DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ
SERVICIUL MANAGEMENTUL INFORMAŢIEI EUROPENE
COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR
CENTRUL DE INFORMARE EUROPA PRAHOVA
BIROUL PARTENERIATE
COMPARTIMENTUL STRATEGII ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE

A. PROIECTE
I. FONDURI PRE-ADERARE:
I.1. Pregătirea documentaţiilor pentru proiectele cu finanţare externă, monitorizarea
şi implementarea proiectelor cu finanţare din fondul PHARE:
1. Programul PHARE 2003 Coeziune Economică şi Socială „Infrastructură regională şi locală/ Inundaţii”
proiectul „Reabilitarea unităţilor şcolare din judeţul Prahova”:
– s-a finalizat implementarea proiectului: Grădiniţa nr.1 Plopeni şi Şcoala cu clasele I-VIII,
sat Drăgăneasa, com. Proviţa de Jos.

-

2. Programul PHARE/2005/017- 690.01.03 Coeziune Economică şi Socială „Măsuri împotriva dezastrelor provocate
de inundaţii” – proiectul „Reabilitarea pod peste râul Prahova pe DJ 101I Nedelea, km 17+940”:
– Lucrările sunt în curs de execuţie, s-au executat în procent de 70%;
– Termen de finalizare a contractului de lucrări - 30.06.2009.
3. Phare CES 2005/017-553.04.01.04.01 -Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor în sectorul public în
sectoarele prioritare de mediu – proiectul: „Reabilitare aducţiune apă Bălţeşti-Urlaţi (Firul 1)”:
– lucrările au început în data de 28 aprilie 2009;
– s-au montat circa 7 km de conductă Dn 400 mm;
– s-au efectuat sondaje pe o distanţă de circa 12 km în vederea identificării reţelelor subterane.
4. Programul PHARE CES 2006/017-553.04.01.04.01 „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor în sectorul
public în sectoarele prioritare de mediu” – proiectul „Înfiinţarea unei staţii de obţinere a compostului din deşeuri
biodegradabile în comuna Balta Doamnei – solicitant Consiliul Local Balta Doamnei”:
- Achiziţia de PT, DE şi execuţia construcţiei halei - s-a organizat procedura şi s-a semnat contractul în data
de 28.04.2009;
- Licitaţia de echipamente – Documentaţia de Atribuire este avizată, data organizării procedurii 01.06.2009;
- Restul Documentaţiilor de Atribuire sunt în lucru (Inginer, instruire, publicitate-promovare, verificator proiect,
alte echipamente).
5. Programul SAMTID Faza a II-a – proiectul „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în judeţul Prahova”:
– Lucrările au avut restanţe foarte mari. Prin intervenţia directă a Consiliului Judeţean Prahova s-au mobilizat
firmele de construcţie asociate şi asistenţa tehnică a MDRL şi au fost finalizate lucrările.
6. Programul PHARE 2004 Coeziune Economică şi Socială „Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de
Gestionare a Deşeurilor” (Faza extinsă) – proiectul: „Sistem de gestionare a deşeurilor în zona rurală
Cărbuneşti - jud. Prahova”, valoare totală a contractului: 439.830 €uro:
– S-a constituit ADI în vederea înfiinţării serviciului propriu de salubrizare pentru cele 4 localităţi;
– Mai sunt de derulat 2 proceduri de achiziţie directă.
7. Programul PHARE 2004 Coeziune Economică şi Socială „Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare
a Deşeurilor” (Faza extinsă) – proiectul: „Înfiinţare sistem de colectare, selectare şi transfer deşeuri menajere

în comunele Drăgăneşti, Gherghiţa şi Dumbrava, jud.Prahova”, valoare totală contract: 799.523,88 €uro:
– Sunt în lucru procedurile de constituire a ADI în vederea înfiinţării serviciului de salubrizare;
– În cadrul licitaţiei de echipamente, s-au adjudecat lotul 1 şi lotul 3; pentru lotul 2 - valoarea ofertei a depăşit
valoarea alocată în proiect; se va propune ca economiile realizate în cadrul proiectului să fie alocate pentru acest lot;
– S-au executat racordurile la utilităţi;
– S-au instalat banda transportoare, presele şi pres-containerul;
– S-a executat împrejmuirea incintei.
8. Programul PHARE 2004-2006 Coeziune economică şi socială Proiecte Mari de Infrastructură regională – proiectul:
„Reabilitarea infrastructurii de turism în staţiunea balneo-climaterică Slănic Prahova", valoare totală
contract: 3.117.385,12 €uro:
– Clădirea principală - consolidare amplasament, realizat ziduri de sprijin, realizat fundaţie şi pardoseală, realizare
suprastructură (turnat planşeu nivelul 1);
– Teatru de vară - consolidare amplasament, realizat ziduri de sprijin, armat fundaţie;
– Drumuri şi platforme - consolidare amplasament, se lucrează la zidurile de sprijin din zona lacului I;
– Procent de realizare a investiţiei - 55%.
9. Phare CES 2006/017-553.04.01.04.01 Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor în sectorul public în
sectoarele prioritare de mediu – proiectul: „Reabilitare şi extindere staţie de epurare oraş Mizil”, valoare totală
contract: 1.131.889,74 €uro:
– Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Atribuire pentru execuţie sunt la avizat la MDRL;
– Celelalte achiziţii (instruire, Inginer şi audit) sunt achiziţii directe, caietele de sarcini sunt finalizate, urmeazăa
a se semna contractele.
10. Phare CES 2005/017-553.04.01.04.01 Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor în sectorul public în
sectoarele prioritare de mediu – proiectul: „Implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor municipal
şi asimilabile în oraşul Mizil”, valoare totală contract: 776.382 €uro:
– Proiect finalizat din punct de vedere al indicatorilor iniţiali ai proiectului;
– S-a solicitat o prelungire a termenului de finalizare pentru a se utiliza economiile din proiect, actul adiţional este
în analiză la MDRL.
11. PHARE 2006 - CES 2006/018-147.04.01.04.01 - Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public
în sectoarele prioritare de mediu – proiectul: „Imbunătăţire alimentare cu apă a zonei de nord a Municipiului
Câmpina”, valoare totală contract: 1.709.016,91 €uro:
– S-a desfăşurat licitaţia pentru execuţia lucrărilor. Urmează semnarea contractului şi începerea execuţiei.
I.2. Situaţia finalizării proiectelor finanţate prin programul SAPARD
în perioada iunie 2008 – iunie 2009
Au fost finalizate şi recepţionate 12 proiecte de infrastructură în mediul rural finanţate prin Programul SAPARD, cu o
valoare totală de 46.334.729 LEI şi cu un număr total de beneficiari de 45.700 locuitori:
• Submăsura 2.1.1 – Drumuri în mediul rural
S-au finalizat un număr de 8 proiecte cu următoarele dimensiuni cumulative:
valoare totală 31.091.302 lei;
lungimea totală a drumurilor modernizate – 29,062 km
număr de beneficiari – 18.585 locuitori

