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I. GENERALIT ĂŢI  
 

1.1. Descrierea obiectivelor şi limitelor studiului  
 
Zona care formează obiectul studiului este unitatea administrativ-teritorială a oraşului 

Ploieşti şi zona sa periurbană alcătuită din comunele Ariceştii Rahtivani, Bărcăneşti, Berceni, 
Blejoi, Brazi, Bucov, Păuleşti, Târgşoru Vechi.  

Din punct de vedere al implicaţiilor socio-economice municipiul Ploieşti şi comunele din 
zona periurbană,  au o poziţionare optimă, fiind aşezate în apropierea capitalei (municipiul 
Bucureşti ) – pol de dezvoltare socio-economică. 

Municipiul Ploieşti şi zona sa periurbană are nevoie de o strategie cu privire la 
îmbunătăţirea potenţialului socio-economic. În acest context lucrarea de faţă are drept obiectiv 
evaluarea indicatorilor socio-economici ai municipiului Ploieşti şi zonei sale periurbane şi 
evidenţierea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea calităţii indicatorilor socio-
economici.  

S-a delimitat zona periurbană a municipiului Ploieşti, iar componenţa acesteia este 
următoarea: 

- nord – comunele Blejoi, Bucov şi Păuleşti; 
- est – comuna Berceni; 
- sud – comunele Bărcăneşti şi Brazi; 
- vest – comunele Ariceşti Rahtivani şi Târgşoru Vechi. 

Din punct de vedere teritorial-administrativ, suprafaţa adminsitrativă a municipiului 
Ploieşti este de 5 828 ha, din care 3 580,76 ha în intravilanul municipiului 1. Populaţia 
municipiului Ploieşti era de 229 258 locuitori la 1 ianuarie 20092.  

 

 
În ceea ce priveşte teritoriul zonei periurbane, acesta însumează o suprafaţă de 42.507 

ha şi o populaţie de 294.791 de locuitori, corespunzătoare anului 20093.  

                                                 
1 Conform Plan Urbanistic General al municipiului Ploieşti – realizat în anul 1999 – PUG în vigoare 
2 Conform datelor INSSE 
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Din punctul de vedere al tipologiei funcţionale4 şi ierarhizării pe ranguri a localităţilor5, 
zona periurbană a municipiului Ploieşti este compusă din două tipuri de localităţi: 

• Localităţi urbane: municipiul Ploieşti, localitate de rangul I – de importanţă 
naţională, cu influenţă potenţială la nivel european. Este reşedinţa de judeţ – 
principalul centru economico-social cu funcţiuni complexe secundare şi terţiare 
(administrative, cercetare-dezvoltare, sănătate, învăţământ superior etc.); 
concentrează principalele dotări publice de nivel supramunicipal şi municipal 
(ocrotirea sănătăţii, învăţământ, cultură, sport, dotări financiar-bancare etc.); 

• Localităţi rurale : sate reşedinţă de comună de rangul IV şi sate componente de 
rangul V – cu activităţi predominant agricole şi cu activităţi predominant 
industriale (ex. Brazi – rafinăria OMV-Petrom). 
 
 

 Componenţa zonei periurbane este următoarea: 
 
 

LOCALITATE  Suprafata Populatia (2009) 

PLOIESTI  5.828 – UAT 
228.378 

5.190 - INTRAVILAN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
3 Conform PATICO – analiza Reţelei de Localităţi, pg. 25 
4 Conform datelor statisctice preluate de pe site-ul www.insse.ro – structura populaţiei 
5 Conform Legii nr. 351/2001 de aprobare a PATN Secţiunea IV – Reţeaua de localităţi 
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COMUNA SATE COMPONENTE 
ARICEŞTI RAHTIVANI Aricestii-Rahtivani (re şedinţa) 
Suprafata UAT – 8.133 ha 
Suprafata intravilan - 620.40 ha 
Populatie - 8.341 loc 

Nedelea 
Stoenesti 
Targsoru Nou 
Buda 

 
 

 
 

COMUNA SATE COMPONENTE 
BĂRCĂNEŞTI Bărcăneşti (reşedinţa) 
Suprafata UAT – 3.726 ha 
Suprafata intravilan - 760.80 ha 
Populatie - 9.592 loc 

Ghighiu 
Puşcaşi 
Româneşti 
Tătărani 
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COMUNA SATE COMPONENTE 
BERCENI Berceni (reşedinţa) 
Suprafata UAT – 3.102 ha 
Suprafata intravilan - 542.58 ha 
Populatie - 6.160 loc 

Corlăteşti 
Cătunu 
Dâmbu 
Moara Nouă 

 
 

COMUNA SATE COMPONENTE 
BLEJOI Blejoi (reşedinţa) 
Suprafata UAT – 2.024 ha 
Suprafata intravilan - 718.88 ha 
Populatie - 8.280 loc 

Ploieştiori 
Ţânţăreni 

 



     ALTRIX SERVICE SRL 
Tel: 021-3201301/ 02/ 03  Adresa: CLUJ-NAPOCA, str. Motilor nr.89 
   

 

7 
 

COMUNA SATE COMPONENTE 
BRAZI Brazii de Sus (reşedinţa) 
Suprafata UAT – 4.547 ha 
Suprafata intravilan - 982 ha 
Populatie - 8.368 loc 

Brazii de Jos 
Băteşti  
Popeşti 
Negoiesti 
Stejaru 

 

COMUNA SATE COMPONENTE 
BUCOV Bucov (reşedinţa) 
Suprafata UAT – 4.903 ha 
Suprafata intravilan - 816.30 ha 
Populatie - 10.919 loc 

Pleaşa, 
Chiţorani, 
Bighilin 
Valea Orlei 
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COMUNA SATE COMPONENTE 
PĂULEŞTI Păuleşti (reşedinţa) 
Suprafata UAT – 5.398 ha 
Suprafata intravilan - 777.90 ha 
Populatie - 5.391 loc 

Găgeni 
Cocoşeşti 
Păuleştii Noi 

 
 

COMUNA SATE COMPONENTE 
TÂRGŞORU VECHI Strejnicu (reşedinţa) 
Suprafata UAT – 4.846 ha 
Suprafata intravilan - 490.0 ha 
Populatie - 9.362 loc 

Târgşoru Vechi 
Stănceşti 
Zahanaua 
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1.2. Descrierea direcţiei şi metodei de cercetare  
 

Datorită implicaţiilor şi efectelor sale, indicatorii socio-economici ai unui teritoriu sunt 
instrumentul de măsurare a calităţii vieţii în acel loc. 

Prin lucrarea de faţă s-a urmărit o strategie de cercetare multifazică, în care primele etape 
sunt reprezentate de analiza situaţiei existente. Pe parcursul acestora, s-au studiat diferitele 
elemente ale vastului domeniu socio-economic şi anume aspecte demografice, economice şi 
sociale. 

Pe parcursul acestor etape de studiu, prin metoda analizei documentelor, s-au evaluat 
datele diferitelor surse statistice. Pe baza analizei documentelor s-au definit: elementele  negative 
de demografie, respectiv date privind nivelul de dezvoltare şi profilul economic  al teritoriului şi 
s-a concluzionat o sinteză a disfuncţionalităţilor constatate în acest domeniu, în final marcându-
se  propunerile care să reducă sau să soluţioneze disfuncţionalităţile constatate.  
 
II.  STRUCTURA DEMOGRAFIC Ă A POPULAŢIEI 
 
2.1.    NUMĂR, DENSITATEA POPULATIEI  
 

NUMĂR 
   Structura populaţiei se referă la acele caracteristici ale grupelor umane care pot fi 

măsurate sau cuantificate, precum vârsta, genul, limba, naţionalitatea, religia sau activitatea 
economică, dar şi la aspecte calitative, cum sunt cele sociale sau culturale. Analiza acestor 
caracteristici evidenţiază diversitatea populaţiei reflectată atât în plan demografic, cât şi în plan 
socio-economic şi cultural. 

Procesul de evoluţie numerică a fost urmărit pentru perioada 1998 – 2009, bazându-se pe 
informaţiile oferite de Institutul Naţional de Statistică. 

 
Pe medii rezidenţiale structura populaţiei pune în evidenţă prezenţa în municipiul 

Ploieşti a 77,5% din totalul populaţiei teritoriului studiat, restul de 22,5% reprezentând 
populaţia stabilă a zonei periurbane.  

Grafic 1. Repartizarea  populaţiei în zona studiată - 2009 

77,5%

2,8%

3,3% 2,1%

2,8% 2,8% 3,7% 1,8% 3,2%
Ploieşti

Ariceştii Rahtivani

Bărcăneşti

Berceni

Blejoi

Brazi

Bucov

 
Sursa: Date prelucrate după INSSE 
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CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 
 
Populaţia municipiului Ploieşti şi a zonei periurbane reprezintă aproximativ 2% din 

numărul populaţiei judeţului Prahova. 
 
Potrivit datelor statistice existente, populaţia stabilă a municipiului Ploieşti la 1 iulie 

2009  înregistra 228378 locuitori, în scădere cu circa 9% faţă de perioada similară a anului 
1998.  

 
Astfel de la un număr de 251348 locuitori s-a ajuns la un număr de 228378 locuitori.  
Această scădere s-a produs pe fondul tendinţei generale de scădere a populaţiei la nivel 

naţional ca urmare a scăderii natalităţii, creşterii ratei mortalităţii, migraţiei populaţiei şi o 
tendinţă accentuată de îmbătrânire.  

 
Tabel 1.Evoluţia populaţiei municipiului Ploieşti în perioada 1998-2009 

Localitatea 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 
Ploieşti 251348 249054 237420 234707 231620 229258 228378 

Sursa: INSSE 

Situaţia evoluţiei populaţiei la nivelul municipiului Ploieşti este caracterizată de o curbă 
descendentă. 

Grafic 2. Evoluţia populaţiei în municipiul Ploieşti 1998-2009 

251348 249054
237420 234707 231620 229258 228378

200000
220000
240000
260000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009

 
Sursa: date prelucrate după INSSE 

 
Rata sau sporul mediu anual de creştere a populaţiei muncipiului Ploieşti în ultimii 

doisprezece  ani este negativă. 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă 
 
Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, populaţia stabilă în zona 

periurbană a municipiului Ploieşti, la 1 iulie 2009, înregistra 66413 de locuitori, în creştere cu 
circa 6% faţă de perioada similară a anului 1998.  

Tabel 2.Evoluţia populaţiei în zona periurbană a municipiului Ploieşti în perioada 1998-2009 

Localitatea 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 

Ariceştii Rahtivani 8065 7975 8066 8095 8236 8295 8341 
Bărcăneşti 9171 9157 9024 9138 9347 9497 9592 

Berceni 5933 5953 5987 5976 6040 6121 6160 
Blejoi 7666 7807 7877 7956 8054 8174 8280 
Brazi 8159 8217 8033 8210 8254 8379 8368 
Bucov 10367 10454 10259 10459 10662 10760 10919 

Păuleşti 5068 5045 4976 5077 5169 5295 5391 
Tărgşoru Vechi 8298 8406 8716 8816 9001 9258 9362 

Total                  62727 63014 62938 63727 64763 65779 66413 
Sursa: INSSE 
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Situaţia evoluţiei populaţiei la nivelul zonei periurbane este caracterizată de o curbă 
ascendentă.  

 
Grafic 3. Evoluţia  populaţiei periurbane în perioada 1998-2009 

62727 63014 62938 63727 64763 65779 66413

60000

65000

70000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009

 
Sursa: Date prelucrate după INSSE 
 
 

De la un număr de 62727 de locuitori  în anul 1998, s-a ajuns la cifra de 66413 de 
locuitori în anul 2009, populaţia stabilă crescând cu 6%.  

 
Distribuţia populaţiei stabile din teritoriul periurban este echilibrată, 5 dintre comune 

având o populaţie  stabilă ce variază între 8000 şi 10000 de locuitori, peste 10000 de locuitori 
înregistrându-se în comuna Bucov. Numărul cel mai mic de locuitori îl înregistrează comuna 
Păuleşti (sub 6000 locuitori).  
 
 

DENSITATEA POPULA ŢIEI 
 
 Gradul sau intensitatea de populare a unui anumit teritoriu se poate aprecia cu ajutorul 
acestui indicator prin raportarea numărului de locuitori la anumite suprafeţe, diferite în privinţa 
modului de utilizare. 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 
 
 Analiza intensităţii de populare a teritoriului municipiului Ploieşti şi zonei sale 
periurbane, se face în prezentul studiu raportat la suprafaţa administrativ teritorială raportată de 
Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2009 şi numărul populaţiei totale pe localităţi pentru 
acelaşi an din aceeaşi sursă. 
   
Pentru municipiul Ploieşti se ia în calcul suprafaţa UAT de 5828 ha. 
 

Tabel 3. Evoluţia densităţii populaţiei între 1998 -2009 în mun. Ploieşti la nivel UAT 

Anii 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 

Populaţia  251348 249054 237420 234707 231620 229258 228378 
Suprafaţa UAT(ha) 5828 5828 5828 5828 5828 5828 5828 
Suprafaţa UAT(km²) 58,28 58,28 58,28 58,28 58,28 58,28 58,28 
Densitate general (loc/ 
km²) 4313 4273 4074 4027 3974 3934 3919 

Sursa: date prelucrate după INSSE 
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Grafic 4. Evoluţia densităţii populaţiei 1998 -2009 în municipiul Ploieşti la nivel UAT 

 
 Sursa: date prelucrate după INSSE 

Analizând tabelul şi graficul de mai sus, se observă că în perioada 1998 – 2009 valoarea 
densităţii generale a populaţiei oscilează între 4312 loc./km² în 1998 şi 3919 loc./km² în 2009, în 
scădere permanentă. 

 
 CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă 

 
La nivelul zonei periurbane evoluţia densităţii populaţiei se prezintă diferit faţă de situaţia 

municipiului Ploieşti, în tendinţă de creştere a densităţii în zona periurbană. 
 

Tabel 4. Evoluţia densităţii populaţiei între 1998 -2009 în zona periurbană 

Anii 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 

Populaţia  62727 63014 62938 63727 64763 65779 66413 
Suprafaţa (ha) 36678 36678 36678 36678 36678 36678 36678 
Suprafaţa (km²) 366,78 366,78 366,78 366,78 366,78 366,78 366,78 
Densitate general (loc/ km²) 171 172 172 174 177 179 181 

Sursa: date prelucrate după INSSE 
 

Grafic 5. Evoluţia densităţii populaţiei 1998 -2009 în zona periurbană 

 
Sursa: date prelucrate după INSSE 
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Analizând tabelul şi graficul de mai sus, se observă că în perioada 1998 – 2009 valoarea 
densităţii generale a populaţiei oscilează între 171 loc./km² în 1998 şi 181 loc./km² în 2009, în 
creştere permanentă. 

 
Tabel 5. Densitatea populaţiei în 2009 în comunele zonei periurbane6 

Nume UAT Locuitori / km² 
Ariceştii Rahtivani 102,55 

Bărcăneşti 257,43 
Berceni 198,55 
Blejoi 409,09 
Brazi 184,03 
Bucov 222,70 

Păuleşti 99,87 
Tărgşoru Vechi 193,19 

Sursa:date prelucrate după  INSSE 
 

Grafic 6. Densitatea populaţiei în 2009 în comunele zonei periurbane 

 
Sursa: date prelucrate după INSSE 

 

Comparativ cu media densităţii populaţiei de 101,3 loc/km²,  în zona rurală în judeţul 
Prahova, densitatea populaţiei din comunele studiate, este peste media la nivel de judeţ, cu 
excepţia comunei Păuleşti, unde densitatea populaţiei este sub media la nivel de judeţ. 
 
          Modificări ale densităţii generale sunt datorate în primul rând fluxului migratoriu dinspre 
mediul urban spre mediul rural, ca urmare a restructurării din domeniul industriei – în special, 
cât şi a transformărilor economice – în general. 
 

                                                 
6 Raportat la numarul populaţiei stabile şi suprafaţa UAT  înregistrată în 2009 de INSSE  
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CONCLUZII 
 

REFERITOR  LA  MUNICIPIUL  PLOIE ŞTI  

- Populaţia municipiului Ploieşti este în scădere ca urmare a scăderii natalităţii, creşterii 
ratei mortalităţii, migraţiei populaţiei şi o tendinţă accentuată de îmbătrânire, rata sau porul 
mediu anual de creştere fiind negativă 

REFERITOR  LA  ZONA PERIURBANĂ 

- Populaţia stabilă pe întreg teritoriul periurban a crescut este în creştere ca urmare a 
procesului de migraţie a populaţiei. 
 
 
 
2.2  STRUCTURA POPULAŢIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEX 

 
Structura populaţiei se referă la acele caracteristici ale grupelor umane care pot fi 

măsurate sau cuantificate, precum vârsta, genul, limba, naţionalitatea, religia sau activitatea 
economică, dar şi la aspecte calitative, cum sunt cele sociale sau culturale. Analiza acestor 
caracteristici evidenţiază diversitatea populaţiei reflectată atât în plan demografic, cât şi în plan 
socio-economic şi cultural. 
           Vârsta şi sexul (genul), numite şi „caracteristici demografice fundamentale” prezintă o 
importanţă deosebită, dată fiind semnificaţia lor pentru analiza demografică, economică sau 
socială. Astfel, natalitatea, mortalitatea sau fertilitatea variază în funcţie de vârsta populaţiei, 
genul, rata de activitate, gradul de ocupare a populaţiei, căt şi de mobilitatea acesteia în teritoriu.  
 

STRUCTURA PE GRUPE DE VARSTĂ 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 
 
Distribuţia populaţiei pe principalele grupe de vârstă pe total şi medii în 2009 comparativ 

cu datele anului 1998 se prezintă astfel: 

 
Tabel 6. Evoluţia structurii popula ţiei pe grupe de vârstă în municipiul Ploieşti  

LOCALITATE 0-14 15-64 65  si peste 
1998 2009 1998 2009 1998 2009 

MUNICIPIUL 
PLOIESTI 

17% 12% 73% 73% 11% 14% 

Sursa: date prelucrate după INSSE 
 

Pentru vizualizarea repartiţiei pe grupe de vârstă şi sexe a populaţiei, se utilizează 
piramida vârstelor. Aceasta nu reflectă numai tendinţele pe termen lung ale fertilităţii şi 
mortalităţii, ci şi efectele de scurtă durată ale migraţiilor, politicii demografice ori schimbărilor 
intervenite într-un secol de istorie demografică (piramida cuprinde grupele de vârstă de la 0 la 
100 de ani).  
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Grafic 7. Evoluţia piramidei vârstelor între1998 - 2009 în municipiul Ploieşti 

 
Sursa: date prelucrate după INSSE 
 
Analizând piramida structural ă, pe grupe de vârstă şi sexe, realizată la nivelul anilor 1998 
şi 2009, pentru populaţia municipiului Ploieşti, se constată următoarele: 

  În perioada 1998-2009, a scăzut procentul populaţiei tinere cu 6,7 %, baza piramidei 
pentru anul 2009, fiind mult mai îngustă decât cea pentru anul 1998, acest fapt datorându-se, 
unei rate scăzute a natalităţii cât şi fertilit ăţii, în această perioadă. Se observă o scădere la grupele 
de vârstă 5-9, 10-14 şi 15-19 ani. În anul 1998, procentul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-4 
ani, era de 3,87%, iar în 2009, acesta a ajuns la 4,69% în creştere faţă de 1998.  Scăderea este 
semneficativă însă la celelalte grupe de vârstă 5-9 şi 10-14 unde se înregistrează o scădere de 
circa 1,4% şi respectiv 3,5% . Şi la grupa de 15-19 ani se observă o uşoară scădere  (de la 7,76% 
în 1998  la 5,10% în 2009).  
• Procentul populaţiei adulte a crescut de la 59,43% în 1998, la 63,14% în 2009, cu 3,71% mai 

mult faţă de data de referinţă precedentă.  Diferenţa de 3% faţă de populaţia tânără se explică 
prin fenomenul negativ al natalităţii.  

   Populaţia vârstnică formează un vârf îngust şi uşor alungit al piramidei, pentru anul 1998 dar, 
se observă o uşoară lărgire a vârfului piramidei, pentru anul 2009, datorită faptului că procentul 
acestei grupe, a crescut în 12 ani cu 3%, fapt ce relevă o creştere a longevităţii populaţiei 
oraşului.  

• Piramida are un aspect neregulat ca urmare a evoluţiei diferite a indicatorilor demografici, în 
perioada 1998-2009. Faţă de piramida vârstelor din anul 1998, piramida vârstelor pentru anul 
2009, a evoluat nefavorabil, prin îngustarea bazei, astfel în următoarele decenii existînd riscul 
de a vorbi despre  o piramidă a vârstelor cu vârful în jos. Pentru a preveni diminuarea excesivă 
a numărului generaţiei de vârstă mică, s-ar putea accepta o politică demografică pronatalistă, 
însă această opţiune este condiţionată mai curând de factori de natură socială, economică, 
educativă, culturală, decât de cei strict demografici. Rămâne de văzut dacă este oportună şi 
legitimă o politică demografică orientată spre creşterea numărului populaţiei. Evident, nu vor fi 
acceptate mijloace coercitive care să susţină o eventuală politică pronatalistă.     
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CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă 
 
Distribuţia populaţiei în teritoriul periurban pe principalele grupe de vârstă pe total şi 

medii în 2009 comparativ cu datele anului 1998, calculată în baza datelor furnizate de INSSE se 
prezintă astfel: 

 
Tabel 7. Evoluţia structurii popula ţiei pe grupe de vârstă în zona periurbană (1998-2009) 

LOCALITATE 
0-14 15-64 65  si peste 

1998 2009 1998 2009 1998 2009 
Aricestii  Rahtivani 20 % 15 % 67 % 70 % 13 % 15 % 

Barcanesti 18 % 16 % 69 % 70 % 12 % 14 % 
Berceni 20 % 18 % 69 % 69 % 10 % 13 % 
Blejoi 18 % 15 % 71 % 71 % 12 % 14 % 
Brazi 17 % 14 % 69 % 69 % 14 % 17 % 
Bucov 21 % 16 % 69 % 72 % 10 % 12 % 

Paulesti 15 % 13 % 70 % 69 % 15 % 18 % 
Targsoru Vechi 23 % 20  % 66 % 68 % 10 % 12 % 

Sursa: date prelucrate după INSSE 

 

Analizând piramida structural ă, pe grupe de vârstă şi sexe, realizată la nivelul 
anilor 1998 şi 2009, pentru populaţia zonei periurbane, se constată următoarele:  

 

 
• În perioada 1998-2009, a scăzut procentul populaţiei tinere cu circa 11%, baza piramidei 

pentru anul 2009, fiind mult mai îngustă decât cea pentru anul 1998, acest fapt datorându-se, 
unei rate scăzute a natalităţii cât şi fertilit ăţii , în această perioadă. În anul 1998, procentul 
populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani, era de 3circa 6% din totalul populatiei, iar în 2009, 
acesta a ajuns la 5% în scădere faţă de 1998.  Se observă o scădere la grupele de vârstă 5-9 
ani (cu 17%), 10-14ani (cu 16%),  şi 15-19 ani (cu 8%) faţă de datele anului 1998. 

 
• Procentul populaţiei adulte a crescut cu aproximativ 9% faţă populaţia adultă înregistrată în 

anul 1998, dar ponderea acesteia în totalul populaţiei existente a rămas aproximativ la fel 
(62% în 1998 şi 63% în 2009). 

 
• Populaţia vârstnică formează un vârf îngust şi uşor alungit al piramidei, pentru anul 1998 

dar, se observă o uşoară lărgire a vârfului piramidei, pentru anul 2009, datorită faptului că 
procentul acestei grupe, a crescut în 12 ani cu 10%, fapt ce relevă o creştere a longevităţii 
populaţiei zonei periurbane.  
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Grafic 8. Evoluţia piramida vârstelor între 1998 - 2009 în zona periurbană 

 

Ponderea populaţie tinere în totalul zonei periurbane este de circa 16% în 2009 în scădere 
cu aproximativ 3% faţă de anul 1998, fapt ce relevă o scădere a natalităţii. 

Cea mai mare scădere a ponderii populaţiei tinere în zona periurbană între 1998 şi 2009 
se înregistrează în comuna Ariceştii Rahtivani – diferenţă de 5% . 

 
Grafic 9. Evoluţia ponderii populaţiei tinere între 1998-2009 în zona periurbană 

 
Sursa: date prelucrate după INSSE 

Cea mai mare pondere a populaţiei tinere se înregistrează în comuna Târgşoru Vechi 
(23% în 1998 şi 20% în 2009), iar cea mai mică pondere se înregistrează în comuna Păuleşti 
(15% în 1998 şi 13% în 2009).  
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Grafic 10. Evoluţia ponderii populaţiei adulte  între 1998-2009 în zona periurbană 

 
Sursa: date prelucrate după INSSE 

Ponderea populaţiei adulte în structura populaţiei totale ale comunelor din zona 
periurbană a municipiului Ploieşti în 2009 înregistrează un procent de 70%, cu 1% mai mult 
decăt în 1998. 

 Cea mai mică pondere a populaţiei adulte în 2009 se înregistrează în comuna Târgşoru 
Vechi – 68%, iar cea mai mare pondere în comuna Bucov – 72%. 

 
Grafic 11. Evoluţia ponderii populaţiei vârstnice  între 1998-2009 în zona periurbană 

 
Sursa: Date prelucrate după INSSE 
 

Ponderea populaţiei vârstnice în totalul populaţiei periurbane a crescut între 1998 şi 2009, 
cu circa 2%.  

Cea mai mare pondere a populaţiei vârstinice în 2009 se înregistrează în comuna Brazi 
(17%), iar cea mai mică pondere în comuna Bucov (12%). 

 
La nivelul zonei periurbane piramida vârstelor ale aceleaşi caracteristici ca şi cea 

aferentă municipiului Ploieşti. 
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STRUCTURA PE SEXE A POPULAŢIEI 
 

Structura pe sexe reprezintă expresia proporţiei bărbaţi/femei în totalul populaţiei şi se 
identifică raportând, fie numărul total al bărbaţilor la numărul total al femeilor (raport de 
masculinitate), fie numărul total al femeilor la numărul total al bărbaţilor (raport de feminitate). 

 
CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 

 

În ceea ce priveşte structura pe sexe a populaţiei municipiului Ploieşti, în anul 1998 
populaţia feminină este în procent de aproximativ 52% mai mare decât populaţia masculină. 
Acest fenomen înregistrându-se şi în prezent. 

 
 

Tabel 8. Evoluţia populaţiei pe sexe între 1998-2009 în municipiul Ploieşti  

Localitati 
Sexe 

Ani 
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

MUNICIPIUL 
PLOIESTI 

Masculin 120099 118727 112566 110905 109283 107604 107202 

Feminin 131249 130327 124854 123802 122337 121654 121176 
Sursa: INSSE 

Graficul de mai jos ilustrează evoluţia descrescătoare a populaţiei municipiului Ploieşti, 
precum şi raportul dintre populaţia masculină. 

 
Grafic 11. Evoluţia populaţiei municipiului Ploieşti conform structurii pe sexe 

(1998-2009) 

 
Sursa: date prelucrate după INSSE 

 
 
 Raportul de masculinitate în 1998 are la nivelul municipiului Ploieşti  valoarea medie 
de 91,50 bărbaţi la 100 de femei , iar în 2009  are valoarea de 88,46 bărbaţi la 100 de femei, 
tendinţa evolutivă fiind negativă. 
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CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă 
 

Tabel 9. Evoluţia populaţiei pe sexe între 1998-2009 în zona periurbană 

Localitati Sexe 

Ani 
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 

UM: Numar persoane 

ARICESTII 
RAHTIVANI 

Masculin 4054 4013 4052 4035 4071 4141 4153 
Feminin 4011 3962 4014 4060 4165 4154 4188 

BARCANESTI 
Masculin 4441 4423 4409 4466 4529 4619 4689 
Feminin 4730 4734 4615 4672 4818 4878 4903 

BERCENI 
Masculin 2955 2960 2985 2981 3025 3086 3104 
Feminin 2978 2993 3002 2995 3015 3035 3056 

BLEJOI 
Masculin 3700 3750 3810 3861 3907 3959 4008 
Feminin 3966 4057 4067 4095 4147 4215 4272 

BRAZI 
Masculin 4075 4078 3944 4048 4064 4108 4097 
Feminin 4084 4139 4089 4162 4190 4271 4271 

BUCOV 
Masculin 5131 5133 5045 5131 5213 5241 5334 
Feminin 5236 5321 5214 5328 5449 5519 5585 

PAULESTI 
Masculin 2454 2432 2391 2451 2495 2548 2587 

Feminin 2614 2613 2585 2626 2674 2747 2804 

TARGSORU 
VECHI 

Masculin 4133 4193 4376 4445 4532 4697 4745 
Feminin 4165 4213 4340 4371 4469 4561 4617 

TOTAL 
Masculin 30943 30982 31012 31418 31836 32399 32717 

Feminin 31784 32032 31026 32309 32927 33380 33696 
Sursa: INSSE 
 

În zona periurbană a municipiului Ploieşti în anul 2009 procentul populaţiei de sex 
feminim este mai mare decît procentul populaţiei masculine, cu excepţia comunelor Berceni şi 
Târgşoru Vechi, unde numărul bărbaţilor este mai mare decât cel al femeilor.  

 
Pe zona periurbană raportul de masculinitate în 1998 avea valoarea medie de 97 bărbaţi la 

100 de femei în 2009 înregistrându-se aceeaşi valoare medie de 97 bărbaţi la 100 de femei. 

 Dezechilibre importante apar la grupele de vârstă superioare, în special de peste 60 de 
ani. Deşi se nasc mai mulţi bărbaţi decât femei, la acestea din urmă rata de supravieţuire este 
mult mai mare, astfel că, pe măsura înaintării în vârstă, numărul femeilor depăşeşte  numărul 
bărbaţilor, la grupele de vârstă de peste 20 de ani. 

Celibatul a început să se manifeste destul de frecvent, mai ales în rândul femeilor. 

Raportul de feminitate în zona studiată era, în anul 1998, de 107 femei la 100 bărbaţi, iar 
în anul 2009 a crescut la 110 femei la 100 bărbaţi.  

La nivelul ţării media este de 105 femei la 100 bărbaţi, iar în judeţul Prahova media este 
de 106 femei la 100 bărbaţi. Se înregistrează un deficit de bărbaţi cauzat, în principal, de 
mişcările migratorii care au antrenat în mare măsură bărbaţii, dar şi datorită supramortalităţii 
masculine (mortalitatea este mai ridicată la bărbaţi datorită exercitării unor meserii cu grad 
ridicat de periculozitate, consumului de alcool, tutun, etc.).  
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CONCLUZII 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

- La nivelul evoluţiei structurii pe grupe de vârstă se remarcă scăderea ponderii 
populaţiei tinere şi tendinţa de îmbătrânire a populaţiei. 

- De asemenea se remarcă o creştere a longevităţii populaţiei. 

- Ponderea populaţiei de sex feminin în totalul populaţiei este cu circa 4% peste 
populaţia de sex masculin, fapt care trebuie să conducă în principal sectorul  activităţilor către 
domenii accesibile în femeilor (ca forţă de muncă). 

 
REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 

- La nivelul structurii populaţiei pe grupe de vârstă, teritoriul periurban are aceleaşi 
tendinţe evolutive ca şi municipiul Ploieşti, scăderea populaţiei tinere, creşterea populaţiei în 
vârstă. 

