurgului-s-a realizat o lungime de 91 m reţea canalizare si 6 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Azurului-s-a realizat o lungime de 102 m reţea canalizare si 9 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Austrului-s-a realizat o lungime de 129 m reţea canalizare si 12 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Frunzelor s-a realizat o lungime de 119 m reţea canalizare si 10 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Italiana-s-a realizat o lungime de 365 m reţea canalizare si 24 
racorduri cetăţeni; 



-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Florarilor-s-a realizat o lungime de 920 m reţea canalizare si 49 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Muzelor-s-a realizat o lungime de 426 m reţea canalizare si 32 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Dorobanţi-s-a realizat o lungime de 936 m reţea canalizare si 51 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Fundeni-s-a realizat o lungime de 260 m reţea canalizare si 16 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Dogarilor-s-a realizat o lungime de 155 m reţea canalizare si 10 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Victor Babes-s-a realizat o lungime de 313 m reţea canalizare si 22 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.D-na Stanca-s-a realizat o lungime de 118 m reţea canalizare si 6 
racorduri cetăţeni; 
-Extindere reţea canalizare inclusiv racorduri str.Matasari-s-a realizat o lungime de 49 m reţea canalizare si 3 
racorduri cetăţeni; 
       Valoarea investiţiei: 1.278.604,11 lei 
 
Cartier Râfov: 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Ghe.Petrescu I-s-a realizat o lungime de 334.21 m retea canalizare 
si 20 racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Ghe.Petrescu II-s-a realizat o lungime de 524.7 m retea canalizare si 
32 racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Crisului-s-a realizat o lungime de 210.2 m retea canalizare si 16 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Cosmesti-s-a realizat o lungime de 464.3m retea canalizare si 38 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Sticlarului-s-a realizat o lungime de 275.1 m retea canalizare si 15 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Petru Cercel-s-a realizat o lungime de 205.9 m retea canalizare si 13 
racorduri cetateni; 



-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Bihorului-s-a realizat o lungime de 156.3 m retea canalizare si 8 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Ghimpati-s-a realizat o lungime de 236 m retea canalizare si 7 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Jiului-s-a realizat o lungime de 259 m retea canalizare si 15 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Arges-s-a realizat o lungime de 123.2 m retea canalizare si 3 
racorduri cetateni. 
       Valoarea investitiei:1.278.604,11 lei 
            
Cartier Bereasca: 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Pelinului-s-a realizat o lungime de 971.7 m retea canalizare si 45 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Trandafirilor-s-a realizat o lungime de 1373 m retea canalizare si 66 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Narciselor-s-a realizat o lungime de 544.3 m retea canalizare si 32 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Garoafelor-s-a realizat o lungime de 358.8 m retea canalizare si 20 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Muscatelor-s-a realizat o lungime de 623 m retea canalizare si 46 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Salcamilor-s-a realizat o lungime de 331.3 m retea canalizare si 14 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Drumul Serii Sud-s-a realizat o lungime de 1256.5 m retea 
canalizare si 48 racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Perilor-s-a realizat o lungime de 225.5 m retea canalizare si 13 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Merilor-s-a realizat o lungime de 267.5 m retea canalizare si 18 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Piersicului-s-a realizat o lungime de 306.5 m retea canalizare si 17 
racorduri cetateni; 



-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Moliftului-s-a realizat o lungime de 423.5 m retea canalizare si 24 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Bradului-s-a realizat o lungime de 416 m retea canalizare si 25 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Micsunelelor-s-a realizat o lungime de 462 m retea canalizare si 26 
racorduri cetateni; 
-Extindere retea canalizare inclusiv racorduri str.Albastrelelor-s-a realizat o lungime de 452 m retea canalizare si 36 
racorduri cetateni. 
        Valoarea investitiei: 4.302.203,65 lei 
 
2.2 INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC 
 
Acţiunile privind reabilitarea-extinderea, înlocuirea lipsurilor şi a vandalizărilor apărute în sistemul de iluminat public în 
municipiul Ploieşti în anul 2012 s-au desfăşurat în conformitate cu actele de prelungire a contractului de delegare 
nr.1927/16.01.2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploieşti şi S.C.Luxten Lighting Co.S.A. 
 
 În anul 2012 au fost plătite către S.C.Luxten Lighting Co.S.A. lucrările de reabilitare-extindere, de înlocuire a lipsurilor şi a 
vandalizărilor apărute în sistemul de iluminat public, situaţia facturilor fiind prezentată în Anexa I. 
 
Anexa I 
 

REABILITARE-EXTINDERI ILUMINAT PUBLIC  2012 
 

BUGET APROBAT, HCL 
NR.98/06.02.2012 si 
nr.467/20.12.2012 

REABILITARE ILUMINAT 
PUBLIC LUNA 

Valoare factura  extinderi SIP 
2012               (lei cu TVA) 

Valoare factura 
inlocuiri lipsuri SIP 
2012           (lei cu 

TVA) 

Regularizare 
REABILITARE ILUMINAT 
PUBLIC PE ANUL 2011 

(lei cu TVA) Total general 
1.111.800,00 IANUARIE         

  FEBRUARIE         
  MARTIE     41.239,30   



  APRILIE         
  MAI 145.356,21       
  IUNIE 252.066,94       
  IULIE 254.517,11       
  AUGUST 265.101,46       
  SEPTEMBRIE 16.280,49       
  OCTOMBRIE         
  NOIEMBRIE         
  DECEMBRIE 55.202,64 126.388,03     

TOTAL TOTAL 988.524,85 126.388,03   1.073.673,58 

REST PREVEDERE 
BUGETARA 38.126,42 1.073.673,58       
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Lucrări menţinere – întreţinere şi rezolvare sesizări în anul 2012 
 
   A.Situatia lucrărilor de menţinere 
Lucrările de menţinere au constat în înlocuirea a 9 LVM, 29 LHMT, 2194 LVS, 7 BVM, 237 BVS si 442 DAS. 
Totalul lucrărilor de menţinere sunt prezentate în Anexa II . 
 
   B. Situatia lucrărilor de întreţinere 
Pentru o distribuţie corespunzătoare a fluxurilor luminoase şi asigurarea unor nivele de luminanţă şi iluminare 
eficiente , lucrările de întreţinere au constat în : 
- întreţinere a  13 stâlpi metalici h<5m; 
- întreţinerea unei console tip trafic greu ; 
- întreţinere a 7 puncte aprindere; 
- întreţinere a 1,91 km cablu TYR 35; 
- întreţinere a 1,59 km cablu ACYABY 3x35+16. 
Totalul lucrărilor de întreţinere sunt prezentate în Anexa II. 
Lucrările de întreţinere-menţinere efectuate în anul 2012 au fost în valoare de 1.639.987,11 lei (cu TVA) . 

 
Anexa II 
Biroul Iluminat Public 
           
             

SITUAŢIA LUCRĂRILOR DE MENŢINERE-ÎNTREŢINERE ŞI SESIZARI PE ANUL 2012 
         
 



SITUAŢIE LUCRĂRI MENŢINERE 2012 
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SITUAŢIE LUCRĂRI ÎNTREŢINERE 2012 
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   13 0 0     1     0     0  0  0      0     0      0   7 1,91 0   1,59 

 SITUAŢIE SESIZARI 2012 
 
 
 

NR. 
SESIZĂRI 

 
REZOLVATE 

NEREZOLVATE 
LIPSĂ 
TENSIUNE

LIPSĂ 
ELEMENT

DISTRUGERI SOLUŢIE 
TEHNICĂ 

EXTINDER
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ALTE  
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TOTAL 1889 1880 1 0 5 1 0 1 1 
 

C. Situatia sesizărilor 
        În anul 2012 au fost înregistrate 1889 sesizări din partea cetăţenilor,  din care 1880 au fost rezolvate. Celelalte, 
în număr de 9, nu au putut fi rezolvate din cauza distrugerilor 5, lipsa tensiune 1, soluţie tehnică 1, lipsa acces1 şi 
alte cauze 1. 

        Sesizările nerezolvate din cauza lipsei de tensiune au fost înaintate către S.C.Electrica S.A. pentru rezolvare, 
deoarece reteaua le aparţine . 

       Situaţia sesizărilor din anul 2012 este prezentată în Anexa II . 



          Consum de energie electrică 
         Valoarea energiei electrice pentru iluminatul public în anul 2012 este de 4.634.062,02 lei (cu TVA), 

reprezentând un consum de 9.468.755 kWh , situaţie prezentată în Anexa III . 
Anexa III 

Situatia facturilor consumurilor de energie electrica in anul 2012 
 

Nr. Luna Nr.factura/data 
Suma(cu 

TVA) Cantitate energie 
crt.   [lei] [kWh] 
1 ianuarie FIS75951/24.02.12 646.338,11 1.332.170,00
2 februarie  FIS76040/09.03.12 392.648,34 846.258,00
3 martie FIS76131/09.04.12 502.234,88 1.034.014,00
4 aprilie FIS76249/08.05.12 281.094,68 644.127,00
5 mai FIS76376/08.06.12 250.245,03 604.591,00
6 iunie FIS76448/09.07.12 200.566,16 493.429,00
7 iulie FIS 76543/07.08.12 193.679,02 455.483,00
8 august FIS76642/07.09.12 222.290,40 508.940,00
9 septembrie FIS76760/10.10.12 453.320,28 842.303,00
10 octombrie  FIS76872/14.11.12 459.188,24 810.921,00
11 noiembrie FIS76972/11.12.12 547.772,95 946.224,00
12 decembrie FIS77077/09.01.13 484.683,93 950.295,00
  Total 2012   4.634.062,02 9.468.755



Consumul de energie electrica in anul 2012

453.320,28

222.290,40 193.679,02
200.566,16

250.245,03
281.094,68

502.234,88

392.648,34
646.338,11

484.683,93
547.772,95

459.188,24

1 ianuarie FIS75951/24.02.12 2 februarie  FIS76040/09.03.12
3 martie FIS76131/09.04.12 4 aprilie FIS76249/08.05.12
5 mai FIS76376/08.06.12 6 iunie FIS76448/09.07.12
7 iulie FIS 76543/07.08.12 8 august FIS76642/07.09.12
9 septembrie FIS76760/10.10.12 10 octombrie  FIS76872/14.11.12
11 noiembrie FIS76972/11.12.12 12 decembrie FIS77077/09.01.13

 
 
          Iluminat ornamental 

         Pentru asigurarea iluminatului ornamental în timpul sărbătorilor de iarnă , conform Actului adiţional nr.5 la 
Contractul de delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Ploieşti nr.1927/16.01.2001, S.C.Luxten 
Lighting Co.S.A. s-a angajat să execute lucrări de ornare. 

        Lucrările de întreţinere si asistenţă tehnică pentru iluminatul ornamental din iarna 2011-2012 au fost în 
valoare de 1.366.569,05 lei ( cu TVA ). 

        Lucrările de demontare şi debranşare au fost în valoare de 583.430,54 lei ( cu TVA ) pentru iluminatul 
ornamental din iarna 2011-2012. 

          Pentru iluminatul ornamental festiv cu ocazia Sărbătorilor de Paşte în anul 2012, lucrările de revizie, 
montare, branşare şi debranşare a ghirlandelor Luxten şi a ghirlandelor închiriate au fost în valoare de 149.964,36 
lei(cu TVA). 



          Pentru iluminatul ornamental aferent iernii 2012-2013 s-a achitat conform protocolului încheiat între 
Municipiul Ploieşti şi SC Luxten Lighting Co SA suma de 350.000 lei (cu TVA), restul lucrărilor de demontare, 
întreţinere şi asistenţă tehnică vor fi plătite din bugetul pe anul 2013. 

           Totalul cheltuielilor pentru iluminatul ornamental în anul 2012 a fost de 2.449.963,95 lei(cu TVA) si este 
prezentat in Anexa IV. 

Anexa IV 
ILUMINAT ORNAMENTAL 2012 

BUGET APROBAT 
ILUMINAT ORNAMENTAL 

2012, HCL 
NR.98/06.02.2012,HCL 
nr.284/13.08.2012 HCL 
nr.425/28.11.2012 (lei) 

Valoare ghirlande iarna 
2011-2012 (lei cu TVA)

Valoare ghirlande 
Paste 2012 (lei cu 

TVA) 
Total general 

2.450.000 1.366.569,05     
    149.964,36   
  383.466,59     
  199.963,95     
        
decembrie 2012 350.000,00     
Total  2.299.999,59 149.964,36 2.449.963,95 
Rest prevedere bugetara 36,05     

 
 
Anexa V 
 
Situatie plati asistenta tehnica ceasuri publice anul 2012 

Prevedere bugetara ceasuri publice 
cf.HCL nr.98/06.02.2012 si HCL 

nr.284/13.08.2012 

 Contract 
Luna 5933/2011, act ad. nr.1  si 8671/2012 

    



38.500,00 ianuarie 3.258,10 
 februarie 3.258,10 
 martie 3.258,10 
 aprilie 3.258,10 
 mai 2.182,93 
 iunie 3.258,10 
 iulie 3.258,10 
 august 3.258,10 
 septembrie 3.258,10 
 octombrie 3.258,10 
 noiembrie 3.258,10 
 decembrie 3.258,10 

477,97   38.022,03 
 
 
2.3 INFRASTRUCTURA RUTIERĂ – REPARAŢII CURENTE, MODERNIZĂRI DRUMURI 
 

În scopul menţinerii reţelei stradale în bună stare de exploatare şi de siguranţă din punct de vedere a circulaţiei 
auto si pietonale, este necesară urmărirea permanentă a comportării in timp a  căilor circulabile.Identificarea  zonelor 
unde este necesara intervenţia operativa pentru executarea lucrărilor de remediere  sau executarea unor  reparaţii mai 
ample, impune o planificare judicioasa a executarii acestor reparatii. 

Obiectivul prioritar al activităţii Serviciului Dezvoltare Căi Rutiere şi Reţele Edilitare este de a urmări derularea 
execuţiei lucrărilor, astfel încât acestea să fie realizate în conformitate cu prevederile contractelor, a documentaţiilor de 
execuţie şi a reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, asigurându-se sistemul calităţii aplicat pe 
baza standardelor şi normativelor în vigoare. 

 
CAPITOLUL REPARAŢII CURENTE 

În scopul menţinerii stării tehnice corespunzatoare a străzilor este necesară executarea periodică a lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii de diferite categorii. 



Este necesar ca execuţia acestor lucrări să se realizeze la intervale adecvate, în condiţii tehnice corespunzătoare, 
care să respecte şi să asigure confortul şi siguranţa circulaţiei pentru toate categoriile de vehicule a caror funcţionare este 
reglementată prin lege. 

Lucrările de întreţinere şi reparaţii trebuie să satisfacă atât cerinţele traficului actual, cât şi ale traficului de la finele 
duratei normale de funcţionare. 

 
Au fost executate următoarele tipuri de lucrari: 
- Reparatii curente: str.Dediţei, str.Laurilor, str.Cameliei (parcări blocuri), str.Cameliei intersecţie cu str. Arinului, 

zona Liceu Nichita Stănescu, Şoseaua Vestului (tronson B-dul Republicii – str.Poligonului, str.Deltei), str.Grindului, 
str.Brâncoveanu Vodă, Intrarea Brebenei, Şoseaua Nordului, str.Cameliei, str.Cătinei, Aleea Scoruşului, Aleea 
Nalbei, str.Rapsodiei, str.Cimbrului, Aleea Arinului, str.Găgeni, str.8 Martie, str.Abrud,str.Miron Costin, str.Nicopole, 
str.Târnavei, Intrarea Castor (bloc G1), str.Cameliei (alei blocuri), str.Făt Frumos, str.Paris, str.Crizantemelor, 
Aleea Brumărelelor, str.Kutuzov, str.Rafinorilor, str.General Magheru, str.Laboratorului (tronson între B-dul 
Republicii- str.Poligonului), str. Luminii, str.Alexandru Odobescu, str.Colinii, str.Nicopole, str.Vasile Conta, 
str.Negru Vodă, str.Democraţiei, str.Glinka, str.Spătari, Aleea Levăntica, str.Trei Ierarhi, str. Lupeni, str.Ciprian 
Porumbescu, str.Cumpătului, str.Anul 1848, str.Lupeni (tronson între str.Democraţiei şi str.Ştefan cel Mare), 
str.Democraţiei (parcări), str.Alexandru Lăpuşneanu, str.Marin Brutaru, str.Teleajen, str.Ardealului, str.Milcov, str.13 
Decembrie, str.Jianu, str.Lupeni, str.Basarabilor (parcare blocuri), str.Nicolae Iorga, str.Lupeni (alei bloc), 
str.Libelulei, zona str.13 Decembrie - str.Democraţiei - str.Bârsei - str.Călmăţui, str.Apelor (zona Obor), str.Colonia 
Teleajen, str.Praga, str.Rahovei, str. Mihail Kogălniceanu (alei parcari), alee legatură, trotuare, parcări 
str.Gheorghe Doja şi str. Poştei, str.Ana Ipatescu, str.Erou Soldat Moldoveanu Marian, str.Mărăşeşti (tronson str. 
Rudului- str.Plăieşilor), str.Ghe.Gr.Cantacuzino (alee bloc), str.Anotimpului, str.Baraolt, str.Nicolae Arhip, 
Domnişori, str.Torcători (tronson str.Mărăşeşti - str.Tudor Vladimirescu), str. Libertăţii, str.Săpunari, str.Jupiter 
(tronson str.Rudului- str.Căliman), str.Saturn (tronson str. Jupiter - str.Fecioarei), str.Baraolt (alee lateral biserica) 
,str.Erou Soldat Moldoveanu Marian, str.Mărăşeşti (tronson str. Rudului- str.Plăieşilor), str.Ghe.Gr.Cantacuzino 
(alee bloc), str.Anotimpului, str.Baraolt, str.Nicolae Arhip, Domnişori, str.Torcători (tronson str.Mărăşeşti - str.Tudor 
Vladimirescu), str. Libertăţii, str.Săpunari, str.Jupiter (tronson str.Rudului- str.Căliman), str.Saturn (tronson str. 
Jupiter - str.Fecioarei), str.Baraolt (alee lateral biserica), str.Popa Farcaş, str.Tudor Vladimirescu, str.Laboratorului, 
str.Înfrăţirii. 



       
- Întreţinere străzi (plombe): str.Intrarea Castor, str.Cameliei, str.Nicolae Titulescu, str.Splaiului, Intrarea Petuniei, 

Şoseaua Nordului ,str.Petuniei, str.Luca Arbore, str.Rapsodiei (alei blocuri) ,Şoseaua Nordului, str.Cuza Vodă, 
str.Alexandru cel Bun, str.Cernica, str.Mihai Bravu, str.Mircea cel Batrân (zona intre str.Pictor Rosenthal - iesire 
oraş), str.Rareş Vodă, str.1 Decembrie (zona Piaţa Sud), str.Barbu Ştefanescu Delavrancea, str.Mimiului, 
str.Cosminele, Şoseaua Vestului (tronson între str.Lămâiţa şi str. G-ral Eremia Grigorescu; Gara de Vest - 
str.Deltei), str.Domnişori (tronson între Şoseaua Vestului – str.Eroilor), Aleea Târgşor, Aleea Zarandului, 
str.Cosminele, str.Libertăţii, str. Mărăşeşti (parcare bloc), str.Malu Roşu, str.Vasile Pârvan,str. 
Ghe.Gr.Cantacuzino, str.Coşarilor, str.Domnişori 

 
CAPITOLUL OBIECTIVE DE INVESTITII 

În anul 2012, conform Programului anual de investiţii aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, cu finanţare 
de la bugetul local şi credit BCR, BRD, în baza contractelor încheiate, au fost realizate lucrările de executie aferente 
următoarelor obiective de investiţii, astfel: 

 
- Modernizare şi reabilitare străzi, inclusiv canalizare şi racorduri de canalizare,Cartier Bereasca 
- Amenajare parcări cu dale ecologice zona nord, zona vest şi zona central-sud-est  
- Reparaii capitale strada Constantin Brezeanu 
- Modernizare Cartier Penes Curcanul  
- Reparaţii capitale parcări şi accese cuprinse între B-dul Bucureşti şi str.Bărcăneşti şi între B-dul Bucureşti 

şi str.Industriei 



- Refacere sisteme rutiere străzi Cartier Râfov, străzile: Petru Cercel, Jiului, Dr.Gh.Petrescu, Crişului, Cosmeşti, 
Bihorului, Fundătura Petrolului, Argeş, Intrarea Sticlarului, Intrarea Clubului, Gh.Petrescu, Bihorului, Sticlarului, 
Cosmeşti, Crişului, Fundătura Petrolului, Petru Cercel, Jiului, Argeş, Intrarea Clubului, Ghimpaţi 

- Modernizare străzi Cartier Gheorghe Doja, străzile: Amurgului, Azurului, Austrului, Frunzelor, Fundeni, Mătăsari, 
Muzelor, Victor Babeş, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanţi, Italiană, Petriceicu Vodă, Dâmbului 

- Modernizare străzi Cartier Găgeni, străzile: Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, 
Zborului, Stăruinţei, Morilor, Podeţului, Tabla Buţii, Ţiţeica 

- Modernizare strada Splaiului (tronson cuprins între str.Negru Vodă şi str.Dragoş Vodă); 
- Amenajare parcare B-dul Republicii, bl. A5, Aleea Codrului şi Aleea Văsiei 
- Reparaţie capitală strada Lăpuşna 
- Reabilitare si amenajare parcări bl. 35 A-G strada Malu Rosu 
- Modernizare strada Pielari (tronsonul cuprins între str.Carpenului şi str.Alexandru Vlahuţă) 
- Amenajare parcări Cartier Enăchiţă Văcărescu 
- Amenajare accese şi parcări zona străzii Soldat Erou Arhip Nicolae. 