Proiecte:
1. Adunaţi – Modernizare drumuri comunale – 4.251.980 lei;
2. Proviţa de Sus – Modernizare DC 124 km. 0+000 – 4+075 – 4.158.949 lei;
3. Şotrile – Modernizare drum de interes local Şotrie - Valea Fiarelor – 4.220.830 lei;
4. Cărbuneşti – Modernizare drumuri comunale şi de interes local – 4.131.650 lei;
5. Gherghiţa – „Modernizare DC 93 şi drumuri locale comuna Gherghiţa, jud Prahova”- 4.327.017 lei;
6. Proviţa de Jos – Modernizarea drumurilor de interes local –2.077.170 lei;
7. Surani – Modernizare drumuri de interes local - 3.982.930 lei;
8. Ştefeşti – Modernizare drumuri de interes local - 3.940.776 lei.
• Submăsura 2.1.2 – Alimentări cu apă în mediul rural
S-au finalizat un număr de 3 proiecte care au cumulat:
- valoare totală 11.086.558 lei
- lungime totală a reţelei de aducţiune şi de distribuţie – 67,24 km.
- număr de beneficiari – 16.415 locuitori.
Proiecte:
1. Baba Ana – Alimentare cu apă – 3.333.944 lei;
2. Poiana Câmpina - Extindere şi modernizare retele distribuţie apă 3.542.134 lei;
3. Valea Doftanei – Modernizare şi extinderea reţea de apă - 4.210.480 lei.
• Submăsura 2.1.3. - Canalizări în mediul rural
- lungimea reţelei – 10,0 km.
- beneficiari 10.700 locuitori
Proiect:
1. Bucov – Canalizare şi staţie de epurare – 4.156.869 lei.
II. FONDURI POST-ADERARE
1. Programul Operaţional Regional – Axa prioritară 2. Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport –
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură – proiectele:
- „Reabilitare Drum DJ 101G Tătărani (DJ 101D) – Brazi – Brazii de Jos – Tinosu – Şirna – Hăbud –
Crivăţu (DN1A) km 0+000 – km 24+020, judeţul Prahova, km 24+020 – km 30+120, judeţul Dâmboviţa”:
- s-au parcurs toate etapele impuse de faza de pre-contractare, respectiv contractare;
- s-au actualizat toate documentele tehnice şi financiare;
- s-a revizuit cadrul instituţional existent între cei 2 parteneri implicaţi;
- s-a semnat contractul de finanţare în data de 2 iunie 2009;
- se lucrează la întocmirea caietelor de sarcini.
- „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, Oraş Mizil, Judeţul Prahova” – solicitant oraşul Mizil
- s-au parcurs toate etapele impuse de faza de pre-contractare, respectiv contractare;
- s-au actualizat toate documentele tehnice şi financiare;
- s-a semnat contractul de finanţare în data de 2 iunie 2009.