- În zona periurbană doar în comunele Berceni şi Târgşoru Vechi ponderea populaţiei 
de sex masculin este mai mare decât ponderea populaţiei de sex feminin, în restul comunelor 
raportul fiind invers. 

 
 
2.3. STRUCTURA POPULAŢIEI PE ETNII ŞI CONFESIUNI 
 

STRUCTURA POPULAŢIEI PE ETNII 
 

Grupele etnice sunt definite ca subpopulaţii ai căror membri au caracteristici comune, 
cum ar fi: originea naţională, limba, religia sau rasa; la acestea se adaugă obiceiurile şi tradiţiile, 
deci o moştenire culturală comună, precum şi existenţa sau menţinerea unei coeziuni de grup. 
          La recensămîntul din 2002, înregistrarea etniei şi a limbii materne s-a făcut pe baza liberei 
declaraţii, respectându-se astfel dreptul fundamental al fiecărui individ de a-şi declara în deplină 
libertate şi fără nici un fel de constrângere etnia şi limba. 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 
 
          Componenţa etnică a populaţiei municipiului Ploieşti la recensământul din martie 2002 
relevă faptul că populaţia majoritară este deţinută de români – cu 97,01%, iar diferenţa de 
2,53% este deţinută de etnia rromă (5873 de ţigani) şi restul de 0,46% este deţinută de alte etnii.  
 

Tabel 10. Structura etnică a populaţiei municipiului Ploieşti – 2002 

 ETNIE NUMAR 
POPULAŢIE 

PROCENT 
% 

Români 225570 97,01 
Maghiari 237 0,10 
Rromi (tigani) 5873 2,53 
Germani 148 0,06 
Ucrainieni 15 0,01 
Sârbi 8 0,00 
Turci 100 0,04 
Tătari 4 0,00 
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 ETNIE NUMAR 
POPULAŢIE 

PROCENT 
% 

Slovaci 0 0,00 
Evrei 65 0,03 
Ruşi-Lipoveni 12 0,01 
Bulgari 8 0,00 
Cehi 0 0,00 
Croaţi 0 0,00 
Greci 108 0,05 
Polonezi 12 0,01 
Armeni 17 0,01 
Italieni  58 0,02 
Chinezi 8 0,00 
Ceangăi 6 0,00 
Altă etnie 185 0,08 
Nedeclarată 37 0,02 

  Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 

 
CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă 

 
Componenţa etnică a populaţiei zonei periurbane  la recensământul din martie 2002 

relevă faptul că populaţia majoritară este deţinută de români – cu 98,49 %, iar diferenţa de 
1,35% este deţinută de etnia rromă (878 de ţigani) şi restul de 0,17 % este deţinută de alte etnii 
(maghiari, germani, turci, italieni).  

 
Tabel 11. Structura etnică a populaţiei zonei periurbane a municipiului Ploieşti – 2002 

 ETNIE 
NUMAR 

POPULAŢIE 
PROCENT 

% 
Români 64080 98,485 
Maghiari 42 0,065 
Rromi (tigani) 878 1,349 
Germani 9 0,014 
Ucrainieni 0 0,000 
Sârbi 0 0,000 
Turci 8 0,012 
Tătari 0 0,000 
Slovaci 0 0,000 
Evrei 0 0,000 
Rusi-Lipoveni 0 0,000 
Bulgari 0 0,000 
Cehi 0 0,000 
Croaţi 0 0,000 
Greci 0 0,000 
Polonezi 0 0,000 
Armeni 0 0,000 
Italieni 1 0,002 
Chinezi 0 0,000 
Ceangăi 0 0,000 
Alta etnie 47 0,072 
Nedeclarata 1 0,002 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 
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STRUCTURA POPULAŢIEI PE CONFESIUNI 
 

          Religia constituie un element cultural de referinţă ce ocupă un loc esenţial în viaţa 
oamenilor. Credinţele religioase au determinat sau influenţat într-o anumită măsură  modul de 
viaţă al populaţiei, precum şi anumite caracteristici demografice sau sociale. 

          În cadrul recensămintelor din 1992 şi 2002 populaţia şi-a putut declara fără nici un fel de 
constrângere apartenenţa la o religie. 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 
 

La recensământul din 2002 la nivelul municipiului Ploieşti în distribuţia populaţiei 
după religie, populaţia de religie ortodoxă este predominantă, cu 97,12%.  

 
Celelalte confesiuni religioase au înregistrat în 2002   2,88% din populaţie şi au fost 

reprezentate de adventişti de ziua a şaptea (0,48%), creştini după evanghelie (0,47%),  romano-
catolici (0,45%) şi restul de 1,48 de alte confesiuni conform tabelului de mai jos. 
 
 

Tabel 12. Structura populaţiei municipiului Ploieşti pe confesiuni în anul 2002 

RELIGIE NUMAR POPULATIE PROCENT % 
Ortodoxă 225835 97,12 
Romano-Catolică 1038 0,45 
Greco- Catolică 357 0,15 
Reformată 85 0,04 
Evanghelică de Confesiune Augustană 34 0,01 
Evanghelică Luterană Sinodo-Presbiteriană 50 0,02 
Unitariană 5 0,00 
Creştină de Rit Vechi 77 0,03 
Baptistă 400 0,17 
Penticostală 865 0,37 
Adventistă de ziua a şaptea 1111 0,48 
Creştină după Evanghelie 1087 0,47 
Evanghelică 602 0,26 
Musulmană  192 0,08 
Mozaică 70 0,03 
Altă religie 126 0,05 
Fară religie 145 0,06 
Atei  238 0,10 
Nedeclarat 210 0,09 

  Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 
 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă 
 

Pentru zona periurbană în distribuţia populaţiei după religie, populaţia de religie 
ortodoxă este predominantă, cu 94,88%.  

 
Celelalte confesiuni religioase au înregistrat în 2002, o pondere de 5,18% din totalul 

populaţiei şi au fost reprezentate de confesiunea creştină după evanghelie (2,58%), restul de 
2,54% din populaţiei fiind reprezentat de alte confesiuni conform tabelului de mai jos. 
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Tabel 13. Structura populaţiei zonei periurbane pe confesiuni în anul 2002 

RELIGIE NUMAR POPULATIE PROCENT % 
Ortodoxă 61737 94,88 
Romano-Catolică 103 0,16 
Greco- Catolică 10 0,02 
Reformată 9 0,01 
Evanghelică de Confesiune Augustană 0 0,00 
Evanghelică Luterană Sinodo-Presbiteriană 4 0,01 
Unitariană 0 0,00 
Crestină de Rit Vechi 0 0,00 
Baptistă 50 0,08 
Penticostală 499 0,77 
Adventistă de ziua a şaptea 645 0,99 
Creştină după Evanghelie 1635 2,51 
Evanghelică 244 0,38 
Musulmană  11 0,02 
Mozaică 0 0,00 
Altă religie 46 0,07 
Fară religie 10 0,02 
Atei  16 0,02 
Nedeclarat 47 0,07 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 
 

CONCLUZII 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

- Componenţa etnică a populaţiei municipiului Ploieşti la recensământul din martie 
2002 relevă faptul că populaţia majoritară este deţinută de români – cu 97,01%, iar diferenţa 
de 2,53% este deţinută de etnia rromă. 

- Populaţia de etnie rromă este grupată în zona cartierului Mimiu, în acest sens toate 
acţiunile autorităţilor locale trebuie să se orineteze către evitarea segregării etnice şi izolării 
acestei populaţii. 

- Populaţia de religie ortodoxă este predominantă, acest lucru fiind transpus şi în 
numărul de lăcaşe de cult de rit ortodox. 

REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 

- Componenţa etnică a populaţiei zonei periurbane  la recensământul din martie 2002 
relevă faptul că populaţia majoritară este deţinută de români. 

- Populaţia de religie ortodoxă este predominantă. 

 
 

III.  STRUCTURA SOCIO-ECONOMIC Ă A POPULAŢIEI  
 

3.1. STRUCTURA OCUPAŢIONAL Ă A POPULAŢIEI  
 

Acest tip de structură se referă la participarea populaţiei la o activitate economică. 
Trebuie reţinut faptul că numai o parte a populaţiei este economic activă: bărbaţii între 15 – 60 
(62) de ani şi femeile între 15 – 57 de ani. 
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          Populaţia activă propriu-zisă  cuprinde atât populaţia care desfăşoară o activitate 
economică retribuită, cât şi populaţia aflată în căutarea unui  loc de muncă, incluzând salariaţii, 
muncitorii independenţi, dar şi şomerii sau tinerii în căutarea primului loc de muncă, pentru că şi 
unii şi alţii sunt potenţial activi. În cadrul populaţiei active se disting astfel: populaţia ocupată, 
care reprezintă partea din populaţia activă ce este efectiv angajată într-o activitate productivă, şi 
populaţia neocupată, respectiv acea parte a populaţiei active aflată în căutarea unui loc de muncă. 
          Gradul de participare a populaţiei la activitatea economică este evaluat prin rata de 
activitate,  acesta fiind un indicator ce raportează numărul peroanelor active la populaţia 
totală. 

Tabel 14. Structura socio-economică a populaţiei zonei studiate în anul 2009 

MUNICIPIUL 
PLOIE ŞTI ŞI 

COMUNELE DIN 
ZONA SA 

PERIURBANĂ 

POPULATIE 
TOTALA 

POPULATIE 
ACTIVA 

POPULATIE 
OCUPATA  SALARIATI  SOMERI  

numar 
% din 

populatia 
totala 

% din 
populatia 

activa 

% din 
populatia 
ocupata 

% din 
populatia 

activa 

294791 67,4% 97.3% 58,2% 2,7% 

Sursa: date prelucrate după Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 
 
Având avantajul de a nu se găsi sub influenţa factorilor deformanţi aminti ţi, 

numărul de salariati reprezintă indicatorul cel mai frecvent şi mai usor de folosit. 
Lipsa unor date la nivel de judeţ privind PIB şi structura acestuia, care ar fi mult mai 

relevante pentru prezentarea structurii economiei şi a evoluţiei ei, a condus la evidenţierea 
fenomenului pe baza structurii populaţiei ocupate, care prezintă unele cerinţe de ordin calitativ. 

 
Conform datelor statistice existente în anul 2008 în zona studiată cel mai mare număr de 

salariaţi este înregistrat în municipiul Ploieşti (circa 89%), urmat de comuna Brazi şi Blejoi cu 
cîte 3%. Restul de 5% a populaţiei salariate se distribuie în celelalte comune.  

Distribuţia salariaţilor angajaţi  pe domenii de activitate reflectă  structura  economică a 
localităţilor şi se przintă astfel în 2005: 

Grafic 12. Distribuţia salariaţilor din industrie la nivelul zonei studiate 

 
Sursa: date prelucrate după Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 
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În localităţile Păuleşti (81%), Blejoi (65%) şi Brazi (50%) numărul salariaţilor din 
industrie domină structura distribuţiei acestora pe domenii de activitate, ajutând la definirea 
caracterului industrial al acestora. 

După aceste trei unităţi administrativ teritoriale se remarcă municipiul Ploieşti cu 35% şi 
comuna Berceni cu 30% de salariaţi în industrie. 

La nivelul ocupării populaţiei în agricultură sunt de remarcat de asemenea discrepanţe 
între localităţile zonei studiate. Chiar dacă numărul mediu de salariaţi din agricultură este redus, 
se poate evidenţia profilul agricol al comunelor Ariceştii Rahtivani şi Târgşoru Vechi. 

 

Grafic 13. Distribuţia salariaţilor din agricultur ă la nivelul zonei studiate 

 
Sursa: date prelucrate după Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 

 
Cea mai mare parte a populaţiei salariate ocupată în sectorul terţiar (servicii, comerţ etc.) 

din teritoriul analizat este concentrată în municipiul Ploieşti în proporţie de 92%. În comunele 
din zona periurbană numărul salariaţilor din sectorul terţiar este foarte mic.  

 
Grafic 14. Distribuţia salariaţilor din sectorul terţiar la nivelul zonei studiate 

 
Sursa:date prelucrate după  Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 
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CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 

Structura socio-economică a populaţiei municipiului Ploieşti este următoarea: 

Tabel 15. Structura socio-economică a populaţiei în mun. Ploieşti în anul 2009 

LOCALITATI 

POPULATIE 
TOTALA 

POPULATIE 
ACTIVA 

POPULATIE 
OCUPATA  SALARIATI  SOMERI  

numar 
% din populatia 

totala 
% din populatia 

activa 

% din 
populatia 
ocupata 

% din 
populatia 

activa 
MUNICIPIUL 

PLOIESTI 
228378 68,2% 97,5% 63,8% 2,5% 

Sursa: date prelucrate după Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 
 
Situaţia structurii socio-economice a municipiului este mai bună decît situţia la nivelul 

judeţului Prahova, unde în anul 2009 rata şomajului era de 9%. 
Raportat la evoluţia populaţiei în vârstă de muncă, populaţia activă  şi populaţia ocupată s-a 

diminuat sensibil, scăzând şi numărul de salariaţi faţă de anul 1998 cu circa 13%, conform 
aceleeaşi surse. 
 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă  
 
Structura socio-economică a populaţiei zonei periurbane a municipiului Ploieşti este 

următoarea: 

Tabel 16. Structura socio-economică a populaţiei zonei periurbane în anul 2009 

LOCALITATI 

POPULATIE 
TOTALA 

POPULATIE 
ACTIVA 

POPULATIE 
OCUPATA  

SALARIATI  SOMERI  

numar 
% din 

populatia 
totala 

% din 
populatia 

activa 

% din 
populatia 
ocupata 

% din 
populatia 

activa 

ARICESTII RAHTIVANI 8341 64,8% 96,1% 51,7% 3,9% 

BARCANESTI 9592 64,9% 95,9% 15,0% 4,1% 

BERCENI 6160 64,1% 97,7% 14,2% 2,3% 

BLEJOI 8280 65,3% 97,0% 58,3% 3,0% 

BRAZI 8368 63,5% 95,6% 78,0% 4,4% 

BUCOV 10919 67,3% 97,7% 16,1% 2,3% 

PAULESTI 5391 62,2% 95,8% 92,4% 4,2% 

TARGSORU VECHI 9362 63,6% 96.4% 6,0% 3,6% 

Sursa: date prelucrate după Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 
 

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, aceleaşi tendinţe negative se 
înregistrează şi la nivelul zonei periurbane cu o scădere general a numărului de salariaţi cu circa 
32%, cu exceptia situaţiei înregistrate în comunele Blejoi şi Păuleşti unde s-a înregistrat o 
creştere a numărului de salariaţi faţă de anul 1998. 
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CONCLUZII 

-  În întreaga zona studiată este dificil de definit specificul ocupaţional al populaţiei 
raportat la domiciliul de reşedinţă, întrucat fenomenul navetismului este foarte intens.  

- În acest context se impun măsuri de eficientizare a fenomenului menţionat anterior, 
prin crearea unui sistem integrat de transport public ce va trebui materializat în baza unor 
studii de specialitate(studiu de circulaţie şi ulterior PATZ). 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

- În cazul analizei numărului total de salariaţi, municipiul Ploieşti domină zona datorită 
concentrării industriei şi serviciilor în interiorul reşedinţei judeţului.  

- În baza datelor ce vizează ponderea salariaţilor pe domenii de activitate, în ultimii ani  
activităţile terţiare au preluat o mare parte din salariaţii disponibilizaţi din domeniul 
industrial, fiind o alternativă pentru persoanele active cu statut de şomer.   

- Se impun măsuri la nivelul municipiului Ploieşti de restructurare a fostelor zone 
industriale în perspectiva asigurării terenurilor necesare pentru dezvoltarea sectorului terţiar 
de activităţi. 

REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 

- Din datele existente se evidenţiază profilul industrial al comunelor Blejoi şi Brazi. 

- De asemenea se poate evidenţia profilul agricol al comunelor Ariceştii Rahtivani şi 
Târgşoru Vechi. 

- În sensul eficientizării activităţilor economice şi asigurării unei mixităţi funcţionale in 
zonă se impun măsuri  de incurajare a diversificării activităţilor. 

 
 

 

IV. EVOLU ŢIA POPULAŢIEI  
 
4.1. MIŞCAREA  NATURAL Ă   
 

Mişcarea naturală a populaţiei defineşte schimbările survenite în numărul şi structura 
populaţiei numai ca urmare a naşterilor, deceselor, căsătoriilor şi divorţurilor. În analiza noastră 
am utilizat date statistice pentru perioada 1998 – 2009 pe baza cărora s-au calculat diferiţi 
indicatori demografici. 

 
NATALITATE 

 

          Natalitatea arată frecvenţa sau intensitatea naşterilor în interiorul unei populaţii, fiind un 
fenomen complex, în acelaşi timp biologic şi social, influenţat de o serie de factori legaţi între ei: 
economici, politici, socio-culturali. 
          Factorii economici – nivelul general de dezvoltare economică, condiţiile de viaţă ale 
populaţiei par să aibă o  influenţă importantă asupra natalităţii: cu cât nivelul de trai este mai 
ridicat cu  atât rata natalităţii este mai redusă şi invers, dezvoltarea economică ducând deci la un 
recul al natalităţii. În cazul municipiului Ploieşti şi a zonei sale periurbane situaţia economică a 
dus la limitarea naşterilor şi putem vorbi de un pesimism demografic. 
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          Factorii socio-culturali – gradul de instruire şi educaţie al femeii este esenţial, se adaugă 
adoptarea măsurilor contraceptive, participarea mai activă a femeii la viaţa societăţii. 

 Natalitatea, ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care reprezintă 
numărul de copii născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an 
calendaristic). 

 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 
   
 Rata natalităţii în municipiului Ploieşti pentru etapa 1998 – 2009 prezintă următoarea 
evoluţie: 

Tabel 17. Rata natalităţii  în municipiul Ploieşti între 1998 – 2009 

Localitati 

Ani 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

UM: Numar nascuti la 1000 de locuitori 

MUNICIPIUL 
PLOIESTI 8 8 8 8 8 8 9 10 10 9 10 10 

 Sursa. Date prelucrate după INSSE 
 
 Analizând datele aferente municipiului Ploieşti se poate observa că la nivelul anului 1998 

se înregistrează o natalitate de 8‰, valoare care a fost depăşită ulterior, ajungând la 10‰ în 
2009.  
          Din 1998 şi până în 2004 rata natalităţii îşi menţine aceleaşi valori de 8 nou născuţi la 
1000 de locuitori, după care creşte dar fără a depăşi valoarea de 10 nou născuţi la 1000 de 
locuitori.  

 
Grafic 15. Evoluţia numărului de nou născuţi la 1000 de locuitori între 1998-2009 în 

municipiul  Ploieşti 

 
       Sursa. Date prelucrate după INSSE 

 
Corespunzător situaţiei la nivel judeţean pentru mediul urban rata natalităţii este în 

creştere, în municipiul Ploieşti rata natalităţii fiind chiar mai mare decât media din mediul urban 
al judeţului Prahova de 9,4‰ în 2009. 
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CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă  

 
Pentru zona periurbană valorile ratei natalităţii sunt mai mari faţă de cele aferente 

municipiului Ploieşti, curba evoluţiei ratei natalităţii pentru perioada 1998-2009 fiind diferită 
pentru fiecare comună în parte. 

 
Tabel 18. Rata natalităţii  în municipiul Ploieşti şi zona periurbană între 1998 – 2009 

Localitati 

Ani 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

UM: Numar nascuti la 1000 de locuitori 

ARICESTII 
RAHTIVANI 11‰ 11‰ 11‰ 9‰ 10‰ 11‰ 11‰ 10‰ 9‰ 9‰ 11‰ 9‰ 

BARCANESTI 11‰ 10‰ 11‰ 10‰ 8‰ 11‰ 11‰ 11‰ 13‰ 10‰ 10‰ 11‰ 

BERCENI 13‰ 13‰ 15‰ 11‰ 12‰ 12‰ 10‰ 15‰ 14‰ 11‰ 11‰ 10‰ 

BLEJOI 11‰ 13‰ 7‰ 9‰ 11‰ 10‰ 10‰ 12‰ 8‰ 8‰ 9‰ 12‰ 

BRAZI 9‰ 9‰ 10‰ 10‰ 8‰ 10‰ 10‰ 10‰ 6‰ 9‰ 6‰ 9‰ 

BUCOV 11‰ 11‰ 13‰ 9‰ 10‰ 10‰ 11‰ 11‰ 10‰ 11‰ 10‰ 12‰ 

PAULESTI 9‰ 7‰ 9‰ 9‰ 9‰ 7‰ 8‰ 10‰ 10‰ 8‰ 9‰ 8‰ 
TARGSORU 

VECHI 16‰ 14‰ 18‰ 13‰ 13‰ 12‰ 12‰ 14‰ 13‰ 12‰ 13‰ 12‰ 

 Sursa  date prelucrate după INSSE 
 

Cea mai mare rată a natalităţii la nivelul zonei periurbane se înregistrează în anul 2000 în 
comuna Târgşoru Vechi, iar cea mai mică în anii 2006 şi 2008 în comuna Brazi.  

 
Grafic 16. Evoluţia numărului de nou născuţi la 1000 de locuitori în teritoriul  periurban  

între 1998-2009 

 
Sursa  date prelucrate după INSSE 

 
Valoarea ratei natalităţii în comunele Bărcăneşti, Berceni, Blejoi, Bucov, Târgşoru Vechi 

este peste valoarea ratei natalităţii de la nivelul judeţului Prahova (9,8‰ în 2009). 
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FERTILITATEA 
        

Fertilitatea  – reprezintă un element al dinamismului geografic, nivelul acesteia fiind un 
bun indicator al mentalităţilor şi exprimă în fapt atitudinea populaţiei faţă de viaţa modernă. 
Fertilitatea se referă numai la acea parte a populaţiei care participă direct la procesul de 
reproducere, respectiv la populaţia feminină de vârstă fertilă, considerată între 15 şi 49 de ani. 
 

MORTALITATEA 
         
  Mortalitatea  – reflectă totalitatea deceselor care se produc în cadrul unei populaţii. 
          Dintre factorii care influenţează mortalitatea, foarte importanţi sunt cei socio-economici. 
Dezvoltarea economică a dus la ameliorarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, la îmbunătăţirea 
alimentaţiei, reducerea timpului de lucru, contribuind la scăderea ratei mortalităţii. 

 Mortalitatea se măsoară cu ajutorul ratei ce reprezintă numărul celor decedaţi la 1000 de 
locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic), iar importanţa acestui fenomen 
demografic derivă din faptul că el este şi un indicator al calităţii vieţii, fiind direct influenţat de 
factori socio-economici precum accesul la serviciile de sănătate şi nivelul de educaţie, dar şi de 
factori ecologici.  

Mortalitatea infantil ă – reflectă totalitatea deceselor infantile (copiii decedaţi sub 1 an) 
care se produc în cadrul unei populaţii. Mortalitatea infantilă influenţează în mod direct structura 
pe grupe de vârstă a populaţiei şi respectiv resursele de muncă. Aceasta constituie un indicator de 
bază al nivelului de dezvoltare socială. 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 
 
Mortalitatea înregistrează valori superioare natalităţii cu impact direct asupra evoluţiei 

numărului de locuitori şi structurii populaţiei pe grupe de vârstă. 

Tabel 19. Evoluţia ratei mortalit ăţii în municipiul Ploieşti între 1998-2009 

Localitati 

Ani  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

UM: Numar decedati la 1000 de locuitori 
MUNICIPIUL 

PLOIESTI 10 10 10 10 11 11 10 11 11 10 10 11 
Sursa: date prelucrate după INSSE     

  Pentru municipiul Ploieşti, în perioada 1998-2009, acest indicator a prezentat valori oscilante 
între 10‰ în 1998 şi 11‰  în 2009. 

Grafic 17.  Evoluţia ratei mortalit ăţii în municipiul Ploieşti între 1998-2009 

 
 Sursa: date prelucrate după INSSE      
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Mortalitatea infantilă în municipiul Ploieşti la sfârşitul anului 2008 era în scădere 

comparativ cu datele anului 1998, ceea ce denotă o îmbunătăţire a condiţiilor sanitare existente. 

Tabel 20. Mortalitatea infantilă   în municipiul Ploieşti în periaoda 1998- 2008 

Localitati 

Ani 

1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Rata deceselor infantile (% din numărul de nou nascuti) 
MUNICIPIUL 

PLOIESTI 
4% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 

 Sursa: date prelucrate după INSSE      

 
CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă  

 
În zona periurbană, între 1998 şi 2009, rata deceselor este caracterizată de valori cuprinse 

între 8 ‰ şi 15‰. 

Tabel 21. Evoluţia ratei mortalit ăţii în teritoriul periurban între 1998-2009 

Localitati 

Ani  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

UM: Numar decedati la 1000 de locuitori 
ARICESTII 

RAHTIVANI 13 14 14 12 15 14 13 12 12 11 11 13 

BARCANESTI 11 14 13 10 12 12 14 9 10 13 12 11 

BERCENI 11 11 10 9 10 11 11 11 11 9 11 13 

BLEJOI 10 12 11 13 14 12 12 13 14 12 12 10 

BRAZI 13 9 11 14 14 15 13 11 12 13 11 12 

BUCOV 9 11 10 10 11 11 10 11 11 12 10 10 

PAULESTI 11 12 12 12 12 14 12 13 15 13 11 13 
TARGSORU 

VECHI 12 9 10 9 9 10 12 11 10 11 8 10 

    Sursa: INSSE       

Grafic 18.  Evoluţia ratei mortalit ăţii în teritoriul periurban între 1998-2009 
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          În perioada 1998 – 2009 cea mai mică valoare a mortalităţii este în anul 2008 (8‰) în 
comuna Târgşoru Vechi, iar cea mai mare valoare în anul 2002 (15‰) în Ariceştii Rahtivani, în 
rest mortalitatea înregistrează valori care variază între 9,0‰ - 14‰. 
            

Tabel 22. Mortalitatea infantilă   în teritoriul periurban în periaoda 1998- 2008 

Localitati 

Ani 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Rata deceselor infantile (% din numărul de nou nascuti) 
ARICESTII 

RAHTIVANI 
0% 2% 4% 3% 0% 7% 3% 3% 1% 2% 3% 

BARCANESTI 7% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 2% 

BERCENI 4% 2% 3% 1% 1% 0% 1% 0% 3% 0% 2% 

BLEJOI 2% 0% 0% 2% 3% 1% 4% 2% 2% 0% 1% 

BRAZI 2% 0% 2% 3% 1% 2% 5% 2% 1% 0% 0% 

BUCOV 2% 2% 5% 3% 1% 3% 4% 2% 1% 0% 2% 

PAULESTI 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 4% 2% 

TARGSORU 
VECHI 

2% 3% 2% 3% 2% 1% 1% 2% 0% 5% 1% 

 Sursa: date prelucrate după INSSE      
 

Grafic 19. Evoluţia ratei mortalit ăţii infantile în  zona periurbană 
în periaoda 1998 - 2008 

 
 
Mortalitatea infantilă endogenă este determinată de mediul matern, de malformaţiuni, iar 

mortalitatea infantilă exogenă de factori exogeni. De asemenea, mortalitatea infantilă poate fi 
neonatală (până la 28 de zile) şi postneonatală (între 28 şi 364 de zile).  
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SPORUL NATURAL 
 

Diferenţele care există între nivelul natalităţii şi cel al mortalităţii unei populaţii sunt redate 
de sporul natural sau rata creşterii naturale. 
          Evoluţia populaţiei municipiului Ploieşti şi a zonei periurbane după 1998 şi până în 2009 
marchează o instabilitate a indicatorilor demografici de bază. Tendinţa generală este de reducere 
constantă a evoluţiei populaţiei. 
  
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 

Sporul natural în municipiul Ploieşti pentru intervalul de timp 1998 -2009 are valori 
negative sau cel puţin egal cu zero. 

 
Tabel 23. Bilanţul mişcării naturale în municipiului Ploie şti între 1998-2009 

Localitati 

Ani 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BILANTUL MISC ĂRII NATURALE 
(diferenta între persoane nou nascute şi persoane decedate) 

MUNICIPIUL 
PLOIESTI -2 -2 -1 -2 -3 -2 -1 -1 -1 -1 0 -1 

 Sursa: date prelucrate după INSSE      

 
Grafic 20. Evoluţia bilanţului total al populaţiei în municipiul Ploieşti între 1998 -2009 

 
Sursa: date prelucrate după INSSE      

 
Comparativ cu rata sporului natural din mediul urban al judeţului Prahova de -3,6 

înregistrată în 2009 situaţia din municipiului Ploieşti este mult mai bună. 
 
 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă  
 
Pe ansamblul teritoriului studiat se observă valori oscilante de la un an la altul. Un bilanţ 

natural permanent negativ  se înregistrează în comunele Ariceştii Rahtivani, Brazi şi Păuleşti, 
fapt ce poate să denote o stare a condiţiilor de viaţă mai puţin adecvate. 
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Tabel 24. Bilanţul mişcării naturale în zona periurbană între 1998-2009 

Localitati 

Ani 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BILANTUL MISC ĂRII NATURALE 
(diferenta între persoane nou nascute şi persoane decedate) 

ARICESTII 
RAHTIVANI -2 -3 -3 -3 -5 -3 -2 -3 -3 -2 0 -4 

BARCANESTI 0 -4 -2 1 -4 -2 -3 2 3 -3 -2 0 

BERCENI 2 2 5 2 1 1 -1 3 3 2 0 -3 

BLEJOI 1 0 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -6 -4 -3 2 

BRAZI -4 -1 -1 -4 -5 -5 -2 -1 -6 -3 -5 -4 

BUCOV 2 0 3 -2 -2 0 1 0 0 0 1 2 

PAULESTI -2 -5 -4 -4 -3 -8 -4 -3 -5 -5 -2 -6 
TARGSORU 

VECHI 4 5 8 4 3 2 0 3 3 2 5 1 

 Sursa: date prelucrate după INSSE      

 
Grafic 21. Evoluţia bilanţului mi şcării naturale în teritoriul periurban între 1998 -20 09 

 

 
 Sursa: date prelucrate după INSSE      

 
Analizând datele din tabelul şi figura de mai sus, se poate observa că între 1998 –2009 s-

a înregistrat cea mai mare valoare a sporului natural pozitiv în comuna Târgşoru Vechi. De fapt 
bilanţul natural pentru această comună înregistrează în tot intervalul de timp analizat valor 
pozitive. Un bilanţ natural negativ permanent sau cel mult cu valori egale cu zero, pentru 
perioada 1998-2009 se înregistrează în comunele Ariceştii Rahtivani, Brazi şi Păuleşti. 
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COEFICIENT DE NUPŢIALITATE ŞI DIVOR ŢIALITATE  
 

Ca indicatori subsidiari ai natalităţii ce pot influenţa valorile acesteia pot fi amintiţi: 
 

- COEFICIENTUL DE NUP ŢIALITATE  – exprimă raportul dintre numărul căsătoriilor şi 
populaţia medie totală a unui an.  
 

În acest sens analizând datele statistice actuale se poate observa că cele mai numeroase 
căsătorii s-au înregistrat în municipiul Ploieşti în anul 2007 (1865) cu o rată de nupţialitate de 
8‰ (casatorii la 1000 de locuitori), în restul perioadei rata de nupţialitate a înregistrat valori între 
6,2‰ şi 7,5‰. 

La nivelul zonei periurbane cea mai mare valoare a coeficientului de nupţialitate se 
înregistrează tot în 2007 (6,9 ‰) în comuna Berceni, înregistînd valori de 9,6‰. Cel mai mic 
coeficient de nupţialitate se înregistrează în anul 2001 (4,9‰).  