 
In baza contractelor încheiate au fost demarate lucrari de executie, care vor fi finalizate in anul 2013, astfel: 

- Modernizare străzi in municipiul Ploieşti (străzile: Frăţiei, Horaţiu, Periş, Ecoului, Triaj, Bârzava, Aurora, 
Vidinului, Zânelor, Brazdei, Berzei, Dâmboviţa, Rotari, Acarului, Lemnari, Dezrobirii, Neajlov, Olteni) 

- Modernizare Cartier Peneş Curcanul 
- Amenajare parcări cu dale ecologice zona nord, zona vest şi zona central-sud-est  
- Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorduri de canalizare, Cartier Bereasca. 

 
In anul 2012 au fost incheiate urmatoarele contracte, urmand ca lucrarile sa fie demarate in anul 2013, astfel: 

- Refacere sistem rutier strada Coştilei, Salva Vişeu, Tunari 
- Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu 
 

 
 
 
 

 



2.4. INFRASTRUCTURA DE EDUCŢIE 
 

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

 In conformitate cu Ordonanta de Guvern nr.20/1994 privind reducerea riscului seismic al constructiilor, 
corpurile de cladire in care functioneaza unitatile de invatamant au fost expertizat tehnic.  Pentru cele care au fost 
incadrate in clasa I de risc seismic, s-a impus intocmirea proiectului tehnic si executia lucrarilor pentru consolidarea 
Grupului Scolar ,,Petrol Teleajen’’ si Scoala Gimnaziala ,,Rares Voda’’. 

 
 In decursului anului 2012 au fost finalizate si receptionate urmatoarele obiective de investitii: 

1. Consolidare Grup Scolar ,,Petrol Teleajen’’ 
- valoare lucrari executate 6.671.804,35 lei.  

2. Consolidare Scoala Gimnaziala ,,Rares Voda’’  
 - valoare lucrari executate 4.287.729,66 lei. 
3. Sistematizare verticala Grup Scolar ,,Petrol Teleajen’’  
  - suprafata platforma betonata = 753 mp; 
  - valoare lucrari executate 79.891,23 lei 
4. Sistematizare verticala Scoala Gimnaziala ,,Rares Voda’’  
 - pavaj alee cu pavele din beton = 120 mp; 
   - suprafata platforma betonata = 426 mp; 
  - valoare lucrari executate 80.038,71 lei 
 
Consolidarea cladirilor a constat in executia in principal a lucrarilor: 

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



- consolidare a structurii de rezistenta prin consolidarea  grinzilor si stalpilor, forarea de gauri pentru 
introducerea armaturilor, refacerea etrierilor, asigurarea continuitatii armaturii longitudinale prin folosirea de ancore 
chimice si suduri de confectii metalice, refacere buiandrugi, refacere plafon, consolidarea zidariei prin camasuirea 
peretilor, cofrari, turnari de betoane, etc. 
   De asemenea au fost executate lucrari de arhitectura, lucrari la instalatii  (sanitare, electrice, termice) si lucrari 
de racordare la utilitati (gaze naturale, apa si curent electric). 
Lucrari de arhitectura constau in: 

- placare cu gresie si faianta la grupurile sanitare, casa scarii si hol; 
-   montare parchet de trafic greu; 
- amenajare cabinete medicale cu pardoseala din gresie si placaj din faianta; 
- montare tamplarie exterioara, interioara pe toate corpurile din lemn stratificat cu geam termopan 

(termoizolant); 
- montare de glafuri interioare din lemn stratificat; 
-   montare usi rezistente la foc; 
-   refacerea invelitorilor - terase sau acoperisuri, termosistem, etc.; 
-   termoizolatie cu placi din vata minerala termorigida; 

5. Racordarea la gazele naturale a salii de educatie fizica din cadrul Scolii Gimnaziale ,,Nicolae Balcescu’’, 
valoarea investitiei fiind de 25.387,68 lei. 

6. Intocmirea de expertize tehnice si documentatie tehnico-economica pentru avizarea lucrarilor de interventie  
(D.A.L.I), studii geotehnice, ridicari topografice pentru amenajarea terenurilor de sport la douasprezece unitati de 
invatamant: Colegiul National ,,Mihai Viteazul’’, Colegiul National ,,Ion Luca Caragiale’’, Colegiul National ,,Jean 
Monnet’’, Colegiul National ,,Nichita Stanescu’’, Colegiul ,,Spiru Haret’’, Liceul Tehnologic de Servicii ,,Sfantul 
Apostol Andrei’’, Colegiul Tehnic ,,Elie Radu’’, Scoala Gimnaziala ,,Radu Stanian’’, Scoala Gimnaziala ,,George Emil 
Palade’’, Scoala Gimnaziala ,,George Cosbuc’’, Scoala Gimnaziala ,,Toma Caragiu’’, Scoala Gimnaziala ,,Elena 
Doamna’’. 

7. Au fost intocmite proiectele tehnice pentru montarea de centrale termice la paisprezece unitati de 
invatamant.  

8. A fost intocmita expertiza tehnica pentru Gradinita cu P.N. nr.50. 



                                      

                              
 
b) Lucrari de reparatii curente 
- au fost efectuate lucrari de reparatii curente la un numar de 46 unitati de invatamant, valoarea lucrarilor fiind 

de 3.503.755,65 lei, sursa de finantare buget local. 
 - s-au executat urmatoarele tipuri de lucrari: igienizari sali de curs, holuri, bai, reparatii la instalatiile sanitare, 
electrice, de incalzire, de gaze, reparatii la terase, acoperisuri, imprejmuiri, refacere parchet, refacere/inlocuire 
tamplarie interioara, placare cu gresie si faianta, reorganizare cabinete medicale, si orice alte tipuri de interventii 
necesare pentru o buna functionare si intretinere a cladirilor. 



 
II. UNITATI SPITALICESTI 

Au fost receptionate lucrarile de consolidare si refunctionalizare a corpului A - sectie oncologie din cadrului 
Spitalului Municipal Schuller. 

Lucrarile de consolidare si refunctionare a corpului A in care functioneaza sectia de oncologie au fost 
executate cu sprijinul Unitatii de management a riscurilor in cazul producerii calamitatilor naturale si pregatirea 
pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. 

 Valoarea investitiei este de 5.474.753,13 lei. 
 
 

III. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE  
1. Amenajare Parc Caineni 

Pentru obtinerea unei calitati superioare a spatiului din punct de vedere functional, urbanistic, constructiv si 
estetic a Parcului Caineni, au fost realizate urmatoarele lucrari:  

- montarea de mobilier urban: banci de lemn pe structura metalica, cosuri de gunoi, toalete ecologice, 
aspensoare, obiecte de iluminat stradal; 

- amplasare obiecte de joaca in zona destinata copiilor; 
- plantarea de vegetatie cu talie joasa si inalta, rezistenta la noxe; 
- amenajarea spatiilor verzi plantate prin delimitarea acestora; 
- realizarea de amenajari florale; 
- realizarea de imprejmuire pentre spatiul verde cu gard viu; 
- construire a doua pavilioane cu fundatie din beton armat si structura realizata din stalpi si grinzi de lemn; 
Lucrarile de amenajare a Parcului Caineni au fost finalizate si receptionate in cursul anului, valoarea investitiei 

fiind de 795.260,63 lei, sursa de finantare fiind bugetul local. 
2. Modernizare locuri de joaca 

In cursul anului au fost fost finalizate si receptionate lucrarile de modernizare a noua locuri de joaca, valoarea 
lucrarilor de 985.157,29 lei. 

Locurile de joaca modernizate sunt amplasate in urmatoarele locatii: 
- str. Cameliei situat in zona dintre blocurile 30-32; 
-   str. Cameliei - zona bloc 25; 
- str. Cameliei - zona bloc 53; 



- str. Cameliei - zona bloc 40; 
-  Aleea Crizantemelor – zona Scoala ,,Grigore Moisil’’; 
-  str. Trestioarei - cartier Ploiesti Vest; 
-  str. Targovistei; 
-  str. Casin; 

                
 Lucrarile de modernizare a locurilor de joaca au constat in: 

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

-  retrasarea contururilor; 
-  extragerea plantelor degradate; 
-  montarea de covor poliuretanic la zonele de intrare/iesire la tobogane/leagane; 
-  inlocuirea solului si refacerea in intregime a suprafetei de contact cu nisip/pietris; 
-  montare de mobilier urban (banci agrement din lemn  si cosuri gunoi); 
-  imprejmuire cu gard;  

3. Unitati de cult  
         Pentru unitatile de cult din municipiu, Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 600.000 lei in vederea 
executarii unor lucrari de investitii/reparatii la urmatoarele unitati de cult: Catedrala ,,Sf. Ioan Botezatorul’’, Parohia 
,,Dumitru Apostol’’ si Parohia ,,Sf. Vasile’’. 

 



2.5 INFRASTRUCURA BAZELOR SPORTIVE 
 

A. Sala de sport „ Leonard Doroftei ”  
 
În sala de sport ,, Leonard Doroftei ” au avut loc pe tot parcursul anului antrenamente şi competiţii sportive 

conform programărilor făcute în funcţie de orarul sălii. 
Principalele activităţi au fost: 
- în luna februarie, în data de 18 a avut loc Cupa ,, DACIA ” la arte marţiale; 
- în luna aprilie: 

- în zilele de 3, 4, 5, 6, 7 a avut loc Campionatul naţional de gimnastică ritmică pe echipe, individual şi 
obiecte; 

- în zilele de 28 şi 29 a avut loc faza pe Euro-Regiuni la minihandbal feminin şi masculin; 
- în luna mai: 

- în zilele de 5 şi 6 s-a desfăşurat Campionatul naţional de QWAN KI DO-seniori; 
- în perioada 15-20 s-a desfăşurat un Concurs internaţional de gimnastică ritmică; 
- în zilele de 26 şi 27 a avut loc Turneul semifinal de minihandbal feminin; 

- în luna iunie: 
- în ziua de 3 s-a desfăşurat Turneul semifinal de minihandbal masculin; 

- în luna septembrie: 
- în zilele de 1 şi 2 a avut loc un concurs de tenis de masă; 
- în zilele de 22 şi 23 a avut loc selecţie pentru copii la baschet în baza proiectului ASESOFT ,, Junior ”; 

- în luna octombrie: 
- în perioada 2-7 a avut loc Turneu de gimnastică ritmică; 
- în perioada 15-19 a avut loc Turneul final de judo al Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

- în luna noiembrie, în zilele de 16 şi 18 a avut loc un Târg de covoare; 
- în luna decembrie: 

- în data de 13 s-a organizat Cupa ,, Moş Crăciun ”, cu participarea sportivilor din toate secţiile de copii şi 
juniori ale Clubului Sportiv Municipal Ploieşti; 

- în zilele de 21 şi 22 s-a organizat Cupa României la Kickboxing. 



Pe parcursul anului au avut loc modernizări la sala de sport, toate acestea pentru a asigura desfăşurarea 
activităţilor sportive în condiţii cât mai bune. 

  
 
B. Baza sportivă „ Vega ” 

 
Activitatea la baza sportivă ”VEGA“ a început în data de 15 ianuarie 2012 şi s-a încheiat în ziua de 26 noiembrie 

2012, când au început lucrările de reabilitare a bazei prin schimbarea tâmplăriei metalice a clădirii cu geamuri termopan şi 
repararea tavanului şi a chesoanelor de susţinere. 

Pe toată perioada anului şi-au desfăşurat activitatea la bază sportivă şcolile cu profil de înot din Ploieşti, repectiv 
“Toma Caragiu”, “Grigore Moisil”, “H.M. Berthelot”, iar din luna octombrie şi şcoala “Andrei Mureşanu”; sportivii de 
performanţă de la Clubul Sportiv Petrolul Ploieşti şi de la Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti. În paralel au funcţionat grupele de 
iniţiere înot şi programul cu publicul. 

S-a pus un accent deosebit pe menţinerea calităţii apei din piscină la parametrii optimi, stabiliţi de Direcţia de 
Sănătate Publică, pe menţinerea curăţeniei în bazin, vestiare, holuri, grupuri sanitare. Pe toată perioada anului au fost 
efectuate controale de către inspectorii sanitari de la Direcţia de Sănătate Publică, care au constatat că bazinul 
funcţionează în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare, stabilite de lege. 

Curăţarea impurităţilor care se depun pe fundul bazinului s-a efectuat săptămânal, în mod curent duminica, pe 
toată perioada anului, după încheierea activităţii sportive în bazin, cu ajutorul aspiratorului de fund. 

S-a efectuat trimestrial autocontrolul privind analizele chimice şi bacteriologice ale apei din bazin; 



S-au efectuat trimestrial operaţiuni de deratizare şi dezinsecţie pentru evitarea bolilor provocate de şobolani şi 
gândaci. 

Pentru menţinerea calităţii apei din bazin s-a efectuat aprovizionarea lunar cu substanţe chimice (hipoclorit, 
chlorilong, clorifix, floculând, acid). 

Pentru evitarea accidentelor provocate de bucăţile de tencuială care se desprindeau din tavan s-au montat sub 
fermele metalice peste 500 de m2 de plasă de protecţie. 

Pe toată perioada anului s-au înlocuit peste 20 de geamuri care s-au spart din cauza degradării avansate a 
tâmplăriei metalice. 

Din cauza degradării a peste 50 % din tabla din tribună, s-a înlocuit o parte din aceasta şi s-a vopsit pentru 
prevenirea ruginirii. 

S-au făcut lucrări de reparaţie a motoarelor electrice de la injectoare la centrala termică, iar la staţia de filtrare s-a 
recondiţionat statorul pompei şi s-au schimbat rulmenţii la motorul electric şi pompă; 

Bazinul a funcţionat în flux continuu pe toată perioada anului, asigurându-se permanent întreţinerea şi repararea 
instalaţiei electrice, a duşurilor şi a grupurilor sanitare. 

Pentru evitarea accidentelor provocate prin alunecare, s-a placat cu gresie striată bordura care înconjoară bazinul 
pe o suprafaţă totală de cca. 80 de m2 . 

S-au perfectat actele necesare şi s-a înlocuit autorizaţia de funcţionare a bazinului pentru Clubul Sportiv Municipal 
Ploieşti. 

Pentru oprirea infiltrărilor de apă prin acoperiş, s-au reparat 150 de m2 de tablă cu silicon. 
Din 26 noiembrie 2012 au început lucrările de reabilitarea bazei sportive prin montarea a 350 de m2 de tâmplărie 

termopan, incluzând ferestrele şi uşile, s-a reparat tavanul şi s-au consolidat chesoanele de susţinere pe o suprafaţă de 
cca. 600 de m2.. 

Încasările la bază sportivă „Vega” din data de 10 ianuarie şi până pe data de 26 noiembrie 2012 au fost de 
130.000 lei, reprezentând taxele pentru cursurile de iniţiere înot şi folosirea bazinului de înot de către public. 

Bazinul este ocupat zilnic în proporţie de 85 % de şcolile cu profil de înot şi sportivii de performanţă, care 
frecventează bazinul gratuit. 

În anul 2012 consumul de utilităţi (apă, gaze, energie electrică) a fost ţinut sub control, evitându-se risipa de gaze 
şi electricitate, în condiţiile unei activităţi optime pentru sportivi. 

Odată cu montarea geamurilor termopan s-a îmbunătăţit temperatura din interiorul bazei sportive şi s-a redus 
umiditatea aerului, îmbunătăţindu-se considerabil microclimatul pus la dispoziţia cetăţenilor pentru practicarea înotului.  

 



C. Baza sportivă „ Ilie Oană ” 
 
„Refacere Stadion ,,Ilie Oană’’ Ploieşti ”  

        Pentru atingerea  acestui obiectiv au fost necesare lucrări de modernizare a actualei baze sportive, asigurând  
condiţiile optime pentru disputarea  meciurilor în competiţiile naţionale şi internaţionale la nivel de club, care să ofere 
spectatorilor, precum şi reprezentanţilor presei şi mijloacelor media, condiţii si dotări sigure şi confortabile. Astfel au fost 
modernizate zonele rezervate spectatorilor, iluminat, vestiare, facilităţi pentru arbitrii, prevederea facilităţilor pentru mass-
media, tribuna presei,  comentatori radio-tv etc., instalaţia de monitorizare a spectatorilor, parcări, terenuri de 
antrenament, terenul de joc–modificarea suprafeţelor, modernizarea şi  echiparea acestuia, căi de acces exterior, parcări 
etc., terenuri de antrenament, instalaţii de telefonie şi Internet, iluminatul de siguranţă, instalaţii de curenţi slabi. A fost 
îmbunatăţită calitatea  suprafeţei de joc şi a  gazonului, prin construirea unui sistem de degivrare a acestuia, astfel încât 
au fost creeate condiţii optime de joc şi  pe timp friguros. 

Reabilitarea stadionului a fost făcută astfel încât lucrările executate să aibă drept finalitate încadrarea construcţiei 
şi a dotarilor aferente în normele FIFA-UEFA, asigurându-se un numar de 15.000 de locuri pentru spectatori. 
          Lucrarea a fost finalizată si recepţionată. 
          Valoarea investiţiei: 74.379.596,12 lei 

 

 



D. Baza sportivă sala „ Olimpia ” 
Activitatea la baza sportivă sala “Olimpia” se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr 202/2010 privind trecerea unor 
imobile din administrarea Administraţiei Domeniului Public şi Privat în administrarea Clubului Sportiv Municipal. 

În cadrul acestei baze activitatea este structurată astfel: 
1. Activitate sportivă – Sportul de performanţă realizată în sala de sport; 
2. Activitate sportivă – Sportul pentru toţi realizată pe terenurile sintetice din exterioul sălii de sport. 
1. Activitatea sportivă – Sportul de performanţă a fost sistata în anul 2011 pentru realizarea lucrărilor de 

modernizare şi extindere a sălii de sport “Olimpia”. Pentru realizarea acestor lucrări, în conformitate cu prevederile 
Normativului pentru proiectarea sălilor de sport din punct de vedere al cerinţelor federaţiilor naţionale şi 
internaţionale de specialitate pentru baschet, handbal şi volei, au fost necesare următoarele: 

- verificarea concordanţei între lucrările executate sau în curs de execuţie şi Normativul privind spaţiile pentru 
servicii suport ale activităţii de bază şi instalaţii tehnologice pentru activitatea sportivă; 

- semnalarea deficienţelor de proiectare şi execuţie – implicaţiile acestora asupra desfăşurării activităţii sportive 
(cota zero, vestiare arbitri, camera de control doping, etc. ); 

- întocmirea şi redactarea de adrese şi informări pentru corelarea cerinţelor cu execuţia (soluţia sistemului termic, 
devierea reţelei subterane de alimentare cu curent electric a instalaţiei de iluminat, indentificarea spaţiului pentru mutarea 
postului de transformare şi schimbarea destinaţiei spatilor existente după eliberare, etc. ); 

2. Activitatea sportivă – Sportul pentru toţi s-a realizat pe suprafeţele sintetice cu dotările necesare desfăşurării 
activităţilor sportive, respectiv baschet, volei, tenis de câmp şi fotbal tenis. 