- Au fost promovate şi se află în fază de pre-contractare proiectele „Modernizarea Calea Daciei” – solicitant
Municipiul Câmpina, valoare estimată: 23 mil lei şi „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane,
oraş Breaza, jud. Prahova” - solicitant oraşul Breaza, valoare estimată: 48 mil lei.
Proiectele sunt depuse, au trecut de toate fazele de evaluare şi se află pe lista de rezerve.
2. Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa 1 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată –
proiectul „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor cu apă şi canalizare în judeţul Prahova”:
finalizarea Master Planului pentru perioada 2007 – 2037;
stabilirea listei de priorităţi care vor fi finanţate în cadrul proiectului, însumând circa 146 milioane €uro;
crearea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul Apei – Prahova”,
stabilirea organigramei şi asigurarea resurselor umane aferente;
obţinerea certificatului de urbanism pentru investiţiile prioritare stabilite;
se lucrează la studiul de fezabilitate;
s-a demarat procedura de evaluare a impactului de mediu pentru aglomerările prioritare.
3. POS Mediu – Axa Prioritara 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor
poluate istoric”, Domeniul 2.1 – proiectul: „Managementul deşeurilor în judeţul Prahova”, valoare: 35 mil €uro:
finalizarea Master Planului pentru perioada 2008 – 2038, care se află în procedură de aprobare;
stabilirea listei de priorităţi care vor fi finanţate în cadrul proiectului, însumând circa 69 milioane €uro;
s-au obţinut hotărâri de asociere din partea a 103 unităţi teritorial-administrative în vederea creării Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul Deşeurilor – Prahova.
4. Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare
urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere – proiectul: „Polul de Creştere Ploieşti”, valoare: 97 mil. €uro:
este în curs de finalizare Planul Integrat de Dezvoltare Urbană;
se realizează prioritizarea proiectelor aferente Polului de Creştere;
s-a semnat Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Polul de Creştere Ploieşti – Prahova;
a fost înfiinţată ADI, stabilită organigrama şi organele de conducere ale ADI.
5. Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 1. Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare
urbană, Sub-domeniul: Centre urbane – proiectele: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana Sinaia şi Planul Integrat
de Dezvoltare Urbana Comarnic:
- s-au depus şi se află în evaluare planurile de dezvoltare urbană.
6. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 3, Domeniul major de
intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării
de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broad-band, acolo unde este necesar" – proiectul: „Sistem integrat
de urbanism pentru gestionarea relaţiei cu cetăţenii”.
depus la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, a trecut de etapa de evaluare administrativă, este în
etapa de evaluare tehnico-financiară.
7. Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi Promovarea turismului, Domeniul major
de intervenţie 5.1, 5.2 şi 5.3 – proiecte depuse de oraşul Buşteni: „Buşteni o staţiune renăscută - reabilitarea
patrimoniului cultural din Buşteni”; „Buşteni o statiune renăscută - modernizarea infrastructurii şi creşterea
serviciilor turistice” şi „Serbări la poarta Bucegilor":
– sunt depuse la Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi se află în evaluare.
8. În ceea ce priveşte potenţialii beneficiari ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) s-au

înregistrat solicitări de finanţare atât în domeniul public cât şi în cel privat:
I. În domeniul public:
Au fost depuse spre finanţare prin MĂSURA 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” 19 proiecte la nivelul autorităţilor publice
locale.
Proiectele au fost declarate eligibile şi au o valoare totală de 55.572.511 €uro. Din totalul proiectelor, un număr de 10
proiecte integrate, cu o valoare de 25.236.544 €uro au fost reportate, celelelalte 9 fiind retrase pentru a fi îmbunătăţite
în vederea obţinerii unui punctaj superior la următoarea evaluare.
II. În domeniul privat:
Au fost selectate şi semnate un număr de 31 solicitări de finanţare cu o valoare totală de 29.338.436,00 €uro în domeniile:
modernizarea exploataţiilor agricole, creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere, stimularea
microintreprinderilor .
III. PROIECTE ÎN PREGĂTIRE
1. „Reabilitarea DJ 102I Câmpina – Valea Doftanei – limită judeţul Braşov”:
– elaborarea documentaţiei tehnice – Studiu de fezabilitate şi Proiect Tehnic;
– obţinerea tuturor avizelor necesare investiţiei;
– întocmirea documentaţiei în vederea scoaterii din fondul forestier a suprafeţelor afectate de proiect.
2. „Drum judeţean de centură DJ 236, judeţul Prahova”:
– se află în procedura de expropiere a terenului aferent proiectului;
– s-a actualizat Studiul de Fezabilitate.
3. „Reabilitarea DJ 713 Sinaia - Cabana Cuibul Dorului - Şaua Dichiului - Cabana Babele”
– proiectul este în curs de evaluare tehnico-economică la ADR Sud Muntenia;
– s-a realizat procedura de dezbatere publică de mediu;
– este în curs de desfăşurare procedura de obţinere a Acordului de Mediu.
IV. ALTE ACTIVITĂŢI
1. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – colaborarea cu personalul din cadrul Direcţiei Lucrări şi Servicii
Publice în vederea elaborării şi aprobării Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Prahova.
2. Portofoliul de Proiecte care vor putea fi finanţate în cadrul Instrumentelor Structurale – identificarea nevoilor
de dezvoltare şi a ideilor de proiecte la nivelul autorităţilor publice locale şi a instituţiilor subordonate acestora pentru
constituirea portofoliului de proiecte eligibile în cadrul instrumentelor structurale.
3. Promovarea turismului la nivelul Autorităţii Naţionale de Turism, în cadrul programelor guvernamentale
„Reabilitarea domeniului schiabil din România/Superschi în Carpaţi” şi „Dezvoltarea infrastructurii turistice din
zona montană înaltă”, în conformitate cu prevederile H.G. nr.303 din 2006 – întocmirea şi depunerea documentaţiei
impuse pentru proiectele „Baza Salvamont Babele”, „Centrul de Informare turistică a Parcului natural
Bucegi – locaţia Babele”, „Centrul Salvamont Sinaia”

4. Acordarea de consultanţă către autorităţi publice locale, instituţii publice şi ONG-uri în vederea identificării
de surse de finanţare, respectiv promovării şi sprijinirii activităţii de întocmire a proiectelor
B. LEGĂTURI INSTITUŢIONALE
1. Asigurarea legăturilor instituţionale cu Adunarea Regiunilor Europei - ARE, Reţeaua Socială Europeană - ESN,
Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone - AIRF, Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor Europene pentru Cultură „Les
Rencontres”, Asociaţia Agenţiilor pentru Democraţie Locală - ALDA, Reţeaua Europeană pentru Implementarea
Convenţiei Europene de Peisagistică - RECEP, Asociaţia Regiunilor Europene Viticole - AREV, Uniunea Naţională
a Consiliilor Judeţene din România - UNCJR şi Federaţia Autorităţilor Locale din România – FALR.
2. Participarea în cadrul Biroului de Reprezentare al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România la
Bruxelles – stagiu de pregătire şi formare în cadrul Biroului de reprezentare a UNCJR la Bruxelles:
Perioada
22 aprilie – 10 iulie 2009