Atât pentru municipiul Ploieşti cât şi pentru zona sa periurbană, se constată o evoluţie a 
curbei coeficientului de nupţialitate cu oscilaţii mari (creşteri şi descreşteri ale valorilor 
înregistrate), cu descreştere accentuată din 2007 pînă în prezent. 

 

- COEFICIENTUL DE DIVOR ŢIALITATE  – care exprimă raportul dintre numărul 
divorţurilor şi populaţia medie totală a unui an. În perioada 1998 – 2009 rata de divorţialitate în 
municipiul Ploieşti a înregistrat valori de opt ori mai mari decât totalul divorţurilor de pe 
teritoriul zonei periurbane, iar pe tot ansamblul zonei studiate valorile din ultimii ani sunt în 
creştere. 
  Conform datelor statistice, în ultimii 12 ani, în municipiul Ploieşti şi zona sa periurbană, 
raportul dintre numărul de căsătorii anuale şi divorţuri este de circa 3 la 1. 
 
CONCLUZII 

- Rata scăzută a natalităţii are cauze multiple, dar dintre ele se detaşează starea precară 
a calităţii vieţii, inexistenţa certitudinii zilei de mâine, situaţie care va persista, în mod cert, 
până când va creşte standardul de viaţă. 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

- Mortalitatea infantilă în municipiul Ploieşti la sfârşitul anului 2008 era în scădere 
comparativ cu datele anului 1998, ceea ce denotă o îmbunătăţire a condiţiilor sanitare 
existente. 

REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 

- Evoluţia mortalităţii infantile, urmărită în perioada 1998 – 2008 se menţine scăzută 
raportat la media pe ţară. Cea mai mare rată a mortalităţii s-a înregistrat în anul 2003 în 
comuna Ariceştii Rahtivani cu 7% şi în 1998 în comuna Târgşoru Vechi cu 6%. 

- Bilanţul natural permanent negativ  înregistrat în comunele Ariceştii Rahtivani, Brazi 
şi Păuleşti impune măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă (locuri de muncă, asigurarea 
utilit ăţilor necesare, îmbunătăţirea dotărilor sanitare în teritoriu etc.) 
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4.2. MIŞCAREA MIGRATORIE 
 
Migraţia populaţiei reprezintă un fenomen demografic complex, cu implicaţii sociale, 

economice, politice care trebuie analizat în vederea fundamentării strategiei de dezvoltare a 
localităţilor, a unităţilor administrativ – teritoriale. Studiul migraţiei implică formularea unor 
întrebări legate de: cine poate fi numit migrant, de ce migrează, care este impactul asupra locului 
de origine şi asupra celui de destinaţie? Cel mai important deficit de forţă de muncă se 
localizează în acele regiuni în care există cele mai ridicate rate de migraţie.  

Mobilitatea populaţiei reprezintă o componentă importantă a dinamicii populaţiei,  
bilanţul migratoriu fiind complementar bilanţului natural. La nivelul unei localităţi mobilitatea 
spaţială a populaţiei are un rol foarte important, fiind un factor al creşterii sau descreşterii 
numărului populaţiei.  
          Deplasarea presupune luarea unui număr important de decizii personale complexe 
referitoare la destinaţie, perioada de deplasare, mijlocul de deplasare sau costul deplasării. 
Fiecare potenţial migrant evaluează astfel avantajele şi dezavantajele situaţiei personale 
prezentate – care, de cele mai multe ori, are în vedere locuinţa, locul de muncă, nivelul 
veniturilor – şi a schimbărilor, în general pozitive ce se întrevăd sau se speră că se vor produce la 
destinaţie. 

În cazul deplasărilor la mare distanţă, de cele mai multe ori schimbarea rezidenţei 
înseamnă şi o schimbare a mentalităţii, comportamentului sau modului de viaţă, din această 
cauză mişcările populaţiei sunt diferenţiate  sau selective, anumite sectoare ale populaţiei fiind 
mai predispuse la schimbare de cât altele. Astfel în rândul migranţilor predomină adulţii tineri, 
deci cei cu vârste între 20 şi 40 ani, care se adaptează mult mai uşor noilor condiţii de viaţă decât 
alte grupe de vârstă.  

Altă diferenţă percepută este cea legată de gen, în cazul  deplasărilor la distanţe scurte 
predomină femeile, în timp ce, în cazul distanţelor lungi predomină bărbaţii. 
          Nivelul de instruire este de asemenea o variabilă importantă în selecţia migranţilor, 
deplasările fiind cu atât mai numeroase cu cât  persoanele angrenate au un nivel mai înalt de 
instruire. În acelaşi timp, persoanele fără un loc de muncă sunt mai predispuse la migraţie decât 
cele angajate.  
 

 

Forme de mobilitate a populaţiei: 

a)            Deplasări obişnuite - care nu implică o schimbare de durată sau definitivă a 
rezidenţei sau activităţii şi nici o mutaţie importantă în viaţa persoanei angrenată în 
această mişcare. Aceste deplasări sunt legate de modul de viaţă, sunt repetative, ritmice, 
de durată redusă şi nu exprimă nici un dezechilibru esenţial între zona de origine şi cea de 
destinaţie. 

             În cadrul acestor deplasări se remarcă: deplasările zilnice sau navetism, 
deplasările ocazionale, deplasările duminicale, deplasările de week-end şi deplasările în 
vacanţă. 

           Apropierea comunelor din zona periurbană a municipiului Ploieşti de Bucureşti, 
dezvoltarea zonelor de activităţi pe direcţii uşor accesibile determină deplasări zilnice 
pentru muncă. În general, se deplasează populaţia tânără atât de sex masculin, cât şi 
feminin. Cei care se deplasează practică naveta, mijloacele de transport folosite fiind 
autobuzul, la care se adaugă în mică măsură naveta cu bicicleta  şi autoturismul 
proprietate personală. Spre municipiul Bucureşti se practică navetismul cu trenul, la care 
se adaugă autobuzul şi autoturismele proprietate personală.  
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        b)      Mişcările migratorii propriu-zise – care implică o schimbare de durată sau definitivă a 
rezidenţei şi de cele mai multe ori a activităţii, presupunând mutaţii importante în viaţa 
persoanelor angrenate. Aceste deplasări impun în cele mai multe cazuri o schimbare a 
modului de viaţă a persoanelor implicate, sunt de lungă durată sau definitive şi aproape 
întotdeauna exprimă un dezechilibru între condiţiile de viaţă oferite la locul de plecare şi 
cele care există sau se speră că există la locul de sosire. 

             Fenomenul cel mai caracteristic în cadrul mobilităţii populaţiei îl constituie 
migraţia definitivă pe direcţia sat – oraş, care este însoţită şi de o  mobilitate socio-
profesională a populaţiei. 
 
Pentru a analiza mai complet mişcarea populaţiei din cadrul municipiului Ploieşti şi zonei 

sale periurbane în perioada 1998 – 2009 este necesară prezentarea evoluţiei  bilanţului migratoriu 
şi a sporului total. 

Mişcarea migratorie în municpiul Ploieşti a înregistrat o evoluţie interesantă odată cu  
declanşarea procesului de restructurare a economiei, în sensul schimbării fluxurilor migratorii. 
 Dacă perioadei anterioare îi era caracteristiă migraţia sat-oraş, după restructurarea 
industriei  acest flux se produce de la oraş la sat. 
 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 
 
Tabelul de mai sus ne arată că bilanţul migratoriu în ultimii 12 ani, în municipiul Ploieşti 

înregistrează valori negative, cu maxime negative înregistrate în anul 2004 (1366 de plecări ce 
implică mutarea domiciliului), ceea ce raportat la numărul populaţiei stabile înregistrate în anul 
precedent reprezintă totuşi mai puţin de 1% . 

 
Tabel 25. Evoluţia bilanţului migratoriu în municipiul Ploie şti în perioada 1998-2009 

Anul / 
indicatorul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Stabiliri de 
domiciliu in 
localitate 1923 2113 2073 2487 2466 2454 2189 1877 2370 2331 2393 2341 
Plecari cu 
domiciliul din 
localitate 2363 2543 2421 2583 2946 3160 3555 2778 3061 3573 3664 3293 

Bilant migratoriu -440 -430 -348 -96 -480 -706 -1366 -901 -691 -1242 -1271 -952 
Sursa: date prelucrate după INSSE      

 
În ceea ce priveşte evoluţia schimbărilor de reşedinţă, în municipiul Ploieşti s-a 

înregistrat un număr mai mare de persoane care au plecat decât cei care s-au stabilit cu reşedinţa. 
 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă  
 
Bilanţul migratoriu pe zona periubană are doar valori pozitive, ajutând la creşterea 

populaţiei din comunele adiacente municipiului Ploieşti. 
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Tabel 26. Evoluţia bilanţului migratoriu  în zona periurbană în perioada 1998-2009 

Anul / indicatorul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Stabiliri de 
domiciliu in 
localitate 877 833 877 1040 1116 1195 1499 1114 1246 1541 1438 1425 
Plecari cu 
domiciliul din 
localitate 650 642 605 738 741 740 830 587 678 850 858 791 

Bilant migratoriu 227 191 272 302 375 455 669 527 568 691 580 634 
Sursa: date prelucrate după INSSE      
 

Tabel 27. Evoluţia bilanţului migratoriu  în zona periurbană pe localităţi 
 în perioada 1998-2009 

ANUL /LOCALITATE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ARICESTII RAHTIVANI 21 28 9 13 64 50 70 55 60 76 48 13 

BARCANESTI 18 -23 24 38 63 89 80 117 69 90 70 51 

BERCENI 24 -20 16 8 -2 -5 25 -11 29 23 49 57 

BLEJOI 80 107 27 52 61 18 116 73 72 114 89 101 

BRAZI 47 52 51 55 75 102 125 46 60 106 90 31 

BUCOV 21 54 69 35 62 121 103 95 118 91 38 156 

PAULESTI 16 22 41 47 9 66 112 73 63 81 102 152 

TARGSORU VECHI 0 21 35 54 43 14 38 79 97 110 94 73 
Sursa: date prelucrate după INSSE      

 
Din tabelul de mai sus se observă că valori negative s-au înregistrat pe parcursul ultimilor 

12 ani, doar în comunele Bărcăneşti şi Berceni, restul comunelor având înregistrate  doar valor 
pozitive.  
 

Grafic 22. Evoluţia bilanţului migratoriu  în municipiul Ploie şti şi zona periurbană în 
perioada 1998-2009 

 
Sursa: date prelucrate după INSSE      

 
În zona periurbană, soldul plecărilor şi stabilirilor de reşedinţă era negativ până în  1990. 

Acest fenomen se explică prin tendinţa la nivel naţional a populaţiei de a părăsi mediul rural în 
favoarea mediului urban în căutarea unui loc de muncă, tendinţă generată de condiţiile de trai 
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scăzut, lipsa mijloacelor şi locaţiilor de socializare pentru tineri dar şi de cauze legate de 
infrastructura de educaţie, lipsa mijloacelor de transport, etc.. Aşadar, majoritarea persoanelor 
care îşi schimbă reşedinţa din mediul rural în cel urban sunt tineri care pleacă pentru a-şi 
continua studiile sau din cauza, aşa cum am menţionat mai sus, lipsei mijloacelor şi locaţiilor de 
socializare sau chiar lipsa de acces la evenimente culturale.  

Efectul invers in ultimii 10 ani, adică migraţia de la oraş către sat se explică prin creşterea 
cheltuielilor pentru o viaţă decentă în mediul urban, creştere nesusţinută de un nivel de trai mai 
ridicat. Cauza majoră a migrării către mediul rural este locuinţa (locuinţe mai eftine). 

 
 CONCLUZII 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

- Bilanţul migratoriu în municipiul Ploieşti este negativ. 

- În situaţia municipiului Ploieşti migraţia este o dată către comunele din zona sa 
periurbană în căutarea rezolvării problematicii locuirii (locuin ţe mai eftine raportat la 
indicele cheltuieli-confort) şi migraţia generată de fenomenul căutării unui loc de muncă mai 
bine remunerat. 

- Persoanele care migrează în scopul relocării domiciliului sunt în general familii tinere, 
iar cei care migrează în scopul căutării unui loc de muncă sunt în general bărbaţi cu vârsta 
cuprinsă între 20 şi 40 de ani. 

- În acest context autoritatea publică ar trebui să vină în sprijinul populaţiei în vederea 
asigurării familiilor tinere in special a unui spaţiu locativ adecvat şi să sprijine în acelaş timp 
dezvoltarea noilor afaceri. 

REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 

- Bilanţul migratoriu în toată zona periurbană este pozitiv. Acest fenomen este generat 
de migrarea locuitorilor municipiului Ploieşti către acestea în vederea stabilirii locuinţei în 
zona periurbană Ploieştiului. 

- Tendinţa evolutivă a bilanţului migratoriu permanent pozitivă din municipiul Ploieşti 
către zona periurbană impune măsuri de rezolvare adecvată a problematicii creşterii zonelor 
de locuinţe, precum şi rezolvarea problematicii navetismului. 

 
 
 
 

V. SECTOARE DE ACTIVITATE ÎN MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 
ŞI ZONA PERIURBAN Ă 

 
Componenta economică a muncipiului Ploieşti şi a zonei sale periurbane este influenţată 

de factorii economici externi, de resursele sale economice, precum şi de aspectele socio-
demografice existente. 

Evoluţia zonei a conturat localităţilor componente un profil cu preponderenţă industrial, 
concentrând principalele centre industriale şi de servicii ale regiunii sau judeţului. 
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Profilul economic al reţelei de localităţi studiate are următoarea structură: 
 

 
- municipiu de importanţă interjudeţeană, reşedinţă de judeţ – Ploieşti – localitate 

urbană – este principalul centru economico-social cu funcţiuni complexe 
industriale şi terţiare. Municipiul Ploieşti constituie şi un important nod de 
comunicaţii având şi o importantă concentrare de dotări publice. 
 

- comune cu activităţi preponderent industriale – Brazi, Bucov 
 

- comune cu activităţi agricole-industriale-terţiare - Ariceştii Rahtivani, Berceni, 
Blejoi, Păuleşti, Târgşoru Vechi 

 
 

 
5.1. SECTORUL DE ACTIVITATE PRIMAR   
    – AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ -  

 
Activităţile primare nu sunt specifice municipiului Ploieşti.  

Sectorul agricol în cadrul zonei studiate, conform celor menţionate în “Planul Integrat de 
Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti-Prahova”, este dominat de: 

- producţia de legume în culturi de câmp (Târgşorul Vechi, Blejoi, Bucov), şi culturi 
în seră tip industrial (Bărcăneşti). 

- activităţi agricole vegetale intense şi diversificate cu producţii performante la 3-4 
culturi (Ariceştii Rahtivani, Bărcăneşti). 

- activităţi agro-zootehnice intense şi diversificate cu producţii performante la 3-4 
produse (Ariceştii Rahtivani, Târgşoru Vechi, Bărcăneşti). 

 
5.1.1. STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR AGRICOL PE CATEGORII DE FOLOSINŢĂ 

 
Structura agriculturii zonei periurbane şi a municipiului Ploieşti este adecvată specificului 

regional în care se află. Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică, zona 
municipiului Ploieşti beneficiază de un fond funciar agricol important (reprezentând peste 54 % 
din suprafaţa totală). 

 
CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 

 
Structura suprafeţei agricole, date fiind condiţiile locale este dominată de terenul arabil. 

 
Tabel 28. Structura terenurilor agricole după folosinţă în municipiul Ploieşti în 2008 

Localitati 
TOTAL 

SUPRAFATA 
AGRICOLA ARABILA PASUNI FANETE 

VII SI 
PEPINIERE 
VITICOLE 

LIVEZI SI 
PEPINIERE 
POMICOLE 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

MUNICIPIUL 
PLOIESTI 5828 100% 2071 35,5% 2061 99,5% 2 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 8 0,4% 

Sursa: date prelucrate după INSSE      



     ALTRIX SERVICE SRL 
Tel: 021-3201301/ 02/ 03  Adresa: CLUJ-NAPOCA, str. Motilor nr.89 
   

 

42 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă  
 

Structura suprafeţei agricole, date fiind condiţiile locale este dominată de terenul arabil  
care acoperă circa 87% din totalul suprafeţei agricole. Păşunile şi fâneţele acoperă aproximativ 
9,4 % din totalul suprafeţei agricole.  

 
Tabel 29. Structura terenurilor agricole după folosinţă în teritoriul  periurban - 2008 

Localitati 
TOTAL 

SUPRAFATA 
AGRICOLA ARABILA PASUNI FANETE 

VII SI 
PEPINIERE 
VITICOLE 

LIVEZI SI 
PEPINIERE 
POMICOLE 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 
ARICESTII 

RAHTIVANI 8133 100% 7296 89,7% 6773 92,8% 506 6,9% 0 0,0% 1 0,0% 16 0,2% 
BARCANESTI 3725 100% 3350 89,9% 3343 99,8% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,1% 3 0,1% 

BERCENI 3102 100% 2311 74,5% 2110 91,3% 183 7,9% 0 0,0% 15 0,6% 3 0,1% 
BLEJOI 2024 100% 1428 70,6% 1289 90,3% 119 8,3% 0 0,0% 13 0,9% 7 0,5% 
BRAZI 4547 100% 3441 75,7% 3115 90,5% 313 9,1% 0 0,0% 9 0,3% 4 0,1% 
BUCOV 4903 100% 3587 73,2% 2000 55,8% 752 21,0% 103 2,9% 727 20,3% 5 0,1% 

PAULESTI 5398 100% 3957 73,3% 3097 78,3% 355 9,0% 272 6,9% 48 1,2% 185 4,7% 
TARGSORU 

VECHI 4846 100% 3844 79,3% 3657 95,1% 173 4,5% 0 0,0% 0 0,0% 14 0,4% 
TOTAL 36678 100% 29214 79,6% 25384 86,8% 2401 8,2% 375 1,2% 817 2,2% 237 0,8% 

Sursa:date prelucrate după  INSSE 
 

Grafic 23. Structura terenurilor agricole după folosinţă în teritoriul  periurban - 2008 

 
Sursa:date prelucrate după  INSSE 
 
 
5.1.2.  AMENAJĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE   
         - IRIGAŢII, DESECĂRI, COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI- 
 

Înainte de 1990 pe teritoriul judeţului au fost executate lucrări importante de îmbunătăţiri 
funciare: 
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- irigaţii – Păuleşti, Bucov, Berceni, Brazi, Târgşoru Vechi 
- desecări – Berceni, Bărcăneşti, Brazi 
- combaterea eroziunii solului – Păuleşti, Bucov. 
 
Lucrările de îmbunătăţiri funciare, executate în marea lor majoritate înainte de 1990, 

necesită măsuri de reabilitare şi modernizare.  
Agenţia Naţională de “ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE” S.A. (ANIF) Sucursala Prahova a 

întreprins acţiuni de reconstrucţie ecologică a terenurilor degradate şi ameliorare a stării de 
calitate a solurilor prin investiţii noi în întreţinerea şi repararea lucrărilor hidroameliorative din 
cadrul sistemelor de îmbunătăţiri funciare. 
 
5.1.3. POTENŢIALUL AGRICOL VEGETAL 

În zona studiată, agricultura se practică pe trei unităţi geografice diferite: câmpie, luncă, 
podiş. Din punct de vedere morfologic, pedologic şi climatic primele două categorii geografice 
întrunesc potenţe optime pentru anumite grupuri de culturi. 

Cele mai noi informaţii deţinute de Institutul Naţional de Statistică privind structura 
suprafeţei cultivate în întreaga zonă strudiată sunt pentru anul 2003. 

 
CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 

 
Tabel 30. Structura suprafeţei cultivate în municipiul Ploieşti în 2003 

Localitati 
Grau si secara Porumb boabe Floarea soarelui 

Sfecla de 
zahar Cartofi Legume 

Ha   Ha   Ha   Ha   Ha   Ha   
MUNICIPIUL 

PLOIESTI 432 24,3% 524 29,5% 615 34,6% 0 0,0% 3 0,2% 29 1,6% 
Sursa:date prelucrate după  INSSE 
 

Cea mai mare suprafaţa din terenul arabil al municipiului Ploieşti este cultivată cu floarea 
soarelui, urmată de cultura de porumb şi grîu sau secară. 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă  
 

Tabel 31. Structura suprafeţei cultivate în zona periurbană în 2003 

Localitati 
Grau si secara Porumb boabe Floarea soarelui 

Sfecla de 
zahar Cartofi Legume 

Ha   Ha   Ha   Ha   Ha   Ha   
ARICESTII 

RAHTIVANI 2020 30,1% 2659 39,6% 967 14,4% 0 0,0% 60 0,9% 62 0,9% 
BARCANESTI 871 26,6% 1211 37,0% 417 12,8% 0 0,0% 30 0,9% 170 5,2% 

BERCENI 533 24,8% 1301 60,6% 93 4,3% 0 0,0% 40 1,9% 50 2,3% 
BLEJOI 264 18,6% 623 44,0% 0 0,0% 0 0,0% 30 2,1% 45 3,2% 
BRAZI 899 29,1% 1212 39,3% 171 5,5% 0 0,0% 50 1,6% 55 1,8% 
BUCOV 230 11,5% 1101 55,1% 85 4,3% 0 0,0% 40 2,0% 58 2,9% 

PAULESTI 262 8,4% 1128 36,1% 561 17,9% 0 0,0% 42 1,3% 50 1,6% 
TARGSORU 

VECHI 1013 26,3% 1736 45,1% 523 13,6% 0 0,0% 40 1,0% 150 3,9% 

TOTAL 6092 29,2% 10971 52,0% 2817 13,5% 0 0,0% 332 1,6% 640 3,7% 
Sursa:date prelucrate după  INSSE 
 

Culturile dominante sunt porumbul 52%, grâu şi secară 29%, şi floarea-soarelui 13% 
din totalul suprafeţei arabile.  
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Grafic 24. Structura suprafeţei cultivate în zona periurbană – 2003 

 
Sursa:date prelucrate după  INSSE 

 
 

Legumicultura, pe tipuri de culturi, se practică în 20037 cu precădere în următoarele 
localităţi: 

- cultura de câmp la: Târgşoru Vechi, Blejoi, Bucov 
- cultura de seră de tip industrial: serele Bărcăneşti (în prezent desfiinţate) 
 

 
Grafic 25. Structura producţiei totale la principalele culturi (tone) în zona periurbană  

în 2003 

 
Sursa:date prelucrate după  INSSE 
 

Cea mai mare producţie de culturi se înregistrează în comuna Ariceştii Rahtivani, urmată 
de  Târgşoru Vechi. 

                                                 
7 Cele mai recente date statistice furnizate de Institutul  Naţional  de Statistică 
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În zona studiată cea mai mare cantitate a producţiei este pentru cultura de porumb boabe 
(55,8%), urmată de cea de legume (18,1%) şi respectiv grâu şi secară (11,9%). Cantitatea de 
productie de floarea soarelui şi cartofi are aceeaşi pondere de 7% din totalul producţiei. 
Producţia de legume este înregistrată în toate cele 9 unităţi administrativ teritoriale, cantitatea cea 
mai mare fiind în comunele Bărcăneşti şi Târgşoru Vechi (la nivelul anului 2003).   
                      
5.1.4. SECTORUL ZOOTEHNIC 

Conform datelor din „Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti-Prahova”, 
sectorul zootehnic este reprezentat în special în comuna Brazi, unde există complexe de creştere 
şi îngrăşare a porcilor. 

Datele statistice arată că în toate unităţile administrativ teritoriale ale zonei studiate se 
înregistrează efective de animale, cel mai mare număr fiind înregistrat de efectivul de păsări 
(96%), celelalte efective de animale – bovine, porcine, ovine – constituind 1%, 3% şi respectiv 
1%. 

Cele mai multe capete de păsări sunt în comunele Bucov şi Blejoi, cu 42% şi 39% din 
numărul total de efective de păsări. Pe totalul zonei numărul capetelor de păsări a crescut de 
circa trei ori din 1998 până în 2003. 

În aceeaşi perioadă însă numărul de bovine, porcine şi ovine a scăzut cu 5%, 56% şi 
respectiv 20%. Distribuţia capetelor de bovine pe întreg teritoriul studiat este echilibrată, totuşi 
cel mai mare număr fiind înregistrat în Ariceştii Rahtivani (19%) şi Târgşoru Vechi (17%), 
urmate de comunele Berceni cu 14% şi Brazi cu 13%. 

Efectivele de porcine, ca număr, în teritoriul studiat sunt pe locul doi după cel de păsări,  cu 
cel mai mare număr de animale în comuna Târgşoru Vechi (44%), restul efectivelor de porcine 
fiind distribuite în teritoriu cu o concentraţie de peste 10% în localităţile  Ariceştii Rahtivani 
(22%), Berceni (11%) şi Ploieşti (10%). 
 

CONCLUZII 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

- Pentru municipiul Ploieşti activitatea primară nu este specifică 

REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 

- Considerând ca fiind reprezentative concentraţiile efectivelor de animale de peste 10%, 
constatăm că ramura avicolă poate fi caracteristică zonei Blejoi şi Bucov, creşterea bovinelor 
fiind caracteristică comunelor Brazi, Bărcăneşti, Berceni, creşterea ovinelor se practică în 
zona ccomunelor Păuleşti, Ariceştii Rahtivani, Târgşoru Vechi, iar creşterea porcinelor este 
specifică aşezărilor de pe axa Berceni, Ploieşti, Târgşoru Vechi, Ariceştii Rahtivani.  

-   Lucrările de îmbunătăţiri funciare, executate în marea lor majoritate înainte de 1990, 
necesită măsuri de reabilitare şi modernizare. 

- La nivelul sectorului agricol din zona periurbană nu există un sistem integrat de 
valorificare a acestor produse, fiind necesară implementarea unui program integrat pentru 
acest sector care să îmbunătăţească relaţia producător – utilizator final. 

- Se remarcă prezenţa activităţilor specifice sectorului zootehnic  care trebuie încurajat 
şi în unele cazuri revitalizat. 
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5.2.        SECTORUL DE ACTIVITATE  SECUNDAR  
 

5.2.1. INDUSTRIE  

Municipiul Ploieşti împreună cu comunele din zona sa periurbană fac parte din structura 
aşezărilor cu profil dominant industrial, fiind caracterizate printr-un grad ridicat de populare şi 
dezvoltare urbană. 

Profilul industrial petrolier este definitoriu pentru întreaga evoluţie a municipiului 
Ploieşti şi zonei sale periurbane, prima rafinărie fiind realizată în a doua jumătate a secolului 
XIX, respectiv în 1856-1857. Unităţile industriale petroliere au avut de suferit în timpul celor 
două războaie mondiale, fiind reconstruite şi modernizate de-a lungul timpului. 

Cel mai vechi amplasament ocupat de industria petrolieră este la bariera Râfov, „între 
gârle”, în mahalaua Sf. Dumitru unde s-a construit prima rafinărie din lume. Curând, ea a fost 
urmată de altele, mai întâi tot în Ploiești, apoi în județul Prahova și în restul țării.  La sfârșitul 
aceluiași an, austriacul Ed. Madasch a înființat a doua rafinărie, la bariera Rudului, în 1860 
Gheorghe Sfetescu pe cea de-a treia, în mahalaua Sfântul Sava, iar în 1862 și 1865 au apărut alte 
noi rafinării, la Ploieștiori. 

Până în jurul anului 1900, rafinăriile au rămas relativ mici, abia în primii ani ai secolului 
trecut societățile cu capital românesc sau străin reușind să instaleze mari rafinării (prima fiind 
„Orion”) - acestea pentru o vreme coexistând cu cele ale localnicilor și apoi le-au înghițit treptat, 
constituindu-se adevărate platforme industriale.  

 
CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 

 
În momentul de faţă, principalele activităţi industriale şi de producţie din municipiul 

Ploieşti sunt concentrate în zonele limitrofe cartierelor de locuinţe, pe următoarele platfome 
industriale: 

 
1. PLATFOMA INDUSTRIAL Ă NORD (CE CUPRINDE ŞI RAFINĂRIA VEGA) 

 
• Societăţi care funcţionează: 

- Cea mai mare pondere o are rafinăria deţinută de Rompetrol, care funcţionează în 
continuare, şi este în proces de dezvoltare şi modernizare. 

- 24 Ianuarie – producţie utilaje pentru industria metalurgică şi energetic, alte utilaje şi 
structuri metalice; 

- Atlas Gip – prestatoare de servicii petroliere specializată mai ales în activități de carotare, 
perforare, precum și servicii geologice și de foraj direcțional 

- Inspet Ploieşti - Construcţii şi montaj de instalaţii petroliere 
- Remat SA - recuperarea materialelor reciclabile, colectarea, valorificarea şi 

comercializarea deşeurilor feroase şi neferoase 
- Mecca Plast – service auto 
- Artsani – comercializare material de construcţii 
- Cramele Halewood – industria alimentară – vinificaţie 
- Flacăra - producţie de articole de menaj şi gospodărie 
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• Societăţi care nu mai funcţionează: 
- Ceres SA – în funcţiune; cerere de dizolvare cf. art.237 din Legea nr. 31/1990 trimisă la 

tribunal spre solutionare – producţie şi comercializare cereale şi material săditor 
- Ciprom SA – în faliment - construcţii montaj şi instalaţii în domeniul industriei 

extractive, transportului şi prelucrării petrolului, gazelor şi altor fluide asociate, 
construcţii de reţele pentru utilităţi publice 

- Progresul SA – faliment – radiată în 2010 
 

Zona nu şi-a schimbat radical profilul, dar există totuşi o reorientare a specificului de la 
cel industrial mare (producţie, construcţii de utilaje şi maşini, servicii aferente) către industria 
mică şi mijlocie şi presţări servicii către populaţie sau comerţ. Incintele altădată deţinute de o 
singură companie de stat, s-au fărâmiţat odată cu procesul de privatizare şi apoi de vânzări 
successive. Prin urmare şi specificul destul de unitar înainte, al firmelor care mai funcţionează 
în această zonă, s-a diversificat. Diversificarea este datorată şi tendinţelor economice.  De 
remarcat faptul că datorită transformărilor economice din ultimii 2-3 ani, majoritatea 
societăţilor comerciale şi-au restrains activitatea şi este posibil, dacă trendul de declin 
economic se prelungeşte ca o parte din firmele mici şi mijlocii să nu mai funcţioneze. 

 
2. ZONA INDUSTRIAL Ă EST – PLATFORMA TELEAJEN 

 
• Societăţi importante care funcţionează: 

- Cea mai mare pondere o are rafinăria deţinută de Petrotel - Lukoil, care funcţionează în 
continuare, şi este în proces de dezvoltare şi modernizare, conform declaraţiilor oficiale. 