Alte activităţi: 
- participarea la şedinţele de analiza săptămânale care au avut loc la sediul CSM; 
- întocmirea şi redactarea proiectului de buget pentru anul 2013; 
- întocmirea şi redactarea proiectului de buget pentru dotările obiectivului de investiţie sala de sport “Olimpia”; 
- deplasări la sediile proiectanţilor pentru discuţii în vederea soluţionării deficienţelor de proiectare constatate la 

sala de sport “Olimpia”; 
- deplasări în calitate de membru în comisia de inventariere la bazele sportive administrate de Clubul Sportiv 

Municipal Ploieşti; 
- instalarea şi punerea în funcţiune a tabelei electronice de la sala de sport din Strejnic, necesară pentru meciurile 

echipelor de handbal ale CSM Ploieşti disputate în această locaţie ( achiziţionarea de componente electronice, realizarea 
alimentării cu energie electrică, setarea funcţionării, etc. ); 
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3.1 Dezvoltare urbană şi amenajarea spaţiului public 
 
 
Administraţia ploieşteană a finalizat în 2012 un important program de dezvoltare rezidenţială care a condus la creşterea 
numărului de locuinţe destinate tinerilor. În perioada iunie – octombrie 2012 au fost date în folosinţă 140 de locuinţe ANL 
pentru tineri. Blocurile respective au în structură garsoniere şi apartamente cu două sau trei camere. De asemenea, în 
cursul anului 2012 au fost finalizate si recepţionate reţelele tehnico - edilitare aferente etapei I si a III- a  pentru locuinţe 
construite prin credit ipotecar ANL. 
 
De asemenea,  se vor realiza 6 blocuri de locuinte  totalizand 120 de unitati locative destinate persoanelor evacuate din 
case nationalizate - Blocuri locuinte sociale Cartier Libertatii Ansamblul 9 Mai Ploiesti etapa a II-a . Finantarea lucrarilor   
s-a realizat conform prevederilor OG nr. 74/2007 din fonduri alocate din bugetul local si fonduri atrase de la bugetul de 
stat. S-a elaborat documnetatia tehnica aferenta finalizarii celor 6 blocuri de locuinte. 
 

          
 
 
    
 
 



Prin Programul de crestere a performantei energetice a blocurilor, s-a realizat reabilitarea termica a blocurilor situate in:  
-zona vest II: bl.147,148-str.Bahluiului, bl.7A1,7A2 Aleea Mures, bl.17 str.Marasesti 
Lucrarea este in derulare, valoarea investitiei fiind: 5.560.279,87 lei 
-zona vest II: bl.138,130,144AB,145ABC,146-str.Bahluiului, bl.7A1,7A2 Aleea Mures 
Lucrarea este in derulare, valoarea investitiei fiind: 6.479.762,49 lei 
-zona Vest II: bl.38A,38B,39-str.Anotimpului, bl.M14, M8 str.Sld.Erou Arhip Nicolae 
Lucrarea a fost finalizata si receptionata, valoarea investitiei fiind : 4.791.752,81 lei 
-zona Vest I:  bl.49,102ABCD,103AB,108AB,109AB Soseaua Vestului 
Lucrarea este in derulare, valoarea investitiei fiind: 11.009.747,63 lei 
-zona Vest I:  bl.10,9A,9B,101ABCD,110AB Soseaua Vestului       
Lucrarea este in derulare, valoarea investitiei fiind: 9.546.345,67 lei 
-zona Malu Rosu:bl.10ESos.Vestului,10 F, G str.Malu Rosu, 125E, 124B str.Cosmonautilor 
Lucrarea este in derulare, valoarea investitiei fiind: 3.786.860,89 lei 
-zona Malu Rosu:bl.6,7,8,9,10 str.Sg.Mateescu Ghe.  
Lucrarea a fost finalizata si receptionata, valoarea investitiei fiind : 8.658.864,44 lei 
- zona Malu Rosu:bl.1 Sos.Vestului, bl.2,3,4,5 str.Sg.Mateescu Ghe. 
Lucrarea a fost finalizata si receptionata, valoarea investitiei fiind : 5.438.862,78 lei 
-zona nord: bl.18,101,102  Soseaua Nordului 
Lucrarea a fost finalizata si receptionata, valoarea investitiei fiind : 5.229.842,63 lei 
- zona nord:bl.118,111,110 str.Gageni 
Lucrarea a fost finalizata si receptionata, valoarea investitiei fiind : 9.140.936,27 lei 
 

                                                  



Un alt important proiect investiţional al Primăriei municipiului Ploieşti ce va fi derulat cu fonduri europene este cel al 
Parcului Municipal Vest, un  spaţiu de agrement modern care se va întinde pe o suprafaţă de 541 643,02 mp şi va include 
locuri de joacă, terenuri pentru practicarea sportului, piste pentru role şi ciclism, ample spaţii verzi, lac de agrement, 
fântâni arteziene, patinoar, alei pietonale, parcări pentru biciclete, etc. Parcul respectiv, care va fi unul dintre cele mai mari 
din ţară,  se va realiza în zona Gării de Vest, peste liniile de cale ferată, în perimetrul adiacent Centurii de Vest a oraşului. 
Valoare totală a proiectului este de  93.684.950,15 lei. 
 
Actualul executiv al Primăriei municipiului Ploieşti urmează să semneze şi un alt contract  de finanţare europeană, 
respectiv cel pentru realizarea Pasajului suprateran de la Gara de Vest,  pe strada Mărăşeşti, care va conduce în final la  
fluidizarea traficului peste calea ferată. Valoarea totală a proiectului respectiv se va ridica la 91 milioane lei .  
 
 
 
 În altă ordine de idei, vă prezentăm spre consultare şi câteva analize comparative cu privire la  activitatea derulată prin 
Direcţia Generală de Dezvoltare Urbană în vederea  emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor pentru construcţii 
sau desfiinţări la nivelul municipiului Ploieşti: 

 
 CERTIFICATE DE URBANISM (C.U.)  

 
 

 2011 2012 

Solicitări 
C.U 

2147 1826 

Emitere 
C.U 

1777 1618 
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   Prin Hotărârea Consiliului Local nr.185/26.02.2010  privind instituirea şi/sau modificarea unor taxe speciale în 
domeniul de activitate al DGDU s-au aprobat taxele speciale pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a 
autorizaţiilor de construire în regim de urgenţă. 
Astfel,  în decursul anului 2012 s-au eliberat un număr de 248 certificate de urbanism şi un număr de 23 autorizaţii de 
construire în regim de urgenţă. 
 

 AUTORIZATII DE CONSTRUIRE (A.C.) 
 
   
 
 
 

 2011 2012 
Solicitari A.C. 1491 1337 

Emitere   A.C. 926 766 
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 AUTORIZATII DE DESFIINTARE (A.D.) 
 

 2011  2012 

Solicitări A.D. 121 115 

Emitere   A.D. 92 107 
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      Situaţia încasărilor din activitatea Serviciului Autorizaţii Construcţii din cadrul DGDU se prezinta la finele anului 2012 astfel: 

 
AN TAXA CU 

(RON) 
TAXA AC (RON) TAXA AD (RON) 

2011 62.020,29 1.130.511,34 17.984,82 
2012 48.368,75  1.366.689,61

  
14.088,43 

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

2011 2012

Taxa CU

Taxa AC

 
 



Încasări din taxe de urgenţă : 
 

AN TAXA CU (RON) TAXA AC (RON) 
2011 35.340 23.769,65 
2012 34.060 33.697,25 

 
 AVIZE ALE CONSILIULUI LOCAL PLOIESTI  

 
 În anul 2012, s-a emis un număr de 12 avize ale Primarului Municipiului Ploieşti în  vederea eliberării certificatelor de 
urbanism şi a autorizaţiilor de construire aflate în competenţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova; 

     
 TOTAL SOLICITARI INREGISTRATE LA D.G.D.U. 

 
 2011 2012 

Solicitari 
CU+AC+AD+AU 

4.172 3.603
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La secţiunea amenajarea teritoriului trebuie precizate şi proiectele derulate de municipalitatea ploieşteană prin intermediul 
S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL  în vederea bunei desfăşurări a lucrărilor de amenajare peisagistică, 
refacerea şi menţinere a zonelor verzi din spaţiile publice ori de înfiinţare a noi segmente de spaţii verzi la nivelul oraşului.  

În prezent, spaţiile verzi în municipiul Ploieşti acoperă o suprafaţă de aproximativ 200 ha, constituite într-un sistem urban 
ce are în componenţă : parcuri, grădini publice, scuaruri,  fâşii plantate, plantaţii de aliniament, plantaţii de incintă, 
protecţie, etc. . În anul 2012, în spaţiile verzi ale municipiului s-au desfăşurat activităţi de plantări şi îmbunătăţiri ale 
vegetaţiei, urmărindu-se permanent creşterea continuă a zonelor verzi amenajate, după cum urmează: 

 plante floricole (anuale, bienale, perene) ~  772.633 buc 
 arbuşti foioşi, răşinoşi, cu frunză persistentă plantaţi izolat sau in garduri vii ~ 178211 buc 
 arbori foioşi şi răşinoşi ~  1.556 buc 
 trandafiri ~ 1553 buc. 
 semănat gazon ~ 49000 m.p. 

 



S-au realizat lucrări de amenajare peisagistică a spaţiilor verzi în cadrul Asociaţiilor de Proprietari pe baza unor convenţii 
de amenajare. Astfel în 2012, circa 41 de asociaţii au optat pentru încheierea acestui tip de angajament, în acest fel 
obligându-se să întreţină materialul săditor plantat de instituţia noastră în perimetrul blocurilor de locuinţe. Au fost 
soluţionate în campaniile de primăvara-toamnă aproximativ 32 convenţii de amenajare constând în plantări de arbori, 
arbuşti atât izolat cât şi în garduri vii şi plante floricole de sezon.  

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

Sector Centru 

 reamenajare  parc Centru Civic (înfiinţat rabate de flori ); 
 reamenajare rond Catedrala (completat stratul de pământ, gazonat teren, plantat material dendro-floricol) 
 realizat diferite lucrări la instituţii pe baza devizelor; 
 gazonat peluze, aliniamente  scuaruri -26200mp; 
 lucrări de întreţinere  (tuns, cosit, greblat, încărcat si transportat gunoi) şcoli si grădiniţe;  
 lucrări de întreţinere şi curăţenie în parcuri, aliniamente, scuaruri, ronduri, grădini publice; 
 lucrări de  curăţenie şi întreţinere spaţii verzi aferente cartierelor de blocuri -134950mp; 

  



 lucrări de curăţenie şi defrişare pe Dâmbu-22680mp; 
 plantat gard viu, arbori, arbuşti, trandafiri, flori anuale şi perene: 1658ml gard viu, 468 buc arbuşti, 756 buc 

arbori, buxus 1905 buc, 248573 buc flori anuale şi perene; 
 lucrări de întreţinere locuri de joacă (curăţenie, cosit, tuns arbuşti, cărat nisip pentru gropile de joacă existente); 
 participare  proiect  împădurire Centura de Est în cadrul programului” Mai Mult Verde”; 
 lucrări de întreţinere a gardului metalic şi  băncilor din  parcuri(curăţat, vopsit, spălat); 
 amenajare cu piatră de calcar a spaţiilor din aliniamente, ronduri, borduri-700mp; 
 lucrări manuale  de deszăpezire (curăţat alei din  parcuri şi treceri pietonale, scuturat vegetaţie, spart gheaţa); 
 plantat aranjamente florare-mozaicuri în faţa palatului administrativ-65000 buc flori; 
 lucrări de întreţinere a materialului floricol plantat (udat, fertilizat, administrat tratamente fito - sanitare). 

  

Sector Vest  

 amenajat parc Câineni 
 plantat arbori DN 72, Coca-Cola , fabrica de bere, aliniamente, parcuri (peluze 550 buc); 
 amplasat ghivece suspendate (scuar Şoseaua Vestului, Sala Sporturilor); 



 gazonat peluze sector(10000 mp); 
 curăţenie şcoli şi grădiniţe (28 instituţii); 
 cosit mecanic, tuns gard viu peluze blocuri, parcuri, aliniamente (cosit 2116200 mp, tuns gard viu 316656 mp); 
 lucrări de igienizare cartiere 721450 mp(Vest I,Vest II, Eroilor, Malu Roşu, Cantacuzino, Enăchiţă Văcărescu, 

Peneş Curcanul, 9 Mai); 
 lucrări de igienizare şi defrişare în zona Triaj (locuinţe–drum acces) - Câineni; 
 refacere după lucrările derulate la reţele edilitare; 
 întins pământ aliniamente (după asfaltare) cartier Ienachiţă Văcărescu, cartier Vest II, str. Raristei, str Podul 

Înalt; 
 plantat gard viu, arbori, arbuşti, flori în parcuri, aliniamente, convenţii şi refacere după diferite lucrări la 

infrastructura stradală (arbuşti gard viu -7296 m, arbuşti izolaţi 890 buc, flori anuale şi bienale 259060 buc, 
trandafiri 353 buc); 

 văruit arbori aliniamente,  ghivece de beton (1704 buc);întins pietriş casete arbori(392mp); 
 aspirat, greblat, frunze peluze parcuri şi alei pietonale(271300 mp); 
 redus gard viu la asociaţii de proprietari şi în parcuri; 
 înălţări de coronamente şi tăieri de corecţie la arborii din aliniamente şi parcuri (18379 buc); 
 efectuat tratamente fitosanitare la gard viu(47200 mp); 

   



 administrat îngrăşăminte organice; 
 cărat nisip la locurile de joacă (groapa nisip); 
 udat vegetaţia din  sector de la cisterna şi hidranţi; 
 încărcat şi transportat gunoi si zăpada; 
 vopsit garduri metalice sector şi obiecte de joaca; 
 igienizare lac parc Tineretului; 
 mobilizat teren; 
 plivit terenul de buruieni; 
 scuturat vegetaţie de zăpada; 
 săpat manual gropi pentru plantat arbori şi arbuşti(135mc); 
 colaborare proiect împădurire Centura de Est,  în cadrul programului „Mai mult verde” 

Sector Nord 

 plantat garduri vii în parcuri şi la asociaţiile de locatari (11.100 ml), arbori (250 buc), arbuşti izolaţi (16.650buc); 
 plantat 150,000 flori anuale şi 25.000 bienale în parcul Dendrologic, Republicii Nou, rond Caraiman, scuar 

Dero, Intrarea Laboratorului, Găgeni, 25000 bulbi lalele pe rond Caraiman şi 1.200 buc trandafiri pe Republicii 
Vechi; 

 gazonat aliniament Kaufland, Şoseaua Nordului şi Parc Dendrologic; 
 amenajat stâlpii cu vase cu flori pe Republicii Nou , Republicii Vechi şi scuar Dero; 
 amenajare zonă verde de 2500 mp la Kaufland prin plantare de arbuşti foioşi, 60 ml de gard viu si s-au 

amplasat ghivece cu arbuşti răşinoşi; 
 amenajat aliniamentele de pe B-dul Republicii şi Gheorghe Doja cu piatra de calcar; 
 lucrări de igienizare la asociaţiile de locatari, şcoli, grădiniţe şi albia pârâului Dâmbu; 
 participare la acţiunea de plantare pe Centura de Est în colaborare cu „Mai mult verde”;  

De asemenea, în toamna anului 2012, s-a desfăşurat o nouă acţiune de împădurire pe Centura de Est a municipiului, 
care a constat în completarea golurilor şi înfiinţarea de plantaţie nouă; echipele sectoarelor de lucru ale serviciului au 
participat şi contribuit la aceste acţiuni, proiectul fiind derulat în colaborare cu asociaţia non-guvernamentală « Mai mult 
verde » şi iniţiat de aceasta ; s-a apelat şi la sprijinul voluntariatului public, respectiv elevi, profesori, iubitori de natură, 



care s-au arătat dornici de a participa la acţiunile de plantare. Se înscrie ca realizare importantă sub aspectul extinderii 
suprafeţelor împădurite şi la îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu din municipiu. 

Pentru împrospătarea aspectului edilitar în toate zonele şi cartierele de locuinţe ale municipiului s-au plantat cca. 17.000 
bucăţi de crizantemă pitică (tufănică), sub diverse forme şi coloristică vie,  creându-se un impact vizual inedit; 

                                               

Galeria florală a municipiului Ploieşti fost diversificată şi prin plantarea, în campania din toamna 2012,  de lalele, 
narcise, zambile şi muscari, în diferite zone din oraş, urmând ca florile respective să înflorească  în primăvara anului 
2013, oferind astfel un  aspect deosebit spaţiilor publice  diversitatea cromatică a amenajărilor respective. 

Tot în scop decorativ s-au achiziţionat şi instalat ghivece mari ornamentale cu flori sau arbuşti (în funcţie de sezon) în 
intersecţii sau sensuri giratorii din municipiu şi în aliniamentele stradale. O altă soluţie peisagistică a fost aplicarea 
unor ghivece suspendate pe stâlpi de-a lungul arterelor principale ale oraşului pentru care  s-au folosit cca.16.000 buc. 
de  pelargonium peltatum (muşcate curgătoare). În rondurile de spaţii verzi din zona Catedralei Sf.Ioan, Halele 
Centrale, Parc Aurora, rond Liceul A. I. Cuza, suporţii existenţi au fost decoraţi cu diverse specii florale (muşcate 
curgătoare şi plante de ornament) care au atras atenţia prin originalitate; 



S-a utilizat piatră de calcar cu efect ornamental deosebit în zona casetelor de arbori din aliniamentele de pe B-dul 
Republicii, strada Gheorhe Doja, str. Democraţiei, B-dul Independentei, Sala Sporturilor şi Parc Aurora . În decursul anului 
s-a intervenit asupra unui număr de 3.259 arbori după cum urmează: 

 820 arbori au fost doborâţi; 
 791 arbori au fost toaletaţi; 
 1.648 arbori au fost supuşi unor lucrări de tăieri-corecţie, în vederea regenerării acestora. 

Arborii, care au necesitat intervenţii de doborâre, se aflau în stadiul de declin fiziologic, având o vârstă biologică înaintată 
şi constituiau reale surse de pericol pentru autovehicule, clădiri şi chiar pentru populaţie. Tăierile de corecţie au fost 
efectuate in vederea corectării coroanei întrucât aceştia dezvoltau un coronament excesiv, cele de reducţie fiind necesare 
întrucât arborii atingeau dimensiuni considerabile iar cele de toaletare fiind executate în vederea regenerării arborilor 

Totodată, au fost realizate o serie de amenajări peisagistice în diferite alte zone  prin plantarea de arbori şi arbuşti, 
semănarea gazonului şi plantarea de plante perene - tufănică. Trebuie menţionat  faptul ca aceste elemente de decor 
sunt extrem de uzitate în cadrul proiectelor de peisagistică arhitecturală şi îndeplinesc în acelaşi timp rol de protecţie şi 
menţinere a umidităţii solului.  

În urma refacerii cu covor asfaltic a unor străzi din diverse cartiere ale municipiului s-au amenajar noi aliniamente 
stradale. De asemenea, au avut loc campanii de curăţenie şi igienizare a oraşului (primăvară, vară, toamnă) în colaborare 
cu Asociaţiile de Proprietari. Programele au constat în realizarea lucrărilor de igienizare a spaţiilor verzi aferente blocurilor 
de locuinţe, implicând şi operaţiuni de tundere a gardurilor vii şi cosire a vegetaţiei ierboase. Lucrările s-au realizat 
etapizat, în fiecare cartier al municipiului, acţiunile fiind susţinute de participarea întregii forţe de muncă din cadrul 
Compartimentului Spaţii Verzi al SC SGU Ploieşti SRL. Prin această iniţiativă s-a urmărit obţinerea  şi la nivelul acestor 
zone a unui standard de curăţenie şi aspect urbanistic corespunzător.   

 În 2012, printr-o acţiune amplă acţiune amplă s-a realizat şi revopsirea mobilierului urban (bănci, gard metalic, obiecte de 
joacă) din parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii precum şi văruirea arborilor din aliniamentele stradale. 

 



                                         

 

În preajma începerii noului an şcolar, toate instituţiile şi unităţile de educaţie şi învăţământ din municipiu au fost 
cuprinse într-un program de curăţenie şi salubrizare, beneficiind de lucrări de igienizare şi întreţinere a spaţiilor verzi. 
Operaţiuni de amenajare şi întreţinere a vegetaţiei au fost realizate şi în cadrul instituţiilor de cultură şi cult – muzee şi 
biserici). S-a acţionat şi  pentru defrişarea vegetaţiei spontane şi igienizarea albiei pârâului Dâmbu.  

 În decursul anului 2012, s-au derulat şi acţiuni de amplasare a grupurilor statuare pe  domeniul 
public al municipiului cum ar fi grupul statuar Caragiale din faţa  Palatului Administrativ, Statuia 
Libertăţii - rond Catedrala, precum şi activităţi de amplasare a brazilor în sezonul sărbătorilor. 