Reprezentare CJPh
Corina Badea

3. Delegaţii, relaţii externe, acţiuni
Comitetul Regiunilor:
În ceea ce priveşte activitatea în cadrul Comitetului Regiunilor (CoR), domnul Preşedinte Mircea COSMA, membru
deplin al Comitetului Regiunilor, a participat la 3 (trei) Sesiuni Plenare al CoR (12-13 feb. 2009; 5-6 mar. 2009;
21-22 apr. 2009) precum şi la şedinţele comisiilor de specialitate ale acestui for european unde judeţul Prahova
este reprezentat prin persoana domnului preşedinte, şi anume:
- 2 şedinţe Comisia DEVE – Dezvoltare durabilă (17 -18 feb. 2009; 07 mai 2009);
- 2 şedinţe Comisia CONST – Probleme constituţionale, guvernare europeană, securitate şi justiţie
(27 feb. 2009; 06 mai 2009).
În intervalul 07 – 10 octombrie 2008 a fost efectuată deplasarea la Bruxelles în vederea participării la Şedinţa Plenară
a Comitetului Regiunilor (08 – 09 oct.). Cu aceast prilej s-au organizat întâlniri şi discuţii la Ambasada României
la Bruxelles în vederea pregătirii unor acţiuni de colaborare/cooperare cu instituţii sau parteneri din Belgia.
În acest sens au fost efectuate două deplasări, la sediul Provinciei Liege şi la sediul Provinciei Namur. Au fost iniţiate
primele discuţii generale, de prezentare reciprocă, şi au fost avansate primele idei de acţiuni de cooperare.
S-a lansat propunerea semnării unui Acord de Cooperare între Judeţul Prahova şi provinciile belgiene.
Cu sprijinul Ambasadei României la Bruxelles, în intervalul 12 – 14 Nov. 2008 a fost efectuată o a doua vizită la sediul
provinciei Liege unde a fost organizată o întâlnire cu funcţionari şi responsabili din serviciile specializate la nivel
provincial. Pricipalele teme au fost următoarele:
a) Schimb de vederi privind posibilitatea iniţierii de colaborări în cadrul oferit de programele comunitare pentru
cooperare teritorială;
b) Discuţii pe marginea Proiectului de Acord de Cooperare/Înfrăţire, document de lucru propus spre analiză de către
judeţul Prahova; În linii mari conţinutul a fost evaluat pozitiv însă este necesară şi o evaluare la nivel politic, decizia
finală fiind de competenţa factorilor politici;
În prezent acordul se află în analiza Provinciei Liege şi va fi propus spre aprobare în şedinţa Consiliului Provincial;
c) Discuţii privind posibilitatea organizării unor acţiuni reciproce de promovare a imaginii judeţului/provinciei în cadrul
unor evenimente locale (expoziţie anuală, târg, etc.), „Zilele Prahovei” la Liege (şi reciproc) - (cultură, istorie, artă,