- General Prodcom Impex SRL - producţia şi comercializarea, materialelor termoizolatoare din vată minerală; 
- Remat Holding SA – recuperarea materialelor reciclabile, colectarea, valorificarea şi 

comercializarea deşeurilor feroase şi neferoase 
- Agrocom  Legume Fructe SA– industria alimentară (fructe şi legume) 
- Dacia SA – servicii mentenanţă auto 
- Bega Ermat SA – fostă Ermat SA desprinsă în 1991 din Ubemar SA (care a dat faliment), 

preluată în 2000 de grupul Bega Ermat – construcţii şi reparaţii utilaje şi instalaţii petro-
chimice, construcţii edilitare 

- Bucegi SA – comerţ cu băuturi şi ţigări 
- Comat SA – comerţ şi prestări servicii birotică şi papetărie 
- Petros SA – servicii petroliere – preluată de Rompetrol 

 
• Societăţi care nu mai funcţionează: 

- Dorobanţul SA - în faliment – industrie uşoară – producţie ţesături de lână 
- Feroemail SA – falimentată şi radiată de la Registrul Comerţului în 2007 – turnătorie 

(producţie piese oţel turnat) 
- Petrotrans – în faliment – transport produse petroliere 
- Uztel SA– în insolvenţă – producţie instalaţii şi utilaje pentru industria petrolieră şi 

petrochimică 
- Betacim – în faliment – producţie betoane, mortare 
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- Comet SA – construcţii civile şi industrial şi transport marfă – radiată de la Registrul 
Comerţului Prahova; şi-a mutat sediul în alt judeţ. Momentan îşi închiriază utilajele sau le 
vinde. 

- Ubemar SA– radiată de la Registrul Comerţului – producţie utilaje şi piese de schimb 
pentru industria grea 
 

Nici această zonă nu şi-a schimbat radical profilul datorită ponderii mari pe o are 
rafinăria în acesta, existând aceeaşi reorientare a specificului celorlalte incinte, din vecinătate, 
de la cel industrial mare (producţie, construcţii de utilaje şi maşini, servicii aferente) către 
industria mică şi mijlocie şi presţări servicii către populaţie sau comerţ. Totuşi fărâmiţarea 
incintelor este mai puţin pregnantă decât în zona industrială de Nord.  

 
3. ZONA INDUSTRIAL Ă PLOIEŞTI SUD – CE CUPRINDE ŞI RAFINĂRIA ASTRA 

 
• Societăţi care funcţionează: 

- Inspet Ploieşti - construcţii şi montaj de instalaţii petroliere şi gaze naturale 
- Conpet SA – transport produse petroliere 
- UZUC SA – producţie echipamente pentru industria chimicã, petrochimicã şi energeticã  
- Timken - unul dintre principalii producători mondiali de rulmenţi antifricţiune şi de 

produse şi servicii conexe, precum şi de oţel aliat şi componente  
- Upetrom 1 Mai SA – producţie şi reparaţii utilaje şi instalaţii petroliere şi petrochimice. 

Din 2000 devine companie privată, iar din 2010 intră în proces de restructurare 
- Foradex SA – construcţii, foraje şi amenajări pentru alimentare cu apă 
- UMERVA SA – producţie şi reparaţii material rulant şi feroviar (radiată din Prahova, dar 

funcţionează şi are sediul la Bucureşti) 
- Petrostar SA – proiectare, construcţii şi montaj utilaj petrolier 
- Comat SA – comerţ şi prestări servicii birotică şi papetărie 
- Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare Utilaj Petrolier IPCUP – proiectare şi 

cercetare instalaţii şi utilaje petroliere 
- Aprodem SA - depozitare, desfacere produse chimice, produse petroliere, metalurgie, 

piese de schimb, materiale de construcţie 
- Trustul de Montaj Utilaj Chimic Bucureşti TMUCB SA 
- ICIM SA – construcţii civile şi industriale, preluată în 2000 de grupul Urban  

 
• Societăţi care nu mai funcţionează: 

- Astra Română – în luna octombrie 2004, a sistat producția şi a intrat în conservare și 
restructurare economico-financiară. 

- Geobaz SA – în faliment – comerţ en-gros cu produse industrial 
 

Având în vedere că acum 10 ani partea din Rafinăria Astra (fostă Columbia) era deja 
lăsată în paragină, iar prin PUG 1999 se propunea reconversia funcţională pentru un cartier de 
locuinţe, instituţii şi servicii, spaţii verzi, se trasau străzi, etc. în prezent situaţia este şi mai 
gravă. Pe lângă faptul că nici una din propunerile din PUG nu s-a realizat şi construcţiile au 
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devenit nişte ruine, există porţiuni pe care se aruncă haotic deşeuri menajere. În plus prin 
intrarea în conservare a rafinăriei Astra (incinta mare amplasată la sud de calea ferată 
Bucureşti - Ploieşti – Buzău) zona care se destructurează şi este în declin se măreşte. 

Restul zonei nu şi-a schimbat profilul, majoritatea societăţilor comerciale care 
funcţionau în zonă şi în 2000 există şi funcţionează şi astăzi. Chiar dacă printre firmele existente 
au apărut şi altele mai noi, acestea sunt de mică anvergură şi fărâmiţarea incintelor este mai 
puţin pregnantă decât în zona industrială de Nord.  

 
4. ZONA INDUSTRIAL Ă VEST - PLATFOMA CRÂNG 

 
•  Societăţi importante care funcţionează: 

- Grupul Unilever – producţie bunuri de larg consum 
- Comcereal SA – depozitare cereale 
- British American Tabacco (BAT) – producţie ţigarete 
- Lafarge SA – producător materiale de construcţii (betoane şi agregate de balastieră) care 

a preluat fosta Compref SA 
- ICERP SA – Cercetare pentru industria petrochimică, reorganizată în 2006 
- Cablul Românesc SA – producţie cabluri şi sărmă 
- Metchim SA – comerţ en-gros şi en-detail metalo-chimice 
- Grupul Aquila – construcţii, distribuţie/transport, logistică/depozitare 
- Medimfarm SA – depozitare şi distribuţie medicamente 
- Xenia SA – construcţii civile şi industriale 
- Cargus – curierat rapid 
- Tromet SCA – producţie şi comerţ cu produse/construcţii metalice; service auto 
- Montin SA – montaj instalaţii în construcţii (gaze şi aducţiuni de apă) 
- Electromontaj SA – construcţii/montaj – are sediul mutat la Bucureşti 

 
• Societăţi care nu mai funcţionează: 

- INCAF SA – industria alimentară a cărnii - depozitare. A solicitat divizarea. 
- Prola SA – lichidată – industria alimentară (industrializarea şi comercializarea laptelui) 
- Extrapan SA – insolvenţă – industria alimentară (morărit şi panificaţie) 

 

Zonă industrială în care majoritatea societăţilor comerciale care funcţionau acum 10 ani 
mai funcţionează încă. O mică parte din societăţile vechi au fost preluate de firme mari dar 
profilul activităţii nu s-a schimbat substanţial. Exemplu Conpref SA (producător de materiale 
prefabricate din beton pentru construcţii) care a fost preluată de Lafarge Romcim care la rândul 
ei este producătoare de materiale de construcţii (betoane). Există foste incinte mari în care 
deţinătorii au închiriat construcţiile/terenurile la diverse firme cu activităţi preponderant 
destinate depozitării şi comerţului cu materiale de construcţii sau prestărilor de servicii în 
domeniul construcţiilor civile sau industriale. Pe str. Laboratorului şi Poligonului sunt 
funcţionează peste 100 de asemenea societăţi comerciale.  
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În acelaşi timp, există incinte părăsite, fără sau cu construcţii în paragină. Profilul 
industrial de producţie este păstrat doar de Unilever, Lafarge şi BAT, iar dincolo de str. G. G. 
Cantacuzino de Coca Cola şi Interbrew – producţia de băuturi. 

În cazul fostei incinte a Prola SA, aceasta şi-a schimbat radical destinaţia devenind 
amplasamentul supermarketului Kaufland şi al unui ansamblu rezidenţial în două construcţii 
inalte, la intersecţia şos. Vestului cu str. G. G. Cantacuzino. 

Constituie un dezavantaj faptul că fărâmiţarea profilului, dar şi a proprietăţilor este 
foarte mare. Avantajul zonei este că are suprafeţe de teren libere care pot fi valorificate. 

 
 
5. Noul Parc Industrial Ploieşti (în proprietatea Consiliului Judeţean Prahova) 

 
Parc industrial nou înfiinţat la începutul anului 2002 şi declarat ca atare în 2003 prin 

Ordinul nr. 538/25.09.2003 al Ministerului Administraţiei şi Internelor. Domeniul de activitate al 
societăţilor comerciale care funcţionează în parc este foarte variat. 

 
• Yazaki Romania SRL – producţie cablaje auto 
• TIAB – instalaţii electrice, încălzire, automatizări, aer condiţionat 

• Wim Bosman – logistic/depozitare 
• Piritex – producător şi distribuitor de mochetă 

• Kaufland Romania – centru logistic 
• Johnson Control Romania – furnizor huse pentru scaune automobile 

• Interio Investment Europe – producţie mobilier 
• A&A Medical – producţie medicamente 
• Baumix – producţie linii tehnologice pentru material de construcţie 

• Calsonic Cansei – producţie piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare auto 
• Transport Auto Ploieşti 1 – transport auto 

• Biroul Vamal Ploieşti 
• IR Colours Prod – producţie şi distribuţie de vopsele şi grunduri lavabile 
• Electrica SA. Cameron Co, Scudo Serv, Registrul Auto Român, Mecca Plast, Paulus şi 

mulţi alţii. 

Profilul industrial al muncipiului Ploie şti  este definit de prezenţa unor unităţi industriale 
mari, precum: 

- Industria prelucr ării petrolului – rafin ăriile: PETROBRAZI component ă a grupului 
PETROM-OMV, PETROTEL – LUKOIL, ROMPETROL VEGA. 
 
Rafinăria Petrotel-Lukoil reprezintă o tradiţie de peste 100 de ani în prelucrarea ţiţeiului, 

timp în care a cunoscut mai multe etape de dezvoltare, extindere de capacitate şi diversificare de 
produse. Dupa preluarea pachetului majoritar de acţiuni în anul 1998 de către Compania Lukoil, 
s-a desfaşurat şi se derulează în continuare un amplu program de modernizare a întreprinderii în 
scopul transformării ei într-o rafinărie eficientă şi performantă.  
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Programul vizează, cu prioritate, obţinerea de produse petroliere în conformitate cu 
standardele europene, reducerea consumurilor specifice, diminuarea pierderilor, îmbunătaţirea 
situaţiei ecologice, creşterea gradului de sigurantă în exploatarea instalaţiilor.  

        Modernizările efectuate în instalaţiile tehnologice au permis obţinerea carburanţilor - 
benzine şi motorine conform cerinţelor de calitate impuse de Uniunea Europeana ceea ce 
conduce implicit şi la reducerea poluanţilor în mediu. 

Valoarea totală a investiţiilor realizate în perioada 2003-2009 depăşeşte cifra de 350 
milioane dolari, iar pentru perioada 2010-2012 este prevazută realizarea unor investiţii de circa 
70 miloane dolari. 

 
Rafinăria Vega Ploieşti a devenit membră a grupului Rompetrol dupa achiziţionarea, în 

1999, a pachetului majoritar de acţiuni deţinut de stat. 
Rafinăria Vega face parte din istoria industriei petroliere din România şi este un reper al 

progresului de peste 100 de ani.   
Vega, cu o capacitate instalată de prelucrare de 500.000 de tone de ţiţei pe an, este 

specializată în prelucrarea de materii prime alternative (naphtha, rafinat de RC, fracţie C5-C6, 
alte fracţii petroliere şi păcură) şi în producţia de solvenţi ecologici, bitum cu destinaţie specială, 
carburanţi ecologici pentru încălzire şi alte produse specializate. 

Rafinăria dispune atât de instalaţii pentru distilarea atmosferică şi în vid a ţiţeiului, cât şi de 
instalaţii de prelucrare a materiilor prime alternative,  caracterul său atipic îi conferă o poziţie 
importantă în preferinţele clienţilor interesaţi de produse speciale.   

 
- Industria de maşini şi echipamente: SC UPETROM 1 MAI SA, SC UZUC, SC 

TIMKEN SA. 
 

Societatea UPETROM 1 MAI SA, este cel mai important producător de echipamente 
pentru industria extractivă petrolieră din România. Produsele fabricate la Ploieşti sunt importate 
de circa 30 de ţări din lume.  

Situaţia economică actuală la nivel mondial a afectat şi activitatea societăţii din Ploieşti, 
căreia i s-a redus cifra de comenzi cu aproximativ 85% la nivel naţional şi 20 % la nivel 
internaţional, fiind nevoită în 2009 să trimită în şomaj tehnic circa 800 de angajaţi din cei 2200, 
iar pînă la sfărşitul anului 2010, ca efect al reducerii numărului de comenzi, să disponibilizeze 
aproximativ 600 de angajaţi. 

 
UZUC PLOIESTI8 a fost înfiintatã în anul 1904, având ca obiect de activitate fabricarea 

de armament si repararea de vagoane pentru calea feratã. 
Începând cu anul 1953, uzina şi-a reorientat activitatea către repararea de motoare Diesel, 

cisterne de transport pe calea ferată a lichidelor periculoase şi de asemenea repararea instalaţiilor 
de foraj petrolier şi prospecţiuni geologice. 

În anul 1959 - uzina se reprofilează pe execuţia de vase sub presiune pentru industria 
chimică, petrochimică, energetică, metalurgică, ş.a.m.d şi se începe construcţia unor noi sectoare: 
Secţia Cazangerie Grea, finalizată în anul 1961 şi Secţia Forjă Mecanică finalizată în anul 1966. 

Din anul 1962, societatea începe să fie cunoscută sub denumirea de UZINA DE UTILAJ 
CHIMIC ŞI PETROLIER - Ploieşti. 

În perioada anilor '70, UZUC a asimilat echipamente pentru execuţia de utilaje destinate 
instalaţiei pilot de Apă Grea; a livrat la IRNE Piteşti (în prezent RENEL - I.C.N. Piteşti) 
echipamente auxiliare pentru reactorul de cercetări nucleare. De asemenea, UZUC a fost 

                                                 
8 http://www.uzuc.ro 
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principalul furnizor pentru industria chimică şi petrolieră, producând utilaje cum ar fi stripere şi 
scrubere pentru instalaţii de uree (sub licenţă STAMICARBON), schimbătoare de căldură pentru 
instalaţii de amoniac (sub licienţă KELLOG), utilaje de înaltă şi joasă presiune pentru instalaţii 
de etilenă si polietilenă. 

După 1980, UZUC a început fabricaţia de echipamente nucleare pentru C.N.E. 
Cernavodă. 

Societatea Comercială UZUC S.A. s-a constituit în anul 1990. 
Începând cu luna februarie 2002, societatea UZUC S.A. Ploieşti a intrat în categoria 

societăţilor private, pachetul majoritar fiind preluat de S.C A1 IMPEX S.R.L. CLUJ-NAPOCA, 
societate ce face parte din grupul de firme SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE 
(CONTACTOARE BUZĂU, SINTEROM CLUJ-NAPOCA, CHIMCOMPLEX BORZEŞTI, 
SOMEŞ DEJ, IASITEX, NOVATEXTILE PITESTI, CAROMET CARANSEBES, INAV 
BUCURESTI). 

SC UZUC SA este în prezent unul din principalii producători români de echipamente 
pentru industria chimică, petrochimică şi energetică, cum ar fi: schimbătoare de căldură, vase, 
coloane ş.a.m.d. 

În cadrul societăţii s-a implementat şi dezvoltat un sistem de asigurare a calităţii care 
creează condiţiile necesare pentru realizarea produselor în strictă conformitate cu cerinţele 
clienţilor săi, interni şi externi şi cu prevederile din standardele aplicabile. 

 
Societatea TIMKEN SA este producătoare de rulmenţi cu aplicaţii diverse. 
 

- Industria alimentar ă de băuturi şi tutun: SC APOLO INDUSTRIA CĂRNII, SC COCA 
COLA, CRAMELE PRAHOVA HALEWOOD, INTERBREW EFES BREWERY, LA 
FESTA INTERNAŢIONAL ROMÂNIA, BRITISH AMERICAN TOBACCO 

 
CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă  

 
Parcurile industriale sunt caracteristice şi zonei periurbane municipiului Ploieşti. 

Parcurile industriale sunt constituite în baza ordinelor ministrului administraţiei şi 
internelor şi sunt amplasate în următoarele locaţii: 

• SC "Brazi Industrial Parc" - S.A., titlu de parc industrial acordat prin Ordinul nr. 1307 
din 15 mai 2006. Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are urmatoarele 
caracteristici:  
a)  este amplasat în localitatea Brazi, satul Negoieşti, judeţul Prahova, pe fostul 

amplasament al Societatii Comerciale "Termoelectrica Ploiesti" - S.A.;  
      b)  are urmatoarele vecinătăţi: la nord, SC "Energoconstructia" - S.A., Regia Autonoma 

"Apele Române", SC "Petro-Brazi" - S.A. şi teren agricol în proprietate privată; la 
sud, SC "Petro-Brazi" - S.A.; la est, SC "Petro-Brazi" - S.A. şi teren agricol în 
proprietate privată; la vest, SC "Petro-Brazi" - S.A. şi DJ 104P;  

    c) are o suprafaţă de 46,114 ha;  
    d) se află în proprietatea societăţii -administrator.  
 

• SC  "WDP Development Ro" - S.R.L, titlu de parc industrial acordat prin Ordinul nr. 
316 din 22 decembrie 2009. Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are 
urmatoarele caracteristici:  
a)    este amplasat în intravilanul comunei Ariceştii Rahtivani, judetul Prahova;  
b)    are o suprafaţă de 25 ha.  
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• SC "Allianso Business Park", titlu de parc industrial acordat prin Ordinul nr. 294 din 3 
decembrie 2009. Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are urmatoarele 
caracteristici:  
a)   este amplasat în intravilanul comunei Ariceştii Rahtivani, judetul Prahova;  
b)   are o suprafaţă de 219 ha.  
 

 

CONCLUZII 
- Profilul industrial al zonei este definit de existenţa marilor platforme industriale 
concentrate în jurul municipiului Ploieşti: Brazi – 450 ha, Teleajen – 330 ha, Sud – 280 ha, 
Crâng – 152 ha, Nord -93 ha, Păuleşti – 23 ha, Bucov – 98,40 ha etc. 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

Structura industrială din municipiul Ploieşti cuprinde: 

- Industria prelucrării petrolului  
- Industria de maşini şi echipamente 
- Industria alimentară de băuturi şi tutun 

Referitor la platformele industriale din municipiul Ploieşti menţionăm încă o dată 
reorientarea specificului economic de la cel industrial mare  către industria mică şi mijlocie şi 
prestări servicii către populaţie sau comerţ.  

Prin urmare recomandăm ca la nivelul noilor reglementări aferente viitorului Plan 
Urbanistic General să se prevadă pentru aceste zone o mixitate funcţională orientată către 
activităţi de producţie mică şi mijlocie, servicii şi comerţ en-gros. 

De asemenea recomandăm diferenţierea din punct de vedere funcţional-urbanistic a 
zonelor cu activităţi industriale din domeniul petrolier de celelalte zone de activităţi.  

REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 

Structura industrială din zona periurbană cuprinde: 

- Industria extractivă prin exploatarea hidrocarburilor în comuna Ariceştii Rahtivani 

- Industria energiei electrice, termice, gazelor şi apei cu unităţi de producere a energiei 
electrice şi termice în comuna Brazi 

- Industria prelucrătoare specializată în care predomină o ramură prezentă în Berceni, 
Blejoi, Brazi, Bucov, Păuleşti 

Prin înfiintarea noilor parcuri industriale în comunele zonei periurbane se revitalizează / 
dezvoltă sectorul activităţilor industriale şi în mediul rural. Acestea pot reprezenta o 
alternativă pentru sectorul activităţilor industrial în vederea relocării acestora din zona 
urbană, în cazul de faţă municipiul Ploieşti. Unul din punctele tari ale acestor noi zone de 
activităţi industriale este amplasarea la o distanţă relativ mare de zonele de locuit cu 
posibilitatea instituirii unor zone de protecţie faţă de zonele protejate din perspectiva legislaţiei 
de mediu.   
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5.2.2. CONSTRUCŢII 

 

Construcţiile cu circa 14 % din totalul numărului de societăţi înregistrate cu sediul 
principal în muncipiul Ploieşti sau societăţi ce au punct de lucru deschis declarat în municipiului 
Ploieşti, până la sfărşitul anului 2008 au cunoscut o creştere a activităţii, generată de creşterea 
investiţiilor destinate construcţiilor de locuinţe, echipării localităţilor cu reţele de alimentare cu 
apă, canalizare şi gaze naturale, pentru reabilitarea reţelei de drumuri şi căi ferate şi 
restructurarea unor capacităţi industriale.  

În prezent domeniul construcţiilor este mai puţin activ, concentrîndu-se către finalizarea 
lucrărilor începute sau către construcţii edilitare. 

 

5.3  SECTORUL DE ACTIVITATE  TERŢIAR  
 

În perioada de tranziţie la economia de piaţă au apărut în sfera serviciilor noi domenii de 
activitate şi s-au dezvoltat unele care la început au avut o importanţă mai redusă: tranzacţiile 
imobiliare, activităţi juridice, de contabilitate şi expertiză contabilă, studiile de piaţă şi 
consultanţă pentru afaceri şi management, publicitate, jocuri de noroc, activităţi de intermediere 
de comerţ cu ridicata. La acestea se adaugă dezvoltarea reţelelor de prestări de servicii pentru 
populaţie, a agenţiilor de turism, posturi private de radio şi TV etc.  

În ultimul timp au început să se dezvolte foarte multe activităţi specifice domeniului 
informatic (programe informatice, prelucrarea datelor, intermedierea echipamentelor de calcul 
etc.). Sectorul de comunicaţii şi tehnologia informaţiei se situează printre cele mai dinamice din 
punct de vedere al volumului de investiţii, după activităţile financiar-bancare şi de asigurare. 
Aceste activităţi s-au dezvoltat cu precădere în municipiul Ploieşti.  
 
 
5.3.1. INFRASTRUCTURA  FINANCIAR  BANCAR Ă 

 
Pentru susţinerea activităţilor şi asigurării climatului favorabil dezvoltării economice 

corespunzătoare s-au dezvoltat structuri instituţionale specifice sectorului financiar-bancar şi de 
asigurări.  

În zona studiată sistemul bancar are în componenţa sa mari bănci private internaţionale ce 
dispun de o reţea vastă de sucursale şi filial, de birouri de reprezentare, bănci asociate, bănci 
corespondente care reprezintă suportul fundamental pentru funcţionarea Sistemului Bancar 
Internaţional. 

Atât pe pieţele externe ca şi pe pieţele interne, băncile şi Intermediarii Financiari Specializaţi 
derulează multiple activităţi, ca de pildă: 

- investiţii de portofoliu; 
- participarea la bursele de valori mobiliare; 
- operaţii cu devize pe pieţele de schimb; 
- participarea la emiterea şi plasarea de titluri; 
- alte activităţi şi preocupări specifice. 
 

Principalele unităţi bancare din municipiul Ploieşti cu sucursalele / agenţiile şi bancomatele 
acestora sunt enumerate în tabelul de mai jos: 



     ALTRIX SERVICE SRL 
Tel: 021-3201301/ 02/ 03  Adresa: CLUJ-NAPOCA, str. Motilor nr.89 
   

 

55 
 

 

 

Asociat sistemului bancar sau independent de acesta în municipiul Ploieşti îşi desfăşoară 
activitatea societăţi de asigurări precum ALICO, ALLIANZ ŢIRIAC, BRD ASIGURĂRI DE 
VIAŢĂ, BCR ASIGURĂRI, CARPATICA ASIG, GROUPAMA ASIGURĂRI etc.  

 Pe lângă activităţile de intermedieri financiare şi asigurări care reprezintă circa 5% din 
totalul societăţilor active din municipiul Ploieşti, cu 10% se prezintă activităţile asociate 
tranzacţiilor imobiliare. Printre societăţile ce prestează servicii legate de tranzacţii imobiliare 
putem menţiona SC IMOBILIAR NETWORK 2002 SA.  
 
 
 
 
 
 

DENUMIRE BANC Ă 
NUMĂR 

SUCURSALE 
/ AGENTII 

NUMĂR 
ATM 

ALPHA BANK ROMÂNIA 3 -   
ATE Bank România   1 -  
BANC POST SA 5 13 
Banca Comercială CARPATICA SA 1 2 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA 13 4 
BANCA COMERCIALĂ SANPOLO IMI 
BANL ROMÂNIA SA  

2 - 

BANCA MILLENIUM SA 3 - 
Banca Românească SA Membră a Grupului 
National Bank of Greece 

4 - 

Banca Transilvania SA 11 16 
BANK LEUMI ROMÂNIA SA 1 - 
Bank of Cyprus Public Company Limited 
Nicosia Sucursala Română 

1 - 

BRD Group Societe Generale  17 25 
CEK BANK 5 5 
Credit Europe Bank (România) SA 1 - 
Marfin Bank România SA 1 1 
Emporiki Bank România SA 1 1 
Garanti Bank RInternaţional NV 1 1 
ING Bank N.V., Amsterdam 6 6 
LIBRA BANK SA 1 - 
MKB ROMEXTERRA  Bank SA 1 1 
OTP BANK ROMÂNIA SA 3 3 
PIRAEUS BANK RAMÂNIA SA 5 5 
ProCredit Bank 1 1 
RAIFFEISEN BANK SA 12 18 
RBS ROMÂNIA 2 2 
ROMANIAN INTERNATIONAL BANK SA 2 2 
UniCredit Tiriac Bank SA 8 13 
VOLKSBANK ROMÂNIA SA 5 - 
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CONCLUZII 
 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

În baza datelor prezentate mai sus, se constată că în municipiul Ploieşti îşi desfăşoară 
activitatea circa 29 de mari societăţi bancare din cele aproximativ 40 societăţi bancare 
reprezentative de pe teritoriul României.  

Cel mai bine reprezentate în teritoriu prin sucursale, agenţii şi bancomate sunt 
societăţile bancare – BRD, BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank şi Unicredit Ţiriac 
Bank cu peste 10 sucursale, agenţii şi bancomate. Acestea sunt urmate de societăţile bancare 
cu peste 5 sucursale, agenţii şi bancomate – CEC BANK, ING Bank, PIRAEUS BANK. 

Cea mai mare parte a unităţilor bancare sunt concentrate în zona centrală a 
municipiului Ploieşti, în continuarea acesteea pe bulevardul Republicii şi în cartierele de 
locuinţe collective. 

Dezavantajate din punct de vedere a infrastructurii serviciilor bancare sunt cartierele 
de locuinte individuale, care în cea mai mare parte au la o distant de circa 1,5 km cea mai 
apropiată unitate bancară sau oficiu poştal.  

Cracteristic distribuţiei spaţiale a unităţilor bancare este gruparea acestora, generând 
mici poli de servicii financiar bancare – aspect ce răspunde cerinţelor şi nevoilor societăţii 
care datorită modului de viată actual preferă ca serviciile în general  şi nu doar cele financiar 
bancare să fie  grupate şi cît mai aproape de unitatea de locuit sau locul de muncă. 

În prezent începe să se aprecieze utilitatea unităţilor ATM, acesta ajutând la 
diminuarea timpului alocat pentru efectuarea operaţiunilor finaciar bancare ( încasarea 
salariului, efectuarea de plăţi către furnizorii de utilităţi etc.). 

 
REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 

Zona periurbană a municipiului Ploieşti nu are dezvoltată o infrastructură bancară, 
doar în comuna Bucov existând o agenţie a RAIFFEISENN BANK SA.  

Remarcăm solicitarea deschiderii unei agenţii bancare în comuna Brazi şi 
recomandăm în acelaşi timp să se încurajeze dezvoltarea retelei de unităţi ATM  a 
principalelor unităţi bancare din municipiul Ploieşti şi în centrele comunelor din zona 
periurbană. Acestă recomandare este susţinută în principal de fenomenul activ al 
navetismului forţei de muncă pe direcţia zona periurbană – municipiul Ploieşti şi anume 
pentru a veni în ajutorul populaţiei în relaţia acestora cu activitatea financiar bancară.  

 

5.3.2. INFRASTRUCTURA TURISTIC Ă 
 
Un alt sector de activitate analizat prin prezentul studiu îl reprezintă analiza fenomenului 

turistic în Municipiul Ploieşti şi comunele din zona periurbană  prin clarificarea noţiunii de 
turism urban slab reprezentat în prezent dar cu potenţial, aceasta fiind realizată în contextul 
înţelegerii statutului şi a funcţiilor oraşului, demers ce presupune abordarea intercorelată atât a 
noţiunii de oraş cu semnificaţiile sale cât şi a conceptului de turism în spaţiul urban.  

În prezent, literatura de specialitate nu înregistrează o definiţie unanim acceptată pentru 
turismul urban, punctele de vedere diferite având totuşi unele elemente comune referitoare la 
cuprinderea noţiunii de turist şi excursionist, pe de o parte cât şi la delimitarea spaţiului urban, pe 
de altă parte. Astfel, se precizează că turismul urban se referă atât la circulaţia turiştilor în oraşe, 
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în afara reşedinţei principale, cu condiţia rămânerii pentru cel puţin o noapte la locul de 
destinaţie cât şi la deplasarea excursioniştilor pentru mai puţin de 24 de ore în spaţiul urban.  

Potrivit opiniei  specialiştilor9, turismul urban se desfăşoară în localităţi cu cel puţin 20000 
de locuitori, având drept caracteristică principală sejururile de scurtă durată, prin acestea 
înţelegându-se, potrivit definiţiei OMT, deplăsările de 1-3 înnoptări în afara reşedinţei.  

O altă abordare10 se referă şi la respectarea condiţiilor privind durata şi motivul călătoriei, 
în sfera turismului urban fiind acceptate şi deplasările de o zi, având în vedere distanţa de 
deplasare care, potrivit opiniei unor autori, ar trebui să fie de cel puţin 100 km. Totodată, 
turismul urban este prezentat drept câmp de interferenţă pentru mai multe tipuri majore de 
turism11. De-a lungul timpului, evoluţia turismului urban a fost influenţată de o serie de factori 
economici, sociali, demografici,  juridici şi tehnologici. Dintre aceştia, un rol deosebit în 
creşterea sejururilor de scurtă durată l-au avut evoluţia timpului liber pe baza diminuării timpului 
de muncă, urbanizării, creşterii duratei medii de viaţă, diversificării produselor turistice, creşterii 
mobilităţii persoanelor, dezvoltării tehnologiilor, a informaţiilor şi a transporturilor, sporirea 
atractivităţii spaţiilor urbane, creşterea interesului pentru obiective culturale, dezvoltarea 
relaţiilor sociale interne şi internaţionale, a turismului de afaceri12. Aceşti factori au contribuit la 
creşterea importanţei sejururilor de scurtă durată în spaţiul urban, amploare manifestată ca 
urmare a unor caracteristici definitorii pentru deplasările într-o altă localitate. Dintre acestea, pot 
fi enunţate: lipsa sezonalităţii , imprevizibilitatea, deplasările de scurtă durată pe cont propriu şi 
asociate unor evenimente: expoziţii de pictură, festivaluri, concerte, seri distractive, târguri 
profesionale, etc.  

În privinţa motivaţiilor de călătorie, ponderea cea mai mare o deţine turismul cultural şi 
agrementul urban, urmat de întâlniri cu familia şi prietenii, afaceri şi motive profesionale la care 
se mai adaugă vizitele gastronomice, cumpărăturile, participarea la evenimente, etc. Având în 
vedere aceste motivaţii, o analiză a comportamentului vizitatorilor în oraşe conduce la 
identificarea unor particularităţi ale cererii şi, pe această bază, la conturarea unor forme ale 
turismului urban, astfel13: turismul cultural (reprezentând acele călătorii care se referă la14: 
vizitarea obiectivelor patrimoniului istoric, vizitarea muzeelor, participarea la evenimente 
culturale, turism industrial şi tehnic).  