                                  

 În contextul standardelor locale de arhitectură urbană şi disciplină în utilizarea domeniului public şi 
ca urmare a dispoziţiilor emise de primarul municipiului, s-a impus desfiinţarea garajelor, a 
chioşcurilor, panourilor publicitare şi a altor construcţii realizate fără autorizaţie de construire aflate 
pe terenul ce aparţine domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti, s-a luat măsura de 
desfiinţare pe cale administrativă a acestora. 

Astfel, în perioada 01.01.2012.-31.12.2012 au fost transmise 47 dispoziţii de desfiinţare din care 17 au fost duse la 
îndeplinire, iar restul de 30 sunt în lucru. 

                                       
 



3.2 TRANSPORT PUBLIC LOCAL 
 
Serviciul de transport public de persoane desfăşurat de   Regia Autonomă  de  Transport  Public  Ploieşti este un serviciu 
de utilitate socială, de interes colectiv şi general  care funcţionează pe principiul continuităţii, bazat pe experienţa 
acumulată în slujba comunităţii şi anume 79 de ani de existenţă în activitate pe raza  municipiul Ploieşti.  

 În realizarea activităţii de transport public de persoane la parametrii de calitate există o preocupare permanentă din 
partea municipalităţii, concretizată pe de o parte prin asigurarea de protecţie socială direct anumitor categorii 
defavorizate de călători, reflectată prin aplicarea facilităţilor privind călătoria (reduceri şi gratuităţi la achiziţionarea 
titlurilor de transport), iar pe de altă parte asigurarea de  finanţări pentru programe de investiţii care să  dea 
posibilitatea dezvoltării unui transport public modern.  

 
 În  perioada 06 – 07 noiembrie 2012,  a avut loc auditul de recertificare efectuat de către  SC AEROQ SA Bucureşti 

, prin care s-a evaluat  Sistemul de Management al Calităţii aplicat în R.A.T.P. Ploieşti având ca referenţeial  
cerinţele SR EN ISO 9001 : 2008. În acest sens, Regia ploieşteană are implementat şi certificat sistemul de 
management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001 / 2001 şi beneficiază de marca 
AEROQ nr. 610 a cărui utilizare este limitată la domeniul de activitate menţionat pe certificatul deţinut. Domeniul de 
certificare se referă la Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători. 

 
 La sfârşitul anului 2012 Regia dispune de un parc de mijloace de transport,astfel: 

-184 autobuze; 
-33 tramvaie; 
-42 troleibuze. 
 

 Reţeaua  de transport public de călători cuprindea un număr total de 32 trasee, din care 28 sunt asigurate cu 
autobuze, 2 cu tramvaie şi 2 cu troleibuze. În anul 2012, viteza comercială medie,  pe total parc circulant a fost de 
18,33 km / oră  respectiv: 20 km / oră – tramvaie, 17 km / oră – troleibuze şi 18 km / oră -  autobuze.  

 
 Conform legislaţiei  în  vigoare  şi prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 107 / 

31.08.2004 ; 59/28.03.2007;  175/24.07.2007;   235/30.09.08 ;   275/30.10.08 şi  147/31.05.2011,  se asigură 
acordarea de protecţia  socială  anumitor  categorii de  călători. Astfel pentru anul 2012 protecţia socială acordată 



anumitor categorii de călători a fost  de 41.561.737 lei. Sumele au fost aprobate  prin Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Regiei  Autonome  de  Transport  Public  Ploieşti pentru anul 2012, aprobat conform prevederilor 
Hotărârilor de Consiliul Local al Municipiului Ploieşti nr. 38/06.02.2012; 334/28.09.2012; 371/31.10.2012; 
413/22.11.2012 şi 461/20.12.2012.  

 
 Pe anul 2012 situaţia încasările efective desfăşoară prin intermediul Casieriei Colectoare, inclusiv tonete, arată că 

din totalul de 22.326.638,54 lei, un procent important îl reprezintă încasările efectuate din comercializarea biletelor 
şi abonamentelor. 
 
SITUAŢIA ÎNCASĂRILOR DIN CASIERIE (fără TVA) PE ANUL 2012 

 

Conform legislaţiei  în  vigoare,  se asigură acordarea de protecţia  socială  anumitor  categorii de  călători. Astfel pentru 
anul 2012 protecţia socială acordată anumitor categorii de călători a fost  de 41.561.737 lei. Sumele au fost aprobate  prin 



Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei  Autonome  de  Transport  Public  Ploieşti pentru anul 2012, aprobat conform 
prevederilor Hotărârilor de Consiliul Local al Municipiului Ploieşti nr. 38/06.02.2012; 334/28.09.2012; 371/31.10.2012; 
413/22.11.2012 şi 461/20.12.2012. 

 
 

Situaţia călătorilor care beneficiază de protecţie socială                                                                       
         

                                                                                                             - călători - 
Nr  Veterani, Elevi Studenţi Pensionari+  

crt Anul 
deţinuţi  
politici, 

revoluţionari
Total Din care 

orfani Total Din care 
orfani 

persoane 
peste 70 de 

ani 
Persoane cu 
dizabilităţi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2010 737.460 5.446.740 973.680 1.986.570 42.840 35.794.500 16.259.760 
2 2011 531.180 5.512.680 1.006.080 1.854.380 49.640 36.561.720 17.952.660 
3 2012 411.840 5.190.480 989.460 1.616.570 49.000 37.007.340 18.102.600 

 
 
 
Din numărul total de călători transportaţi de RATP Ploieşti, 75,5% reprezintă călătorii beneficiari de protecţie socială, din 
care 44,8% sunt pensionari şi persoane cu vârste de peste 65 ani şi 70 ani femei şi bărbaţi. Se constată că numărul de 
călători nesubvenţionat este într-o continuă scădere, ca urmare a efectelor economice generate de criza economică la 
nivel naţional.   

 
 
 
 
 



Situaţia indicatorilor economici la 31.12.2012 se prezintă astfel : 

                                                                                                              - lei- 
ANUL 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

I. VENITURI  TOTALE 72.368.651 72.328.017 73.372.006
1.VENITURI  EXPLOATARE 72.282.063 72.293.359 73.346.720
2. VENITURI  FINANCIARE 86.588 34.658 25.286
II CHELTUIELI  TOTALE 72.345.748 72.250.805 75.297.408
1.CHELTUIELI  EXPLOATARE 72.310.720 72.249.960 75.297.408
a) Ch. cu personalul 46.931.101 45.429.114 47.012.982
• Salarii (inclusiv colaboratori şi tichete de 
masă) 

37.047.755 36.182.931 37.325.405

• Ch.cu asigurările şi protecţia socială 9.883.346 9.246.183 9.687.577
b) Ch. materiale(inclusiv amortizare) 25.379.619 26.820.846 28.284.426
2. CHELTUIELI  FINANCIARE 35.028 845 0
III.REZULTAT  BRUT  AL EXERCIŢIULUI 22.903 77.212 -1.925.402
Salariu mediu brut realizat 2.699 2.635 2.721
Salariu mediu net realizat              1.928              1.878 1.998
Nr.mediu de personal  1.112 1.084 1.066
Număr călători 81.847.152 82.488.966 82.571.697
CUP 
      Autobuze 
      Tramvaie 
      Troleibuze 

65.49
70.95
50.23

63.82
74.25
42.40

62.94
72.25
43.61

     
În structura cheltuielilor de exploatare cea mai mare pondere a cheltuielilor o reprezintă cheltuielile cu personalul, 
respectiv 62,4%.  
Cheltuiala cu salariile înregistrează depăşiri faţă de anul 2011 în procent de 3,1% datorită următorilor factori: 

-creşterii câştigului mediu brut, în principal la categoria: personal de bord  faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, 
creştere în principal din plata orelor suplimentare; 



- acordarea primelor din luna aprilie 2012.  
Cheltuielile materiale înregistrate în anul 2012, au un trend crescător de 11% faţă de anul 2010 şi de 5,4% faţă de 2011 şi 
se datorează în principal uzurii parcului astfel: 78,8%  din parcul de autobuze înregistrează o uzura de peste 100%, parcul  
de tramvaie în totalitate înregistrează uzura de peste 100% şi 42,9% din parcul de troleibuze au deasemenea uzura de 
peste 100%. De asemenea, creşterea cheltuielilor materiale este influenţată şi de creşterile de preţuri înregistrate în anul 
2012 la nivelul economiei astfel: 

- gaze naturale - 10%; 
- energie electrică - 5%; 
- carburant în medie - 10%, etc.   

 
Reorganizarea şi restructurarea operatorului serviciului de transport public local trebuie să se concretizeze prin măsuri de 
reducere a cheltuielilor cu mentenanţă, în special cheltuiala cu personalul, ca element de cost principal în structura  
cheltuielilor totale ale regiei ţinând cont de faptul că acest element de cheltuială reprezintă 62,4% din total cheltuielilor.  
 
De fapt eficienţa în transporturile publice locale de călători presupune un echilibru între numărul de personal de 
mentenanţă, inclusiv personalul TESA şi personalul de bord care asigură serviciul. Din experienţa operatorilor de 
transport public din ţară al căror obiect de activitate este similar cu al regiei ploieştene s-a constatat că optimul pentru 
eficientizarea activităţii ar fi un raport de 1 la 1 intre activitatea de bază şi activităţile conexe pentru susţinerea activităţii de 
bază.  
Scopul activităţii de transport public de persoane desfăsurată de regie este oferirea unei prestaţii de un nivel calitativ 
ridicat, concomitent cu valorificarea eficientă a resurselor financiare şi umane. 
 
 
3.3 Protecţie socială 
 
 
Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti  este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, aflat 
in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti. Instituţia respectivă din cadrul municipalităţii ploieştene are ca 
obiectiv principal oferirea tuturor formelor de asistenţă socială prin care pot fi ajutate şi susţinute categoriile de persoane 
şi familii care nu pot să se susţină singure şi au nevoie de intervenţia autorităţilor şi a comunităţii în care trăiesc. Serviciile 



sociale trebuie oferite nu doar cantitativ ci şi calitativ,de aceea este necesară o evaluare permanentă şi concretă a 
nevoilor comunităţii. 
 
 
 

 În anul 2012,  s-au înregistrat şi  prelucrat de către autoritatea publică locală un număr de 1847  dosare pentru 
alocaţii de stat pentru copii, conform prevederilor Legii 61/1993. De asemenea, au fost primite si înregistrate si 616 
dosare alocaţii pentru copiii cu handicap si 25 de dosare de sprijin lunar.  

Totodată, numărul dosarelor aflate în plată în cazul alocaţiei pentru susţinerea familiei  până la data de 31.12.2012 este 
de 1028 dintre care: 

 alocaţia pentru familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinere – 364 
 alocaţia pentru familia formata din soţ, soţie şi copiii aflaţi în întreţinere - 664. 

Pe parcursul anului 2012, ca urmare a verificărilor, prin efectuarea de anchete sociale, a obligaţiilor de plată a impozitelor 
şi taxelor locale, cât şi a prezenţei la şcoală a copiilor, au fost încetate 554 dosare, în conformitate cu modificările OUG 
nr.124/ 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistenţă socială. 
În anul 2012 s-au depus prin intermediul A.S.S.C. Ploieşti şi 1951 dosare de indemnizaţie de creştere a copilului, dosare 
de stimulent, prelungiri de la 2-3 ani, precum şi 1951 de cereri pentru acordarea drepturilor, conform prevederilor legale 
cu privire la indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani. 
 

 Tot prin intermediul ASSC Ploieşti, municipalitatea ploieşteană a asigurat şi în 2012 anchetele sociale impuse de 
legislaţie şi prelucrarea dosarelor primite de la cetăţeni în vederea acordării ajutorului social. Astfel, în perioada 
ianuarie – decembrie 2012 s-au depus 95 de dosare noi in baza Legii nr.416/2001, iar numarul dosarelor incetate a 
fost de 58. Astfel, in luna decembrie 2012 , numarul dosarelor aflate in plata a fost de 234. 

Beneficiarii de venit minim garantat, care folosesc lemne pentru incalzirea locuintei primesc un ajutor lunar de 58 lei/luna 
pentru perioada noiembrie 2012 – martie 2013. In anul 2012 s-au acordat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat un numar de 4 ajutoare de deces, in valoare totala de 800 lei familiilor al caror membru decedat era beneficiar de 
ajutor social sau persoana cu handicap si 704 ajutoare de urgenta in valoare de 143.200 lei.  
 
 
 



 
 
Situatia lunară a plăţilor efectuate, conform Legii nr.416/ 2001, este urmatoarea: 
 
 
LUNA  AJUTOR SOCIAL AJUTOR INCALZIRE CU  

LEMNE 
 Nr. dosare Sume plătite  

RON 
Nr. solicitări Sume plătite 

RON 
Ianuarie  313 61.397 6 1.218 
Februarie 245 49.831 4 464 
Martie  231 48.818 - - 
Aprilie 228 46.836 - - 
Mai  213 44.645 - - 
Iunie  210 44.772 - - 
Iulie  212 42.876 - - 
August 210 41.114 - - 
Septembrie 210 41.408 - - 
Octombrie 126 22.383 - - 
Noiembrie 202 38.721 132 38.280 
Decembrie  234 47.537 28 6.496 
TOTAL  530.365 170 46.458 
 
 
 
În această ordine de idei facem precizarea că, în anul 2012, în vederea drepturilor stabilite de lege, au fost efectuate 800 
de anchete pentru ajutoare deces si ajutoare de urgenta, peste 1.200 anchete pentru ajutoare sociale si aproximativ 
2.000 pentru alocaţii susţinere familiala. Tot in 2012, s-au efectuat 50 de anchete sociale pentru indemnizaţie creştere 
copil şi alocaţie pentru susţinerea familiei la solicitarea AJPIS Prahova. 
 



 
 Pentru persoanele încadrate în gradul grav de handicap,  numărul mediu lunar al  asistenţilor personali a fost de 

433angajaţi, pentru care s-au dispus verificări în teren, a modului cum îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute în 
contractul individual de muncă încheiat cu instituţia noastră, neregulile constatate fiind comunicate Serviciului 
Juridic, Autoritate Tutelară şi Resurse Umane. Menţionăm că, prin  HCL nr.  351/28.10.2010 s-a modificat 
organigrama instituţiei prin includerea asistenţilor personali  în  subordinea Serviciului Persoane aflate în 
Dificultate, Programe Sociale, Relaţia cu ONG-uri şi Mass-Media, stabilindu-se  un număr de 495 de posturi pentru 
această categorie de personal precum si 5 posturi pentru functia de ingrijitor la domiciliu. 

 
 Chiar dacă un număr important de persoane cu dizabilităţi au renunţat la asistentul personal în favoarea indemnizaţiei 
lunare, conform Legii nr. 448/2006, republicată art.42 alin.4, în  anul 2012, numărul mediu lunar al beneficiarilor acestei 
indemnizaţii a fost de 1303 persoane faţă de 1239  în anul 2011.  
Persoanele cu dizabilităţi, precum şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav au beneficiat de gratuitate pe 
mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului Ploieşti, legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de 
transport în comun de suprafaţă  pe toate traseele fiind eliberate de către Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială 
Prahova, sumele aferente dreptului prevăzut  asigurându-se din bugetul local, prin intermediul Administraţiei Serviciilor 
Sociale Comunitare Ploieşti. 
O altă categorie de persoane în dificultate aflate în evidenţele administraţiei publice locale este reprezentată de asistaţii 
Microcantinei  Fundaţiei “Constantin şi Elena”, în medie  210 persoane/lună, care au beneficiat de hrană caldă ca urmare 
a  contractului de parteneriat încheiat cu această fundaţie.  
 
Numărul anchetelor sociale efectuate, ca urmare a solicitărilor persoanelor cu dizabilităţi în vederea încadrării sau 
reevaluării gradului de handicap, a solicitărilor de internare în centre de asistenţă medico-socială/ de îngrijire şi asistenţă 
sau de obţinere a drepturilor legale, precum şi a altor solicitări (obţinerea unui profesor de sprijin pentru copiii ce întimpină 
dificultăţi la învăţare, reorientarea şcolară a copiilor cu handicap, programul “Euro 200”, programul “bani de liceu”, 
angajarea asistenţilor personali etc) depăşeşte 6000 anchete. 
 
Pentru intervalul ianuarie - decembrie 2012, evoluţia sumelor alocate şi a numărului de asistenţi personali, a 
beneficiarilor de indemnizaţie  lunară conform Ordinului 794/2002 si art.42, alin.4 din Legea 448/2006, republicată, 
precum şi a beneficiarilor de legitimaţii gratuite este următoarea: 



 
 

Luna 
Asistenţi personali Legea nr. 448/2006, 

republicată 
art. 42, alin.4 

Legitimaţii de călătorie 
gratuite 

Nr. Suma 
-RON- 

Nr. Suma 
- RON - 

Nr. 
 

Suma 
- RON - 

Ianuarie  422 370.383 1266 670.929,52 8473 423.650 
Februarie  423 370.788 1270 672.277,91 8447 422.350 
Martie  421 373.806 1275 675.581,36 8435 421.750 
Aprilie  422 368.823 1286 681.447,5 8426 421.300 
Mai  425 373.713 1293 684.952,73 8437 421.850 
Iunie  429 372.507 1309 746.130 8411 420.550 
Iulie  433 409.185 1314 748.695 8412 420.600 
August  436 411.860 1314 748.591,36 8336 418.300 
Septembrie 442 414.528 1309 745.389 8341 517.142 
Octombrie  443 420.264 1324 693.120 8315 515.530 
Noiembrie 449 427.562 1342 764.505,71 8273 512.926 
Decembrie 456 425.289 1338 814.671,05 8234 510.508 
TOTAL - 4.738.708 - 8646291,14  5.426.456 

 
 
 
De asemenea, funcţionarii Serviciului Protecţia Persoanelor Aflate în Dificultate au participat şi la internarea voluntară a 
unor cazuri socio-medicale, persoane vârstnice cu domiciliul în municipiul Ploieşti, lipsite de aparţinători cunoscuţi sau 
care se aflau în imposibilitatea  sau refuzau să le acorde sprijinul şi îngrijirea corespunzatoare stării de sănătate şi vârstei. 
Pentru acestea, Serviciul Protecţia Persoanelor Aflate în Dificultate a colaborat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, 
Casa de Asigurări de Sănătate, medici de familie, medici specialisti, Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială, Secţiile de 
Poliţie de pe raza municipiului Ploieşti, Unitatea Medico-Socială Boldeşti Scăeni. 
 



 În scopul unei mai bune colaborări între autoritatea locală şi sectorul neguvernamental,  Administraţia Serviciilor 
Sociale Comunitare Ploiesti a încheiat mai multe parteneriate cu diverse ONG-uri, ceea ce a permis eficientizarea, 
diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite populaţiei. Dintre acestea menţionăm protocoalele de 
colaborare ce s-au derulat pe parcursul anului 2012: 

 
 S.C. Clinica Medicală Hipocrat 2000 SRL. Obiectul contractului: realizarea în comun a unor activităţi cu caracter 

medical de utilitate publică pentru municipiul Ploieşti, în spaţiul cu destinaţie de laborator radiologie şi imagistică 
medicală, situat în Ploieşti, Bdul Independenţei nr.14. Clinica a efectuat, lunar, un set de 7 analize medicale 
(ex:hemoleucograma, glicemie, colesterol, examen sumar de urină, TGO,TGP) pentru un număr de  100 de 
pensionari pentru ca incepand cu data de 25.10.2012, numarul acestora sa creasca la 150 persoane. 

 Fundaţia ’’Constantin si Elena’’. Obiectivul contractului – asigurarea funcţionării cantinei pentru deservirea unui 
număr de până la 220 persoane aflate în evidenţele Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare. Din anul 2003 până 
în prezent, au fost întocmite mai multe astfel de contracte de colaborare, cel mai recent prezentând un act adiţional la 
Protocolul aprobat prin HCL nr.24/31.01.2011, prelungindu-se astfel colaborarea pe o perioadă de 3 ani. Serviciul 
Protecţia Persoanelor în Dificultate din cadrul ASSC Ploieşti întocmeşte tabelele cu beneficiarii pentru 
fiecare lună, numărul acestora osciland între  190 si 220 persoane/lună şi se eliberează la inceputul fiecarei 
luni cartelele de masă. 

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

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



 Poliţia Locală Ploieşti, Poliţia Municipiului Ploieşti, Parohia Catedrală Sfântul Ioan Botezatorul şi Fundaţia “ 
Constantin şi Elena”. Obiectul protocolului-  asigurarea, zilnic, a unei supe calde persoanelor fără adăpost. 
Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti are obligaţia să îndrume persoanele fără adăpost la sediul 
cantinei Fundaţiei “Constantin şi Elena” Ploieşti, pentru a servi o masă caldă. 