turism, gastronomie, produse specifice, oportunităţi economice);
d) Transfer de cunoştinţe şi informaţii – bune practici în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice – sprijin
în vederea realizării unui parc ştiinţific/tehnologic în judeţul Prahova;
Organizarea vizitelor delegaţiilor străine în judeţul Prahova:
- 05 Oct. 2008 - Vizita delegaţiei Parlamentarilor din Republica Cehă (Conducătorul delegaţiei – Preşedintele
Camerei Deputaţilor domnul Milosalv Vlcek şi o delegaţie de 20 persoane) împreună cu Ambasada Cehiei în România
(Ambasador dl. Petr Dokladal).
- 05 Dec. 2008 - Vizita delegaţiei Ministerului Slovac al Afacerilor Externe împreună cu Ambasada Slovaciei
în România (Ministru Secretar de Stat - doamna Olga Algayerova şi Ambasador – doamna Dagmar Repcekova).
- 05 – 07 martie 2009 a avut loc la Bruxelles prima şedinţă a Consorţiului Partenerilor Open Days, în vederea
demarării pregătirilor pentru organizarea evenimentului OPEN DAYS, ediţia 2009. Judeţul Prahova este partener în
cadrul consorţiului alături de Provincia Liege din Belgia, 4 departamente din Franţa, 2 provincii din Italia şi 2 provincii
din Spania. Evenimentul OPEN DAYS este organizat de Comitetul Regiunilor şi de Comisia Europeană în
perioada 05 – 08 oct. 2009.
Scopul acestei prime reuniuni a fost stabilirea de comun acord între parteneri a unui nume pentru consorţiul participant
şi pregătirea dosarului de candidatură a acestui parteneriat.
De asemenea s-au stabilit denumirile şi conţinutul cadru pentru evenimentele locale şi pentru seminarile de specialitate
ce vor fi organizate în perioada respectivă la Bruxelles.
- 17 – 19 Mar. 2009 a fost organizată vizita în Prahova a delegaţiei Provinciei Bari, Italia. Delegaţia a fost condusă
de Dl. Vincenzo Calderone, Asesor pentru Politici Comunitare al Provinciei Bari. Delegaţia a fost compusă din 10
persoane reprezentând atât administraţia publică provincială cât şi mediul de afaceri şi investiţional din această provincie.
- 20 -21 Mar. 2009 a fost organizată vizita delegaţiei Provinciei Brescia – Asociaţia ALPINI. Au fost organizate
vizite de lucru şi acţiuni culturale în oraşele Slănic şi Ploieşti. Corul Asociaţiei ALPINI (a vânătorilor de munte din Italia)
a susţinut două concerte – unul în salina Slănic şi al doilea la Ploieşti.
- 06 – 11 mai 2009 a avut loc la Bruxelles cea de-a 6-a ediţie a evenimentului „Săptămâna europeană a regiunilor
şi oraşelor” iar pe data de 9 mai evenimentul OPEN DOORS – ziua porţilor deschise, acţiune organizată şi găzduită
de Comitetul Regiunilor, cu sprijinul Comisiei Europene, eveniment la care au participat un număr de 55 regiuni din
statele membre ale UE.
Ediţia din acest an a fost organizată pe patru mari teme specifice:
1. Alegerile Europene – Alegerea dumneavoastră
2. Creativitate şi inovare – Noutăţi din Regiunea / Oraşul meu
3. Tema aniversară – 20 de ani de la căderea zidului Berlinului;10 ani de la lansarea monedei Euro; 5 ani de la cea mai
mare extindere a UE
4. Acţiuni locale – ce a făcut Europa pentru Regiunea mea?
Judeţul Prahova a participat la tema numărul 4 – Acţiuni locale - „Ce a făcut Europa pentru Regiunea mea?”. În cadrul
acestei teme a fost organizat un stand constând în două zone: o zonă dedicată părţii de promovare a imaginii judeţului
Prahova – pliante, albume, broşuri, postere, etc. şi o zonă dedicată proiectului „Drumul Vinului” unde au fost prezentate
proiectele finanţate din fonduri europene, cu localizare pe traseul „Drumul Vinului”. Totodată, s-a organizat şi o
degustare de vinuri, cu produse ale societăţilor beneficiare ale fondurilor mai sus menţionate.
Evenimentul a beneficiat de un aflux de vizitatori de aproximativ 4000 de persoane. Alături de judeţul nostru la această
acţiune au mai participat judeţele: Hunedoara, Vrancea, Gorj, Mureş şi Maramureş.

În perioada 29 – 31 Mai 2009 a avut loc la Liege, Belgia, acţiunea de promovare a imaginii judeţului Prahova şi
a României denumită „Zilele Prieteniei Belgo - Române”.
Acţiunea a fost iniţiată de Ambasada României în Regatul Belgiei şi Consiliul Judeţean Prahova şi organizată în
parteneriat cu o serie de importanţi parteneri din România şi din Belgia dintre care menţionăm: Provincia Liege, Regiunea
Wallonă, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Turismului, Ministerul IMM-lor, Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene, Oficiul Naţional Român de Turism Benelux, etc.
Pentru organizarea evenimentului a fost ales Pavilionul Expoziţional „Espace Wallonie” oferit gratuit de către Regiunea
Wallonne. În data de 29 mai 2009, la sediul Provinciei Liege, a fost organizat un seminar economic la care au participat
un număr de 14 instituţii şi agenţi economici din România şi 33 de instituţii şi agenţi economici din Belgia. Seminarul a
fost urmat de un cocktail tip „Business to Business – B2B”, în cadrul căruia participanţii au avut ocazia să stabilească
relaţii de cooperare şi să pună bazele pentru viitoare relaţii economice şi de afaceri.
Delegaţia Consiliului Judeţean Prahova a organizat expoziţia în pavilionul mai sus menţionat iar în curtea din faţa
acestuia a fost instalată o scenă pe care s-au desfăşurat zilnic momente folclorice (cântece şi dansuri populare). Tot aici
a evoluat şi fanfara Centrului Judeţean de Cultură Prahova.
Expoziţia a fost vizitată de un număr de aproximativ 900 – 1000 persoane.
Tot în curtea exterioară din faţa pavilionului expoziţional a fost instalat un cort de dimensiuni 12m x 6m, în interiorul
căruia s-a organizat o expoziţie de obiecte şi articole de artizanat, sticlărie, etc., precum şi un stand de la care vizitatorii
putea servi produse alimentare româneşti.
4. Legătura cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia şi cu Filiala Prahova a Agenţiei, pentru
promovarea programelor de dezvoltare ale judeţului.
- Cooperarea în vederea implementării proiectului „Strategia de inovare regională RIS INS” – participarea la:
activităţile de stabilire a priorităţilor de acţiune, realizarea strategiei şi a planului de acţiune;
- Colaborarea în vederea identificării ideilor de proiecte pentru constituirea portofoliului de proiecte eligibile în
cadrul instrumentelor structurale – Project Pipe Line;
- Reprezentarea în cadrul Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesonal şi tehnic, ca agenţie
specializată a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ca Unitate de Implementare a Proiectului PHARE TVET RO 2005/017553.04.01.02.04.01.03
- Participarea la refacerea capitolului Demografie din Planul Regional de Acţiune pentru
Dezvoltarea Învăţământului Profesonal şi Tehnic (PRAI).
5. Asistenţă tehnică şi metodologică continuă pentru sprijinirea activităţilor legate de înfrăţiri între diferite
localităţi ale judeţului şi entităţi administrative similare externe.
C. CENTRUL DE INFORMARE EUROPA PRAHOVA
Vizitatori: 1031 de vizitatori.
Evenimente şi activităţi desfăşurate de Centrul de Informare Europa Prahova în perioada iunie 2008 – iunie 2009:
- Caravana „Europa în şcoala ta”, desfăşurată în şcoli din judeţul Prahova – 908 elevi, studenţi şi profesori
participanţi
- Pe 19 aprilie 2009 la Cocorăştii Mislii: activitate de informare pe teme europene pentru elevii claselor V – VIII
de la şcoala din localitate. Evenimentul a fost organizat în cadrul manifestărilor dedicate înfrăţirii localităţii Cocorăştii
Mislii cu localitatea Castanet Tolosan din Franţa. Au participat 103 elevi şi profesori.
- Sărbătorirea zilei de 9 mai „Ziua Europei” – evenimente organizate la Casa de Cultură a Oraşului Urlaţi, la
Şcoala Ion Creangă din Ploieşti şi la Şcoala cu clasele I – VIII Buştenari – 468 de participanţi
- în perioada iunie - septembrie 2008, 26 de studenţi de la diverse universităţi din România au efectuat stagiul