În prezent există nenumărate preocupări la scara europeană care demonstrează interesul 
manifestat faţă de fenomenul cultural la nivel naţional, regional şi mondial în direcţia elaborării 
unor noi politici culturale care să aibă în vedere lărgirea accesului la cultură, participarea activă a 
cetaţenilor, o mai bună recunoaştere a diversităţii culturale şi lingvistice, încurajarea creativităţii, 
găsirea unor soluţii de finanţare pe bază de parteneriat între sectorul public, privat şi societatea 
civilă, etc. 

Zona studiată este localizată în zona turistică Ploieşti-Gherghiţa, situată în sudul judeţului 
Prahova. 

 
CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 

 
Conform PATN – Secţiunea – Zone cu resurse turistice, municipiul Ploieşti este încadrat la 

criteriul UAT cu densitate mare a monumentelor. 

                                                 
9 Cazes, F. Potier, Le tourisme urbain, Que sais-je, Presses Universitaires de France, 1996, pag.10 
10 Minciu Rodica, Economia turismului, Editura Uranus, Bucuresti, 2000, pag.83 
11 Gheorghilas A., Turism urban şi turism cultural, Editura Credis, Bucuresti, 2004, p. 12 
12 http://geotourweb.com/index.htm 
13 G. Cazes, F. Potier, op.cit., pag.39 
14 Minciu Rodica, op. cit., pag. 85 
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Municipiul Ploieşti – vechi centru de schimb meşteşugăresc, deţine numeroase obiective 
culturale printre care enumerăm : Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie, Muzeul Judeţean de 
Artă, Palatul Culturii cu Muzeul de Ştiinţele Naturii, Muzeul Memorial I.L. Caragiale, Muzeul 
Hagi Prodan,  monumente istorice precum Halele Centrale, Biserica Domnească « Sf.Apostoli 
Petru şi Pavel », Biserica ortodoxă Sf. Nicolae Vechi etc. 

 
Tabel 31. Infrastructura de cazare a municipiului Ploieşti cuprinde urm ătoarele tipuri de 

unităţi de cazare: 
PLOIE ŞTI 
Hotel Central Ploiesti 
Hotel Central 3-4* 

Bd. Republicii nr. 1 
166 de camere 

309 locuri 

Hotel Prahova Plazza Ploiesti  4* str. C. D. Gherea nr. 11 
139 de camere 
250 de locuri 

Hotel Turist Ploiesti 2* str. Tache Ionescu nr. 6 
36 de camere 
76 de locuri 

Hotel Nord Ploiesti 2* Sos. Vestului nr. 31 
81 de camere 

142 locuri 
Hotel Phoenix Ploieşti 2* Str. Făt Frumos nr.15 - 
Hotel Angelo Doro 3* Str. Maramureş nr.4 18 camere 
Hotel Acapulco Ploiesti 3* 
 

str. Bobâlna nr. 1 
18 camere 

33 de locuri 

Hotel Best Ploiesti 4* Bd. Republicii nr. 154 
37 de camere 
74 de locuri 

Hotel Class Ploiesti 3* str. Maramureș nr. 6 
10 camere 

20 de locuri 
Hotel President Ploiesti 3* str. Bobâlna nr. 88 - 

Hotel Forum Ploiesti 2* str. Gheorghe Doja nr. 215 A 
47 de camere 
102 de locuri 

Hotel Europa Ploiesti 3* str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 57A 70 de locuri 

Hotel Sym Ploiesti 3* Str. Tatarani, nr. 738 
41 de camere 

103 locuri 
Hotel Vigo Ploiesti 4* Bd. Independenței nr. 28 - 
Hotel Hanul Gazarilor Ploiesti 3* str. Mihai Bravu nr. 45 37 de locuri 

Hotel Sud Ploiesti 2* str. Depoului nr. 2 
17 camere 

40 de locuri 

Hotel Tiara Ploiest 3* 
str. Tache Ionescu nr. 6 

 
38 de camere 
80 de locuri 

Hotel Maryo 3* Str. Sondelor, nr. 74 
23 de camere 
46 de locuri 

Motel Petrom Ploiesti 3* DN1 Ploiești-Brașov, KM 6 32 de locuri 
Pensiunea Star str. B.P. Hasdeu nr. 1 - 
Pensiunea La Rotaru str. Patriei nr. 8 16 locuri 
Complex Europa str. Strandului nr. 61 70 de locuri 
Hostel VIVA Str. Vagonului, Nr.1B - 
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CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă 
 

Interesul turistic al acestei zone este legat de valorile cultural-istorice şi de noile trasee 
turistice generate :  

- Drumul Vinului (comuna Bucov)   
- Drumul Voievozilor (comuna Brazi şi comuna Târgşoru Vechi) 

Conform PATN – Secţiunea – Zone cu resurse turistice, în zona studiată există trei tipuri de 
UAT ierarhizate după concentrarea resurselor antropice şi naturale astfel : UAT cu concentrare 
mare – comuna Brazi şi UAT cu concentrare medie – restul comunelor. 

Târgşoru Vechi, cuprinde o rezervaţie arheologică cu un castru şi terme romane, vestigii 
medievale, ruinele a două biserici din sec.XV-XVI, muzeu în aer liber, ruinele fostei mănăstiri 
Târgşor. 
Tabel 32. Infrastructura de cazare a teritoriului periurban cuprinde următoarele tipuri de 

unităţi de cazare: 
BARCANESTI 

Motel Cool 
Str. Com. Barcanesti, Sat 

Barcanesti nr. 547 

18 camere 

29 de locuri 

Pensiunea Şoimul - - 

BUCOV 
Motel Clubul Pescarilor comuna Bucov, sat Bucov 10 camere  
PAULESTI 

Complex Turistic Perla Paulesti, Str. Zootehniei nr. 765 
    21 de camere  

41 de locuri 
 

CONCLUZII 
 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  
 

 Pe lângă serviciile de cazare, cateva unităţi hotelire oferă un total de aproximativ 15 
săli de conferinţă cu o capacitate totală de 1133 locuri. 
 Conform datelor Institutului Naţional de Statistică în anul 2009 capacitatea de cazare 
turistică în municipiul Ploieşti era de circa 444.604 locuri de cazare pe an, în creştere cu circa 
16% faţă de anul precedent. 
 Aceeaşi sursă dă pentru anul 2009 un număr de 98880 înnoptări raportat la un număr 
de 44324 de sosiri în municipiul Ploieşti. Din aceste date rezultă că media numărului de 
înnoptări este de  2,23 înnoptări pe persoană, în scădere faţă de datele anilor anteriori. 

Printre formele de turism practicabile în municipiul Ploieşti menţionăm turismul 
cultural şi istoric, religios, ştiin ţific, turismul de afaceri. 
 

REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 
 

 Zona periurbană este slab dotată cu unităţi de cazare, pentru anul 2009 din 
informaţiile Institutului Na ţional de Statistică având înregistrate un număr total de 7447 
sosiri ale turiştilor cu 13502 înnoptări. 

Menţionăm că în comuna Bucov poate fi practicat turismul uval, iar în Târgşoru Vechi şi 
Brazi turismul tematic. 
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5.3.3. INFRASTRUCTURA DE ALIMENTA ŢIE PUBLIC Ă 
 
 Reţeaua de alimentaţie publică din municipiul Ploieşti are în componenţa sa restaurante, 
cluburi şi pub-uri, cofetării. Din totalul numărului de unităţi de alimentaţie publică, în municipiul 
Ploieşti circa 63% sunt restaurante, aproximativ 15% fiind cluburi şi pub-uri şi circa 22% 
cofetării. 
  
5.3.4. INFRASTRUCTURA COMERCIAL Ă 
 
 Comerţul continuă să fie unul dintre sectoarele economiei a cărui dinamică este 
dependentă de puterea de cumpărare a populaţiei. Cu un număr mare de agenţi economici, în 
creştere de la an la an şi dominat la nivel judeţean în proporţie de peste 90 % de sectorul privat, 
volumul mărfurilor desfăcute este relativ constant în ultimii ani. Predomină comerţul cu produse 
alimentare şi produse nealimentare cu cerere curentă, practicat în general în construcţii care nu 
corespund destinaţiei şi funcţiei lor. O componentă importantă a activităţii de comerţ o reprezintă 
desfacerile de produse industriale atât pe piaţa internă cât şi la export îndeosebi cu produse 
petroliere, maşini şi utilaje petroliere, de produse alimentare etc. 

Infrastructura comercială, este un aspect analizat în cadrul procesului de evoluţie şi 
dezvoltare al Municipiului Ploieşti, prin prisma urbanismului comercial, concept care 
desemnează „ansamblul eforturilor şi mijloacelor puse în lucru de către arhitecţi, urbanişti şi 
economişti pentru a adapta comerţul noilor condiţii de locuit, noilor concentrări de populatie.“15  
Urbanismul comercial apare ca un ansamblu de relaţii, care au drept scop asigurarea coerenţei 
organice între dotările şi echipările care asigura funcţia comercială, pe de o parte, şi celelalte 
elemente de echilibru ale structurilor urbane (locuinţe, circulaţia stradală, proiecţia peisagistică, 
caracterul atractiv al oraşului) pe de altă parte. Prin rolul său deosebit de important atât în raport 
cu producătorii cât şi cu utilizatorii, comerţul îndeplineşte o serie de funcţii 16: cumpărarea 
mărfurilor de la producători şi transferarea acestora în depozite, stocarea mărfurilor în scopul 
asigurării unui echilibru între producţie şi consum, fracţionarea cantităţilor mari de mărfuri pe 
care le livrează producţia şi formarea sortimentelor comerciale în vederea punerii acestora la 
dispoziţia consumatorilor, transferul mărfurilor către zone îndepărtate sau izolate, crearea 
condiţiilor de realizare efectivă a actului de vânzare-cumpărare prin reţele de unităţi care să pună 
la dispoziţia publicului mărfurile necesare, asigurarea promovării produselor printr-un ansamblu 
de tehnici care să stimuleze dorinţa de cumpărare a publicului consumator, cercetarea 
preferinţelor consumatorilor. Întelegerea complexităţii activităţii comerciale presupune 
cunoaşterea posibilităţilor de organizare a activităţii comerciale, a exigenţelor şi restricţiilor 
referitoare la realizarea structurilor organizaţionale, a principiilor care stau la baza organizării 
comerţului, între acestea numărându-se17: legalitatea, pluralismul formelor de proprietate, 
specializarea comerţului, pluralismul formelor organizatorice şi al continutului activităţii 
comerciale. La acestea se adaugă asigurarea consumului şi protecţia consumatorilor având rolul 
de subordonare a întregii activităţi comerciale cerinţelor pieţei şi de a proteja consumatorii 
împotriva practicilor abuzive ce ar apărea în relaţiile vânzător-cumpărător,  refacerea şi 
menţinerea echilibrului ecologic prin măsuri legislative de natura să determine agenţii economici 
să contribuie la diminuarea efectelor nocive ale diferitelor procese de producţie,  la ocrotirea 
mediului înconjurător şi obţinerea de profit, creşterea profitabilităţii capitalului investit de natură 
să genereze transferuri de capital către alte ramuri sau sectoare de activitate. În acest context, 

                                                 
15 Patriche D., Ristea Ana Lucia, Patriche I., Urbanism comercial, Editura Uranus, Bucureşti, 2002 
16 Patriche D., Tratat de economia comertului, Editura Eficient, Bucureşti, 1998 
17 Patriche D., I. Stanescu, M. Grigorescu, M. Felea, Bazele comertului, Editura Economica, Bucureşti, 1999 
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noţiunea de urbanism comercial trebuie înţeleasă şi prin raport cu necesitatea soluţionării 
multitudinii de probleme ce apar în legătură cu dezvoltarea continuă a construcţiilor, crearea de 
noi cartiere de locuit, extinderea oraşelor şi dezvoltarea periferiilor, realizarea marilor 
ansambluri rezidenţiale, pe de o parte, şi asigurarea aprovizionării locuitorilor, pe de altă parte, 
contribuind la soluţionarea unei game extrem de diversificate de probleme legate de: 
îmbunătăţirea sistemului de distribuţie pentru a face faţă cerinţelor în continuă creştere 
manifestate de consumatori, reglarea structurilor geografice ale distribuţiei şi asigurarea unei 
amplasări corespunzătoare a unităţilor sau centrelor comerciale, stabilirea raporturilor dintre 
libertăţile şi restricţiile referitoare la iniţiativa întreprinzătorilor particulari, stabilirea 
reglementărilor urbanistice referitoare la amplasarea şi construcţia obiectivelor comerciale, 
conturarea cadrului de finantare a constructiilor şi remodelărilor comerciale. Alături de acestea, 
în ultimul deceniu, o amploare deosebită au căpătat centrele comerciale independente18. Cu 
ocazia Congresului Asociaţiei Internaţionale a Distribuţiei (AIDA) care a avut loc în 1996, la 
Viena, acestea au fost definite drept “ansambluri de comercianţi şi de prestări servicii, concepute, 
realizate şi promovate ca unităţi ale căror magazine, prin natura, importanţa, localizarea şi 
condiţiile lor concurenţiale, corespund nevoilor şi resurselor băneşti ale populaţiei interesate, 
totul fiind proiectat astfel încât să asigure rentabilitatea exploatărilor comerciale, în condiţiile 
introducerii tehnologiilor comerciale evoluate”. 

 
În condiţiile progresului economic, social şi cultural al societăţii, influenţele dezvoltării 

industriale sau diminuat şi se vor mai diminua iar comerţul, alături de celelalte ramuri ale 
sectorului terţiar va genera continuu noi funcţii urbane. 

Astfel, pe teritoriul Municipiului Ploieşti şi a zonei sale periurbane există sau sunt în curs 
de construire următoarele CENTRE COMERCIALE: 

 
- Mall Winmarkt Grande Center 
- Interex 
- Mega Image 
- Profi 
- Billa 
- Penny 
- Metro 
- Carrefour 
- Bricostore 
- Obi 
- Real 
- Kaufland 
- Praktiker 
- Baumax 
- Balif 

 
 
 
 
 
                                                 
18 Villani A., Distributia comerciala în cadrul oraşului şi în teritoriu, Editura Didactica şi Pedagogica, Bucureşti, 
1995 
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CONCLUZII 
 
Marile centre comerciale sunt concentrate în zona de confluenţă dintre teritoriul 

municipiului Ploieşti şi comunele Blejoi şi Păuleşti  (Carrefour, Bricostore, Real, Selgros, 
Praktiker, Metro, Baumax, Praktiker). 

Marile centre comerciale deservesc atât locuitorii municipiului Ploieşti cât şi pe cei din 
comunele limitrofe. 

Pentru buna asigurare a serviciilor comerciale în teritoriul studiat, pe lângă marile 
centre comerciale, trebuie să se asigure şi dezvoltarea comerţului de proximitate, în special 
punându-se accent pe modernizarea şi dezvoltarea pieţelor agro-alimentare. 

De asemenea se remarcă absenţa centrelor comerciale multifuncţionale unde pe lângă 
activitatea obisnuintă într-un centru comercial (cumpărături) să se desfăşoare şi activităţi de 
agrement (jocuri, alimentatie publică, cinematograf etc.). 

 

 
5.3.5. INFRASTRUCTURA SPORTIV Ă 
 

În ceea ce priveşte dotările sportive şi de recreere, municipiul Ploieşti beneficiază de: 
- Sala sporturilor “Olimpia” (fostă “Victoria) şi Patinoarul artificial amenajate într-un 

parc care mai are în compunere şi alte dotări complementare: terenuri de sport, turn de 
paraşutism, lac amenajat artificial, plantaţii, alei, construcţii auxiliare cu o suprafaţă de aprox. 21 
ha, înfiinţat în 1972. 

- Hipodromul Ploieşti – cu o suprafaţă de 21 ha, cu tribune construite în anii 1960, 
după modelul celor de la Hipodromul din Paris19. În momentul de faţă Hipodromul este în 
paragină: pista de trap este impracticabilă, tribunele se află într-o stare avansată de degradare 
(aproape ca nu mai exista), iar grajdurile sunt insalubre. Obiectivul este propus spre reabilitare şi 
modernizare de către Primăria Ploieşti. 

-  Complexul Sportiv “Petrolul” cu stadionul “Ilie Oană” - a fost construit de 
municipalitatea Ploiești în perioada anilor 1934-1937, având 3 hectare, realizat după planurile 
arhitectului D. Munteanu;  

- Sala de sport “Leonard Doroftei” 
- Bazinul de înot, acoperit, din incinta rafinăriei Vega 
- Stadioane administrate de societăţi comerciale (ex. Astra, Voinţa, Dorobanţul) şi 

stadioane deţinute de instituţii de învăţământ (ex. grupul industrial Teleajen) 
- Săli şi terenuri de sport care intră în componenţa unităţilor de învăţământ 

La nivelul zonei studiate infrastructura sportivă din zona periurbană este deficitară. 
Totuşi este de menţionat în comuna Târgşoru Vechi – Aerodromul Strejnic cu o suprafaţă de cca. 
94,7 ha care găzduieşte aeroclubul “Gheorghe Bănciulescu”, unde pot fi desfăşurate activităţi 
recreative: aviaţie sportivă, aeroplanorism şi paraşutism.  
 Pentru zona periubană găsim ca dotări sportive mai mari două stadioane, unul la Brazi şi 
unul la Strejnicu. Mai există terenuri de sport şi săli de sport aferente dotărilor de învăţământ. 

CONCLUZII 
Se impune dezvoltarea infrastructurii sportive (săli şi terenuri de sport) în special în incintele 
şcolilor 

                                                 
19 www.ploiesti.ro – site-ul primăriei Ploieşti - Concurs Hipodrom 2010 
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VI.  IMOBILIARE 
 

6.1. PIAŢA IMOBILIAR Ă LOCAL Ă - CARACTERISTICI 
 

Conform articolului publicat pe pagina web www.agenda .ro20,  cu o scadere medie 
lunara de 1,5% pe tot parcursul anului 2010, Ploiestiul se afla, alaturi de Timisoara, in topul 
oraselor cu cea mai mare rata de scadere a preturilor apartamentelor. Indicele imobiliare.ro 
pentru Ploiesti, indica, pentru finalul anului 2010, o valoare medie de 876 euro/mp util pentru 
apartamentele noi si vechi scoase la vanzare aici. 

Cu o scadere de 4,9% inregistrata in ultimele treizeci de zile, Ploiestiul a inregistrat cea 
mai mare depreciere a preturilor apartamentelor in luna decembrie 2010. In comparatie cu finalul 
anului 2009, preturile solicitate in prezent sunt cu 17% mai mici. 

De asemenea trebuie să menţionăm că au fost elaborate, avizate şi aprobate multe 
documentaţii de urbanism, pentru introducerea în intravilanul localităţilor a unor suprafeţe uneori 
de câteva sute de hectare, pentru realizarea de investiţii în cartiere rezidenţiale, instituţii şi 
servicii publice, industrie şi depozitare sau zone mixte. 

Tendinţa ultimilor ani, din perioada boom-ului imobiliar, a făcut ca interesul pentru 
amplasamentele în zona periurbană a municipiului Ploieşti să crească. Astfel, presiunea 
exercitată de piaţa imobiliară pentru găsirea de terenuri libere s-a translatat către comunele 
adiacente. 

 
CONCLUZII 
 
- Direcţia de dezvoltare a fost pe zona de nord – nord - vest, DN1 şi DJ101I pentru mari 
centre comerciale – care în general au urmat tendinţa de amplasare periferică: Carrefour, 
Bricostore, Metro, Baumax, Praktiker etc.; 

- Pe direcţia DJ102 către Păuleşti, tendinţa a fost pentru dezvoltări rezidenţiale cu 
caracter urban (cartierele Irish Town şi Impact); 

- Spre Târgovişte, în lungul DN 72, pe teritoriul comunei Ariceştii Rahtivani, extinderea 
de intravilan şi investiţiile s-au făcut pentru industrie, depozitare şi servicii conexe: Profipet, 
Bauelemente, Baumeister, Docu Guard, Ploieşti West Industrial Park (cu prima investiţie a 
SC LUFKIN inaugurată în 2010), Log Center etc., dar şi pentru unităţi comerciale (ex. OBI şi 
Real). 
 

 

6.2. LOCUIN ŢE  
 

Zonele rezidenţiale (atât cele destinate locuirii colective, cât şi celi individuale), 
împreună cu dotările aferente necesare (învăţământ, sănătate, mic comerţ, lăcaşe de cult etc.), au 
cea mai mare pondere în structura oraşului. Acestea s-au extins în general în lungul arterelor de 
circulaţie care legau oraşul cu noile zone industriale. Cartierele rezidenţiale sunt destul de bine 
definite şi ca prezenţă şi ca limită, cele două tipuri de locuire fiind în general separate ca zone.  

Municipiul Ploieşti este compus din 19 cartiere rezidenţiale şi 5 unităţi de locuit (conform 
PUG în vigoare). 

                                                 
20 http://www.agenda.ro/news/news/37851/pretul-apartamentelor-a-ajuns-si-la-60-fata-de-2008.html 
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Din punct de vedere al calităţii locuirii se disting două categorii de locuinţe: cele din 
zonele centrale şi adiacente (ex. Centru, Traian, Ploieşti Sud, Democraţiei, Dorobanţi, Mihai 
Bravu, Văleni) - zona locuinţelor de tip urban, unde în general partiurile sunt mai funcţionale, 
clădirile sunt mai generos dimensionate şi sunt racordate la toate utilităţile existente în zonă – 
energie electrică, apă, canalizare, gaze, telefonie şi locuinţele individuale din cartierele din afara 
centrului, unde multe sunt de tip rural, cu probleme de infrastructură şi lipsă a dotărilor (fără 
canalizare, gaze, uneori apă) şi care au fost şi sunt locuite de o populaţie cu venituri medii spre 
mici (ex. Bereasca, Bărcăneşti, Moţoi, Râfov, Mimiu, Pictor Rosenthal, Buda). 

În general general, densitatea construcţiilor (gradul de ocupare al terenurilor) şi calitatea 
locuirii scade dinspre zona centrală spre cartierele mărginaşe. 

 

În ceea ce priveşte zona periurbană, aceasta are un caracter rural cu zone rezidenţiale 
preponderent constituite din locuinţe individuale, destul de omogene ca şi aspect şi conformare. 
Intervenţiile din perioada anilor 60-90, a sistematizării localităţilor rurale, au fost puţine apărând 
punctual zone de locuinţe colective cu regim mic şi mediu de înălţime în comunele Bărcăneşti şi 
Brazi. 

După 1990, din cauza faptului că Ploieştiul nu dispunea de rezerve foarte mari de terenuri 
libere, tendinţa de extindere a zonelor rezidenţiale se materializează în ansambluri de locuinţe 
individuale, amplasate în periurban, prin extinderea intravilanului comunelor adiacente, cu 
preponderenţă în zona de nord, în comunele Blejoi, Păuleşti şi Bucov. În perioada de după 2004, 
a boom-ului imobiliar, în zonele de învecinare teritorial-administrativă cu municipiul Ploieşti 
ansamblurile rezidenţiale tind să fie destinate locuirii colective şi mai puţin celei individuale. 
Caracterul noilor construcţii este unul urban, cu o calitate a locuirii în general superioară celei 
existente şi cu un grad de ocupare care în general nu depăşeşte 40-45% pentru locuinţele 
individuale. 

La nivel statistic, municipiul Ploieşti şi zona sa periurbană, se încadrează între următoarele 
limite, conform datelor de pe site-ul INSSE (www.insse.ro): 

 
Tabel 33. Evoluţia numărului de  locuinţe în municipiul Ploieşti şi zona periurbană în 

perioada 1999-2009 21 

Localitati 

Ani 
Anul 
1999 

Anul 
2001 

Anul 
2003 

Anul 
2005 

Anul 
2007 

Anul 2009 

UM: Numar 
MUNICIPIUL PLOIESTI 87608 87968 88040 88243 88472 88544 
ARICESTII RAHTIVANI 2640 2687 2687 2703 2728 2759 

BARCANESTI 2812 2776 2793 2801 2796 2807 
BERCENI 1644 1768 1781 1786 1787 1790 
BLEJOI 2560 2363 2391 2411 2469 2578 
BRAZI 2743 2794 2810 2817 2809 2798 
BUCOV 3072 3291 3306 3319 3368 3465 

PAULESTI 1977 1968 2013 2026 2086 2158 
TARGSORU VECHI 2262 2392 2432 2466 2519 2555 

Sursa: INSSE 
 
 

                                                 
21 Ibidem 10 
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Tabel 34. Evoluţia suprafeţei locuibile în municipiul Ploieşti şi zona periurbană în 
perioada 1999-2009 22  

Localitati 
Ani 

1999 2001 2003 2005 2007 2009 
UM: M.p. arie desfasurata 

MUNICIPIUL PLOIESTI 2966516 3317768 3329475 3349335 3371128 3389266 
ARICESTII RAHTIVANI 101453 115771 115846 116781 119231 122360 

BARCANESTI 106332 118309 119437 120273 120908 122857 
BERCENI 62405 73426 74090 74169 74380 74743 
BLEJOI 110507 114269 118247 121774 129620 141482 
BRAZI 104768 115521 116671 117808 118183 118526 
BUCOV 118599 143546 145492 147247 151995 162692 

PAULESTI 74527 88866 93922 96903 103761 113086 
TARGSORU VECHI 85753 105511 109323 112337 118674 124633 

Sursa: INSSE 
 

Tabel 35. Evoluţia suprafeţei locuibile  pe cap de locuitor în municipiul Ploieşti şi zona 
periurbană  în perioada 1999-2009 

Localitati 
Ani 

1999 2001 2003 2005 2007 2009 
UM: M.p. / locuitor 

MUNICIPIUL PLOIESTI 11,83 13,36 14,06 14,33 14,64 14,84 

ARICESTII RAHTIVANI 12,71 14,55 14,35 14,37 14,31 14,67 

BARCANESTI 11,65 12,89 13,16 12,97 12,78 12,81 
BERCENI 10,53 12,29 12,33 12,37 12,18 12,13 
BLEJOI 14,34 14,60 15,00 15,14 15,94 17,09 
BRAZI 12,83 13,97 14,47 14,27 14,25 14,16 
BUCOV 11,52 13,62 14,03 13,96 14,13 14,90 

PAULESTI 14,75 17,47 18,83 18,88 19,83 20,98 
TARGSORU VECHI 10,33 12,40 12,46 12,68 12,99 13,31 

Sursa: INSSE 
 

În ceea ce priveşte vechimea locuinţelor, din datele analizate23  vârful de creştere a fost 
reprezentat de perioada 1945 – 1970, şi de aceea fondul locativ este învechit, necesitând o atentă 
analiză şi expertiză, în vederea evaluării stării de funcţionare a acestuia, şi salvgardării celui 
valoros.  

 
CONCLUZII 
 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

         Raportat la suprafaţa locuibilă minimă de 14mp/persoană prevăzută în Normele de 
Igiena în vigoare pentru o familie de 3 persoane, în anul 2009  municipiul Ploieşti se situează 
peste această medie, nefiind necesare măsuri speciale în vederea creşterii suprafeţei locuibile. 

        Raportat însă la normele europene care prevăd o suprafaţă medie locuibilă de 15-
20mp/locuitor municipiul Ploieşti în anul 2009 este sub această medie, fiind necesarare măsuri 
                                                 
22 Ibidem 10 
23 Ibidem 14. 
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de îmbunătăţire a acestei situaţii prin creşterea suprafeţei locuibile. 

        Totuşi municipiul Ploieşti se situează sub valoarea medie pe ţară în ceea ce priveşte 
indicatorul de suprafaţă locuibilă pe locuinţă cu 38 mp/locuinţă, faţă de 39 mp – ceea ce ar 
putea indica o presiune ulterioară la nivelul cererii de locuinţe în 2009;  

Valoarea indicatorului, pentru municipiul Ploieşti, de locuinţe la 1000 de locuitori de 
386,31 superioară mediei pe ţară, arată ca presiunea cererii de locuinţe a scăzut considerabil, 
acum situându-se peste media pe ţară de 374;  

 
REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 

          Raportat la suprafaţa locuibilă minimă de 14mp/persoană prevăzută în Normele de 
Igiena în vigoare pentru o familie de 3 persoane, în anul 2009 doar comunele Ariceştii 
Rahtivani, Blejoi, Brazi, Bucov şi Păuleşti se situează peste această medie, nefiind necesare 
măsuri speciale în vederea creşterii suprafeţei locuibile. 

        Raportat însă la normele europene care prevăd o suprafaţă medie locuibilă de 15-
20mp/locuitor doar comunele Blejoi şi Păuleşti  se încadrează în această medie. 
        În zona periurbană indicatorul de suprafaţă locuibilă pe locuinţă este de 40 mp/ locuinţă 
în 2009 peste media pe ţară. 
 

 
 
 
 

6.3. ZONAREA FISCAL Ă, VALOARE FUNCIAR Ă, IMPOZIT ŞI/SAU 
BONITATE 
 
Impozitele şi taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor 
unităţilor administrative teritoriale şi au ca surse: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe 
teren, impozitul pe mijloace de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, 
taxa hotelieră, taxe speciale, taxe extrajudiciare de timbre prevăzute de Legea nr.117/1999. 

Obiectul acestui studiu sunt imozitele/taxele pe clădiri şi pe teren, care au o relaţie de 
interdependenţă cu evoluţia spaţială şi funcţională a unei localităţi. 

Impozitele/taxele pe clădiri se calculează în funcţie de zona de amplasament în cadrul 
localităţii. Pentru anul 2010 impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice se calculează prin 
aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile pe metru pătrat de suprafaţă desfăşurată a 
clădirii, după cum urmează: 

 
Tabel 36. 

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii I 
A 2,50 
B 2,40 
C 2,30 
D 2,20 

 



     ALTRIX SERVICE SRL 
Tel: 021-3201301/ 02/ 03  Adresa: CLUJ-NAPOCA, str. Motilor nr.89 
   

 

67 
 

Conform datelor din Hotărârea nr.182 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2010, în evidenţa primăriei municipiului Ploieşti figurează 118730 persoane fizice 
care deţin în proprietate o clădire cu destinaţia de locuinţă, 8978 persoane fizice cu o proprietate 
în afara celei de domiciliu, 1464 cu 2 proprietaţi în afara celei de domiciliu, 140 cu 3 proprietaţi 
în afara celei de domiciliu, iar statistica privind clădirile aparţinând persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte suprafaţa construită desfăşurată se prezintă astfel: 

 
Tabel 37. 

ZONA SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ (mp) 
A 785.590 
B 3.685.710 
C 1.175.870 
D 285.009 

TOTAL 5.932.179 
 
Aproximativ 3464 de clădiri au o suprafaţă de peste 150 mp, acest lucru fiind relevant la 

stabilirea impozitului, deoarece pentru fiecare 50 mp ce depăşesc cei 150 mp de bază, valoarea 
impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% . 

Se estimează că din impozitul pe clădiri încasat de la persoane fizice, la bugetul local al 
municipiului Ploieşti se va aduna o sumă de circa 9.000 mii lei.  

Conform aceleiaşi surse, impozitul pe clădiri datorat de persoane juridice a reprezentat şi 
reprezintă una din cele mai importante surse la bugetul local, având în vedere cei peste 2024 
contribuabili existenţi în evidenţele Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, şi care sunt 
proprietari de clădiri. 

În municipiul Ploieşti impozitul pe clădiri deţinute de personae juridice are drept criteriu 
“reevaluarea conform reglementărilor contabile”. Astfel sunt stabilite cote de impozitare 
diferenţiate în funcţie de momentul reevaluării clădirilor raportat la anul 2010. 