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

 În anul 2012, s-au efectuat un număr de 285 de anchete sociale în vederea stabilirii necesităţii acordării unei porţii 
de hrană sau a suplimentării porţiei de hrană la Cantina de  Ajutor Social din cadrul A.S.S.C. Ploieşti. În prezent, 
beneficiază de porţii de hrană la Cantina de Ajutor Social un număr de 1147 asistaţi. 

 Pentru aplicarea Legii nr. 321/2001, privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-
12 luni s-au acordat pe tot parcursul anului  2012 un număr de 1188 cutii de lapte praf pentru bebeluşi, totalizând 
476  kg, această cantitate fiind distribuită pentru un număr de 425 reţete. 

 Totodată, în vederea implementării dispoziţiilor O.U.G nr. 70 / 2011 privind măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece, în vederea acordării de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne au fost primite in 
luna noiembrie 2012 un număr de 436 de cereri, din care au fost soluţionate un număr de 426 iar pentru luna 
decembrie 2012 un numar de 505 cereri din care au fost solutionate un numar de 492.  

 Tot prin intermediul ASSC Ploiesti, în perioada ianuarie – martie 2012 s-au distribuit produse alimentare provenite 
din stocurile de intervenţie ale Uniunii Europene ( în baza listelor aferente  anului 2011) iar în lunile noiembrie, 
decembrie 2012s-au distribuit produse alimentare provenite din stocurile de intervenţie ale Uniunii Europene ( in 
baza listelor aferente anului 2012); 

 Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara adapost are o capacitate de 44 de locuri şi este destinat 
persoanelor adulte fără adăpost, cu domiciliul sau reşedinta în municipiul Ploiesti, precum şi altor persoane aflate 
în situaţie de risc social. Acesta a fost înfiinţat pentru a combate excluziunea socială prin asigurarea de găzduire şi 



îngrijire pe o perioadă determinată şi pentru a sprijini integrarea/ reintegrarea în comunitate a persoanelor 
vulnerabile social. 

 
Grupul de beneficiari ai serviciilor oferite în cadrul Centrului Social este reprezentat de persoane fără adăpost (adulţi, 
familii cu/fără copii), care dorm în locuri insalubre (stradă, parc, gări, scări de bloc, canale, etc.) sau sunt temporar 
adăpostite de rude/prieteni.  
Persoanele fara adapost au posibilitatea de a beneficia de serviciile Centrului zilnic, între orele 19,00 – 09,00. Acestea se 
prezinta la centru intre orele 19,00-22,00 unde vor semna un angajament prin care isi asuma obligativitatea de a respecta 
regulamentul de organizare si functionare. 
 Pe parcursul anului 2012 a avut posibilitatea de a beneficia de serviciile Centrului Social un număr mediu de 60 de 
persoane, zilnic între orele 19,00-09,00, iar pe perioada sezonului rece în permanenta. Persoanele respective au 
beneficiat de asistenţă primară, au primit haine de schimb pe parcursul nopţii şi, unde s-a impus, şi haine de zi şi 
încălţăminte, li s-a indicat camera de dormit, după care au putut viziona programele TV în spaţiul special amenajat. 
Totodată, în cadrul Centrului beneficiarilor li s-a spălat îmbrăcămintea personală. Pentru fiecare beneficiar în parte s-a 
efectuat o fişă personală care evidentiază cauzele care a determinat ajungerea în situţia de risc social şi măsurile de 
asistenţă socială care s-au impus. 
 

 O altă activitate derulată de administraţia publică locală în sectorul protecţiei sociale a fost şi cea axată pe 
acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. Pentru această activitate s-au desfăşurat două campanii de 
ajutorare aferente sezonului rece, respectiv pentru lunile ianuarie – martie 2012 şi noiembrie – decembrie 2012.  

 
Astfel, pe parcursul acestor luni s-au înregistrat următoarele rezultate statistice:                         



 
 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se acordă prin compensarea procentuală a valorii efective, iar 
pentru familiile/persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, combustibili solizi sau 
petrolieri se stabileşte lunar cuantumul ajutorului in funcţie de venitul mediu net/ membru de familie. Lunar, se întocmesc 
situaţiile centralizatoare cuprinzând beneficiarii şi procentul de compensare, respectiv cuantumul ajutorului, situaţii care se 
transmit furnizorilor de energie termică, gaze naturale şi AJPIS.  
 
Pentru aceasta activitate s-au efectuat un numar 10778 de anchete sociale privind verificarea veridicitatii datelor înscrise  
în declaratiile pe propria raspundere ale beneficiarilor de  ajutoarele pentru incalzirea locuintei (reprezentand un procent 
de minim 60% din numarul total de cereri depuse) , dupa cum urmeaza: 

 pentru energie termica -7535 anchete sociale; 
  pentru gaze naturale - 2561 anchete sociale; 
  pentru lemne - 682 anchete sociale; 

 



 O altă formă de protecţie socială este şi cea derulată prin serviciul Autoritatea Tutelară, care  are ca obiectiv 
principal activitatea de protecție a drepturilor copilului și a persoanelor protejate prin lege (curatelă, tutelă, 
vârstnici), respectarea și garantarea drepturilor și promovarea cu prioritate a interesului superior al acestora. 

 
În 2012, în conformitate cu dispoziţiile  Codul Civil, prin acest serviciu public s-au efectuat 2003  anchete sociale  şi  
anchete psihosociale. Autoritatea Tutelară a emis un număr de 242 lucrări diverse cuprinzând răspunsuri către instanța 
de tutelă. În conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală, la solicitarea instanţei de judecată, secţia penală, 
s-a efectuat un număr de 96 anchete sociale pentru întreruperea  sau amânarea executării pedepsei.  
De asemenea, la solicitarea Institutului Național de Medicină Legală, pentru efectuarea expertizei medico/legale a unor 
minori care au săvârșit fapte antisociale, s-au efectuat un număr de 6 anchete. 
În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Autoritatea Tutelară, a efectuat un număr 
de  120 rapoarte de evaluarea iniţială și rapoarte de monitorizare,   la domiciliul copilului aflat în situaţie de risc sau pentru 
care  s-a luat  o măsură de protecţie precum şi a celor reintegraţi în familia naturală. 
A  eliberat  71 dovezi în baza Ordinului nr.  219/2006, privind activitatea de identificare, intervenţie şi monitorizare a 
copiilor lipsiţi de îngrijire părintească pe perioada în care părinţii se află la muncă în străinătate şi monitorizare trimestrială  
la domiciliu, precum  şi întocmirea  raportului de evaluare pentru familiile cu copii. A răspuns la un număr de 162 sesizări, 
petiții și reclamații, în urma analizării situaţiei, cu deplasare în domiciliu iar la solicitarea expresă a instanţei de tutelă, în 
baza Codului Civil,   Autoritatea Tutelară a efectuat un număr de 31 anchete sociale pentru identificarea persoanelor care 
pot fi numite curator. 

 Centrul de zi pentru Copii Preşcolari  a derulat în 2012 activităţi instructiv – educative, terapie individuală şi de 
grup cu un număr de 24 de copii. Activitatile instructiv-educative si activitatile terapeutice individuale si de grup 
pentru toate cele 3 grupe de varsta  au fost axate pe  cunoasterea generală şi individuală a copiilor cu dinamismul 
si particularitatile caracteristice varstei, pe identificarea capacităţii ori dificultatilor de comunicare, învăţare sau 
adaptare, pe inventarierea conditiilor intelectuale si de personalitate in scopul unei integrari optime scolare. În 
cadrul centrului respectiv s-a acordat şi asistenţă psihologică şi terapie individuala si de familie urmărindu-se  
rezolvarea tuturor problemelor cu care copilul si familia acestuia se confruntau, din punct de vedere psihologic. S-a 
asigurat totodată de către educatori şi consilierea parinţilor ai căror copii prezentau  probleme ce impiedicau 
atingerea potenţialului maxim de dezvoltare. 



 
 
3.4 Sănătate publică 
 
Încă de la începutul mandatului, actualul  executiv  ploieştean s-a axat în principal pe definirea clară a  unor obiective 
importante de dezvoltare municipală. La capitolul sănătate s-a demarat un amplu proiect ce va avea un impact direct 
asupra creşterii calităţii vieţii la nivelul comunităţii locale. Este vorba de realizarea unui nou Spital de Pediatrie. Unitatea 
medicală respectivă  urmează să fie dată în folosinţă până în anul 2015.  Astfel, la finele anului 2012 s-a  încheiat cu 
firma OMV cel mai mare contract de sponsorizare realizat vreodată la Ploieşti, în valoare de aproximativ 20 milioane 
Euro, prin preluarea în patrimoniul public al oraşului a clădirii Petrom. În noul spital, copiii ploieşteni şi nu numai vor 
beneficia de tratamente medicale la cele mai înalte standarde. 
 
 
În 2012, au fost receptionate totodată  şi lucrările de consolidare si refuncţionalizare a corpului A - Secţie Oncologie din 
cadrul Spitalului Municipal nr. 1 Schuller. Lucrările de consolidare şi refuncţionare a corpului A, în care îşi desfăşoară 
activitatea  Secţia de Oncologie, au fost executate cu sprijinul Unitatii de management a riscurilor în cazul producerii 
calamităţilor naturale şi pregatirea pentru situatii de urgenţă din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Turismului.  
Valoarea investitiei a fost  de 5.474.753,13 lei. În 2013, Spitalul Municipal Schuller va beneficia de reabilitarea şi 
modernizarea, cu fonduri europene, a secţiei de Oncologie.  
 
3.5 Hale şi pieţe 
 
S.C. Hale şi Pieţe S.A. are ca acţionar unic  Consiliul Local al municipiului Ploieşti. Aceasta societate îşi desfăşoară 
activitatea economică pe principiul autogestiunii şi autofinanţării având ca obiect de activitate administrarea pieţelor, 
oborului şi a imobilului Halelor Centrale. 
În anul 2012 S.C. Hale şi Pieţe S.A. a avut ca obiectiv principal continuarea  modernizării pieţelor existente, eficientizarea  
activităţii prin valorificarea de cât mai multe  spaţii comerciale destinate atât agenţilor economici cât şi a producătorilor 
agricoli.  
Strategia S.C. Hale şi Pieţe S.A. este să satisfacă cererea de locaţii unde agenţii economici să îşi comercializeze 
mărfurile, concomitent cu satisfacerea cerinţelor cetăţenilor care doresc mărfuri diverse, proaspete, de bună calitate  la 



preţuri cât mai scăzute. În acest scop spaţiile puse la dispoziţie agenţilor economici şi a producătorilor agricoli îndeplinesc 
toate cerinţele din punct de vedere sanitar-veterinar astfel încât sănătatea cetăţenilor să nu fie pusă în pericol. 

     
 Indicatorii economico-financiari ai S.C. Hale şi Pieţe S.A. pentru anul 2012, se înscriu în următoarele valori: 

 
Active imobilizate :    8.773.684 lei; 
Active circulante  :    3.755.077 lei; 
Capital şi rezerve  :    7.744.928 lei; 
Cifră de afaceri netă :  10.106.055 lei;  
Venit din exploatare:  10.342.981 lei;  
Investiţii:         398.035 lei;  
Reparaţii :          81.207 lei; 

 
Pentru optimizarea veniturilor s-au încheiat contracte şi convenţii de închiriere, în conformitate cu prevederile HCL 
85/2005 , HCL 191/2009 , HCL 482/2011 după cum urmează: 

 
   

Nr. 
crt. 

Sursa veniturilor Suprafaţa închiriată 
(mp) 

Valoare chirii 
(lei) 



1. Chirii spaţii Halele Centrale  4.640,35 2.052.757 

2. Chirii spaţii pieţe 654,69 330.011 

3. Chirii teren Halele Centrale  și 
producători hale 

140.820 

4. Chirii teren pieţe şi producători 
pieţe 

4.673,26 3.900.956 

5. Chirii Obor 
 

5240 815.123 

6. Venituri din utilităţi pieţe 718.685

7. Venituri din utilităţi hale 1.439.365

8.  Venituri din activităţi diverse 
(caiete sarcini, închiriere 
cântare, forfetare, etc) 

586.240 

TOTAL VENITURI 9.983.957 
   
 



 
 
 
În anul 2012 au fost efectuate lucrări de investiţii şi achiziţii în valoare totală  de 398.034,95 lei după cum urmează:  

o amenajare  platformă  la  Piaţa  Malu  Roşu  în valoare de 48.435,50  lei ; 
o modernizare Piaţa Vest  – înlocuirea pavimentului şi a instalaţiei de preluare a apelor pluviale  in valoare de 

98.745,55 lei;     
o c/valoare proiectare şi taxe cadastrale pentru  lucrări de iluminat  Halele Centrale în sumă de 25.803,60 lei; 
o proiectare şi  obţinere avize  pentru  lucrări  de intervenţie (consolidare ) la acoperiş  şi structura de 

rezistenţă Piaţa Malu Roşu  în sumă de 17.450,30 lei; 
o proiectare  lucrări de reparaţie  hidroizolaţie –intervenţie de urgenţă care nu afectează structura de 

rezistenţă  a clădirii – Halele Centrale  în valoare de 7.500 lei ; 
o lucrări de racordare a clădirii  Halelor  Centrale  la sistemul   centralizat  cu energie  termică a Municipiului  

Ploieşti în sumă de 36.000 lei ; 



o achiziţionare mese din poliester armat cu fibră de sticlă.  Valoarea achiziţiei este de 129.000.00 lei  ; 
o instalaţie video de supraveghere Piaţa Centrală şi Piaţa  Decebal în valoare de  35.100,00 lei. 

 
De asemenea, s - au efectuat lucrări în regie proprie, în valoare totală de 44.738,03 lei, după cum urmează: 

o igienizare grupuri sanitare din incinta Halelor Centrale, in valoare de 1.043,87 lei; 
o vopsit soclu uşi metalice exterioare - Halele Centrale, în valoare de 775,02 lei; 
o completare învelitoare din poliplan pe structură metalică – Piaţa Nord, în valoare de 1.280,08 lei; 
o reparat şi igienizat grup sanitar din incinta sediului administrativ, în valoare de 69,20 lei; 
o reparat şi igienizat grup sanitar şi vestiar – Galeriile Comerciale Piaţa Vest, în valoare de 773,93 lei; 
o reparat şi igienizat spaţiul din zona Super Halele Centrale, in valoare de 93,05 lei; 
o reparat şi igienizat depozit brânză din subsolul Halelor Centrale, în valoare de 452,17 lei; 
o reparat şi igienizat grup sanitar din subsolul Halelor Centrale, in valoare de 266,57 lei; 
o reparaţii exterioare grup sanitar Piaţa Malu Roşu, în valoare de 2.282,85 lei; 
o reparat şi igienizat clădirea de la intrarea in Obor, în valoare de 98,82 lei; 
o confecţionat copertină metalică şi învelitoare din policarbonat, Piaţa Muzicanţi, în valoare de 776,42 lei; 
o confecţionat anexe la căsuţe din lemn, în valoare de 20.508,90 lei; 
o protejarea împotriva intemperiilor (lăcuit) a unui număr de 30 de căsuţe de lemn din dotarea SC Hale şi 

Pieţe SA, în valoare de 1.269,35 lei; 
o confecţionarea de module din lemn pentru Târgul de Toamnă, în valoare de 10.649,74 lei; 
o reparat şi întreţinut copertină Piaţa Centrală, în valoare de 4.398,06 lei 

S-au derulat totodată şi lucrări de modernizare a pieţelor ce au fost executate cu terţi,  în valoare totală de 36.468,77 lei, 
după cum urmează: 

o confecţionat şi montat jgheaburi şi burlane Piaţa Centrală – zona Piaţa de Brânză, în valoare de 4.422,43 
lei; 

o aplicat îmbrăcăminte cu beton asfaltic preparat din politură in zona Piaţa Centrala, str. Vasile Milea, în 
valoare de 6.769,33 lei; 

o confecţionat şi montat copertina din policarbonat pe structura metalică, Piaţa Centrală, zona str. G. Coşbuc 
şi str. Emile Zola, în valoare de 14.350,90 lei; 

o montat lambriu PVC, jgheaburi şi burlane la Piaţa Aurora Vest, în valoare de 10.926,11 lei. 
 
 



În parteneriat cu Primăria municipiului Ploieşti, în septembrie  2012, s-a organizat a unsprezecea ediţie a Târgului de 
Toamnă, recunoscut ca principalul eveniment, prin care se marchează începutul sezonului de toamnă.    Târgul de 
Toamnă a dat posibilitatea ploieştenilor să se aprovizioneze cu legume şi fructe de sezon, lactate, diferite sortimente de 
brânză, carne şi produse de panificaţie, direct de la producători. Peste 60 de comercianţi, dintre care 35 producători 
agricoli din diferite judeţe, şi-au vândut mărfurile la Ploieşti, în cele 14 zile ale Târgului. În plus, Târgul de Toamnă a 
oferit ploieştenilor pe lângă  o seamă de produse  meşteşugăreşti şi  momente artistice prahovene de  distracţie, relaxare 
în aer liber.  
Din 26 octombrie până   la sfârşitul anului 2012, pe aleile  din Parcul Piaţa  Profesor Arhitect Toma T. Socolescu , au fost  
amplasate  30 de căsuţe pentru  desfăşurarea de activităţi comerciale pe teme diferite (comercializare de produse 
meşteşugăreşti, apicole, bio, etc.) care au venit  in sprijinul cetăţenilor  cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.  
 
Trebuie precizat faptul că prin intermediul societăţii respective municipalitatea a derulat şi un program pentru susţinerea  
persoanelor cu venituri mici prin facilităţi oferite comercianţilor din sectorul social. Astfel, SC Hale şi Pieţe SA a asigurat 
în continuare comercianţilor din Piaţa Obor o taxă modică  de vânzare, în valoare de 3,00 lei/zi.  
De asemenea, pentru încurajarea  cetăţenilor producători agricoli de produse lactate ,SC Hale şi Pieţe SA practică un 
tarif  preferenţial, care se reflectă şi în preţul şi calitatea produselor oferite de  aceştia, şi implicit în asigurarea  unui nivel 
de trai decent al cetăţenilor .  
Tot în sprijinul cetăţenilor, SC Hale şi Pieţe SA asigură în continuare desfăşurarea de activităţi comerciale în toate pieţele 
de cartier existente în  Municipiul  Ploieşti. 
 
 
3.6. ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 
 
 
În cursul anului 2012, prin Poliţia Locală Ploieşti s-au desfăşurat activităţi de păstrare a ordinii şi liniştii publice, de 
respectare a normelor de convieţuire socială şi a celor de gospodărire a municipiului, de menţinere a fluenţei 
circulaţiei pe drumurile publice şi respectare a unei bune conduite în traficul rutier de pe raza municipiului. În 
consecinţă, au fost aplicate un număr total de 5858 sancţiuni contravenţionale dintre care 1492 avertismente, 
valoarea totală a amenzilor fiind de 1.156.575,50 lei.  



Situaţia amenzilor aplicate de Poliţia Locală Ploieşi în 
anul 2012
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 La nivelul municipiului Ploieşti patrulează, într-un interval de 24 de ore, peste 30 de echipaje formate din câte doi 
agenţi locali. Totodată, şase echipaje mobile auto execută patrule şi staţionări în scopul prevenirii şi combaterii 
elementelor infracţionale în zone cu risc ridicat ale oraşului.  

 
 Poliţiştii locali au asigurat ordinea şi liniştea publică la toate meciurile de fotbal organizate pe stadioanele ”Ilie 

Oană” şi “Astra Ploieşti”. Aceştia au acţionat pentru a îndruma spectatorii către locurile prevăzute pe 
documentele de acces, pentru a preveni aruncarea diferitelor obiecte din exterior către interiorul stadionului sau 
escaladarea gardului împrejmuitor al stadionului, precum şi evacuarea persoanelor care tulbura ordinea publică 
în zona de responsabilitate. În anul 2012, poliţiştii locali au asigurat măsuri de linişte şi ordine publică pe 
parcursul desfăşurării acţiunilor şi evenimentelor organizate de municipalitate, când au fost sporite efectivele de 
patrulare pe străzi. 

 
 Patrulele pedestre şi mobile aparţinând Poliţiei Locale au acţionat în zonele frecventate de cerşetor, în 

intersecţiile şi sensurile giratorii aflate pe axa nord-sud a municipiului. Poliţiştii locali au întreprins şi numeroase 
controale şi pe linia depistării persoanelor care desfăşoară comerţ stradal pe alte amplasamente decât cele 
aprobate de Consiliul Local. Totodată, patrulele pedestre şi mobile au acţionat periodic în zonele predispuse 
depozitării ilegale de deşeuri menajere, precum perimetrul din vecinătatea străzilor Râfov, Ghighiu, Petrolului, 
Transformatorului, Văii, Laboratorului, Găgeni – în apropierea Spitalului Judeţean, Rudului ş.a..  