de practică la Centrul de Informare Europa Prahova.
D. ALTE ACTIVITĂŢI
Caravana de informare a Consiliului Judeţean Prahova pentru promovarea Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007 – 2013 – organizată în perioada 11.09.2008 – 30.10.2008 (2.073 de participanţi din 90 de localităţi).
Cu ajutorul unor materiale grafice relevante pentru domeniile finanţabile şi beneficiind de o logistică informatică, au
fost expuse detaliat, atât autorităţilor locale cât şi potenţialilor investitori din mediul privat, oportunităţi, procedure
de urmat şi exemple de succes urmărindu-se sporirea interesului pentru demararea de proiecte finanţabile.
Au fost prezentate măsurile prioritare ale PNDR cu impact asupra populaţiei din mediul rural.
Ministerul Mediului prin Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova în colaborare cu Consiliul Judeţean Prahova a
organizat pe data de 04 iunie 2009, o serie de evenimente desfăşurate cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului.
- Activităţi de ecologizare - Zona de agrement Păuleşti, jud. Prahova;
- Finalizarea proiectului „Gândeşte Verde, Gândeşte curat”, iniţiat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova
şi decernarea premiilor pentru participanţii la proiect;
- Masa Rotundă cu tema „Săptămâna Mediului Tău”.
A fost adoptat prin Hotărâre de către Consiliul Judeţean la finele anului 2008 (H.C.J. nr. 151/2008) „Planul de
Dezvoltare Durabilă a judeţului Prahova în perioada 2007-2013” lucrare deosebit de importantă la care au colaborat
toţi actorii (administraţiile locale, direcţiile din aparatul propriu, instituţiile publice şi serviciile publice de interes
judeţean sub autoritatea consiliului judeţean, serviciile deconcentrate). Documentul identifică priorităţile, obiectivele,
acţiunile şi proiectele propuse în vederea dezvoltării armonioase, echilibrate şi durabile a judeţului, în direct acord cu
priorităţile naţionale şi regionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013. Raţiunea elaborării planului este de a stabili
direcţiile de alocare a fondurilor publice pentru investiţiile cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi
sociale a judeţului
A fost actualizată baza de date „Fişa localităţii” aplicaţie în care sunt cuprinse informaţii referitoare la patrimoniul
natural, ca bază a dezvoltării turismului, precum şi la utilităţile tehnico-edilitare de care dispun localităţile, viitoare
locaţii pentru dezvoltarea mediului investiţional şi de afaceri.
Aceste informaţii au fost puse la dispoziţie de către consiliile locale din judeţ care au furnizat indicatorii solicitaţi.
„Agenda activităţilor comerciale şi a manifestărilor cultural-artistice desfăşurate în judeţul Prahova în anul 2009”
a fost publicat, diseminat şi poate fi vizualizat pe site-ul instituţiei judeţene.
În interesul promovării unui număr cât mai mare de proiecte eligibile pentru localităţile judeţului şi pentru mediul de
afaceri din parcurile industriale, Consiliul Judeţean Prahova asigură prin compartimentele de specialitate, asistenţă
tehnică şi informare permanentă consiliilor locale privind posibilităţile de accesare a fondurilor europene nerambursabile
prin intermediul programelor operaţionale precum şi a fondurilor alocate prin programelor guvernamentale care vizează
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a potenţialului economic.
E. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU PERIOADA VIITOARE
• Alimentarea cu apă a celor 23 de localităţi fără sistem de alimentare din judeţul Prahova:
Ariceştii Zeletin, Balta Doamnei, Bătrâni, Bertea, Călugăreni, Cărbuneşti, Colceag, Gherghiţa, Poseşti,
Proviţa de Jos, Proviţa de Sus, Lapoş, Măneşti, Olari, Rîfov, Salcia, Sângeru, Starchiojd, Şoimari, Şotrile,