În evidenţele primăriei sunt înregistrate 3740 clădiri reevaluate în conformitate cu 
reglementările contabile, cu o valoare de inventar de 1.879.613.635 lei, 2830 clădiri care nu au 
fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2010, în valoare de 467.271.158 lei. 

Din aceste surse se estimează pentru anul 2010, încasări la bugetul local al municipiului 
Ploieşti de 41.300 mii lei. 

Impozitul pe teren se plăteşte anual şi se datorează în sumă fixă pe metru pătrat de teren, 
în mod diferenţiat, funcţie de amplasarea în intravilanul sau în extravilanul localităţilor. 

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a municipiului Ploieşti concesionate, 
închiriate, date în administrare, ori în folosinţă, după caz, taxa pe terenuri reprezintă sarcina 
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după 
caz, iar statistic aceştia sunt 1150 de agenţi economici. 

Conform Hotărârii nr.182 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2010, ca proprietari de terenuri sunt înregistrate 23.000 de personae fizice şi 1.153 de persoane 
juridice. 

Din aceste surse, în cazul persoanelor fizice, se estimează pentru anul 2010, încasări la 
bugetul local al municipiului Ploieşti de peste 2.000 mii lei, iar în cazul persoanelor juridice de 
peste 4.200 mii lei.  
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CONCLUZII 
 

REFERITOR LA MUNICIPIULUI PLOIE ŞTI  

- Conform valorilor de piaţă etoalon minim informativ utilizate de notarii publici în 
2009 pentru terenurile situate în intravilan cu destinaţia “cur ţi – construcţii” şi corelat cu 
zonarea fiscală aveam următoarele valori exprimate în lei/mp: 
                    Zona A – 1200 lei/mp 
                    Zona B –   800 lei/mp 
                    Zona C –   300 lei/mp 
                    Zona D –    70 lei/mp 
 
           Valorile se pot diminua cu 20% în cazul: terenurilor în indiviziune, acces îngustat, 
front la stradă redus, terenuri grevate de servituţi, restricţii de construire conform PUG şi 
RLU. 
 
     -     Pentru terenurile cu destinaţia “arabil” pre ţul minim informativ este de 70lei/mp. 

     -   Pentru terenurile situate în extravilan cu front la drumuri naţionale sau judeţene preţul 
minim informativ este de circa 53lei/mp. 

-   Pentru terenurile situate în extravilan cu front la drum local sau de exploatare minim 
informativ este de circa 35lei/mp. 

 
REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 

          Conform valorilor de piaţă etoalon minim informativ utilizate de notarii publici în 2009 
pentru zona rurală din judeţul Prahova avem următoarele valor exprimate în lei/mp raportat 
la categoria de folosinţă a terenului: 
 

Comuna 
Curţi 

construcţii 
Aarabil Fîneaţă Pasune Livadă Vie Pădure 

Ariceştii Rahtivani 12,0 5,0 5,0 4,5 6,0 4,5 - 
Bărcăneşti 40,0 15,0 15,0 13,0 15,0 4,0 0,8 

Berceni 30,0 12,0 12,0 10,0 12,0 4,0 0,8 
Blejoi 35,0 20,0 20,0 17,0 20,0 5,0 0,8 
Brazi 22,0 5,0 5,0 4,5 5,0 3,0 0,8 
Bucov 40,0 20,0 20,0 17,0 20,0 5,0 0,8 

Păuleşti 65,0 25,0 25,0 20,0 25,0 3,0 0,9 
Tîrgşoru Vechi 38,0 14,0 14,0 10,0 12,0 3,0 0,9 

 
         Cele  mai scumpe terenuri sunt în comuna Păuleşti, iar cele mai ieftine în Ariceştii 
Rahtivani. 
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6.4. ZONAREA IMPOZIT ĂRII – CRITERII ALESE 
 
Zonarea fiscală este utilizată în scopul echilibrării costurilor publice pentru servirea unei 

proprietăţi private, cu nivelul impozitului colectat de la acea proprietate. Zonarea fiscală a apărut 
deoarece administraţia finanţează serviciile publice din impozitul pe proprietate.  

Prin zonarea fiscală se urmăreşte ca proprietarii să nu contribuie cu mai puţin, la 
formarea bugetului local, decît nivelul de cheltuieli publice realizate pentru acea proprietate 
(Sullivan, 1992).  

Constrângerile fiscale pot fi generate de: 

 (1). zone de locuit cu densitate ridicată 

 (2). zone în care locuitorii decid să stea la periferia oraşului  

 (3). zone cu noi construcţii comerciale şi industriale.    

Conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările în 
vigoare, sunt stabilite criterii raportate la poziţia bunurilor imobile în intravilan sau în extravilan 
şi raportat la poziţia bunului imobil faţă de centrul localităţii. 

De asemenea la stabilirea zonării fiscale se ţine cont şi de ierarhizarea funcţională a 
localităţilor urbane şi rurale potrivit prevederilor Legii 351/2001, pentru zona studiată în 
prezentul studiu fiind caracteristice următoarele aspecte: 
- Municipiul Ploieşti – rangul I, municipiu de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la 

nivel European 
- Rangul IV - Satele reşedinţă de comună –Ariceştii Rahtivani, Bărcăneşti, Berceni, Blejoi, 

Brazii de Sus, Bucov, Păuleşti, Strejnicu 
- Rangul V – sate componente ale comunelor – Nedelea, Stoeneşti, Târgşoru Nou, Buda 

(com. Ariceştii Rahtivani), Ghighiu, Puşcaşi, Româneşti, Tătărani (com. Bărcăneşti), 
Corlăteşti, Cătunu, Dâmbu, Moara Nouă (com. Berceni), Ploieştiori, Tânţăreni (com. 
Blejoi), Brazii de Jos, Băteşti, Popeşti, Negoieşti, Stejaru (com. Brazi), Pleaşa, Chiţorani, 
Bighilin, Valea Orlei (com. Bucov), Găgeni, Cocoşeşti, Păuleştii Noi (com. Păuleşti), 
Târgşoru Vechi, Stânceşti, Zahanaua (com. Târgşoru Vechi). 
 
Delimitarea zonelor şi stabilirea acestora se face atât pentru intravilan cât şi pentru 

extravilanul localităţilor, şi se stabileşte în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, 
de gradul de echipare edilitară, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale, pe baza documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a registrelor 
agricole, a evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau a oricăror alte evidenţe agricole 
sau cadastrale. 

În municipiul Ploieşti sunt delimitate patru zone fiscale: 
Zona A – cuprinde zona centrală şi zona imediat adiacentă acesteea, precum şi zona de 

blocuri construite în anii ’80 de pe str. Democraţiei intersecţie cu strada Lupeni. 
Zona B – cuprinde zone structurate, cu construcţii în stare bună, bine echipate din punct de 

vedere edilitar, situate în afara zonei centrale. 
Zona C – cuprinde enclavele cu caracter rural din oraş, zone cu blocuri construite în anii ’60 

adiacente zonelor industriale precum şi zonele de activităţi industriale 
Zona D – cuprinde cartierele periferice (cartierul Petrolului, Mitică Apostol, Râfov, Pictor 

Rosenthal etc.), zone care nu sunt dotate cu reţele edilitare sau au infrastructura de circulaţie 
nemodernizată. 
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Având în vedere evoluţia continuă a localităţilor, în situaţia extinderii reţelei edilitare, 
modernizării infrastructurii rutiere, îmbunătăţirii calităţii fondului construit, ar trebui să fie 
revizuită zonarea fiscală exsitentă. 

Pentru comunele din zona periurbană, trebuie să se revizuiască permanent zonarea fiscală 
existentă, în special pentru zonele nou construite, adiacente limitei administrativ- teritoriale a 
municipiului Ploieşti şi să se urmărească în mod special evoluţia dezvoltării zonelor reglementate 
prin Planuri Urbanistice Zonale de pe teritoriul comunelor din zona periurbană. 

 
CONCLUZII 

 
REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

 
- În municipiul Ploieşti de asemenea nu se face o diferenţiere din punct de vedere al 

zonificării fiscale  între zonele de activităţi, raportat la situarea acestora faţă de centrul 
oraşului sau alte zone funcţionale adiacente. 

-  La nivelul municipiului Ploieşti şi zonei periurbane este necesar să se facă  un studiu 
de evaluare imobiliară de către specialişti în domeniu, în vederea transpunerii situaţiei reale a 
valorii funciare într-o nouă zonificare fiscală. 

REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 
 

- În zonele rurale nu se face o diferenţiere  foarte clară între valoarea terenurilor cu 
destinaţia “cur ţi construcţii”, spre exemplu  între zonele destinate locuirii  sau zonele de 
activităţi raportat la situarea acestora faţă de municipiul Ploieşti. 

 
 
 

VII.  DOTĂRI PUBLICE  
 

7.1.  INFRASTRUCTURA ADMINISTRATIV Ă  
 

Aspectele instituţionale au un rol important în procesele de dezvoltare urbană. Cazul 
municipiului Ploieşti şi a zonei sale periurbane nu face excepţie. Problemele identificate variază 
mult, de la definirea adecvată a competenţelor şi până la capacitatea efectivă de implementare. 
Iniţiativa în cadrul procesului de dezvoltare al municipiului este deţinută de Primăria 
Municipiului Ploieşti, aşa cum este de altfel normal conform, atribuţiilor acestei instituţii. 

  Primăria acoperă în mare funcţiunile necesare pentru dezvoltarea oraşului şi generează un 
număr important de noi idei şi proiecte apreciate de public. 

În afara Primăriei şi a Consiliului Local, există o serie întreagă de alte instituţii cu 
implicaţii asupra procesului de dezvoltare la nivelul Municipiului Ploieşti. Instituţii precum 
Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului, regiile ce gestionează servicii şi utilit ăţi publice, 
direcţiile subordonate ministerelor, primăriile din localităţile învecinate, toate contribuie în 
diferite aspecte ale dezvoltării municipiului. 

În mod normal, ar trebui să existe o deplină concordanţă între planurile locale de 
dezvoltare şi cele judeţene, regionale sau naţionale. Din păcate, în România în general acest 
capitol este unul deficitar, şi nu de rare ori se constată contradicţii sau lipsă de comunicare. 
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Oricum, în condiţiile în care municipiul Ploieşti generează aproape două treimi din 
activitatea economică a judeţului, este clar că între Primărie şi CJ Prahova ar trebui să existe o 
relaţie funcţională. 

 Infrastructura administrativă în zona studiată este structurată pe două niveluri de 
importanţă – locală şi judeţeană. 

  Instituţiile administrative cu importanţă la nivel local sunt, Primaria şi Consiliul Local al 
Municipiului Ploieşti precum şi  Primăriile şi Consiliile Locale ale Comunelor. 

 De importanţă municipală este şi Administraţia Domeniului Public şi Privat.  
       

Municipiul Ploieşti, având rolul de centru judeţean, cuprinde şi instituţii de importanţă 
supramunicipală - PREFECTURA JUDETULUI PRAHOVA şi CONSILIUL JUDEŢEAN 
PRAHOVA, precum şi alte instituţii subordonate ministerelor precum:  
 
MINISTERUL FINANŢELOR  

- DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA 
- GARDA FINACIARĂ - SECŢIA JUDEŢULUI PRAHOVA 
 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  
- OCPI PRAHOVA 

 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
  - DIRECŢIA PENTRU  AGRICULTURA PRAHOVA 

- AGENŢIA DOMENIULUI STATULUI - JUDEŢUL PRAHOVA 
- AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURA PRAHOVA 
- ANIF - SUCURSALA TERITORIALĂ ARGEŞ-BUZĂU, UNITATE DE ADMINISTRARE PRAHOVA  
- REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA DIRECŢIA SILVICĂ PLOIEŞTI 
- OCOLUL SILVIC PLOIEŞTI 
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI  
- DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUTORIZARE PENTRU TURISM 
- INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII  
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  
- INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA 
 

MINISTERUL MUNCII  
- INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA 
- AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PRESTAŢII SOCIALE  PRAHOVA  
- CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII PRAHOVA  
- AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ  PRAHOVA 

 
MINISTERUL CULTURII  

- DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI  PATRIMONIUL CULTURAL  NAŢIONAL 
PRAHOVA 

 
MINISTERUL ECONOMIEI  

- ISCIR  PLOIEŞTI 
- DIRECŢIA REGIONALĂ DE METROLOGIE LEGALĂ PLOIEŞTI 
-OFICIUL TERITORIAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE PLOIEŞTI 
- CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ   
 

MINISTERUL MEDIULUI  
- APM PRAHOVA 
- GARDA DE MEDIU 
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- APELE ROMÂNE - SERVICIUL DE GOSPODĂRIE A APELOR PRAHOVA 
- R.A. A PĂDURILOR-DIRECŢIA PRAHOVA  

 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII  

- DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA 
- CASA DE ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENSII   
- CASA JUDEŢEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
- DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ  
 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE  
- CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN 
  

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIEŢĂŢII INFORMAŢIONALE  
- OFICIUL POŞTAL PLOIEŞTI 1 
- OFICIUL POŞTAL PLOIEŞTI 1 – GHIŞEUL 1 
- OFICIUL POŞTAL PLOIEŞTI 10 
- OFICIUL POŞTAL PLOIEŞTI 11 
- OFICIUL POŞTAL PLOIEŞTI 12 
- OFICIUL POŞTAL PLOIEŞTI 13 
- OFICIUL POŞTAL PLOIEŞTI 14 
- OFICIUL POŞTAL PLOIEŞTI 14- GHIŞEUL 1 
- OFICIUL POŞTAL PLOIEŞTI 3 
- OFICIUL POŞTAL PLOIEŞTI 4 
- OFICIUL POŞTAL PLOIEŞTI 6 
- OFICIUL POŞTAL PLOIEŞTI OPDC 
- OFICIUL POŞTAL PLOIEŞTI OPRM 
- OJP PRAHOVA – Oficiul Judeţean de Poştă 
- OFICIUL POŞTAL BĂRCĂNEŞTI 
- OFICIUL POŞTAL BERCENI 
- OFICIUL POŞTAL BLEJOI 
- OFICIUL POŞTAL BUCOV 
- OFICIUL POŞTAL TÂRGŞORU NOU 
- OFICIUL POŞTAL PĂULEŞTI 
- OFICIUL POŞTAL TÂRGŞORU VECHI 

 
MINISTERUL JUSTIŢIEI  

- CURTEA DE APEL PLOIEŞTI  
- PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA 
- TRIBUNALUL PRAHOVA  

 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI  
- DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET ŞI SPORT 

 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  
- INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE 

  
MINISTERUL TRANSPORTULUI ŞI INFRASTRUCTURII  

- SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE PLOIEŞTI  
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
- DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA 
 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORULUI 
- OFICIUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR 
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CONCLUZII 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  
- Marea majoritate a instituţiilor prezentate mai sus sunt situate în zona centrală a 

municipiului Ploieşti, dar şi grupat sau izolat în zona de vest sau sud-est a zonei centrale a 
municipiului Ploieşti. 

- Trebuie menţionată disfuncţionalitatea generată de lipsa unui sediu propriu destinat 
primăriei, care să integreze toate serviciile specifice activităţii administrative 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  
 

- Relaţia pe direcţia serviciilor administrative între comunele teritoriului periurban şi 
municipiul Ploieşti funcţionează pe linia instituţiilor  de importanţă judeţeană, munipiul 
Ploieşti avînd rol de centru judeţean. 

 

7.2.  INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE  
 

Principalele cinci unităţi spitaliceşti componente ale sistemului infrastructurii de sănătate din 
municipiul Ploieşti, asigură asistenţă de sănătate prin intermediul a 368 medici specialişti şi 1626 
cadre medii, conform datelor statistice oferite de Institutul Naţional de Statistică pentru anul 
2009. 

Spitalul judeţean cu un număr de 1142 paturi este organizat cu 21 de secţii, o spitalizare 
de zi cu 19 paturi şi o unitate de primire urgenţe, trei blocuri operatorii, un centru de hemodializă 
cu 19 aparate, 5 laboratoare specializate pentru spital şi ambulatoriu, un ambulatoriu de 
specialitate cu 19 cabinete şi 4 farmacii.  

Spitalul municipal nr.1 Schuller are o capacitate de 297 de paturi, cu 4 secţii şi 3 
compartimente specializate, o spitalizare de zi oncologie cu 8 paturi, o farmacie, 6 laboratoare şi 
5 cabinete specializate precum şi un ambulatoriu de specialitate al spitalului cu 12 cabinete şi 3 
laboratoare.  

Spitalul de pediatrie are o capacitate de 150 de paturi şi este organizat pe trei secţii un 
compartiment de primire urgenţe, un bloc operator, un ambulatoriu de specialitate constituit din 
9 cabinete şi o farmacie. 

Spitalul de obstetrică şi ginecologie cu 405 paturi are 6 secţii şi o unitate de spitalizare 
de zi cu 10 paturi, un bloc operator, 3 laboratoare, o farmacie, precum şi un ambulatoriu de 
specialitate cu trei cabinete. 

Spitalul de boli infecţioase are un număr de 80 de paturi cu 2 secţii şi o spitalizare de zi 
HIV/SIDA cu 10 paturi, 2 cabinete, 2 laboratoare şi o farmacie.  
 
La nivelul zonei periurbane infrastructura de sănătate este definită de cabinetele medicale 
individuale de familie din sectorul public sau privat, cabinete stomatologice şi farmacii sau 
puncte farmaceutice. 
 

Tabel 38. Infrastructura de sănătate din comunele teritoriului periurban în 2008 

Localităţi Cabinete medicale 
individuale de familie 

Cabinete 
stomatologice 

Farmacii 

Ariceştii Rahtivani 4 2 3 
Bărcăneşti 4 - 1 
Berceni 2 1 1 
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Localităţi Cabinete medicale 
individuale de familie 

Cabinete 
stomatologice 

Farmacii 

Blejoi 4 1 2 
Brazi 5 1 2 
Bucov 4 2 - 
Păuleşti 2 1 1 
Târgşoru Vechi 3 - - 

Sursa: INSSE 
 

Numărul de medici de familiie corespunde cu numărul de cabinete medicale individuale 
de familie la nivelul comunelor studiate. 

Cea mai bună situaţie este înregistrată în comuna Brazi, unde unui medic de familie îi 
corespunde un număr de 1675 locuitori, la celălaltă extremă fiind situată comuna Târgşoru 
Vechi, unde unui medic de familie îi corespund 3086 locuitori.  

În municipiul Ploieşti unui medic de familie îi corespunde un număr de circa 1879 de 
locuitori. 

Infrastructura de sănătate în zona studiată a suferit modificări cantitative şi calitative în 
ultimii zece ani, în special se poate observa un transfer al unor servicii de sănătate din sectorul 
public în cel privat – stomatologie, farmacie. 

În ultimii zece ani în municipiul Ploieşti nu s-au construit de către sistemul public spitale 
noi, în schimb numărul de paturi a scăzut cantitativ cu circa 24%, scăderea număruluui de paturi 
având ca rezultat atât efecte pozitive (creşterea gradului de confort în spitale), dar şi negative 
(scade posibilitatea de a oferi asistenţă medicală cu 24% faţă de 1998). 

Numărul cadrelor medicale a crescut faţă de anul 1998 atît în sistemul public cât şi în cel 
privat, cu menţiunea că în municipiul Ploieşti sistemul de sănătate privat începe să se dezvolte 
mai mult începând cu anul 2004. 

Numărul medicilor din sectorul public a crescut cu 11% în ultimii zece ani, iar personalul 
mediu sanitar cu 12%. În sistemul privat numărul medicilor a crescut de 14 ori faţă de anul 1998, 
iar la personalul mediu sanitar creşterile sunt de aproape 6 ori faţă de datele anului 1998. 

În schimb la nivelul stomatologilor şi a farmacistilor, şi implicit la nivelul cabinetelor 
stomatologice şi farmaciilor, în general are loc un transfer din sistemul public către cel privat.  
 

 CONCLUZII 
 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

           Distribuţia teritorială a reţelei de unităţi sanitare respectă principiile compatibilităţii 
funcţiunilor sanitare după specificul şi gradul de importanţă a acestora, cu zona centrală. 
          Astfel în zona centrală întalnim doar policlinici - unităţi sanitare compatibile cu 
caracterul zonei centrale.  
   

REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 

         Reţeaua de dispensare la nivelul comunelor periurbane este neîntreţinută şi uneori 
nedotată corespunzător, prin urmare se impune reabilitarea şi dotarea acestora.  
 
 

 
 
 



     ALTRIX SERVICE SRL 
Tel: 021-3201301/ 02/ 03  Adresa: CLUJ-NAPOCA, str. Motilor nr.89 
   

 

75 
 

7.3.  INFRASTRUCTURA DE EDUCAŢIE 
 

Infrastructura de educaţie conţine patru niveluri de educaţie avînd în componenţa sa pe lângă 
numărul unităţilor şcolare şi relaţia de interdependenţă între numărul de cadre didactice şi 
numărul de elevi. 

Nivelul preşcolar din municipiul Ploieşti, conform datelor INSSE pentru anul 2009, cu un 
număr de 6004 copii înscrişi, este asigurat prin funcţionarea a 41 de grădiniţe din care 23 cu 
program normal şi 18 cu program prelungit, operaţionale pentru 13111 copii. Gradul de ocupare 
al grădiniţelor din municipiului Ploieşti este de doar 46%.  

 
Tabel 39. GRĂDINI ŢE CU PROGRAM NORMAL 24 

 
N
r 
cr
t 

Denumire An 
înfiin ţare 

Adresa 

PLOIEŞTI 
1 Grădiniţa de copii cu program normal Căsuţa Cu Poveşti  1952 Str. Arhimede Nr.6 
2 Grădiniţa de copii cu program normal Cheita De Aur  1925 Str. Rudului Nr. 94 
3 Grădiniţa de copii cu program normal Nichita Stanescu  1955 Str. Stadionului Nr. 9 
4 Grădiniţa de copii cu program normal Ion Creanga  2008 Str. 8 Martie Nr.2 
5 Grădiniţa de copii cu program normal Sf. Stelian  1973 Str. I. L. Caragiale Nr. 4 
6 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 1  1930 Str. Mihai Bravu Nr. 22 
7 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 2  1911 Str. Elena Doamna Nr.25 
8 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 3  1932 Str. Gh.Gr.cantacuzino Nr. 49 
9 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 4  1924 Str. Rosiori Nr. 28 

10 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 5  1922 Str. Patriei Nr. 3 
11 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 6  2003 Bd. Petrolului Nr. 7 
12 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 7  1935 Str. Zefirului Nr. 15 
13 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 8  1922 Str. Traian Nr. 83 
14 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 10  1930 Str. Secelenilor 3 
15 Grădiniţa de copii cu program normal Nr.11  1940 Str. Petrolului Nr. 16 
16 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 14  1946 Str. Luminisului Nr.8 
17 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 20  1960 Str. Trestioarei Nr. 29 
18 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 24  - Str. Radu de la Afumati Nr. 12 
19 Grădiniţa de copii cu program normal Nr.26  - Str. Rafov Nr.29 
20 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 39  1973 Str. E.Grigorescu Nr. 4 
21 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 41  1973 Str. Laurilor Nr.2a 
22 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 43  1973 Str. Trotus Nr.4 
23 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 50  1981 Str. Aleea Godeanu Nr. 4 

ARICEŞTII RAHTIVANI 
1 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 1  1970 

Ariceştii Rahtivani 
2 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 2  1950 
3 Grădiniţa cu program normal  - Buda 
4 Grădiniţa de copii cu program normal  1960 Nedelea 
5 Grădiniţa de copii cu program normal   1969 Stoeneşti 
6 Grădiniţa de copii cu program normal  1956 Târgşoru Nou 

BĂRCĂNEŞTI 
1 Grădiniţa de copii cu program normal  1952 Bărcăneşti 

                                                 
24 http://www.isj.ph.edu.ro 
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2 Grădiniţa de copii cu program normal  1974 Ghighiu 
- - - Puşcaşi 
- - - Româneşti 
- - - Tătărani 

BERCENI 
1 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 1  1970 

Berceni 
2 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 2  1978 
3 Grădiniţa de copii cu program normal  1981 Catunu 
4 Grădiniţa de copii cu program normal  1954 Corlatesti 
5 Gradiniţa de copii cu program normal  1973 Moara Noua 
- - - Dâmbu 

BLEJOI 
1 Grădiniţa de copii cu program normal  1952 Blejoi, Str.principala Nr.510 
2 Grădiniţa de copii cu program normal  1975 Tintareni 
- - - Ploieştiori 

BRAZI 
1 Grădiniţa de copii cu program normal şi prelungit  1952 Brazii de Sus 
- - - Brazii de Jos 
2 Grădiniţa de copii cu program normal  1965 Batesti 
3 Grădiniţa de copii cu program normal  1960 Negoiesti 
4 Grădiniţa de copii cu program normal  1967 Popesti 
- - - Stejaru 

BUCOV 
1 Grădiniţa de copii cu program normal  1970 Bucov 
2 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 1  1969 

Pleasa 
3 Grădiniţa de copii cu program normal Nr. 2  1985 
4 Grădiniţa de copii cu program normal  1967 Chitorani 
- - - Bighiliu 
- - - Valea Orlei 

PĂULEŞTI 
- - - Păuleşti 
1 Grădiniţa de copii cu program normal  1975 Cocosesti 
2 Grădiniţa de copii cu program normal  1958 Gageni 
- - - Păuleştii Noi 

TÂRGŞORU VECHI  
1 Grădiniţa de copii cu program normal  1957 Tirgsoru Vechi 
2 Grădiniţa de copii cu program normal  1970 Stancesti 
3 Grădiniţa de copii cu program normal  1952 Strejnicu 
- - - Zahanaua 

 
Tabel 40. Grădini ţe cu program prelungit în municipiul Ploieşti 25 

 
Nr 
crt  

Denumire An 
înfiin ţare 

Adresa 

PLOIEŞTI 
1 Grădiniţa de copii cu Program Normal şi Prelungit Step By 

Step Licurici 
1980 Str. Arinului Nr.2 

2 Grădiniţa de copii cu program prelungit Dumbrava 
Minunata 

1979 Str. Arinului Nr. 2 

3 Grădiniţa de copii cu program prelungit Nr. 21 1950 Str. Magurii Nr.6 
                                                 
25 http://www.isj.ph.edu.ro 
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4 Grădiniţa de copii cu program prelungit Nr. 23 1978 Str. Risnovenilor Nr.46 
5 Grădiniţa de copii cu program prelungit Nr. 28 1951 Str. Basarabi Nr.10 
6 Grădiniţa de copii cu program prelungit Nr. 29 1958 Str. Postei Nr. 36 
7 Grădiniţa de copii cu program prelungit Nr. 30 1967 Bdul Bucuresti Nr. 25 A 
8 Grădiniţa de copii cu program prelungit Nr. 32 1969 Str. Muzicanti Nr. 19 
9 Grădiniţa de copii cu program prelungit Nr. 33 1969 Str. Intrarea Grindului Nr.5 

10 Grădiniţa de copii cu program prelungit Nr. 35 1971 Str. Maramures Nr. 27 
11 Grădiniţa de copii cu program prelungit Nr. 38 1973 Str. Postei Nr. 23 
12 Grădiniţa de copii cu program prelungit Nr. 40 1974 Str. Anotimpului Nr.1 
13 Grădiniţa de copii cu program prelungit Nr. 47 1975 Str. Aleea Iezerului Nr 5-7 
14 Grădiniţa de copii cu program prelungit Raza De Soare 1970 Str. Deditei Nr.2 

15 Grădiniţa de copii cu program prelungit Sf.Mucenic Mina 1972 
Str. Erou Marian Moldoveanu 
Nr.14 

16 Grădiniţa de copii cu program prelungit şi Normal Crai 
Nou 

1975 Str. Bobâlna Nr. 44 

17 Grădiniţa de copii cu Program Prelungit Sfintii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil 

1929 Str.1 Decembrie 1918 Nr.1 

18 Grădiniţa de copii cu Program Prelungit Scufita Rosie 1947 Str. Mircea Cel Batrin Nr.97 
 

În zona periurbană, conform datelor INSSE şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova 
publicate pe pagina web (www.isj.ph.edu.ro), pentru cei 2025 de copii înscrişi în anul 2009 în 
nivelul preşcolar de învăţământ,  sunt  asigurate 27 de grădiniţe cu program normal. Conform 
datelor publicate pe site–ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, nu toate satele componente 
ale comunelor din zona periurbană au o grădiniţă. 

 
Tabel 41. Populaţia şcolară şi cadrele didactice din învăţământul preşcolar - 2009 

 

Localităţi Copii 
înscrişi 

Cadre 
didactice 

Număr de 
copii/cadru 

didactic 
MUNICIPIUL PLOIESTI 6004 331 18 

 
ZONA PERIURBANĂ 2025 80 25 

ARICESTII RAHTIVANI 290 11 26 
BARCANESTI 322 13 25 

BERCENI 242 9 27 
BLEJOI 220 9 24 
BRAZI 231 10 23 
BUCOV 282 12 24 

PAULESTI 135 5 27 
TARGSORU VECHI 303 11 28 

 
ZONA STUDIAT Ă 8029 411 20 

Sursa:date prelucrate după  INSSE 
 

Conform normelor legii educaţiei în vigoare, se reglementează ca grupa din învăţământul 
preşcolar să aibă în medie 15 preşcolari sau elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20.  



     ALTRIX SERVICE SRL 
Tel: 021-3201301/ 02/ 03  Adresa: CLUJ-NAPOCA, str. Motilor nr.89 
   

 

78 
 

În baza datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică, în municipiul Ploieşti situaţia 
numărului de copii ce revine unui cadru didactic, se înscrie în normele prevăzute de lege, 
numărul acestora înscriindu-se între medie şi maximul admis (18 copii/cadru didactic).26 

La nivel periurban situaţia este gravă, în toate comunele numărul de preşcolari  depăşind 
cu mult maximul admis prin legislaţia în vigoare, această situaţie impunând măsuri de 
suplimentare a numărului de cadre didactice din învăţământul preşcolar cu circa 26 % 
(aproximativ 22 de cadre didactice pe totalul zonei periurbane). Pentru rezolvarea situaţiei 
învăţământului preşcolar din zona periurbană în unele situaţii este necesar să se suplimenteze 
numărul cadrelor didactice, în alte situaţii va trebui să se asigure spaţiul necesar pentru noi grupe 
de copii. 

Nivelul primar-gimnazial, în municipiul Ploieşti, este format dintr-un număr de 26 de 
şcoli generale cu clasele I-VIII, o şcoală cu clasele I-IV şi 2 şcoli speciale. 

La nivel periurban nivelul primar-gimnazial este format din 3 şcoli cu clasele I-IV şi 21 
de şcoli generale cu clasele I-VIII şi un centru şcolar special. 