 
 În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 347/28.09.2012, Compartimentul Intervenţie Rapidă şi Grupa Ecvestră 

s-a transformat în Serviciul Intervenţie Rapidă, cu desfiinţarea grupei ecvestre. Astfel, cei şase cai, deţinuţi prin 
contract de comodat, au fost înapoiaţi proprietarului – S.C. Arena S.R.L Bucureşti. În plus, agenţii locali de la 
Grupa Ecvestră au fost redistribuiţi la Serviciul de Ordine Publică, mărindu-se numărul patrulelor care acţionează 
pe străzi. Menţionăm că, în acest fel s-a făcut o economie însemnată, banii alocaţi pentru întreţinerea cailor 
putând fi folosiţi pentru achiziţionarea de echipamente şi alte dotări necesare bunei funcţionări a instituţiei. 
Activitatea serviciului amintit s-a concentrat pe zonele de responsabilitate stabilite de comun acord cu celelalte 
instituţii cu atribuţii în asigurarea şi menţinerea ordinii şi liniştii publice, intervenindu-se ori de câte ori au existat 
sesizări sau solicitări ale cetăţenilor care au necesitat intervenţia rapidă a forţelor de ordine. 



                           
 Poliţiştii locali ploieşteni au acţionat  la solicitarea cetăţenilor pentru prinderea, imobilizarea şi conducerea la 

secţiile de Poliţie din Ploieşti a persoanelor care au săvârşit infracţiunii de lovire, vătămare corporală şi 
distrugere, dar şi alte fapte antisociale. 

 
 Potrivit Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, instituţia are şi atribuţii pe linie rutieră, care sunt aduse la îndeplinire de 

către Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice, ce are în componenţă 17 poliţişti locali. În 2012, poliţiştii locali au 
oferit sprijin agenţilor din cadrul Biroului Rutier Municipal, prin luarea măsurilor de fluidizare a traficului rutier cu 
ocazia diverselor evenimente rutiere, de conservare a probelor, identificarea martorilor în cazul unor evenimente 
rutiere soldate cu victime sau pagube materiale. 

 
 Pe linie de disciplină în construcţii şi afişaj stradal, în anul 2012, s-a dat curs unui număr de 363 reclamaţii 

primite din partea cetăţenilor. În cea de-a doua parte a anului trecut, poliţiştii locali au derulat şi  activităţi de 
notificare a proprietarilor autovehiculelor expuse spre vânzare sau închiriere pe domeniul public. 

 
 Dispeceratul Poliţiei Locale Ploieşti instituţiei funcţionează permanent, pe trei schimburi, iar sesizările cetăţenilor 

sunt preluate în mod operativ la numerele de telefon 954 şi 0244513255. Aspectele semnalate sunt transmise 
serviciilor sau instituţiilor abilitate să le rezolve, urmărindu-se totodată modul de soluţionare al acestora. În 2012 , 
personalul Biroului Dispecerat al Poliţiei Locale Ploieşti a preluat şi soluţionat 1299 de sesizări. 
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Municipiul Ploieşti a derulat, în anul 2012, activităţi sistematice în sfera culturii şi a educaţiei din dorinţa de a 
stimula interesul a cât mai multor ploieşteni, îndeosebi a tinerei generaţii, la acţiunile iniţiate de administraţia locală, în 
parteneriat cu alte instituţii de profil, în scopul valorificării şi promovării valorilor care aparţin patrimoniului cultural local şi 
naţional.  
 

2012 a reprezentat în plan cultural anul dedicat marelui maestru al umorului românesc -  Ion Luca Caragiale.  
Anul trecut, s-au împlinit 160 de ani de la naşterea dramaturgului dar s-au comemorat şi 100 de ani de la moartea sa.  
Succint, vă prezentăm evenimentele cultural-educaţionale ce au fost organizate de municipalitatea ploieşteană în acest 
context: 

 160 de la nașterea dramaturgului 
 manifestări la bustul ridicat in cinstea acestuia 
 dezbaterea ce i-a avut ca invitaţi pe acad. Eugen Simion, Horia Gârbea (preşedintele Uniunii 

Scriitorilor) şi scriitorul Gelu Negrea 
 premierea câştigătorilor concursului naţional „D-ale lui Caragiale”, proiect realizat în parteneriat cu 

Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” 
 expoziţie omagială Caragiale, în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici şi premierea, de către 

Primăria Ploieşti a celei mai bune lucrări 
 - lansarea seriei „Opere complete Caragiale”, editate de Academia  Română, în colecţia Opere 

fundamentale, ediţie de tip Pleiade 
 lansarea plicului si a ştampilei omagiale I.L.Caragiale 
 participare, la invitația președintelui Academiei Romane, la sesiunea omagiala organizata in cinstea 

lui I.L.Caragiale 
 inițierea procedurilor necesare in vederea realizării ansamblului monumental I.L.Caragiale 



 
 100 de ani de la moartea lui I.L.Caragiale 

 -  organizarea, pentru a doua oară în istoria Academiei Romane,  a  unei sesiuni omagiale în afara 
Bucureștiului. 

 Au participat: preşedintele Academiei, Ionel Haiduc, cei 4 vicepreşedinţi, precum şi 20 de membri şi 
membri de onoare ai Academiei. 

 lansarea celor 3 volume de caricatură „Caragiale, un omagiu planetar”, cu participarea caricaturistului 
Ştefan Popa Popa’s 

 - decernarea de premii şi distincţii omagiale invitaţilor (medalii, diplome,  cărţi) 
 achiziționarea, de către Primăria Ploiești, a 200 exemplare din seria „Opere complete”, ediția de tip 

Pleiade, editată de Academia Romana 
 omagiere la monumentul ridicat în cinstea acestuia 
 inaugurarea ansamblului monumental, format din I.L. Caragiale și unele din cele mai cunoscute 

personaje ale operelor caragialiene 
 

 Festivalul Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu, ediţia a XXIV-a a reprezentat un alt eveniment cultural ploieştean 
de importanţă pentru municipiul Ploieşti. Activităţile organizate împreună cu Direcţia pentru Cultură Prahova, Casa de 



Cultură „I.L.Caragiale”, Teatrul „Toma Caragiu” si Muzeul de Artă „Ion Ionescu Quitus” în cadrul festivalului au fost 
următoarele:  

 concursul internaţional lansat la nivelul liceenilor, sub genericul „Lecţii cu Nichita” (patru secţiuni: 
traducere, fotografie, desen şi scurt metraj); premiile oferite de Primăria Ploieşti au fost în valoare de  
7000 lei; 

 iniţierea bursei Nichita Stănescu (un elev şi un student), în valoare de 500 euro fiecare; 
 evocarea la bustul Poetului; 
 organizarea Galei Laureaţilor şi desemnarea câştigătorilor premiilor: Premiul pentru Opera Omnia 

(1000 euro). 

      
 Tot în 2012 s-a organizat  pentru prima dată  Festivalul Elenismului. Acesta s-a derulat în parteneriat cu Guvernul 

României şi  Ministerul Culturii si Cultelor. Ploieştiul a organizat şi găzduit o ampla manifestare culturală, ce a avut ca 
scop promovarea artei şi tradiţiei greceşti, precum şi readucerea în atenţia opiniei publice a tradiţiilor altor comunități 
etnice din România. 

 



 Programul cultural 2012 a inclus şi Saloanele de Primăvară şi Toamnă  ale Uniunii Artiştilor Plastici, în cadrul cărora a 
avut loc şi premierea celei mai bune lucrări în rândul artiştilor plastici ploieşteni (evenimente organizate în parteneriat 
cu Muzeul Judeţean de Artă „Ion Ionescu Quintus” Ploieşti). Premiile pentru cele două saloane au fost în valoare de 
3000 lei  

 
 La sfârșitul lunii august 2012, Primăria municipiului Ploieşti împreuna cu Filarmonica „Paul Constantinescu”au 

organizat Concertul Estival 2012. S-a urmărit inițierea unui proiect cultural, în vederea promovării muzicii culte, în aer 
liber, în rândul comunității locale. 

 
 Municipalitatea a asigurat totodată şi premierea câştigătorilor Concursului Internaţional de Interpretare a Muzicii 

Clasice „Paul Constantinescu” (vioară, pian, flaut, violoncel, canto), cu premii în valoare de 5000 lei. 
 

 Participarea reprezentanţilor administraţiei publice locale la invitaţia Academiei Române, la sesiunile omagiale 
dedicată marilor personalități. 

 
 Organizarea, în holul mare al Primăriei, a expoziţiei de icoane pe sticlă, având ca autori elevii Liceului de Artă 

„Carmen Sylva” Ploieşti şi premierea celor mai bune lucrări. 
 

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

 
În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi, implicit, cu unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul 
Ploieşti s-au organizat multiple activităţi educative, după cum urmează: 

 
 Organizarea, împreună cu Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, a Olimpiadei Naţionale a Firmelor de Exerciţiu.  

 
 Competiţia reuneşte 60 de firme de exerciţiu, din 14 judeţe ale ţării şi constă în promovarea regiunii sud-est Muntenia 

din punct de vedere al tradiţiei, culturii comerciale a zonei, precum şi în iniţierea elevilor în lumea afacerilor, prin 
dezvoltarea antreprenorialului autohton şi construirea carierelor profesionale ale viitorilor manageri. Premiile acestei 
ediţii, în valoare de 5000 lei, au fost oferite de către Primăria Ploieşti. 

 



 Organizarea, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a fazei naţionale a olimpiadelor de 
biologie, arte vizuale şi muzică.Premiile acordate câştigătorilor, din partea Primăriei Ploieşti, au fost în valoare de:  
8745 lei - arte vizuale, 9980 lei – muzica şi 10.000 lei – biologie. 

 
 „Eurodance” - Organizarea, împreună cu Palatul Copiilor a Festivalului Internaţional de Artă Coregrafică.  Premiile 

acestei ediţii, în valoare de 8000 lei, au fost acordate, în totalitate, de către Primăria Municipiului Ploieşti.  
 

 „Copilăria inundă bătrânul bulevard” – amplă acţiune anuala  dedicată  Zilei Copilului la care participă formaţiile de 
dans tematic, pregătite sub îndrumarea prof. Marilena Eftimie. Copiii participanţi au fost recompensaţi cu premii în 
valoare de 4300 lei. 

 
 Festivalul Teatrelor de Revistă pentru Copii  - găzduit, şi de această dată, de oraşul Buşteni. Premiile au fost acordate 

de către Primăria Municipiului Ploieşti şi s-au ridicat la suma de  4000 lei. 
 

 Festivalul Naţional al Majoretelor (cu participarea a 800 concurente din întreaga ţară) 
 

 Săptămâna de Excelenţă pentru Elevi  
 

 premiere elevi, câştigători ai fazelor naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare, pe discipline de 
învăţământ, desfăşurate sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi a profesorilor care i-au 
pregătit. Suma oferită premianţilor a fost de 25000 lei pentru elevi şi 20000 lei pentru profesori (anul 2011) 
şi, respectiv, 29400 lei pentru elevi şi 22200 lei pentru profesori (anul 2012). 



      
 organizarea târgului de oferte educaţionale 
 prezentarea spectacolului „Colivia cu iluzii”, campanie neconvenţională împotriva consumului de plante 

etnobotanice şi a substanţelor halucinogene. 

     
 Ziua Internațională a Educației - desemnarea, împreună cu conducerea Inspectoratului Școlar Județean, a 

titulaturilor de  Elevul și Profesorul Anului. Cei nominalizaţi au primit premii în bani, diplome şi plachete de onoare. 
 

Consolidarea componentei educaţionale, prin dezvoltarea relaţiei de colaborare cu unităţile de învăţământ ploieştene, s-a 
realizat prin următoarele direcţii strategice: 

 participarea elevilor şi cadrelor didactice la evenimentele culturale organizate de Primărie 
 susţinerea competiţiilor la nivel naţional şi internaţional a celor două cluburi de dezbateri academice:  



 AES (Asociația de Educație Socială): 
o Organizarea competiției internaționale „Fiat, debate!” 
o Susținere financiară în vederea participării la competiția internaționala în format World Schools, în Cehia 

 ARGO (Asociația Romana de Gândire și Oratorie)  
o Susținere financiară în vederea participării lotului naţional al României (patru din cei cinci componenţi sunt 

elevi ai Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti) la competiţia internaţională World Schools Debating, din 
Africa de Sud, unde s-a obţinut titlul de cea mai bună echipă vorbitoare de limbă engleză  

 participări la cercurile pedagogice, la şedinţele de analiză a învăţământului preuniversitar, la acţiuni extracurriculare 
în şcoli. 

 
Nu în ultimul rând trebuie menţionat faptul că, în 2012, municipalitatea ploieşteană a implementat şi programul european 
educaţional GRUNDTVIG 

Finanţator al acestui proiect de durata a 12 luni este  Education and Culture DG, Lifelong learning Programme 
Programul se adresează nevoilor de predare şi învăţare existente în toate formele educaţiei adulţilor, care nu au un 
caracter predominant de formare profesională, precum şi instituţiilor şi organizaţiilor care furnizează sau facilitează diverse 
modalităţi de învăţare pentru adulţi – de natură formală, non-formală sau informală – inclusiv acelora implicate în formarea 
iniţială şi continuă a personalului. 
Etape parcurse în 2012: 

 Pregătire materiale pentru diseminare proiect 
 Completare date şi furnizare informații către coordonatorul de proiect 
 Actualizare şi traducere documente/prezentări în romana si engleza pentru site-ul oficial GRUNDTVIG 
 Raport de activitate final privind implementarea proiectului, transmis către Agenția Naţionala de Monitorizare, 

Evaluare si Control pentru proiectele GRUNDTVIG 
 Organizare întâlnire de lucru în Ploieşti pe tema „Dezvoltare durabilă prin transport ecologic și eficiență 

energetică” (8-11 mai) – la care au participat toți partenerii implicați în proiect. 
 
 
 
 
 



Prin intermediul serviciilor de specialitate din cadrul administraţiei publice locale s-a asigurat o bună promovare a imaginii  
municipalităţii ploieştene şi implicit a municipiului Ploieşti în cadrul diferitelor manifestări şi evenimente organizate cu 
prilejul a diferite sărbători importante. 
 

 Astfel, în contextul Sărbătorilor pascale, în diferite zone ale oraşului, copiii dar şi cei mari au avut prilejul  să se 
întâlnească cu patru iepuraşi simpatici de la care au primit diferite daruri. De asemenea, din dorinţa de a se 
promova în municipiului Ploieşti produse şi obiecte tradiţionale româneşti, s-a desfăşurat Târgul de bunătăţi pentru 
Paşti, în parcul Toma Socolescu, eveniment ce a fost menit să vină în întâmpinarea pregătirilor pe care ploieştenii 
le făceau pentru a celebra cea mai importantă sărbătoare creştină. 

 
 Ziua  Internaţională  a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită anual în data de 1 octombrie, a fost marcată în 2012 

printr-un spectacol ce a fost dedicat persoanelor de vârsta a III-a. De asemenea, trebuie menţionat faptul că 
municipalitatea ploieşteană este direct interesată de această categorie socială, în 2012 amenajându-se mai multe 
centre de recreere pentru pensionari.  Noile cluburi ale pensionarilor unde aceştia pot socializa şi sunt moderne şi 
au fost dotate cu mese pentru pentru şah, table, televizor, frigider, cafetieră,etc. Un alt eveniment important a fost 
şi in 2012 Revelionul Pensionarilor.  

 
 Sărbătorile de Iarnă au fost un alt eveniment important pentru care Primăria municipiului Ploieşti şi instituţiile 

subordonate Consiliului Local al municipiului Ploieşti au derulat mai multe acţiuni şi proiecte. În luna decembrie 
2012, au fost organizate mini-spectacole cu colinde, jocuri şi activităţi destinate copiilor preşcolari şi şcolari, 
concerte gratuite susţinute în aer liber pentru ploieşteni, spectacol cu focuri de artificii, Tramvaiul Copiilor precum şi 
o serie de acţiuni caritabile.  



                
 
De 1 decembrie, ploieştenii au fost aşteptaţi la statuia voievodului  Mihai Viteazul pentru a lua parte la ceremonia militară 
şi religioasă care s-au încheiat, ca în fiecare an, cu parada militară. Cu acest prilej, ploieştenii au putut observa diferite  
tehnici de lupta, sprijin şi intervenţie derulate de trupele specializate, precum şi 3 aeronave de tip uşor, din cadrul 
Aeroclubului Gheorghe Bănciulescu, care au survolat Ploieştiul, spre încântarea tuturor celor prezenţi la eveniment. 
Ceremonia a fost urmată de un concert susţinut de fanfara Consiliului Judeţean Prahova. Ploieştenii prezenţi la 
manifestări au putut servi tradiţionala fasole cu cârnaţi şi vin fiert în Piaţa Mihai Viteazul si in Parcul Aurora Vest.  In total 
au fost  oferite 3000 de porţii de fasole şi cârnaţi si 300 de litri de vin fiert. 
 
Tot de 1 decembrie a fost inaugurat si sezonul sarbatorilor de iarna cu concerte si spectacole de teatru in aer liber. Pentru 
cei mici au venit la Ploiesti cu daruri si  Mos Nicolae si Mos Craciun. 
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 Echipa de handbal masculin seniori a  CSM Ploieşti a reuşit să se salveze de retrogradarea din Liga Naţională 

în ediţia de campionat 2011-2012, după clasarea pe locul 12 şi disputarea jocurilor de baraj, organizate de 
Federaţia Română de Handbal. 

 
În returul campionatului 2011-2012, pregătirea tehnică a echipei de handbal masculin seniori a fost asigurată şi de 
antrenorul Nicolae Lucian, în calitate de antrenor secund. Antrenamentele specifice s-au desfăşurat în sala de la Plopeni, 
iar pregătirea fizică a avut loc în sala de forţă de la sala de sport Leonard Doroftei şi în zona de pădure din oraşul Plopeni. 
Pentru anul competiţional 2012-2013 ( turul campionatului ) echipa a fost restructurată total prin plecarea la alte echipe a 
unui număr de 8 jucători. 
În acest sens, începând cu data de 15 iulie 2012 lotul a fost completat cu un număr de 10 jucători, formând un lot tânăr, 
marea majoritate a jucătorilor având domiciliul stabil în Ploieşti. 
Echipa CSM a avut jocuri de pregătire cu echipele Steaua Bucureşti, H.C. Alexandria şi CSM Călăraşi şi a participat la 
turnee de pregătire în compania unor echipe din Liga Naţională, unde s-au obţinut următoarele rezultate:  

- Turneu Bucureşti, locul II; 
- Turneu Piteşti, locul II;  
- Turneu Călăraşi, locul II. 

Turul campionatului a început pe data de 15.09.2012 şi s-a încheiat pe data de 21.12.2012, echipa disputând 5 jocuri 
acasă (la Plopeni) şi 6 jocuri în deplasare.După disputarea jocurilor din turul campionatului echipa C.S.M. Ploieşti ocupă 
locul X, la egalitate de puncte (4) cu echipele Dinamo Bucureşti şi Universitatea Cluj-Napoca, ocupantele locurilor XI şi 
XII. Echipa a câştigat 2 jocuri, cu vicecampioana ţării Ştiinţa Bacău şi cu Universitatea Cluj-Napoca şi a pierdut 9 meciuri. 
 
Evoluţia echipei a fost oscilantă, de la jocuri foarte bune cu echipele Ştiinţa Bacău, Universitatea Cluj-Napoca, Energia 
Lignitul Tg-Jiu şi H.C. Odorheiul Secuiesc, la jocuri slabe cu echipele Dinamo Bucureşti şi Politehnica Timişoara. 
 

 Echipa de handbal feminin senioare activează în Liga naţională. În prima parte a anului 2012 antrenorul echipei 
de senioare a fost dl. Ionescu Gheorghe. 

Echipa a avut ca obiectiv clasarea în primele opt locuri, iar în final a terminat campionatul pe locul zece, evitând în ultimul 
moment turneul de baraj pentru rămânerea în Liga Naţională. 