Tătaru, Tomşani şi Vărbilău.
• Alimentarea prin sistem de gaze naturale a 20 de localităţi din judeţul Prahova
• Dezvoltarea distribuţiei de gaze naturale în zona de Sud a Judeţului Prahova în localităţile:
Balta Doamnei, Brazi, Drăgăneşti, Gherghiţa, Gorgota, Olari, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Şirna şi Tinosu.
• Înfiinţări şi extinderi distribuţie gaze naturale în zona Plopeni-Slănic obiectiv: Extindere SRM Plopeni
şi reţea de repartiţie gaze medie presiune în localităţile Plopeni, Slănic, Dumbrăveşti, Cocorăştii Mislii,
Vâlcăneşti, Cosminele, Vărbilău, Aluniş, Bertea, Stefeşti.
S-au alocat fonduri pentru proiectare localităţilor Gorgota şi Balta Doamnei.
• Extinderea activităţii S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A. în noi locaţii atractive pentru mediul de afaceri
în localităţile Mizil, Urlaţi şi Ciorani. Cele trei locaţii au suprafaţe de 30 ha., 36 ha, respectiv 45 ha. şi dispun
de utilităţile necesare (energie electrică, gaze, canalizare, reţea comunicaţii) pentru atragerea investiţiilor
autohtone şi străine.
• Construirea a 1142 locuinţe ANL pentru tineri:
Locuinţe cu credit ipotecar
Localitate

Amplasament

Ploieşti

Cartier Libertăţii

100 unitati locative

Str. Cosminelor

120 unitati locative

Erupţiei

56 unitati locative

Cartier Muscel

26 case

Câmpina

Obiective în execuţie:
Localitate

Amplasament

Regim de
înălţime

Sinaia

Str. Intrarea Lalelelor 1,3,5 ( fostă str. Lalelelor, fostă str.
Genţianei )

S+P+3E+M

Total U.L.
69

Obiective aflate în diverse stadii de promovare cu finanţare
Localitate

Amplasament

Regim de
inaltime

Nr.
Ap.

Vălenii de
Munte

Str. Barbu Şt.Delavrancea nr. 1

S+P+4E

60

Situatia obiectivului
Licitatie executie in analiza

Azuga

Str. Valea Azugii, nr.1

S+P+3E

16

PT predate, necesita completari

Câmpina

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 35

S+P+3E+M

40

Licitatie executie 14.04.2009

Buşteni

Str. Aleea Parcului, fn

S+P+3E+M

20

PT predate, necesita completari

Ploieşti

Cartier Libertatii, Ans. 9 Mai,
etapa I

S+3E+M

140

Total

PT predate, necesita completari

276

Obiective noi
Amplasament

Regim de
inaltime

Nr. Ap.

Str. Crângului nr. 2

S+P+2E

9

B-dul Libertăţii nr.36-46

S+P+3E

30

Str. Nestor Ureche, fn

S+P+2E

9

Ploieşti

Cartier Libertăţii, Ans. 9Mai, etapa III

S+3E+M

100

Comarnic

Str. Republicii nr. 242

S+P+2E+M

16

Plopeni

Str. Republicii

P+3E

60

Boldeşti- Scăieni

Str. Intrarea Pieţii fn

P+3E

32

Băicoi

Str. Independenţei nr. 182, Cartier Ţintea, bl. A

P+3E

16

Mizil

Bloc locuinţe

P+3E

12

Localitate

Buşteni

Total

284

Solicitări depuse de localităţi la A.N.L. pentru includerea în Programul de construcţii locuinţe
pentru tineri destinate închirierii
Nr.
crt

Localitate

1.

Câmpina

2.
Azuga

Amplasament

Regim de înălţime Suprafaţa

Dotare cu
utilităţi

Str. Erupţiei

P+3E+M

880 mp

Apă, gaze en.
electrică

Str. Independenţei
nr. 26A

P+4

600 mp

Apă, gaze en.
electrică

Str. Valea Azugii nr.

P+4

600 mp

Apă, gaze en.

Nr.
apartamente
40

electrică

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Băicoi

Plopeni

Ariceştii Rahtivani

Bărcăneşti

Dumbrăveşti

Păuleşti

Str. Crişan nr. 3

Zona de locuinte
cu regim mediu de
înălţime P+2

2718 mp

Apă, gaze en.
electrică

Str. Unirii nr. 3-5

Zonă mixtă
instituţii, servicii
şi locuinţe cu
regim de înălţime
maxim P+ 1 pe
masivul de sare

1900 mp

Apă, gaze en.
electrică,
canalizare

Zona de locuinţe
Str. Infratirii nr. 100 cu regim mediu de
înălţime P+2

1970 mp

Apă, gaze en.
electrică

B–dul Republicii nr.
29

1317 mp

Apă, gaze en.
electrică

5 ha

Apă, gaze en.
electrică,
telefonie,
internet

P+3+M

Tarlaua 46, la 300
metri de D.J. 144

Sat Bărcăneşti

Sat Găvănel, str. DJ
102

Tarla 16, parcela
2188

P+2E,
P+3 -4E

1,5596 ha

P+2E,
P+3-4E

1,1100 ha

P+3+M

6 ha

P+3+M

3,8 ha

40

180
Apă, gaze en.
electrică,
telefonie,
canalizare,
internet

- Realizarea a 100 km. de drumuri judeţene asfaltate inclusiv Valea Doftanei-Braşov
• Drumul judeţean DJ 102I, care va lega judeţul Prahova de judeţul Braşov (Săcele), contribuind la
dezvoltarea potenţialului turistic al Văii râului Doftana.
În perspectiva demarării lucrărilor la tronsonul de autostradă Comarnic-Braşov care vor afecta în mare masură
capacitatea de trafic pe DN1 în zona cea mai dificilă şi aglomerată a traseului, DJ 102I va reprezenta o variant
preluare pentru o parte din traficul uşor de autoturisme.
- Facilitarea accesului rutier spre şi dinspre municipiul Ploieşti prin modernizarea principalelor artere
101D, DJ 236 şi DJ 102 şi construirea a trei pasaje denivelate care să soluţioneze relaţionarea cu viitoarea