 
 

Tabel 42. Şcoli primare şi gimnaziale, inclusiv cele speciale27 
 

Nr 
crt 

Denumire Dată 
înfiin ţare 

Adresa 

PLOIEŞTI 
1 Şcoală cu clasele I-IV Nr. 22 1925 Str. Ciocirliei Nr.14 
2 Şcoala Cu Clasele I-IV Unirea 1934 Str. Fagaras Nr. 1 
3 Şcoala cu clasele I-VIII Andrei Muresanu 1965 Str. Trotus Nr. 4 
4 Şcoală cu clasele I-VIII Anton Pann 1959 Str. Luminisului Nr. 8 
5 Şcoală cu clasele I-VIII Candiano Popescu 1967 Str. Nucilor Nr. 39 
6 Şcoală cu clasele I-VIII Elena Doamna 1856 Str. Elena Doamna Nr. 25 
7 Şcoală cu clasele I-VIII Florin Comisel 1924 Str. Jupiter Nr. 6 
8 Şcoală cu clasele I-VIII George Cosbuc 1883 Str. Al.lapusneanu Nr.17 
9 Şcoală cu clasele I-VIII George Emil Palade 1980 Str. Aleea Godeanu Nr. 4 

10 Şcoală cu clasele I-VIII Grigore Moisil 1964 Str. Laurilor Nr. 2a 
11 Şcoală cu clasele I-VIII Henri Mathias Berthelot 1970 Str. Arinului Nr. 2 
12 Şcoală cu clasele I-VIII I.A.Bassarabescu 1996 Str. Aleea Strunga Nr. 2 
13 Şcoală cu clasele I-VIII Ienachita Vacarescu 1916 Str. Spatar Milescu Nr. 22 
14 Şcoală cu clasele I-VIII Ioan Grigorescu 1950 Str. Izvoare Nr. 81 
15 Şcoală cu clasele I-VIII Ion Creanga 1960 Str. 8 Martie Nr.2 
16 Şcoală cu clasele I-VIII Matei Basarab 1970 Str. Infratirii Nr.4 
17 Şcoală cu clasele I-VIII Mihai Eminescu 1922 B-dul Bucuresti Nr. 25 A 
18 Şcoală cu clasele I-VIII Nicolae Balcescu 1978 Aleea Scolii Nr. 2 
19 Şcoală cu clasele I-VIII Nicolae Iorga 1973 Str. Minerva Nr. 4 
20 Şcoală cu clasele I-VIII Nicolae Titulescu 1910 Str. Popa Farcas Nr. 23 
21 Şcoală cu clasele I-VIII Nr. 13 1907 Str. D. Bolintineanu Nr. 32 
22 Şcoală cu clasele I-VIII Nr. 19 1936 B-dul Petrolului Nr. 7 
23 Şcoală cu clasele I-VIII Profesor Nicolae Simache - Str. Malu Rosu Nr.102 
24 Şcoală cu clasele I-VIII Radu Stanian 1888 Str. Bobalna Nr. 76 
25 Şcoală cu clasele I-VIII Rares Voda 1866 Str. Vornicul Boldur Nr. 3 
26 Şcoală cu clasele I-VIII Sfanta Vineri 1966 Str. Postei Nr. 19 

                                                 
26 la stablirea situaţiei în învăţământul preşcolar, se consideră că un cadru didactic din învăţământul preşcolar 
coordonează o grupă de copii. 
27 http://www.isj.ph.edu.ro 
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27 Şcoală cu clasele I-VIII Sfantul Vasile 1931 B-dul Republicii Nr. 145 
28 Centrul Şcolar Special 1948 Str.B.P.Hasdeu Nr. 19 
29 Şcoală Speciala Nr.2 - Str. Gh.Gr.Cantacuzino Nr. 328 
30 Şcoala cu clasele I – VIII nr.28 - - 
31 Şcoala cu clasele I – VIII nr.24 - Str. Dediţei nr.4 
32 Şcoala cu clasele I – VIII nr.30 - Str. Dediţei nr.4 

    
33 Şcoala cu clasele I – VIII nr.20 - Str. Mărăşeşti nr.239 
34 Şcoala cu clasele I – VIII nr.29 - Aleea Godeanu nr.4 

ARICEŞTII RAHTIVANI 
1 Şcoală cu clasele I-VIII 1935 Ariceştii Rahtivani 

- - - Buda 
2 Şcoală cu clasele I-VIII Nedelea 1935 

Nedelea 
3 Centru Şcolar Special - 
4 Şcoală cu clasele I-VIII Stoenesti 1917 Stoeneşti 
5 Şcoală cu clasele I-IV Targsoru Nou 1871 Târgşoru Nou 

BĂRCĂNEŞTI 
6 Şcoală cu clasele I-VIII Gheorghe Lazar 1874 Bărcăneşti 
- - - Ghighiu 
- - - Puşcaşi 
7 Şcoală cu clasele I-VIII Romanesti 1901 Româneşti 
8 Şcoală cu clasele I-VIII Tatarani 1890 Tătărani 

BERCENI 
9 Şcoală cu clasele I-VIII 1894 Berceni  

- - - Catunu 
10 Şcoală cu clasele I-VIII Corlatesti 1898 Corlatesti 
- - - Moara Noua 
- - - Dâmbu 

BLEJOI 
11 Şcoală cu clasele I-VIII 1888 Blejoi, Str.principala Nr.510 
- - - Tintareni 
12 Şcoală cu clasele I-VIII Ploiestiori 1895 Ploieştiori 

BRAZI 
13 Şcoală cu clasele I-VIII 1911 Brazii de Sus 
- - - Brazii de Jos 
14 Şcoală cu clasele I-VIII Batesti 1897 Batesti 
15 Şcoală cu clasele I-VIII Negoiesti 1894 Negoiesti 
16 Şcoală cu clasele I-VIII Antonie Voda Popesti 1892 Popesti 
- - - Stejaru 

BUCOV 
17 Şcoală cu clasele I-VIII Constantin Stere 1881 Bucov 
18 Şcoală cu clasele I-IV Nr. 2 Pleasa 1986 Pleasa 

 19 Şcoală cu clasele I-VIII Mihai Voda 1909 
20 Şcoală cu clasele I-VIII Chitorani 1894 Chitorani 

- - - Bighiliu 
- - - Valea Orlei 

PĂULEŞTI 
21 Şcoală cu clasele I-VIII Arhitect T.t. Socolescu 1917 Păuleşti 

- - - Cocosesti 
22 Şcoală cu clasele I-VIII Vlad Musatescu - Gageni 

- - - Păuleştii Noi 
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TÂRGŞORU VECHI  
23 Şcoală cu clasele I-VIII 1886 Tirgsoru Vechi 
24 Şcoală cu clasele I-IV Stancesti 1912 Stancesti 
25 Şcoală cu clasele I-VIII Strejnicu 1886 Strejnicu 

- - - Zahanaua 
 

În 2009, în municipiul Ploieşti, acest nivel era urmat de un număr de 7537 de elevi 
înscrişi în învăţământul primar şi 7902 de elevi în învăţământul gimnazial, comparativ cu datele 
anului 1998 înregistrându-se o tendinţă de descreştere continuă până în prezent cu circa 41%  la 
nivel primar şi respectiv de circa 46% la nivel gimnazial. 

Zona periurbană în 2009 se înregistra un număr de 2612 elevi în învăţământul primar şi 
2525 elevi înscrişi în învăţământul gimnazial, cu o tendinţă de descreştere mai puţin accentuată 
decît în municipiul Ploieşti şi anume o scădere de circa 25% în învăţământul primar şi  de circa 
12% la nivel gimnazial. 
 
 

Tabel 43. Populaţia şcolară şi cadrele didactice din învăţământul primar  -2009 
 

Localitati Elevi  
inscrisi 

Cadre 
didactice 

Numar 
elevi/ cadru 

didactic 
MUNICIPIUL PLOIESTI 7537 349 22 

 
ZONA PERIURBANĂ 2612 136 19 

ARICESTII RAHTIVANI 413 17 24 
BARCANESTI 336 23 15 

BERCENI 273 14 20 
BLEJOI 295 16 18 
BRAZI 327 16 20 
BUCOV 398 20 20 

PAULESTI 145 8 18 
TARGSORU VECHI 425 22 19 

 
ZONA STUDIAT Ă 9724 485 20 

Sursa: date prelucrate după INSSE 
 

Raportat la normele în vigoare (care indică ca medie 20 de elevi pe clasă primară, cu un 
minim de 15 elevi şi un maxim de 25 de elevi), situaţia înregistrată la nivelul învăţământului 
primar se înscrise în limitele normalului. Minimul de elevi înscrişi în ciclu primar ce revin unui 
cadru didactic este înregistrat doar în comuna Bărcăneşti (15 elevi/1 cadru didactic), iar aproape 
de maximul admis se prezintă situaţia din comuna Ariceştii Rahtivani (cu 24 elevi/1 cadru 
didactic). 
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Tabel 44. Populaţia şcolară şi cadrele didactice din învăţământul gimnazial -2009 
 

Localităţi Elevi  
înscrişi 

Cadre 
didactice 

Număr 
elevi/ 
cadru 

didactic 
MUNICIPIUL PLOIESTI  7902 607 13 

        

Localităţi 
Elevi  

înscrişi 
Cadre 

didactice 

Număr 
elevi/ 
cadru 

didactic 
ZONA PERIURBANA 2525 222 11  

ARICESTII RAHTIVANI 330 23 14 
BARCANESTI 360 39 9 

BERCENI 274 23 12 
BLEJOI 271 26 10 
BRAZI 330 26 13 
BUCOV 443 31 14 

PAULESTI 102 22 5 
TARGSORU VECHI 415 32 13 

        
ZONA STUDIATA 10427 829 13 

Sursa: date prelucrate după INSSE 
 
Numărul mediu de elevi pe clasă pentru nivelul de învăţământ gimnazial, conform legislaţiei 

în vigoare este de 25 de elevi, cu un minim admis de 15 elevi şi un maxim de 30 de elevi. Având 
în vedere sistemul de şcolarizare la nivel gimnazial, nu se poate deduce din datele obţinute, care 
este media de elevi pe clasă în zona studiată, dar se poate aprecia numărul mic de elevi ce revin 
unui cadru didactic din învăţământul gimnazial. 
 Atât în învâţământul primar cît şi în cel gimnazial, comparativ cu anul 1998 numărul 
elevilor a scăzut continuu, în municipiul Ploieşti numărul acestora ajungând la jumătate.  
   

Învăţământul liceal, în întreaga zonă studiată cuprinde un număr de 4 licee teoretice, 3 licee 
specalizate: liceul de artă, liceul militar şi liceul pedagogic şi 1 colegiu economic, 2 grupuri 
şcolare economic-administrativ, 3 colegii industriale şi 5 grupuri şcolare industriale.  

 
Tabel 45. Licee28 

Nr 
crt 

Denumire Dată 
înfiin ţare 

Adresa 

PLOIEŞTI 
LICEE TEORETICE 

1 Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza 1977 Str. Trei Ierarhi Nr. 10 
2 Colegiul Naţional Ion Luca Caragiale 1864 Str Gheorghe Doja Nr 98 
3 Colegiul Naţional Mihai Viteazul 1874 B-dul Independentei Nr 8 
4 Colegiul Naţional Nichita Stanescu 1860 Str Nalbei Nr 3 

                                                 
28 http://www.isj.ph.edu.ro 
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LICEE DE ARTĂ 
5 Liceul De Arta Carmen Sylva 1980 Str. Bobilna Nr. 44 

LICEE PEDAGOGICE 
6 Colegiul Naţional Jean Monnet 1969 Str. Nicolae Iorga Nr. 7 

LICEE MILITARE 
7 Liceul militar Constantin Brâncoveanu  B-dl Bucureşti 
COLEGII / GRUPURI ŞCOLARE ECONOMIC-ADMINISTRATIVE 
8 Colegiul Economic Virgil Madgearu 1968 Str. Rudului Nr. 24 
9 Grupul Şcolar Administrativ şi de Servicii Victor 

Slavescu 
1918 Str. Teleajen Nr. 11 

10 Grupul Şcolar de Servicii Sfantul Apostol Andrei 1968 Str. Deditei Nr.4 
COLEGII / GRUPURI ŞCOLARE INDUSTRIALE 
17 Colegiul Spiru Haret 1980 Str. Constructorilor Nr. 8 
18 Colegiul Tehnic Elie Radu 1966 Sos.Vestului Nr. 22 
19 Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu 1948 B-dul Petrolului Nr.14 
20 Grupul Scolar de Transporturi 1980 Str Valeni Nr 144 
21 Grupul Scolar Industrial 1 Mai 1980 Str Petrolului Nr. 16 
22 Grupul Scolar Industrial De Petrol Teleajen 1972 Str. Mihai Bravu Nr.241 
23 Grupul Scolar Industrial Toma N.Socolescu 1972 Str.Gh.Gr.Cantacuzino 328 
24 Grupul Scolar Industrie Usoara 1979 Str.Mihai Bravu Nr.249 

ZONA PERIURBANĂ 

BĂRCĂNEŞTI 
1 Grupul Şcolar Agricol  - Bărcăneşti 

 
Structura profilelor unităţilor de învăţământ liceale este diversă, cu o largă ofertă în ceea 

ce priveşte specializarea. Trebuie remarcată existenţa colegiilor şi grupurilor şcolare tehnice şi 
industriale, care reprezintă una din componentele ce definesc profilul industrial al zonei. 

Învăţământul liceal este urmat de un număr de 16.885 de elevi în întreaga zonă studiată.  
 

Tabel 46. Populaţia şcolară şi cadrele didactice din învăţământul liceal -2009 
 

Localităţi Elevi  înscrişi Cadre 
didactice 

Număr elevi/ 
cadru 

didactic 
MUNICIPIUL PLOIESTI 16432 1274 13 

BARCANESTI 453 48 9 
ZONA STUDIATA 16885 1322 13 

Sursa:date prelucrate după  INSSE 

Media elevilor ce revin unui cadru didactic din învăţământul liceal este de 13 elevi în 
municipiul Ploieşti şi 9 elevi în comuna Bărcăneşti 

Un număr important de elevi urmează cursurile şcolilor profesionale şi de meserii (2.945 
elevi în anul 2009), cele mai importante unităţi de învăţământ profesioanl fiind în municipiul 
Ploieşti (Şcola de arte şi meserii Toma Caragiu), în Bărcăneşti (Grupul Şcolar Agricol) şi 
Ariceştii Rahtivani (Centrul Şcolar Special pentru persoane cu dizabilităţi). 

În municipiul Ploieşti mai există şi o Şcoală Postliceală Sanitară cu un număr de 1.879 
elevi în 2009. 

Sistemul universitar, urmat de 8.569 studenţi în anul 2009, este reprezentat de 
Universitatea de Petrol şi Gaze formată din 5 facultăţi în domeniul tehnologiei petrolului şi 
petrochimiei, foraj şi exploatare zăcăminte, inginerie mecanică şi electrică, ştiinţe economice, 
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litere şi ştiinţe şi un colegiu universitar tehnic şi de administraţie. Pe teritoriul municipiului 
Ploieşti îşi desfăşoară activitatea şi două unităţi de învăţământ superior private – filiale ale 
Universitaţii George Bariţiu şi Universitaţii Spiru Haret. 

Pentru asigurarea calităţii procesului de educaţie, pe lângă raportul număr elevi/cadru 
didactic, este necesar să se asigure şi un număr suficient de clase, corelat cu legislaţia în vigoare. 
Dacă se ia în calcul un număr maxim de elevi pe clasă, defalcat pe nivele de învăţământ, rezultă 
ca fiind necesar următorul număr de clase: 

 
Tabel 47.  

Localitate 

Nivel de învăţământ Număr 
total de 
clase  

necesar 

Număr 
de clase  
existent 

Bilantul 
necesarului 

de clase 
Primar  Gimnazial  Liceal  

Număr de clase necesar 

PLOIEŞTI 301 263 548 1112 1054 - 58 
 

ARICESTII RAHTIVANI 17 11 - 28 39 +11 
BARCANESTI 13 12 15 40 38 -2 

BERCENI 11 9 - 20 20 0 
BLEJOI 12 9 - 21 19 -2 
BRAZI 13 11 - 24 25 -1 
BUCOV 16 15 - 31 15 -16 

PAULESTI 6 3 - 9 15 +6 
TARGSORU VECHI 17 14 - 31 26 -5 

 
ZONA STUDIAT Ă 406 347 563 1316 1261 -55 
Sursa: date prelucrate după INSSE 

 
CONCLUZII 

 
REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

În baza datelor existente se constată că în municipiul Ploieşti în anul 2009 exista un 
deficit de circa 58 de clase.  

În contextul socio-economic actual şi colerat cu legislaţia în vigoare, trebuie 
menţionată lipsa creşelor- unităţi de învăţământ destinate îngrijirii copiilor cu vârste între 0-3 
ani. 

REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 
 
Un deficit de săli de clasă se înregistrează şi în comunele Bărcăneşti, Blejoi, Brazi, 

Bucov şi Târgşoru Vechi.   
La nivel periurban situaţia infrastructurii preşcolare este gravă, în toate comunele 

numărul de preşcolari  depăşind cu mult maximul admis prin legislaţia în vigoare, această 
situaţie impunând măsuri de suplimentare a numărului de cadre didactice din învăţământul 
preşcolar cu circa 26 % (aproximativ 22 de cadre didactice pe totalul zonei periurbane). 
Pentru rezolvarea situaţiei învăţământului preşcolar din zona periurbană în unele situaţii este 
necesar să se suplimenteze numărul cadrelor didactice, în alte situaţii va trebui să se asigure 
spaţiul necesar pentru noi grupe de copii. 
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7.4. INFRASTRUCTURA SOCIAL Ă  
Asistenţa socială pentru persoane vârstnice este reglementată prin Legea nr.17/2000, 

republicată şi are în vedere, în primul rând, evaluarea situaţiei persoanei vârstnice care solicită 
sprijin conform grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 886/ 2000 cu modificările şi completările ulterioare.  

Serviciile sociale sunt asigurate în funcţie de gradul de dependenţă socială stabilit pe bază 
de anchetă socială şi de grila naţională de evaluare aprobată prin Hotărâre de Guvern.  

Organizarea acestor servicii revine, potrivit prevederilor Legii nr.17/2000, Consiliilor 
locale, direct sau pe bază de convenţii încheiate cu organizaţii nonguvernamentale, unităţi de cult 
recunoscute în România sau alte persoane fizice sau juridice.  

Pentru asigurarea îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în situaţii de 
dependenţă socială, primăria municipiului Ploieşti prin serviciul public de protecţie şi asistenţă 
socială a municipiului Ploieşti, administrat de Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare 
aflate în subordinea Consiliului Local Ploieşti, poate angaja personal de îngrijire.  

Necesitatea asistenţei sociale pentru persoanele vârstnice este generată de veniturile 
scăzute reprezentate de pensie, creşterea progresivă a costurilor de întreţinere a locuinţei, a 
alimentelor şi medicamentelor, extinderea sărăciei care afectează veniturile totale ale unei familii 
determinând sistarea ajutorului tradiţional acordat vârstnicului, dar şi abuzuri grave finalizate, în 
general, cu pierderea locuinţei de către bătrâni, determină nevoia de a solicita servicii de îngrijire 
din ce în ce mai costisitoare.  

În afara riscului de bătrâneţe acoperit de sistemul de securitate social prin asigurarea unui 
venit reprezentat de pensie, în cazul persoanelor de vârsta a treia se întâlneşte o situaţie 
particulară, acestea având nevoie, în egală măsură, de două tipuri de suport – respectiv servicii 
sociale şi medicale. 

Toate aceste persoane necesită un număr mare de servicii medicale, instituţionalizare sau 
servicii la domiciliu.  

Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de populaţie vulnerabilă datorită limitărilor 
fiziologice şi fragilităţii caracteristice fenomenului de îmbătrânire.  

În scopul menţinerii persoanei vârstnice dependente de domiciliu, în mediul familial de 
viaţă, o perioadă cât mai lungă posibilă, furnizorul de servicii de îngrijire poate să acorde un set 
de servicii destinate asistării persoanei vârstnice la îndeplinirea actelor curente de viaţă, 
prevenirii sau limitării degradării autonomiei funcţionale, prezervării stării de sănătate, asigurării 
unei vieţi decente şi demne. Activitatea de îngrijire la domiciliu are rolul de a preveni 
instituţionalizarea vârstnicilor, costurile fiind net inferioare serviciilor de intervenţie acordate de 
centrele de îngrijire şi asistenţă.  

Conform raportului Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare, numărul persoanelor 
vârstnice care solicită aceste tipuri de servicii socio-medicale în conformitate cu Legea 17/2000, 
republicată nu este foarte mare, cele mai multe din aceste cazuri făcând obiectul încadrării în 
grad de handicap grav cu posibilitatea angajării unui asistent personal.  

Astfel pentru aceste cazuri serviciul public de asistenţă socială a întreprins toate 
demersurile necesare prezentării la Comisia de Evaluare Medicala a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, fapt ce se va menţine şi în continuare.  

Selecţia persoanelor care beneficiază şi vor beneficia de această formă de asistenţă 
socială se face pe baza Grilei Naţionale de evaluare a persoanelor vârstnice, aprobată prin 
Hotararea de Guvern nr. 886/2000.  

Totuşi există în practică unele situaţii în care persoana vârstnică se află în situaţie de 
mare risc social determintă de starea de sănătate precară, lipsa susţinătorilor legali, incapacitatea 
de a se gospodări, iar diagnosticele prezentate (ex: AVC ischemic, hemiplegie) nu permit 
obţinerea unei încadrări în gradul grav de handicap cu asistent personal sau, până la obţinerea 
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acestui drept de către reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială, trece o perioadă de 
timp care poate avea urmări grave pentru persoana în cauză. 

 Selecţia şi încadrarea în muncă a persoanelor se face de către Administraţia Serviciilor 
Sociale Comunitare Ploieşti, iar contractul de muncă al ingrijitorului la domiciliu se încheie pe o 
perioadă determinată de timp (6 luni), la expirarea termenului analizandu-se necesitatea 
continuării serviciului social propus şi a timpului de muncă prestat.  

Salariul acordat îngrijitorului la domiciliu este în concordanţă cu salariul asistentului 
personal al persoanei încadrate în gradul grav de handicap şi anume salariu de bază stabilit 
potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de 
asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi 
alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii.  

Contribuţia persoanelor vârstnice, în funcţie de venitul realizat se va vira în contul de 
venituri al Municipiului Ploieşti.  

În prezent cuantumul venitului net, mai mic de 5 ori decat nivelul venitului net lunar luat 
în calcul la stabilirea ajutorului social, este de 21, 6 lei.  

Conform datelor din “Strategia de Dezvoltare a municipiului Ploieşti 2007-2013”  
infrastructura socială conţine forme diversificate de protecţie a grupurilor vulnerabile precum 
persoane cu handicap fizic, persoane cu venituri reduse sau fără venit, persoane abuzate şi minori 
aflaţi în dificultate. 

Aceeaşi sursă precizează că un grup de circa 3500 de persoane solicită consiliere socială 
şi/sau medicală în funcţie de gradul de handicap cu care sunt înregistraţi (20% persoane cu 
handicap de grad I, 70 % cu handicap de grad II şi 10% persoane cu handicap de grad III). 

De asemenea se precizează că, prin cantina de ajutor social se deservesc grupuri de 
locuitori fără venit, circa 400 de persoane, asigurând serviciul la domiciliu pentru persoanele 
care nu se pot deplasa. Politicile locale speciale pentru pensionari conţin măsuri de gratuitate sau 
subvenţii pe liniile de transport public, reduceri procentuale ale impozitului pe proprietate şi 
spaţii comerciale cu produse agroalimentare cu preţuri corelate cu pensiile. 

Minorii aflaţi în dificultate sunt asistaţi în funcţie de problema cu care se confruntă. Din 
punct de vedere al alimentării, copii orfani primesc hrană gratuită zilnică. Din punct de vedere al 
spaţiilor de cazare adăpostirea copiilor străzii se face în spaţii construite şi dotate precum Centrul 
“Sfânta Cristina”, dar şi în centre de plasament cum este Centrul de plasament nr. 1 (ce s-a 
transformat în 2002 în Complexul pentru Servicii Comunitare “Sf. Andrei” şi Centrul de 
plasament nr. 2 (pentru copii cu handicap) sau în Casa “Alexandra” şi Casa “Austria”. 
 În cadrul infrastructurii de asistenţă socială, instituţiile rezidenţiale existente (leagăn de 
copii) au fost transformate în servicii publice de suport şi unităţi comunitare de tip familial. În 
structura Direcţiei Judeţene Pentru Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Prahova 
se află Centrul de plasament Nedelea din comuna Ariceştii Rahtivani.  
 
CONCLUZII 

REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

- Acţiunile de solicitare a subvenţiilor pentru căldură sau cererile pentru locuinţe sociale 
indică un nivel scăzut al veniturilor populaţiei municipiului Ploieşti, cu impact direct asupra 
nivelului de trai al acestora. 

- Mai există problema persoanelor evacuate de către proprietarii de drept a imobilelor 
naţionalizate, în care au locuit cu chirie la primărie.  

- Semnalăm şi problematica socială a  familiilor cu copii a căror venituri sunt modeste, 
nefiind în stare să-i întreţină corespunzător pe perioada şcolarizării a acestora. 
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7.5. CULTURĂ  
 
Zona studiată constituie un spaţiu/teritoriu care concentrează importante valori de 

patrimoniu construit, arheologic şi architectural. Vestigii ale culturii neolitice, ale civilizaţiei 
antice şi feudale, monumente istorice şi de artă religioasă, obiective de arhitectură industrială şi 
civilă se întîlnesc în numeroase zone şi localitaţi precum Ploieşti, Târgşoru Vechi, Brazi, Bucov. 

Infrastructura unităţilor culturale are în componenţa sa muzee, case memoriale, teatre, 
case de cultură, biblioteci, cămine cultural, o filarmonică etc.  

Infrastructura unităţilor de cultură din municipiul Ploieşti cuprinde printre altele: 
 

- Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie29 înfiinţat în anul 1955 prin strădania 
profesorului Nicolae Simache. Clădirea în care în prezent funcţionează muzeul 
istoriei prahovene, a fost construită în stil neoclasic după planurile arhitectului Al. 
Orăscu, autorul proiectelor Universităţii din Bucureşti, a Librăriei Academiei, etc. 
Graţie valenţelor sale artistice şi istorice, clădirea se înscrie în categoria 
monumentelor de arhitectură din România. De la punerea pietrei de fundaţie la 31 
mai 1865 şi finisare în 1867 şi până în 1970, data la care a devenit adăpost al 
muzeologiei prahovene, aici au funcţionat instituţii de învăţământ de prestigiu, 
începând cu primul gimnaziu ploieştean – “Sf. Petru şi Pavel”, din timpul domniei 
lui Al. I. Cuza. În decursul timpului clădirea a fost de mai multe ori restaurată, 
fiecare intervenţie fiind marcată de grija pentru conservarea caracteristicilor iniţiale 
ale monumentului. Ultima restaurare, de mare amploare, a avut loc între anii 1990 şi 
1995. Cu acest prilej, respectându-se cu rigurozitate personalitatea arhitecturală a 
monumentului, clădirea a beneficiat de consolidările şi modernizările cerute de noua 
concepţie tematică a Expoziţiei permanente.  
   Ideea care a coordonat reorganizarea tematică a Expoziţiei permanente a 
Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, a fost acea a individualizării 
sale în contextul instituţiilor de profil din ţară, prin valorificarea patrimoniului 
propriu, a studiilor şi cercetărilor întreprinse de specialiştii din diversele domenii 
(istorie medie, modernă şi contemporană, numismatică şi medalistică, etc.). Până în 
prezent din tematica generală a muzeului, au fost realizate, în funcţie de mijloacele 
materiale avute la dispoziţie, etapele care ilustrează începuturile oraşului Ploieşti, 
evenimentele de la mijlocul secolului XIX (1848) şi ecoul lor în Prahova, cabinetele 
de numismatică şi medalistică, aspecte ale vieţii culturale prahovene antebelice. 
   La parter se afla Sala Mihai Viteazul care adaposteste vestigiile privind 
inceputurile orasului Ploiesti ca asezare urbana, moment strans legat de domnia 
marelui voievod Mihai Viteazul- fondatorul orasului. 
   În spaţiile de la etaj se află cabinetul de numismatică, unde este etalată o 
impresionantă colecţie de monede, care ilustrează fenomenul circulaţiei monetare de 
la începuturile sale până în vremurile moderne. Pandant al acestei săli este cabinetul 
de medalistică care reuneşte medalii, ordine şi decoraţii româneşti şi străine din 
colecţiile instituţiei noastre. 
   În prima sală, a etajului a fost recent amenajată expoziţia care prezintă 
principalele evenimente ale secolului XIX, începând cu mişcarea revoluţionară de la 
1848, monumentul Unirii Principatelor Române la 1859, luptele pentru dobândirea 
independenţei la 1877. Viaţa culturală şi cotidiană din perioada modernă sunt 
prezentate în sala dedicată scriitorului I. A. Bassarabescu şi Prahova interbelică. 

                                                 
29 http://www.histmuseumph.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=61 
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   O impresionantă colecţie de timbre şi cărţi poştale este etalată în Sala 
„Filatelie şi cartofilie” alături de documente, tablouri şi piese vestimentare relevante 
pentru evoluţia poştei româneşti. 
   În aripa sudică, ultimele două săli ale circuitului de vizitare sunt alocate 
„Istoriei sportului prahovean”, personalităţilor (Ilie Oană, Leonard Doroftei) şi 
cluburilor sportive prahovene. 
   Holurile muzeului, la etaj, sunt amenajate cu grupaje de miniexpoziţii: 
obiecte de podoabă medievale şi moderne, tablouri ale pictorului Nicolae 
Grigorescu, arme şi nu în ultimul rând două monoxile medievale şi momentul 
dedicat ctitorului muzeelor prahovene prof. Nicolae Simache 
   La exterior, intrarea muzeului este încadrată de Statuile Sfinţilor “Petru şi 
Pavel”, patroni ai Gimnaziului care a funcţionat aici, încă din 1868.  
   În curtea din faţa muzeului, pentru crearea unui ambient evocator, au fost 
plasate busturile domnitorilor: Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul şi 
Aleaxandru Ioan Cuza mari personalităţi ale istoriei naţionale cu activitate strâns 
legata de istoria Ploieştiului şi a meleagurilor prahovene. 
 

- Muzeul Judeţean de Ştiin ţele Naturii30 - ….în urma deciziei nr. 1671 din 14 
februarie 1956, lua naştere Muzeul Regional de Ştiintele Naturii.  
Muzeul funcţiona în incinta clădirii Palatului Culturii din Ploieşti care a fost 
construita în anul 1923, iar la cârma lui se afla prof. emerit Margareta Moşneaga, 
care a pus bazele primelor colecţii.  

Realizat pe principii dioramatice impuse de acea perioada, erau prezentate 
flora şi fauna zonei si o secţie de evoluţionism. 

Ulterior muzeul a fost refacut in 1977 cu o noua tematică de biologie 
umana (Muzeul Omului) sub indrumarea d-nei Zoe Stoicescu Apostolache şi a 
colectivului de muzeografi ai timpului.  

Astazi muzeul reuneste un numar de 7 sectii muzeale care cunosc o 
evoluţie ascendentă sub atenta îndrumare a prof. Dr. Emilia Iancu care în 
permanenţă a cautat sa mentină vie amprenta pe care iniţiatorii muzeului au dorit- o, 
dar totodata informaţia oferită sa fie în concordanţă cu cerinţele muzeografiei 
contemporane. Aceasta implica şi mobilizarea eforturilor în vederea pregătirii 
specialiştilor în domeniile muzeografiei şi conservării.  

Daca iniţial activitatea de muzeu se realiza de un personal restrâns care 
efectua atât activitate de cercetare şi valorificare a patrimoniului muzeal cât şi 
activitate de conservare, odata cu dezvoltarea secţiilor muzeale cât şi a patrimoniului 
a devenit necesară creşterea numărului de specialişti şi s-au putut departaja clar 
atribuţiile muzeografului şi cele ale conservatorului.  