Luna iulie a adus modificări importante în organigrama CSM Ploieşti şi a secţiei de handbal. Astfel, la CSM a fost numită 
o echipă manageriala nouă, care a hotărât schimbarea conducerii tehnice la echipa de handbal senioare. Conducerea 
tehnică a echipei a fost preluată, în calitate de delegat, de dl. prof. Anton Mircea, având ca secund în primele patru etape 
pe fostul antrenor Ionescu Gheorghe, care avea atenţionare de reziliere a contractului pe data de 09.10.2012.  
În primele patru etape echipa a obţinut un singur punct în jocul cu S.C.M. Craiova, la Plopeni. 
După data de 09.10.2012 a fost numită o nouă conducere tehnică la echipa de senioare, respectiv Gogârlă Simona - 
antrenor principal, Anton Mircea - director tehnic delegat, având colaboratori direcţi pe Ionescu Gabriel şi Stan Marian 
fizioterapeuţi şi maseuri şi pe dr. Miu Mircea. 
Pregătirea şi participarea echipei în competiţii s-a desfăşurat pe un suport foarte bun al condiţiilor materiale de pregătire şi 
al unui suport financiar desfăşurat corect, în limitele impuse la începutul campionatului. 
După zece etape echipa se afla pe locul 10 având ca linie de clasament după 10 jocuri 1 victorie, 2 meciuri egale şi 7 
înfrângeri, loc îngrijorător având în vedere programul în desfăşurare, lotul de jucătoare modest valoric şi fără perspective 
de completare a acestuia. 
 

 Echipele de handbal masculin juniori II, III, IV şi minihandbal 
 

Grupa de juniori II a CSM Ploieşti fost înfiinţată în vara anului 2012 şi repartizată în serie alături de echipele CSS 
Ploieşti, CSS Alexandria, CSS Medgidia, Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti. Echipa de handbal masculin juniori III a 
participat la toate turneele organizate de Federaţia Română de Handbal. Acestea au avut loc în municipiul Ploieşti, la 
Mizil, la Făgăraş, în municipiul Sfântu Gheorghe şi la Odorheiul Secuiesc. Rezultatele obţinute de echipa CSM au fost 
satisfăcătoare, având în vedere faptul că echipa a fost înfiinţată abia în anul 2011. 

 
 Echipe de handbal feminin junioare II, III, IV şi minihandbal 

 
În luna martie CSM Ploieşti a organizat cel de-al 5-lea turneu la junioare III, unde echipa a reuşit să păstreze prima poziţie 
cu maxim de puncte.  La junioare IV grupa a participat la faza pe euroregiuni disputata la Piteşti, unde a reuşit, în urma 
unei prestaţii foarte bune, să se califice la Turneul semifinal de pe primul loc. În luna aprilie, grupa a participat la ultimul 
turneu la junioare III din campionat la Cernavodă, unde a reuşit să se califice de pe prima poziţie la Turneul semifinal cu 
maxim de puncte, din 30 de meciuri disputate acumulând tot atâtea victorii.  Echipa de minihandbal a participat la faza pe 
euroregiuni, unde a reuşit calificarea la Turneul semifinal. În luna mai grupa de junioare IV a participat la Turneul semifinal 
care a avut loc la Bucureşti, unde a reuşit să se califice la Turneul final pe ţară, fără nicio înfrângere. Grupa de junioare III 



a participat la Turneul semifinal care s-a desfăşurat la Târgu Neamţ, unde s-a clasat pe locul al treilea, dar echipa CSM 
nu s-a calificat la turneul final deoarece în ultima fază a competiţiei au ajuns doar echipele de pe primele 2 locuri. 
Grupa de minihandbal a participat la Turneul semifinal şi s-a calificat la Turneul final pe ţară. În luna iunie, au avut loc cele 
două Turnee finale pe ţara, la care echipele CSM s-au calificat. În luna septembrie, sportivele CSM au participat la Cupa 
,, DUNĂRII ’’, care a avut loc în municipiul Tulcea în perioada 14-16.09.2012, unde au fost prezente 6 echipe, respectiv 
CSS Tulcea, CSS Galaţi, OK SPORT Oneşti, Hapyy KIDS Medgidia şi ART-HANDBAL Galaţi. Echipa CSM a obţinut locul 
doi, titlul de cel mai bun portar şi cel de cea mai bună extremă stângă 
 

 Grupa de minihandbal a participat în Campionatul naţional de minihandbal ( etapa pe judeţ, pe municipiu, pe 
euroregiuni, etapa semifinala şi etapa finală ). iar CSM a organizat turneul semifinal care a fost o reuşită, sportivele 
noastre reuşind calificarea la turneul final care s-a desfăşurat la TG MUREŞ. La acest turneu echipa CSM a ocupat 
locul 6 şi a obţinut 2 premii speciale, respectiv cel mai bun portar al turneului si cel mai de perspectivă centru. 

 
 

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

 organizarea de acţiuni sportive pentru sănătate pentru toate categoriile de populaţie din Municipiul 
Ploieşti; 

 promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; 
 promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în sport; 
 elaborarea de proiecte sportive specifice activităţii Sportul pentru toţi; 
 desfăşurarea programelor sportive prioritare. 

Activităţile realizate de secţia Sportul pentru toţi în anul 2012 au fost următoarele: 
 Cupa „ Moş Crăciun ”, care a avut loc în data de 13.12.2012 la sala de sport ” Leonard Doroftei ”, cu 

participarea foarte numeroasă a sportivilor din secţiile de profil din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploieşti 
şi a constat în întreceri sportive, iar participanţii au fost recompensaţi cu diplome, treninguri, fanioane, 
insigne şi dulciuri. 

În cadrul procesului de dezvoltare a serviciilor sportive pe care le oferă Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, în anul 2012 au 
continuat cele două proiecte prin secţia Sportul pentru toţi, respectiv Centrul de înot şi agrement pentru copii şi tineret în 
cadrul bazei sportive „ Vega ” Ploieşti şi Centrul de echitaţie şi agrement la Complexul „ Hipodrom ” Ploieşti, care au fost 
aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploieşti. 



 
 Secţia de şah are 45 de sportivi legitimaţi din care 43 sunt juniori, 2 şahişti sunt seniori. La loturile naţionale sunt 

selecţionaţi 5 şahişti. Pregătirea este asigurată de dl. profesor emerit Văsii Gheorghe. Sportivii secţiei de şah a 
CSM Ploieşti au obţinut la concursurile de şah la care au participat în anul 2012 115 performanţe, din care 79 de 
medalii, respectiv 31 de aur, 23 de argint şi 25 de bronz. CSM Ploieşti a organizat în anul 2012 4 concursuri de 
şah. În competiţiile şahiste naţionale au evoluat 58 de sportivi, iar în cele locale 93. 

 
 Secţia de fotbal şi-a desfăşurat activitatea prin Centrul de Copii şi juniori sub îndrumarea dl. prof. Manolache 
Tudor. Echipele au beneficiat de condiţii de pregătire foarte bune la baza sportivă sala “Olimpia” – terenuri 
sintetice, la sala de sport “Leonard Doroftei”, la Şcoala nr. 8 - sala de sport, la baza sportivă “Daniel Chiriţă” şi la 
bazele sportive “Laguna” şi “Green Arena”, toate din municipiul Ploieşti.   

 
 Grupa de copii născuţi în anul 1994 

Echipa CSM Ploieşti s-a clasat la sfârşitul campionatului pe locul 6 din 12 echipe participante. 
Locul este mulţumitor având în vedere solicitarea fizică şi psihică la care au fost supuşi jucătorii la meciurile din 

campionat, care au fost deosebit de grele datorită valorii adversarilor întâlniţi. 
 Grupa de copii născuţi în anul 1995 

Echipa a susţinut pe tot parcursul campionatului 13 jocuri, a câştigat 11, un joc l-a pierdut şi unul l-a terminat la 
egalitate. A acumulat la sfârşitul campionatului 45 de puncte şi a ocupat locul 1. După terminarea campionatului echipa a 
susţinut 2 jocuri de baraj cu câştigătoarea seriei B, Unirea Câmpina. Meciul de “ acasă ” a fost o remiză albă, 0-0, iar la 
Câmpina rezultatul a fost 1-1. În urma acestor rezultate echipa CSM a câştigat barajul şi a devenit campioană judeţeană. 

 Grupa de copii născuţi în anul 1998 
Activitatea echipei a început pe data de 24.01.2012. La sfârşitul campionatului, echipa s-a clasat pe locul 7 din 8 

echipe. S-au jucat 14 meciuri din care 12 au fost înfrângeri, 0 egaluri şi 2 victorii. Echipa a înscris 14 goluri unor echipe 
care aveau în componenţa jucători mai mari cu 1 sau 2 ani. 

 Grupa de copii născuţi în anul 1999 
Campionatul a fost terminat pe locul 4 din 7 echipe înscrise. Au fost disputate 16 meciuri în care au fost obţinute 

24 de puncte (6 meciuri câştigate, 0 egaluri şi 10 înfrângeri), au fost înscrise 30 de goluri şi 43 de goluri primite. 
 Grupa de copii născuţi în anii 2000-2001 



Fotbaliştii din această grupă de vârstă au participat la 4 turnee în perioada ianuarie-iunie 2012. Rezultatele au fost 
remarcabile, experienţa căpătată de copii prin jocurile pe care le-au disputat a fost una bună, garanţie sigură a faptului că 
valoarea echipei va creşte, atât individual cât şi colectiv 

 Grupa de copii născuţi în anii 2002-2003 
Grupa de copii născuţi 2002-2003 a luat fiinţă în anul 2009. Sportivii au beneficiat de o pregătire complexă, ceea 

ce a făcut ca aceştia să depăşească mai uşor stadiul de fotbalişti începători şi să participe la turnee de minifotbal reuşind 
rezultate excepţionale. 

 Grupa de copii născuţi în anii 2004-2007 
În anul 2012, la grupa de vârsta 2004-2005 au fost testaţi în ceea ce priveşte aptitudinile de fotbalist un număr de 

36 de copii, din care au fost selecţionaţi pentru grupa de avansaţi 14 copii. La grupa de vârsta 2006-2007 au fost testaţi 
16 copii, dintre care numai 11 au fost selecţionaţi şi vor activa în cadrul CSM Ploieşti din vara anului 2013. Grupa de 
vârsta 2004-2007 se va scinda în două grupe de vârstă în vara anului 2013, respectiv copiii născuţi în anii 2004-2005 o 
grupă şi copiii născuţi în anii 2006-2007 cealaltă grupă. 
Această măsură a fost luată pentru ca activitatea să se desfăşoare într-un mod mai profesional şi anume copiii cu 
aptitudini înnăscute pentru fotbal să benefecieze de 3 antrenamente săptămânale, iar cei începători, un număr de 12 
copii, să efectueze 2 antrenamente săptămânale, separate de cei mai avansaţi, în funcţie de nivelul de pregătire şi de 
aptitudinile lor individuale. În luna septembrie 2012 grupa de copii născuţi în anii 2004-2005 a participat la primul turneu 
oficial, organizat la baza sportivă “Daniel Chiriţă”, la care au fost prezente un număr de 7 echipe. CSM Ploieşti a participat 
cu 2 echipe şi anume una de copii avansaţi, cu calităţi motrice înnăscute şi cealaltă de copii începători, cu un nivel valoric 
mai scăzut. Grupa de copii avansaţi s-a situat pe locul 3, iar cea de începători a ocupat locul 6. 

 
 

 Secţia de patinaj viteză pe gheaţă şi role a fost înfiinţată în structura sportivă a CSM Ploieşti în anul 2007 prin 
Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti. Antrenamentele patinatorilor secţiei s-au desfăşurat pe pista 
specială pentru role şi pe pista de atletism de la sala “Olimpia”, în Parcul Tineretului, pe piste de gheaţă şi 
patinoare din străinătate şi în sala de forţă. 

La Campionatul european de patinaj viteza pe gheaţă din sezonul 2011-2012, în perioada 04-09.01.2012, la Budapesta, 
în Ungaria la categoria seniori, pe probe şi la poliatlon, a participat sportivul CSM Ion Marian alături de 60 de sportivi din 
17 ţări şi 58 de arbitri şi oficiali, obţinând următoarele rezultate: 

- locul 29 la proba de 500 m şi locul 27 la 5000m; 
- locul 29 la clasamentul general. 



La concursul Internaţional Finstral Trophy Nr. 30 Collalbo, Italia, a participat sportivul CSM Oprea Alexandru la categoria 
juniori I, în perioada 20-22.01.2012, împreună cu peste 120 de sportivi din 15 ţări şi 20 de arbitri şi oficiali, obţinând 
următoarele rezultate: 

- locul 39 la proba de 500m, la 1500m DNS. 
La Cupa mondială de juniori de la Collalbo, Italia, a participat sportivul CSM Oprea Alexandru la categoria juniori I, în 
perioada 28-29.01.2012, alături de 140 de sportivi din 18 ţări şi 45 de arbitri şi oficiali, obţinând următoarele rezultate: 

- locul 41 la proba de 500m şi locul 33 la 1500m. 
 
Echipa de patinatori a CSM Ploieştia a participat şi la finala Campionatului naţional de patinaj viteza pe gheaţă - sprint, 
categoria juniori şi seniori şi la Campionatul naţional pe probe şi poliatlon din sezonul 2011-2012, categoria juniori şi copii 
din perioada 03-05.02.2012 de la Inzell, Germania, împreună cu de 90 de sportivi de la 12 cluburi şi 15 arbitri şi oficiali 
 
Sportivul CSM Ploieşti Oprea Alexandru a participat la Campionatul mondial de juniori care a avut loc la Obihiro, în 
Japonia, în perioada 02.- 04.03.2012 şi s-a calificat pentru proba de 1500m. Oprea Alexandru a ocupat locul 38 la această 
cursă. La competiţie au participat 137 de sportivi din 29 de ţări şi 46 de arbitri şi oficiali. Echipa de patinatori a CSM 
Ploieşti a participat şi la finala Campionatului naţional de patinaj viteza pe probe şi poliatlon - short track pe gheaţă ediţia 
2012, categoria juniori şi seniori din perioada 29.03 - 01.04.2012 de la Carta, judeţul Harghita.  
 
Echipa CSM Ploieşti a participat la Cupa României de patinaj viteza pe role ediţia 2012 de la Braşov, în perioada 22 – 
23.06.2012, unde a obţinut două medali de aur şi două medali de bronz în clasamentul general. 
 
În luna august patinatorii CSM Ploieşti au participat la etapa de Campionat naţional “ Săgeata Înaripată ” ediţia IV, de la 
Ploieşti, din 04.08.2012, unde au obţinut 9 medali de aur din care 6 pe probe şi 3 în clasamentul general, 3 medalii de 
argint din care 2 pe probe şi 1 în clasamentul general, 6 medalii de bronz din care 4 pe probe şi 2 în clasamentul general, 
iar în clasamentul final pe cluburi au obţinut locul 3.  
Echipa CSM Ploieşti a participat la etapa de Campionat naţional “ Memorial Gall Karoly ” din perioada 10-11.08.2012, 
unde a obţinut 2 medali de aur în clasamentul general, 2 medali de argint în clasamentul general şi 2 medali de bronz în 
clasamentul general, iar în clasamentul final pe cluburi a obţinut locul 3. 
 
În perioada 15-18.08.2012 echipa CSM Ploieşti a participat la finala Campionatului naţional de patinaj viteza pe role 
categoria copii, juniori şi seniori pe probe şi poliatlon ediţia 2012, unde a obţinut 9 medali de aur din care 7 medalii pe 



probe şi 2 în clasamentul general, 7 medalii de argint din care 5 pe probe şi 2 în clasamentul general şi 1 medalie de 
bronz pe probe. 
Sportivul CSM Ploieşti Oprea Alexandru a participat la Cupa mondială de juniori care a avut loc la Inzell, în Germania, în 
perioada 08-09.12.2012, unde au concurat peste 200 de sportivi din 22 ţări, obţinând următoarele rezultate: 

- locul 46 la proba de 500m, locul 34 la 3000m şi locul 37la 1500m. 
- locul 14 la proba de ştafetă cu echipa României. 

Echipa CSM Ploieşti a participat la finala Campionatului naţional pe probe şi poliatlon seniori ediţia 2013 şi la Cupa 
României ediţia 2013 de patinaj viteza pe gheaţă categoria copii, juniori şi seniori din sezonul 2012-2013, în perioada 17-
20.12.2012 la Inzell, în Germania unde a obţinut 7 medali de aur şi 4 medali de argint. 
 

 Secţia de gimnastică ritmică a CSM Ploieşti numără în acest moment 40 de gimnaste, împărţite în grupe de 
performanţă, avansaţi şi iniţiere. 

 
În anul 2012, secţia de gimnastică ritmică a reuşit să organizeze, împreună cu Federaţia Română de Gimnastică Ritmică, 
trei competiţii ridicând astfel, prestigiul municipiului şi al clubului ploieştean:  

o Turneul Internaţional Spring Cup – ediţia a IV-a – prima competiţie internaţională de club din 
România acreditată de Federaţia Internaţională de Gimnastică; 

o Campionatul Național pentru Copii și Juniori Mici;  
o Campionatul Național pentru Junioare şi Senioare. 

 
Gimnastele secţiei respective  au evoluat, demonstrativ, la Campionatului European de Arta Marţiale precum şi la 
acţiunile desfăşurate cu ocazia deschiderii magazinului Decathlon din Ploieşti. 
La începutul anului 2012 două sportive legitimate la Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, Cesima Nechifor (n. 2001) şi Livia 
Harcan (n. 2002) au fost nominalizate la lotul naţional de junioare, iar în luna iunie au participat la un cantonament 
centralizat de pregătire la Bucureşti, sub îndrumarea unor specialişti internaţionali în gimnastică ritmică.  

 In data de 24 martie 2012 secţia de Gimnastică Ritmică a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti a organizat, cu ocazia 
apropierii Campionatelor Naţionale de Gimnastică Ritmică pentru Copii şi Juniori Mici de la Ploieşti, 5-7 aprilie 2012, 
un concurs de verificare in compania cluburilor CSS „Triumf Bucureşti”, CSU Braşov, CS Olimpia Bucureşti şi CS 
Ritmica Bucureşti. 

Cu această ocazie,  au fost puse la punct, în detaliu, unele aspecte tehnice şi artistice înaintea unor competiţii importante, 
cum este şi Campionatul Naţional de gen. Tot în luna martie coordonatorul secţiei a participat la Adunarea generală 



anuală a Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, în cadrul căreia Clubul Sportiv Municipal Ploieşti a fost felicitat 
pentru rezultatele bune obţinute la Turneul Internaţional Marine Graces din Bulgaria. iar Primăriei municipiului Ploieşti i-au 
fost adresate muţtumiri pentru sprijinul acordat gimnasticii ritmice din România. 
Între 5 şi 7 aprilie 2012 s-au desfăşurat la Ploieşti, în sala „Leonard Doroftei” a Clubului Sportiv Municipal, Campionatele 
Naţionale pe Echipe, Individual şi Ansambluri pentru Copii la gimnastică ritmică, eveniment care a avut ca principal 

obiectiv desemnarea campioanelor naţionale pe echipe, 
individual şi obiecte la Categoria a IV-a (8-10 ani) şi individual 
şi ansamblu fără obiect pentru Categoria Mica Gimnastă (6-8 
ani). 
La acest eveniment s-au înscris 116 de gimnaste de la 14 
cluburi din ţară 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 În perioada 17 – 19 mai 2012, a avut loc la Ploieşti, în Sala „Leonard Doroftei” a 
Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, Turneul Internaţional de Gimnastică Ritmică 
„Spring Cup”, eveniment organizat de Primăria Municipiului Ploieşti, Clubul Sportiv 
Municipal Ploieşti şi Federaţia Română de Gimnastică Ritmică.  

Clubul Sportiv Municipal Ploieşti este primul club din România care a acreditat la 
Forul internaţional de specialitat, turneul de gimnastică ritmică pe care îl organizează. 
Licenţa obţinută de CSM Ploieşti pentru “Spring Cup” reprezintă, pentru participanţi, o 
garanţie a organizării şi derulării competiţiei în conformitate cu regulamentul tehnic 
internaţional în domeniu, unanim acceptat de Federaţiile Internaţionale afiliate la FIG.  
Ajuns în acest an la a patra ediţie, acest eveniment aşează municipiul nostru în prima 
linie a oraşelor importante ale lumii care susţin sportul de performanţă: Kiev (Ucraina), 



Calais şi Corbeil-Essones (Franta), Pesaro (Italia), Portimao (Portugalia), Sofia (Bulgaria), Moscova (Rusia), Minsk 
(Bielorusia), Tokio (Japonia). 
La competiţie s-au înscris 9 ţări: Ucraina, Bulgaria, Italia, Egipt, Canada, Rusia, Moldova, Ungaria şi România – număr 
care îl depăşeşte cu mult pe cel de anul trecut, când au participat doar patru ţări. 
 