autostradă, DN1, DN 1A şi DN 1B. În acest sens s-au promovat ca proiecte prioritare ale Polului de
Creştere Ploieşti- Prahova:
• LĂRGIRE DJ 101D DE LA DOUĂ LA PATRU BENZI DE CIRCULAŢIE (DOUĂ PE SENS),
ÎNTRE KM 4+300 (LIMITĂ MUNICIPIUL PLOIEŞTI ŞI CAP RAMPĂ PASAJ) ŞI KM 6+300 (SENS
GIRATORIU – INTERSECŢIE DN 1A), INCLUSIV LĂRGIRE PASAJ SUPERIOR PESTE CF PLOIEŞTI
TRIAJ-GHIGHIU LA KM 4+300
• DRUM JUDEŢEAN DE CENTURĂ DJ 236 JUDEŢUL PRAHOVA
• ÎMBUNĂŢIREA ACCESULUI ÎN MUNICIPIUL PLOIEŞTI DINSPRE DN1 (BRAŞOV) PRIN
REALIZAREA UNUI PASAJ DENIVELAT PESTE ACCESUL ÎN ZONA COMERCIALĂ METRO,
PRAKTIKER, BRICOSTORE, CARREFOUR
• FLUIDIZARE TRAFIC ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE TRANSPORT ÎN COMUN PLOIEŞTI-PĂULEŞTI,
prin realizarea unui pasaj denivelat peste DN 1B cu 2 benzi (una pe sens)
• ACCES RUTIER PESTE MAGISTRALA C.F. BUCUREŞTI -PLOIEŞTI-BRAŞOV (LEGĂTURA CU
PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI-CRÂNGUL LUI BOT)-TRONSON II+III
• ÎMBUNĂTĂŢIRE A GRADULUI DE ACCESIBILITATE ŞI MOBILITĂŢI ÎN ZONA DE VEST
A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI, prin lărgirea la 4 benzi a străzii Buda, pasaj cu 2 benzi (una pe sens) peste
centura de vest şi lărgire la 4 benzi a DJ 101 I până la Gara Buda
• ÎMBUNĂTĂŢIRE A GRADULUI DE ACCESIBILITATE ŞI MOBILITĂŢI ÎN ZONA DE VEST
A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI, intersecţie DJ101 I cu strada Buda spre Gara Buda
- Absorbţia a 520 milioane €uro pe proiecte cu finanţare europeană
▪ 146 mil. €uro Pentru infrastructura de apă şi apă uzată în 11 oraşe (Azuga, Băicoi, Breaza, Buşteni,
Campina, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Urlaţi şi Vălenii de Munte şi 2 comune (Gura Vitioarei şi Băneşti);
▪ 35 mil. €uro managementul deşeurilor;
▪ 42 mil. €uro POR Axa prioritară 2 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, a străzilor
urbane, precum şi construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean şi/sau urban
(DJ 101G, DJ 713, Mizil, Breaza, Câmpina)
▪ Reabilitare DJ 101G Tătărani (DJ 101 D) - Brazi-Brazii de Jos-Şirna-Hăbud-Crivăţu
(DN1A) km 0+000 - 30+120;
▪ Reabilitare şi modernizare străzi Mizil;
▪ Reabilitarea DJ 713 Sinaia - Cabana Cuibul Dorului- Şaua Dichiului- Cabana Babele;
▪ Modernizare Calea Daciei – Câmpina;
▪ Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Breaza, jud. Prahova;
▪ 97 mil. €uro Polul de creştere Ploieşti-Prahova pentru:
▪ Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban;
▪ Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
▪ Reabilitarea infrastructurii sociale.
▪ 22 mil. €uro Dezvoltarea centrelor urbane Sinaia şi Comarnic
▪ Planul Integrat de Dezvoltare Urbana Sinaia
Proiecte individuale:
1. Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraş Sinaia "Via Sinaia Design-Verde-Deschis";
2. Reabilitarea infrastructurii sociale - achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere
necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Sinaia.
▪ Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Comarnic

Proiecte individuale:
1. Modernizarea trotuarelor din centrul oraşului Comarnic;
2. Modernizarea unor tronsoane de drum din oraşul Comarnic;
3. Modernizarea unor porţiuni de drum din cartierele Ghioşeşti, Vatra Sat, Poiana şi Podul Lung în
oraşul Comarnic;
4. Realizarea unui centru de afaceri în oraşul Comarnic.
▪ 7 mil. €uro Proiecte de asistenţă socială, sănătate, educaţie şi situaţii de urgenţă;
▪ 2 mil. €uro proiecte pentru sprijinirea şi dezvoltarea mediului de afaceri judeţean şi local;
▪ 10 mil. €uro proiecte de restaurare şi valorificare durabilă a patrimoniului cultural, precum
şi de creare/modernizare infrastructuri conexe;
▪ 20 mil. €uro Programul Operational Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice Axa prioritară 3
Domeniul major de intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice" Operaţiunea 1
"Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broad-band, acolo unde este necesar";
Axa prioritară 4 Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic
Domeniul 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie; Axa prioritară 1 Domeniul 1.1.
Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri,
Sprijin cu valoare cuprinsă între 1.075.001 - 6.450.000 lei pentru IMM-uri;
▪ 40 mil. €uro Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 322 Îmbunătăţirea calităţii vieţii
în zonele rurale – proiecte în domeniul public
▪ 100 mil. €uro Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, proiecte în domeniul privat