 Secţia de karate tradiţional a desfăşurat în anul 2012 o activitate sportivă foarte bună, acest calificativ fiind 
susţinut de un număr impresonant de medalii obţinute de sportivi la competiţiile interne şi internaţionale.  
Performanţele sportivilor secţiei de karate tradiţional în anul 2012 sunt prezentate în continuare, astfel: 
 

 în perioada 6 - 8 aprilie 2012 la Campionatul Naţional de Karate Tradiţional - finale copii - o medalie de aur 
şi una de argint  

 în perioada 4 - 6 mai 2012 la Campionatul Naţional de Karate Tradiţional - finale seniori, tineret, juniori de 
la Izvorani - 10 medalii de aur, 8 de argint şi 14 de bronz 

 în luna iulie la Campionatele Europene de Karate Fudokan care au avut loc la Spala, în Polonia – 12 
medalii, din care 9 de aur, 1 de argint şi 2 de bronz .  

 în luna octombrie la Cupa României la Karate Tradiţional care a avut loc la Izvorani, pentru seniori, tineret, 
juniori şi cadeţi – locul I în clasamentul general şi câştigător al Cupei României. 

  în luna octombrie la Campionatul Mondial de Karate Tradiţional care a avut loc la Lodz, în Polonia – 1 
medalie de argint şi 2 de bronz 

 în luna noiembrie la Campionatul Naţional de Karate Fudokan – Shotokan care a avut loc la Brăila - finale 
copii - s-au obţinut 3 medalii de aur, 6 de argint şi 2 de bronz 

 
 Secţia de box a fost înfiinţată în structura sportivă a CSM Ploieşti prin Hotărârea Consiliului Local Ploieşti nr. 117 

din 29.04.2010 şi a fost activată în luna februarie 2012. Secţia de box este coordonată de dl. Titi Tudor, antrenor 
emerit, iar de pregătirea sportivilor se ocupă dl. Adrian Pârlogea, antrenor senior şi dl. Ilie Iulian, care este 
instructor. 

 Secţia de judo a fost afiliata la Federaţia Romană de Judo în luna mai 2012 şi a primit finanţare din luna august a aceluiaşi 
an.Secţia are un număr de peste 100 de sportivi legitimaţi la categoriile de vârsta seniori, tineret, juniori, cadeţi şi copii. 

În anul 2012 sportivii judokani au obţinut următoarele rezultate: 
 



JUDO AUR ARGINT BRONZ 
Jocurile Olimpice  1  
Campionate Europene 2   
World C/G.Prix/G.Slam/ 1 1 1 
Campionat Balcanic de Seniori  1  
Campionat Balcanic de Juniori şi Cadeţi  2 3 
Cupa Europei juniori/cadeţi  1  
Campionatul Naţional de Seniori/ 
Ne Waza/echipe 

1 4 5 

Campionatul Naţional deTineret şi Juniori 3 3 15 
Campionatul Naţional de Cadeţi 2 2 3 
Campionatul Naţional U15 2 4 2 
Campionatul Naţional U13-11 4 3 7 
TOTAL GENERAL 73 MEDALII 15 22 36 

 
 Complexul Hipodrom asigură organizarea curselor de trap în vederea dezvoltării şi stabilirii capacităţii energetice 

a căilor de trap, pentru selecţionarea celor mai bune exemplare care pot contribui la îmbunătăţirea raselor de căi 
de trap. Ca obiectiv propus în 2012 a fost menţinerea curselor publice pe Hipodromul Ploieşti. Începând cu data de 
22.01.2012 s-au realizat până la sfârşitul anului un număr de 45 de reuniuni (fără pariuri), din care 18 alergări au 
fost probe clasice şi semiclasice.  

 
Cel mai iportant eveniment hipic al anului 2012 a fost Derby-ul de trap al României, care a avut loc pe Hipodromul Ploieşti 
în data de 02.09.2012. 
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Prin Biroul Protecţia Mediului din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice, săptămânal s-a participat, la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova (APM Ph), la sedinta Colectivului  de Analiză Tehnică privind activitatile 
cu impact asupra mediului si modalitatile de evaluare in vederea autorizarii acestor activităţi – au fost analizate un 
numar de 847 de dosare ale agentilor economici cu activitati potential poluatoare;  
De asemenea, la solicitarea Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Pitesti reprezentanţii administraţiei publice 
locale au participat  la 76 de şedinte ale Comitetului Special constituit în vederea analizării documentaţiilor de 
solicitare a Avizului de mediu pentru proiecte PUZ, PUD, PUG; 
De-a lungul anului 2012, s-a întocmit de către Biroul Protecţia Mediului şi transmis către APM Prahova raportarile 
lunare si anuale privind deseurile municipale si de ambalaje; 
 S-au transmis lunar catre Consiliul Judetean Prahova raportari privind cantitatile de deseuri menajere si deseuri 

colectate selectiv din municipiul Ploiesti;  
  A fost intocmita si transmisa catre APM Prahova raportarea anuala a DEEE conform Anexei nr. 5 din Ordinul 

1223/2005;  
    S-a intocmit centralizatorul anual privind cantitatile de DEEE-uri pe categorii si tipuri de produse, conform HG nr. 

1037/2010 si Ordinului MMGA nr. 1223/2005; 
  S-a intocmit un raport rectificativ pentru deseurile de echipamente electrice si electronice colectate in luna 

decembrie 2012, catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova; 
  S-au solicitat informatii privind raportarea cantitatilor de deseuri municipale reciclabile/valorificabile/stocate 

temporar in vederea valorificarii pentru anii 2012, 2011 si 2010 catre SC SGUP SRL, SC Rosal Grup SA, Parcul 
memorial C. Stere; 
  S-au colectat si inregistrat date privind cantitatile de deseuri menajere si asimilabile colectate de pe teritoriul 

municipiului Ploiesti in 2011 in vederea depunerii declaratiei obiectivului de diminuare a deseurilor la Administratia 
Fondului pentru Mediu; 
  S-a intocmit raportarea privind cantitatea de deseuri de ambalaje colectate selectiv in semestrul II din anul 2012 si 

s-a transmis catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova; 
  S-a transmis catre APM Prahova datele solicitate privind poluantii emisi din statia de epurare in anul 2011 in 

vederea completarii registrului E- PRTR si inventarul de emisii pe anul 2011; 
  S-a intocmit si transmis catre Institutul National de Statistica raportul privind resursele energetice si utilizarea 

acestora in anul 2011; 



  S-a intocmit si transmis catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova situatia privind determinarea contributiilor 
datorate particulelor in resuspensie; 
  S-a intocmit o analiza referitoare la prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor pentru statia de epurare 

municipala si s-a transmis adresa catre Sistemul de Gospodarire a Apelor - Administratia Bazinala Buzau-Ialomita; 
  In vederea evaluarii incarcarii cantitative si calitative a statiei de epurare se analizeaza lunar informatiile primate 

de la SC Apa Nova Ploiesti SRL privind situatia agentilor economici care evacueaza incarcari peste limitele admise 
in reteaua municipala de canalizare; 
  S-a participat in calitatea de partener cu Asociatia Viitor Plus, la realizarea proiectului:  “Harta reciclarii in  

municipiului Ploiesti”; 
  S-a efectuat verificarea saptamanala a activitatii, logisticii si a modului de gestionarea DEEE la centrul municipal la 

care s-a asigurat functionare 5 zile pe saptamana;                       
  S-au organizat campaniile locale de colectare DEEE (trimestrial); s-au conceput si difuzat materiale informative 

pentru sustinerea acestor campanii de colectare; 
  S-au redactat proiecte operatiuni pentru : 

         - plata facturilor privind participarea la seminarii / simpozioane ;  
         - facturarea DEEE colectate si predate la SC GREEN WEEE INTERNATIONAL Buzau; 

 
Acţiuni ecologice derulate în 2012 

 
 

Nr.crt. Data Eveniment Parteneri/Loc de desfăşurare 
            1 19 martie Tombola Protejează Natura Partener; CCR Logistic  

Locatie: Winmarkt Grand Center 
             2 20 - 22 martie Guerilla Verde Organizator. Media Image Factory 

Locaţie: CN Nichita Stanescu,  
CN Jean Monet, CN Virgil Madgearu. 

3 21 martie Ziua Mondială a Apei - prezentare Gr Scolar Transporturi Ploiesti 
4 22 martie Ziua Mondială a Apei - prezentare SAM Toma Caragiu 
5 23 - 24 martie Campania de colectare DEEE (deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice) 
MD1 

ROSAL  
Toate străzile municipiului Ploieşti 
Formula de desfasurare: colectare 
stradala.   

6 15 martie – 15 aprilie Luna Padurii - online  Online 



Participare la inchiderea proiectului “Tanarul 
ecologist in slujba mediului” organizat in 
parteneriat Insp. Scloar, Directia Silvica, 
Fundatia Oamenilor de Stiinta Prahova 

Sediul Directiei Silvice Prahova 

7 31 martie   Ora Pământului 20.30-21.30 S-a întrerupt iluminatul stradal în 
intervalul orar 20.30-21.30 pe marile 
artere ale municipiului. 

8 22 aprilie  Ziua Pamantului Online – documentare 
9 28 aprilie  Ziua internaţională pentru conştientizarea 

zgomotului on line 
On line – informare  

10 12 mai 2012 Let’s do it, Romania! 400 voluntari au curatat de deseuri 
abandonate zone ale municipiului 

11 22 mai Ziua Internaţională a Biodiversităţii - online On-line 
12 5 iunie  Ziua Mondială a Mediului 2 - Unităţi şcolare, Inspectoratul şcolar  

Municipiul Ploieşti - Gr Sc Transporturi 
13 17 iunie Ziua Mondiala pentru Combaterea 

Deşertificării - online 
online 

14 29 - 30 iunie CAMPANIE DE COLECTARE  
a DEEE - MD 2 

ROSAL 3 x 5 puncte colectare 
Formula de desfasurare: colectare 
stradala,   Centru municipal  

15 25 - 28 iulie/sept ECOROM AMBALAJE 
Colectezi si castigi! 

- promovare online – campanie CSD 

16 15 -16 sept Harta Reciclarii I + II  
Participare la eveniment, promovare online 

In parteneriat cu ONG Viitor Plus,  
Primaria Municipiului Ploiesti  
SC Rosal Grup SA 

17 16 - 22 septembrie Săptămăna Mobilităţii Europene 
Ziua Stratului de Ozon – online 

facebook.com/RASP.Ploiesti 

Informare online 
Municipiul Ploieşti 

18 24 - 28 septembrie CAMPANIE DE COLECTARE a DEEE - MD 
3 

ROSAL – 3 x 5 puncte colectare 
Toate străzile municipiului Ploieşti 
Formula de desfasurare: colectare 
stradala,  Centru municipal de colectare  

19 15 -16 sept Harta Reciclarii I + II  
Participare la eveniment, promovare online 

ONG Viitor Plus,  
Primaria Municipiului Ploiesti  
SC Rosal Grup SA 

20 9 noiembrie Ziua Internaţionala a Zonelor Urbane Colegiul National Mihai Viteazul 



Ploiesti 
Gr. Sc. Industrial 1 Mai Ploiesti 

21 21 noiembrie Cerc pedagogic – Colectarea Selectiva a 
Deseurilor – HG 132/2010 

Scoala Scoala de Arte si Meserii Toma 
Caragiu Ploiesti 

22 3 - 7decembrie CAMPANIE DE COLECTARE 
 a DEEE – MD 4 

Sc ROSAL Grup SA 
Toate străzile municipiului Ploieşti 
Centru municipal de colectare 

23 
decembrie 

Cea mai frumoasa camera studenteasca din 
campusul UPG Ploiesti 

Campusul Universitatii Petrol Gaze 
Ploiesti 
Unilever South Central 
Europe,Carrefour Hipermarket Ploiesti 

 

 De asemenea, în toamna anului 2012, s-a desfăşurat o nouă acţiune de împădurire pe Centura de Est a 
municipiului, care a constat în completarea golurilor şi înfiinţarea de plantaţie nouă, proiectul fiind derulat de SC 
Servicii de Gospodărire Urbană Ploiesti SRL în colaborare cu asociaţia non-guvernamentală « Mai mult verde ». S-
a apelat şi la sprijinul voluntariatului public, respectiv elevi, profesori, iubitori de natură, care s-au arătat dornici de a 
participa la acţiunile de plantare. Se înscrie ca realizare importantă la acest capitol  sub aspectul extinderii 
suprafeţelor împădurite şi la îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu din municipiu. Tot în 2012,  s-a plantat pe 
Centura de Vest a municipiului, un număr de 1.225 buc. puieţi de arbori foioşi. 
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În cursul anului 2012, Primăria municipiului Ploieşti a organizat activităţi prilejuite de sărbătorirea zilelor cuprinse în 
calendarul naţional: 
 

 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române 
 29 aprilie - Ziua Veteranilor de Război 
 9 Mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Europei, Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite in cel de-al 

doilea Război Mondial,  
 28 Mai – Ziua Eroilor  
 26 Iunie – Ziua Drapelului Naţional al României 
 29 Iulie – Ziua Imnului Naţional al României 
 23 August – Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului 
 1 Decembrie – Ziua Naţională a României 
 21 Decembrie - Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România 
 22 Decembrie – Ziua Revoluţiei din Decembrie 1989 (Organizarea ceremoniilor presupune întocmirea programului, a 

planului de măsuri, a listelor cu invitaţi, convocarea instituţiilor implicate, transmiterea invitaţiilor de participare.) 
 
              În 2012, la capitolul reprezentare oficială, menţionăm faptul că  executivul ploieştean a promovat interesele 
economice, sociale şi culturale ale municipiului Ploieşti în cadrul tuturor întâlnirilor cu reprezentanţi ai delegaţiilor din ţară 
sau străinătate.   

           



Reamintim aici discuţiile oficiale ce au fost purtate de primarul municipiului Ploieşti, dl. Iulian Bădescu, cu conducerea 
celei mai mari companii de telecomunicaţii din China, ZTE. Dialogul respectiv a  avut ca tema o posibila colaborare cu 
compania ZTE în ceea ce priveşte siguranţa cetăţeanului plecând de la supraveghere, alarmare si intervenţie în situaţii de 
urgenţă.   
 
Totodată, executivul ploieştean a primit în toamna anului 2012 şi vizita oficială a primarului oraşului polonez Pińczów, 
domnul Wlodzimierz Badurak, care a  participat alături de un grup de elevi din Pińczów la proiectul bilateral Comenius „Oil 
and Stoen Do Mix-talk about nature and learn a language” ce s-a realizat în parteneriat cu Colegiul Naţional „Nichita 
Stănescu”.   Cu acest prilej, la sediul municipalităţii a fost semnat un Protocol de colaborare intre municipiul Ploiesti si 
orasul Pińczów, în scopul consolidării relaţiilor de prietenie şi dezvoltării schimburilor de elevi, asigurându-se  astfel o 
strânsă colaborare în domeniile educaţiei, culturii şi sportului. 
 
S-a asigurat de asemenea şi corespondenţa de specialitate, în vederea menţinerii relaţiilor culturale-artistice cu oraşe 
înfrăţite: Harbin (China), Osijek (Croaţia), Lefkada (Grecia), Radom (Polonia), Hînceşti (Republica Moldova), Amarussion 
(Grecia). 
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În baza transparenţei decizionale prevăzută de Legea nr. 52/2003, au fost făcute publice prin afişare la sediul instituţiei şi 
prin publicare pe site-ul primăriei, www.ploiesti.ro,  ordinea de zi, hotărârile adoptate în toate cele 22 şedinţe ale 
Consiliului Local. De asemenea, au fost elaborate şi făcute publice prin pagina de internet menţionată mai sus şi cele 22 
de procese verbale ale şedinţelor Consiliului Local.  
 
Pe parcursul anului 2012 au fost supuse dezbaterii publice trei proiecte de hotărâri de importanţă deosebită, cum ar fi: 
aprobarea bugetului general pe anul 2012 şi avizarea ajustării tarifelor de apă şi canalizare în municipiul Ploieşti. Astfel, 
facem precizarea că, a fost  organizată o întâlnire  în care a fost  dezbătut public ultimul proiect amintit, ca urmare a  unei 
solicitări transmisă de Alianţa pentru Drepturile Omului din România.  
 
În acest context, au fost primite sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectele de acte normative 
supuse dezbaterii publice.  
Toate cele 22 de  şedinţe ale Consiliului Local al municipiului Ploieşti  desfăşurate pe parcursul anului 2012 au fost 
publice. Nu au existat acţiuni în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenta decizională intentate 
administraţiei publice.  
 
În cadrul procedurilor de asigurare a accesului la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii 544/2001 şi ale 
H.G.nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, s-au înregistrat un total de 58 
cereri, dintre care un număr de 9 au fost transmise de către persoane fizice iar restul de către persoane juridice (mass 
media, ONG-uri, cabinete parlamentare, societăţi comerciale, instituţii publice). Domeniile de interes ale solicitărilor 
înregistrate făceau referire la utilizarea fondurilor publice, servicii publice, situaţia lucrărilor de investiţii, acte şi 
reglementări normative locale, structură buget, proceduri de achiziţii publice, stadiul derulării contractelor de investiţii, etc.  
În ceea ce priveşte accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu, acestea au fost puse la dispoziţia 
publicului prin afişarea materialelor informative la sediul municipalităţii sau prin intermediul paginii de internet a instituţiei, 
www.ploiesti.ro .  
 
În cursul anului 2012, la nivelul Serviciului Relaţii Publice s-au înregistrat 2200 de petiţii (cereri, sesizări, memorii). De 
asemenea, s-a asigurat o corespondenţă eficientă şi cu cetăţenii care au adresat întrebări sau recomandări administraţiei 
ploieştene prin intermediu rubricii „Carte de oaspeţi” din pagina de internet a instituţiei.  
 



În 2012, angajaţii Serviciului Relaţii Publice au  acordat consilierea necesară cetăţenilor pe toate problemele prezentate 
de aceştia şi au direcţionat în atenţia conducerii Primăriei municipiului Ploieşti  sugestiile sau sesizările în cazul cărora se 
impunea  emiterea unor  decizii legale necesare  soluţionării problemelor prezentate. Totodată, în unele cazuri sociale de 
urgenţă au fost contactaţi, în funcţie de domeniul de interes,  reprezentanţii instituţiilor desconcentrate iar petenţii au fost 
direcţionaţi către aceştia în vederea urgentării soluţionării, conform legii, a problemelor prezentate.  
 
Activitatea de comunicare desfăşurată  prin intermediul Serviciului Relaţii Publice s-a axat pe asigurarea transparenţei 
decizionale, oferirea într-un mod profesionist şi prompt a informaţiilor de interes la nivelul comunităţii locale, monitorizarea 
şi soluţionarea eficientă, în conformitate cu prevederile legale, a sesizărilor, cererilor, memoriilor transmise de cetăţeni 
verbal, electronic ori în scris, prin serviciul de registratură.  În aceeaşi ordine de idei facem precizarea că, Serviciul Relaţii 
Publice, structură a municipalităţii cu o activitate dinamică, specializată în comunicare şi promovare, are menirea de a 
crea o relaţie accesibilă şi cordială cu comunitatea locala şi de a asigura un flux informaţional eficient, devenind astfel o 
interfaţă promptă şi modernă a municipalităţii ploieştene. 
 
De-a lungul anului 2012, acţiunile şi proiectele investiţionale ale administraţiei locale  au fost comunicate în timp util prin 
intermediul mass-media şi dezbătute de către conducerea  Primăriei municipiului Ploieşti în cadrul interviurilor sau 
emisiunilor desfăşurate la posturile de televiziune, radio ori  publicaţiile locale.  Autorităţile locale au avut astfel ocazia de 
a oferi direct soluţii la problemele ridicate de cetăţeni, iar prin sugestiile primite de la aceştia ori jurnalişti să cunoască mai 
bine aşteptările ploieştenilor. 
 
Relaţia de colaborare cu mass-media s-a derulat în bune condiţii în 2012 având drept scop promovarea unei imagini 
pozitive a Municipiului Ploieşti în rândul publicului. Serviciul Relaţii Publice a redactat şi transmis către mass-media un 
număr de 481comunicate şi informaţii de presă. Totodată, zilnic au fost transmise în format electronic către instituţiile 
media informări privind lucrările derulate la infrastructura rutieră a municipiului Ploieşti.  
 
Monitorizarea şi analiza presei locale a fost efectuată zilnic cu privire la informaţiile referitoare  la activitatea municipalităţii 
iar conducerea instituţiei a fost înştiinţată zilnic în acest sens pentru a se obţine o imagine complexă a realităţilor oraşului. 
In anul 2012 activitatea primariei a fost reflectata in mass-media    printr-un numar de 11464 materiale scrise, audio si 
video. 
 
 