 
-  Muzeul Judeţean de Artă31 - îşi are originea în Pinacoteca Municipiului Ploieşti, 

înfiinţată în noiembrie 1931 în urma eforturilor consecvente ale unui grup de vază 
de intelectuali ploieşteni, între care avocatul, omul politic şi colecţionarul de artă Ion 
Ionescu-Quintus, arhitectul Toma T. Socolescu, istoricul Dumitru Munteanu-
Râmnic, cu sprijinul autorităţilor locale şi în cadrul Aşezămintelor Culturale 
"Nicolae Iorga". 
   După Marea Unire din 1918, s-au luat numeroase măsuri, la scară 
naţională, pentru organizarea unei reţele de muzee specializate. Astfel, dispunând de 

                                                 
30 http://www.muzbioph.ro/istoric.html 
31 http://www.artmuseum.ro/ro/prez_ro.html 
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o colecţie de artă românească din perioada clasică, modernă şi vizând achiziţii de la 
artiştii contemporani epocii respective, Pinacoteca Municipiului Ploieşti se alătura 
muzeelor de artă deja existente la acea dată, între care Muzeul Brukenthal, 
Pinacoteca Naţională, Muzeul "Theodor Aman", Muzeul "Anastase Simu", Muzeul 
"Toma Stelian", pinacotecile din Cluj şi Iaşi etc. 
  Evacuată în timpul celui de al doilea război mondial, Pinacoteca Municipiului 
Ploieşti se va reînfiinţa sub denumirea de Muzeul de Artă Ploieşti în anul 1955. 
În 1969, autorităţile atribuie Muzeului de Artă Ploieşti actualul sediu din Bulevardul 
Independenţei nr. 1, Palatul "Ghiţă Ionescu", care a găzduit, după 1919, Prefectura 
Judeţului Prahova. 
 

- Muzeul Ceasului “Nicolae Simache”32 din Ploiesti, unic in reţeaua muzeală din 
România, înfiinţat în anul 1963 de profesorul Nicolae Simache (1905-1972) 
ilustrează prin colecțiile sale, evoluţia mijloacelor de măsurare a timpului. Clădirea 
în care funcţionează Muzeul Ceasului, din 1971 este un monument de arhitectură de 
la sfârşitul secolului al XIX-lea (1890), care a aparţinut magistratului şi 
politicianului Luca Elefterescu. Casa păstrează, în linii generale, arhitectura şi 
decoraţia originală, în stil romantic, iniţialele primului proprietar regăsindu-se şi azi, 
încadrate într-o splendidă feronerie a uşilor de la intrare. 
   Expoziţia de bază a muzeului prezintă o succesiune cronologică a celor 
mai cunoscute tipuri de indicatoare de timp şi de ceasuri: cadrane solare, clepsidra, 
nisiparniţe, ceasuri de mobilier, de şemineu, de perete, de buzunar şi de călătorie. 
Cele mai vechi ceasuri din colecţie sunt cele de tip astronomic datând din anii 1544 
şi 1562, creaţii ale orologierilor Jakob Acustodia (Olanda) şi respectiv Jeremias 
Metzker din Augsburg. Din aceeaşi categorie fac parte şi cadranele solare din 
secolele XVII şi XVIII, unul dintre acestea fiind semnat: Butterfield - Paris (1690). 
O altă piesă deosebită ca mod de funcţionare, dar şi ca vechime, este clepsidra 
(ceasul cu apa) realizată de Charles Rayner în anul 1654 la Londra.  
   Muzeul atrage numeroşi vizitatori atât prin varietatea tipologică, 
complexitatea mecanismelor dar mai ales prin spectaculozitatea şi diversitatea 
stilurilor artistice ale pieselor. În ambianţa spaţiului muzeal sunt expuse splendide 
pendule de mobilier sau de podea, cu cabinete de mari dimensiuni în stil baroc, 
Ludovic al XIV-lea, Boulle, Rococo, ornamentate cu motive caracteristice acestor 
stiluri, create de celebrii orologieri francezi, austrieci, olandezi, din secolul XVIII. 
În acelaşi context sunt expuse şi ceasuri de şeminee cu postamentele surmontate de 
personaje mitologice sau scene idilice, pendulele portic, unele dintre acestea 
prevăzute cu mecanisme muzicale. Menţionăm o astfel de piesă realizată în Austria 
la începutul secolului al XIX-lea, cu mecanism muzical în funcţiune care are pe 
cadran inscripţionat numele comanditarului: Fried(rich) Schullerus in Kronnstadt 
(Brașov). Din categoria pendulelor de salon (de parchet) menţionăm două piese 
importante din epoci diferite: prima, în stil baroc, din secolul al XVIII-lea, cu 
cadrane astronomice poartă semnătura orologierului Rutger Steuter din Amsterdam; 
a doua piesă, cu un mecanism în funcţiune şi azi, datează de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, fiind un splendid exemplar realizat la Şcoala de Arte şi Meserii din 
Ploieşti. Ceasurile tablou de provenienţă austriacă şi germană, din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea sunt extrem de spectaculoase, remarcându-se din categoria 

                                                 
32 http://www.histmuseumph.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=62 
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acestora cele cu mecanisme animate şi muzicale, ceasuri ce sunt în funcţiune şi 
astăzi - “Ceasul Potcovarului” şi “Arena de circ”.  
   Cea mai importantă categorie de ceasuri, prin număr şi valoare este 
reprezentată de ceasurile de buzunar; cea mai veche piesă de acest tip din colecţia 
muzeului este realizată de Philip Jakob Bickelman, din Linz, în anul 1652. Succed 
acestei date, produse ale celebrilor orologieri francezi şi englezi din secolele XVIII - 
XIX; Julien Le Roy, Antoine Lepin, Abraham Louis Breguet, Benjamin Barber, 
George şi Edward Prior, s.a. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
apar marile firme producătoare de ceasuri în serie: Patek Philippe, Genève, 
Schaffhausen, Omega, Doxa, Longines, Hebdomas, Roskopf Patent, etc., Elveţia 
dominând producţia şi comerţul european de ceasuri. Prevăzute cu mecanisme din 
ce în ce mai perfecţionate, carcasele şi cadranele ceasurilor de buzunar sunt 
ornamentate cu motive vegetale, geometrice, compoziţii diverse, realizate prin 
emailare, gravare sau pictare de un înalt nivelul artistic. Colecţia cuprinde şi unele 
ceasuri curiozităţi cum ar fi: ceasul “misterios” cu un cadran transparent şi 
mecanism înglobat în ramă; ceasul care imita “uzina cu aburi” în miniatură, inspirat 
de revoluţia industrială, realizat la Paris în 1900, ceasul “frizerului”, ceasul cu afişaj 
“digital“, ceasul cu mecanism antifurt, ceasul breloc, ceasul tip châtelaine, etc. 
   Remarcabilă în cadrul Muzeului Ceasului din Ploieşti este şi existenţa unui 
număr semnificativ de ceasuri de personalităţi culturale şi politice, româneşti şi 
străine, care prin valoarea şi semnificaţia lor deosebită particularizează prestigiul şi 
renumele acestei unice instituţii culturale din România. Menţionăm dintre acestea 
ceasurile care au aparţinut domnitorului Alexandru Ioan Cuza, lui Mihail 
Kogălniceanu, regilor Carol I şi Mihai I, ţarului Alexandru al II-lea, Marelui Duce 
Nicolae, generalului Alexandru Averescu, istoricului Nicolae Iorga, diplomatului 
Nicolae Titulescu, poetului Vasile Alecsandri sau pictorului Theodor Aman.  
   Diversitatea colecţiei Muzeului Ceasului “Nicolae Simache“ – Ploieşti 
este determinată şi de automatele muzicale şi ceasurile muzicale; majoritatea acestor 
piese funcţionând şi astăzi chiar daca au o vechime de peste 150 de ani. Includem în 
această categorie simphonioanele, cutiile muzicale cu cilindru, baletul mecanic, 
păsările mecanice, păpuşa mecanică, gramofonul şi patefonul. Muzeul Ceasului 
“Nicolae Simache” din Ploieşti, instituţie emblematică nu numai a oraşului şi a 
judeţului nostru dar şi a României, este un loc de iniţiere în istoria fascinantă a 
orologeriei, de studiu pentru specialişti, de admiraţie pentru iubitorii de artă. 
 

- Muzeul Petrolului33 - a fost inaugurat la 8 octombrie 1961, ca urmare a sărbătoririi 
centenarului industriei petroliere româneşti, în 1957. Este găzduit de un frumos 
edificiu care a permis amenajarea unor săli şi cu o curte care a fost transformată într-
o expoziţie în aer liber. Patrimoniul muzeului a crescut de la 800 piese în 1961, la 
peste 8.000 în 1994. Este singurul muzeu de acest gen din România, înfiinţarea sa la 
Ploieşti fiind o recunoaştere a statutului oraşului în cadrul industriei petroliere din 
ţara noastră.  

În muzeu pot fi văzute exponate de mare interes istoric şi documentar:  

• o hecnă (un fel de găleată mare) acţionată de cal;  
• macheta primei instalaţii de foraj mecanic folosită în România;  

                                                 
33 http://www.ploiesti.ro/mpetrolului.php 
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• macheta „fabricii de gaz” din 1856 a fraţilor Mehedinţeanu de la bariera 
Râfov;  

• unelte şi lămpi de miner din secolul al XIX-lea;  
• felinare cu petrol din Bucureşti - primul oraş din lume iluminat cu petrol 

în 1859;  
• utilaje de foraj din lemn sau metalice din secolul al XIX-lea;  
• panouri exemplificând sistemul de solventare selectivă cu dioxid de sulf, 

inventat de Lazăr Edeleanu , şi aplicat în întreaga lume;  
• istoricul fabricării parafinei , uleiului, benzinelor ;  
• hărţi geologice, mostre mineralogice, diplome, medalii, fotografii 

aparţinând unor personalităţi din domeniu: Gregoriu Ştefănescu, Grigore 
Cobălcescu, Ludovic Mrazec, Valeriu Patriciu, Ion Tănăsescu, Virgiliu 
Tacit, Ion Basgan, Andrei Dragulănescu, Lazăr Edeleanu, Nicolae Debie. 
" 

- Muzeul memorial I.L.Caragiale34 a luat fiinţă din pasiunea pentru istorie şi cultură 
a distinsului prof. N. Simache, în anul 1962, când s-au sărbătorit 110 ani de la 
naşterea marelui clasic al literaturii române şi a fost reorganizat în anul 2002, cu 
prilejul ANULUI CARAGIALE.  
   Muzeul este găzduit în „Casa Dobrescu”, monument de arhitectură de la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea. 
   Într-un spaţiu renovat şi cu mijloace de expunere moderne, tematica 
expoziţiei „CARAGIALE – OMUL ŞI OPERA” ilustrează principalele momente 
din viaţa şi creaţia scriitorului, la nivelul cercetărilor caragialiene de azi. Aceste 
exponate au în vedere atât criteriul cronologic, cât şi criteriul tematic. Ele aduc în 
faţa vizitatorilor imaginea scriitorului reflectată atât în oglinda contemporanilor, cât 
şi în cea a posterităţii. 
   În prima sală sunt expuse documente şi fotografii originale ce lămuresc în 
mare parte problema claselor absolvite de I.L.Caragiale la Ploieşti. Ambianţa 
locuinţelor scriitorului şi a camerei sale de lucru este reconstituită în sala a II-a, prin 
expunerea pieselor muzeale care au aparţinut scriitorului şi familiei sale: oglindă de 
cristal, masa din lemn cu decor realizat prin sculptare, o canapea şi două scaune, etc. 
Pe măsuţa de lucru, alături de toc şi călimară, se află manuscrisul parodiei „Dă 
dămult.... mai dă dămult...”; în rame de argint sunt expuse fotografii originale ale 
membrilor familiei şi prietenilor apropiaţi ai dramaturgului. 
   Pe hol un loc important îl ocupă bustul scriitorului, realizat de sculptorul 
Ion Jalea şi fotografiile unor mari actori care au dat viaţă eroilor lui Caragiale. 
   În ultima sală este prezentată în mod cronologic activitatea creatoare a 
marelui scriitor; marile creaţii dramatice: „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare 
pierdută”, „D ′ale carnavalului”, „Conu Leonida faţă cu reacţiunea”, „Năpasta”. 
Perioada marilor nuvele şi schiţe caragialiene ocupă de asemenea un rol distinct în 
expoziţie. Ediţiile princeps, cu autograful scriitorului, ale volumelor „Teatru”, 
„Momente”, „Schiţe noue”, sunt expuse alături de fotografii, care pun într-o lumină 
nouă legăturile de prietenie ale scriitorului. Sunt expuse traduceri ale operei 
scriitorului în diferite limbi, afişe de interpretare ale comediilor lui Caragiale în 
lume: Franţa, Japonia, Spania, Italia, Belgia. 
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   Expoziţia se încheie cu lucrările fiilor scriitorului Mateiu Caragiale („Crai 
de curte veche”) şi Luca I.Caragiale („Jocul Oglinzilor”). 
 

- Muzeul memorial Paul Constantinescu35 - înfiinţarea acestui important aşezământ 
de cultură muzicală, se datorează, în primul rând, cumnatei compozitorului, ing. 
chimist Eleonora Constantinescu, care, în vara anului 1993, a donat statului, 
respectiv Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, clădirea în care a 
locuit şi un patrimoniu valoros cuprinzând un bogat fond de carte, piese de mobilier 
şi documente despre viaţa şi opera compozitorului, care a trăit o parte a vieţii în 
acest edificiu. 
   După cum se ştie, compozitorul Paul Constantinescu este unul din fii de 
onoare ai municipiului Ploieşti, care a văzut lumina zilei în această urbe, în 
dimineaţa zilei de 30 iunie 1909, dintr-o familie de intelectuali. Creaţia muzicală a 
lui Paul Constantinescu cuprinde un număr semnificativ de opusuri în domeniu 
simfonic, vocal - simfonic, muzică pentru teatru, film, muzică corală, muzică de 
cameră pentru voce şi pian, care prin excepţionala sa valoare, face parte din 
patrimonial artistic naţional. 
   Muzeul memorial ce-i poartă numele, prezintă în spaţiul expoziţional 
permanent, o seamă de documente inedite despre viaţa şi activitatea ilustrului 
muzician, grupate în cele şapte secţiuni: muzică simfonică, muzică de operă, muzică 
vocal - simfonică, muzică de cameră, corală, pentru voce şi pian şi muzică de film. 
Publicul vizitator poate cunoaşte direct, o seamă din partiturile manuscris sau 
tipărite din opera compozitorului, programe şi afişe de concert care aduc în prim 
plan, prezenţa creaţiei sale în viaţa muzicală în ţară şi peste hotare. In vitrine sunt 
prezentate printre alte piese de rezistenţă, “Simfonia Ploieşteană”- lucrare de 
excepţie dăruită de compozitor oraşului său natal în anul 1961, cele două 
capodopere vocal simfonice “Oratoriul Bizantin de Crăciun” şi “Oratoriul Bizantin 
de Paşti”, Triplul concert pentru vioară, violoncel, pian şi orchestră, ultima creaţie 
din prestigioasa sa opera muzicala. 
   In penultimele săli sunt expuse, în premieră absolută pentru publicul 
ploieştean şi nu numai, o seama de lucrări de reală valoare artistică semnate de 
ilustrul compozitor în domeniul desenului şi caricaturii, piese de mobilier din 
patrimoniul familiei muzicianului documente inedite privind prodigioasa activitate 
didactică, timp de aproape trei decenii, în învăţământul muzical universitar şi 
prezenţa sa în concertul culturii muzicale universale. Ultima sală, reconstituie într-o 
admirabilă ambianţă de epocă, cabinetul de lucru al strălucitului muzician. Printre 
exponatele de o importanţă covârşitoare, se afla o excepţională piesă de patrimoniu - 
cel mai vechi pian din sud-estul Europei şi printre primele din Europa Centrala, 
construit de firma F. Kaeferlie din Stutgart. Pianul a aparţinut vestitei familii 
Barcănescu, domiciliată în satul Bărcăneşti din jud. Prahova. După 1850, acest pian 
a intrat in posesia mai multor familii din localitate, de unde acum aproape patru 
decenii, a fost achiziţionat de regretatul profesor emerit Nicolae Simache, directorul 
muzeului. 
   În anul 2001, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Prahova şi al 
conducerii Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, la clădirea muzeului 
- monument istoric - s-au realizat lucrări de reparaţii interioare şi exterioare, iar zona 
sa de protecţie a fost special amenajata. 
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   Cu acest prilej, în ziua de 20 decembrie 2001- zi în care se împlineau 38 
de ani de la trecerea în eternitate a ilustrului muzician, s-a dezvelit un bust 
monumental în bronz, operă a sculptorului George Dumitru, membru U.A.P. din 
România. 
   Pentru punerea în valoare a operei nemuritorului compozitor, muzeul 
organizează anual între 30 si 40 de manifestări muzicale cu participarea elevilor de 
la Liceul de Artă Ploieşti, studenţi şi cadre didactice de la Universitatea de Muzică 
Bucureşti şi Concursul Naţional de Interpretare şi Creaţie Muzicală ce poartă 
numele acestui muzician de geniu, pentru elevii şi studenţii care studiază pianul, 
vioara, canto clasic şi compoziţie muzicală în liceele şi facultăţile de muzică din 
România şi din Republica Moldova. 
 

- Muzeul Hagi Prodan36 - la începutul secolului al XX-lea, urmaşii Mari ţei şi ai lui 
Hagi Prodan vând imobilul Primăriei oraşului Ploieşti; casa aflată în ruină este 
remarcată de Nicolae Iorga şi arhitectul Toma T Socolescu. La puţin timp după 
primul război mondial casa a fost reparată şi s-a înfiinţat primul muzeu, numit 
“Muzeul Prahovei”, care adăpostea multă artă religioasă. În anul 1953, prof. Nicolae 
Simache a înfiinţat  Muzeul “Hagi Prodan”. Expoziţia permanentă îşi propune să 
prezinte un interior de casă a unui negustor bogat din secolele al XVIII-lea – al 
XIX-lea; ea include o serie de piese originale, ce au făcut parte din interiorul Casei 
Hagi Prodan, adevărate opere de artă; podoaba casei o reprezintă plafonul 
sufrageriei, din lemn sculptat in motiv stelat, dar şi frumoasele decoraţiuni interioare 
amplasate la uşi si ferestre realizate în stuc. Exteriorul casei are o decoraţie în stuc 
realizată în jurul anilor 1825 - 1830, cu motive ornamentale florale, rezonanţă târzie 
a stucaturilor brâncoveneşti, policromă la origine, opera unor cunoscuţi meşteri 
locali.  
 

- Casa memorială Nichita Stănescu37 - Intre anii 1926-1927, Nicolae şi Gheorghe, 
fiii "abagiului - comersant" Hristea N. Stănescu, construiesc, pe strada General 
Cernat nr. 2, "o casă albă cu un cat, fără ornament, amintind de casele ţărăneşti din 
satele de câmpie" (Ioan Grigorescu). 
   Aici se vor stabili, în 1931 - după căsătorie - Nicolae (Călae) Stănescu 
împreună cu tânăra şi frumoasa Tatiana Cereaciukina, şi tot aici, vineri, 31 martie 
1933, în jurul prânzului, vine pe lume Nichita (Nini) viitorul mare poet al 
"necuvintelor". 
   Familia se măreşte: în 1938 se naşte Mariana Elena Doina, iar în 1943 în 
familia Stănescu apare un nou membru, Cristina, în vârstă de 9 luni, care va fi 
adoptată la vârsta de 18 ani. 
   In această casă - şi în această familie - poetul şi-a petrecut copilăria şi 
adolescenţa. 
   Data de 13 decembrie 2002 marchează inaugurarea muzeului memorial, în 
casa natala a poetului. 
   Secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, muzeul 
prezintă "fenomenul Nichita" în spaţiul în care s-a născut, a copilărit şi s-a format ca 
om şi ca poet. 
   In interior, dormitorul, biroul, sufrageria şi bucătăria amintesc de viaţa 
copilului şi adolescentului Nini, aşa cum era alintat în familie. 

                                                 
36 www.cjph.ro/upload/files/MIstorie__Hagi.doc 
37 http://www.histmuseumph.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=64 
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   Parcurgând camerele înşirate una după alta, vizitatorul va putea admira 
piese de mobilier ce au aparţinut familiei Stănescu, câteva dintre ele fiind piese 
simbol, care apar şi în opera poetului: patul - pe care doarme încă jucăria favorită a 
lui Nini - pianul şi biroul de lucru, cărţile fundamentale, pendula, toate având darul 
de a ne introduce în atmosfera calmă a copilăriei "îngerului blond" care surâde din 
nenumărate fotografii. Pentru amatorii de cifre, date exacte şi documente legate de 
viaţa poetului, au fost amenajate două încăperi speciale: camera documentară şi 
biblioteca, care prezintă personalitatea poetului şi locul lui în contextul literaturii 
române şi universale. 
  Sunt expuse opera antumă a poetului (cărţi cu dedicaţii, autografe oferite 
familiei şi prietenilor), premiile care i-au recunoscut valoarea ca poet naţional 
(diplome oferite de Uniunea Scriitorilor din România şi de Academia Română) şi 
internaţional (Premiul pentru cel mai tânăr poet - Struga 1965, Brevetul şi Medalia 
Gottfried von Herder -1976, Marele Premiu "Cununa de aur" a serilor de poezie de 
la Struga - 1982). Manuscrise inedite (poezia "Quadriga", prima recunoaştere 
internaţională a poetului -1965), documente originale (extrasul din Registrul Stării 
Civile pentru născuţi pe anul 1933, legitimaţia de şef de rubrică la "Gazeta Literară" 
- 1957), fotografii, documente evocatoare ale activităţii de numismat (Diploma de 
Onoare a Societăţii de numismatică, medalii), opera postuma a poetului şi diverse 
obiecte personale completează imaginea omului şi poetului. 
   Corpul B al muzeului, adăposteşte o cameră multifuncţională destinată 
manifestărilor cu public : colocvii, dezbateri, proiecţii de filme, expoziţii temporare. 
 

De asemenea în municipiul Ploieşti infrastructura culturală cuprinde Palatul Culturii 
(fostul Palat al Justiţiei) ce adăposteşte o serie de instituţii publice, Casa de Cultură a 
Sindicatelor, Teatrul dramatic Toma Caragiu, Teatrul de revistă Majestic, Teatrul de Păpuşi 
„Ciufulici”, Teatrul Equinox, Filarmonica Paul Constantinescu, Biblioteca Nicolae Iorga, 
Cinematograful Patria. 

 
 
La nivelul zonei periurbane infrastructura culturală  în anul 2008, conform datelor 

Institutului Naţional de Statistică se prezintă astfel: 
 
Tabel 47.  

ARICEŞTII RAHTIVANI 
Ariceştii Rahtivani Cămin cultural 

Bibliotecă 
1 
1 

Nedelea Cămin cultural 1 
Târgşoru Nou Cămin cultural 1 
Stoeneşti Cămin cultural 1 

BĂRCĂNEŞTI 
Bărcăneşti  Bibliotecă 2 

BERCENI 

Berceni Bibliotecă 1 
Corlăţeşti Cămin cultural 

Bibliotecă 
1 
1 

Cătunu Cămin cultural 1 
Dâmbu Cămin cultural 1 
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BLEJOI 
Ploieştiori Cămin cultural 

Bibliotecă 
1 
1 

BRAZI 
Brazi Casă de cultură 

Bibliotecă 
1 
1 

BUCOV 
Bucov  Casa memorială Constantin Stere 

Bibliotecă 
1 
3 

PĂULEŞTI 
Păuleşti Cămin cultural  

Bibliotecă 
1 
1 

Găgeni Cămin cultural 1 
Cocoşeşti Cămin cultural 1 

TÂRGŞORU VECHI 
Strejnic Bibliotecă 1 

 
Evoluţia  elementelor caracteristice infrastructurii culturale – instituţii de spectacole şi 

concerte, muzee şi colecţii publice, biblioteci, vizitatori în muzee şi colecţii publice – este 
descrisă de o curbă ascendentă, atât la nivelul municipiului Ploieşti cât şi în comunele din zona 
sa periurbană. 

În municipiul Ploieşti numărul de vizitatori în muzee şi colecţii publice a crescut din anul 
2006 până în anul 2008, cu aproximativ 10 000 de persoane.  

În zona periurbană, dotările din infrastructura de cultură au fost îmbunătăţite, numărul de 
biblioteci a crescut de la 29 de biblioteci în anul 1998 la 32 în anul 2008. 

 
CONCLUZII 

 
REFERITOR LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

- Remarcăm  numărul mare de obiective culturale din zona studiată, care însă nu sunt 
promovate coresponzător sau integrate în circuite turistice specifice. 

- Totodată trebuie remarcată problema lipsei cinematografelor funcţionale, problema 
degradării construcţiilor specifice şi lipsa interesului reabilitării acestora.  
 

REFERITOR LA ZONA PERIURBANĂ 
- La nivelul zonelor periurbane dotările culturale printre care considerăm că sunt şi 
monumentele sau siturile arheologice clasate,   nu sunt valorificate corespunzător în primul 
rănd  din punct de vedere turistic, fiind necesară  dezvoltarea unui sistem de promovare şi 
exploatare a acestora corelat cu dotările turistice.   

 
 
7.6. CULTE 
 

Obiectivele arhitecturale religioase sunt elemente de referinţă în structura unei localităţi, 
atât la nivel compoziţional  cât şi la nivel funcţional. Dacă verificăm capitolul din prezenta 
documentaţie ce face referire la structura populaţiei după confesiuni, am putea constata că în 
zona studiată infrastructura de culte ar trebui să fie foarte diversificată din punct de vedere al 
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obiectelor  arhitecturale specifice celor 15 religii declarate de populaţia intervievată la 
recensământul din 2002. 

În prezent, în municipiul Ploieşti există circa 58 lăcaşe de cult, dintre care 44 de biserici 
de cult ortodox (circa 76%), o biserică ortodoxă de rit vechi, o biserică şi o capelă romano-
catolică, o biserică din cultul Martorii lui Iehova, o biserică de cult reformat, una baptistă, o 
sinagogă,  restul fiind case de rugăciune evanghelice şi adventiste. 

  
Tabel 48. Lista celor mai importante biserci ortodoxe din municipiul Ploieşti 38: 

 Tip Denumire Datare Cultul Protopopiat Episcopie/ 
Arhiescopie 

Mitropolie Adresă 

1 Biserică - 1998 Martorii 
lui Iehova 

- - Organizaţia 
religioasă 
"Martorii lui 
Iehova" 

Str. Bariţiu 
George 13 

2 Schit Biserica "Sf. 
Ilie", "Sf. 
Nicolae" 

1997 ortodox de 
rit vechi 

Protoieria 
Ploieşti 

- Mitropolia 
Cultului Creştin 
de Rit Vechi 

- 

3 Biserică Biserica 
Penitenciarulu
i Rudului 

 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Penitenciarul 
Rudului 

4 Biserică Biserica 
Jandarmeriei 

- ortodox Protoieria 
Câmpina 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Jandarmeria 

5 Biserică Biserica 
Spitalului de 
Copii 

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Spitalul de 
copii 

6 Casă de 
rugăciune 

- 1990 evangheli
c 

- Uniunea 
comunităţilor 
cultului 
creştin după 
evanghelie 
Prahova 

Biserica 
Evanghelică 
Română 

Str. Miciurin 6 

 
Tip Denumire Datare Cultul Protopopiat 

Episcopie/ 
Arhiescopie 

Mitropolie Adresă 

7 Casă de 
rugăciune 

- 1947 evangheli
c 

- Uniunea 
comunităţilor 
cultului 
creştin după 
evanghelie 
Prahova 

Biserica 
Evanghelică 
Română 

Str. Negru 
Vodă 5 

8 Biserică  1863 reformat  Eparhia 
Reformată 
din Ardeal 

Biserica 
Reformată din 
România 

Str. 
Stadionului 15 

9 Biserică Biserica 
"Acoperământ
ul Maicii 
Domnului" 

1992 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Cameliei 

10 Biserică Biserica 
"Adormirea 
Maicii 
Domnului" 

1820 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Armoniei 
nr.3 

11 Biserică Biserica 
"Adormirea 
Maicii D-lui" 

1539 ortodox Protoieria 
Urlaţi 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Corlăţeşti 
3B 

                                                 
38 http://lacasedecult.cimec.ro 
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12 Biserică Biserica 
Spitalului 
Buna Vestire 

1833 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Spitalul Buna 
Vestire 

13 Biserică Biserica 
"Buna 
Vestire" 

1848 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

str. Plevnei 2 

14 Biserică Biserica 
"Cristos Rege" 

1939 romano-
catolic 

- Arhiepiscopia 
romano-
catolica 
Bucureşti 

Biserica 
Romano-catolică 
din România 

Str. Ştefan cel 
Mare 13 

15 Biserică Biserica 
“Elim” 

 baptist  Comunitatea 
Bisericilor 
Creştine 
Baptiste din 
România 

Cultul Creştin 
Baptist din 
România 

Str. Şoimului 

16 Biserică Biserica 
"Înălţarea 
Domnului şi 
Sf. Mare 
Mucenic 
Mina" 

1992 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. 
Cantacuzino 
259A 

17 Biserică Biserica 
"Întâmpinarea 
Domnului şi 
Sf. Nectarie" 

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Eroilor 
103 

18 Biserică Biserica 
“Învierea 
Domnului”  

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Plopilor 

19 Biserică Biserica 
"Naşterea 
Domnului şi 
Sf. Apostol 
Andrei" 
 
 

1994 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

str. Mureşeanu 
Andrei 69 

 
Tip Denumire Datare Cultul Protopopiat 

Episcopie/ 
Arhiescopie 

Mitropolie Adresă 

20 Biserică Biserica 
"Naşterea 
Maicii 
Domnului şi 
Învierea 
Dreptului 
Lazăr " 

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

str. Mihai 
Bravu 226 

21 Biserică Biserica 
"Schimbarea 
la Faţă şi 
Izvorul 
Tămăduirii " 

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

str. Tazlău 45 

22 Biserică Biserica "Sf. 
Antonie cel 
Mare" 

1927 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

str. Salcâmilor 
2 

23 Biserică Biserica "Sf. 
Apostoli Petru 
şi Pavel", 
biserica 
domnească 
 

1639 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

str. Matei 
Basarab 63 
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24 Biserică Biserica "Sf. 
Atanasie şi 
Chiril" 

1848 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Mărăşeşti 
193 

25 Biserică Biserica "Sf. 
Cuvioasă 
Parascheva şi 
Sf. Muceniţă 
Paraschevi" 

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Neagoe 
Basarab 12 

26 Biserică Biserica "Sf. 
Cuvioasa 
Parascheva" 

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Spitalul CFR 

27 Biserică Biserica "Sf. 
Doctori fără 
de arginţi 
Cosma şi 
Damian" 

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Spitalul 
Schuller 

28 Biserică Biserica "Sf. 
Doctori fără 
de arginţi 
Cosma şi 
Damian" 

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Spitalul 
Boldescu 

29 Biserică Biserica "Sf. 
Haralambie" 

1875 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Mărăşeşti 
65 

30 Biserică Biserica "Sf. 
Ierarh Nicolae 
şi Sf. Ierarh 
Alexandru" 

1863 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. 
Stadionului 21 

31 Biserică Biserica "Sf. 
Ierarh 
Nicolae", 
Fosta capelă a 
Curţii lui 
Mihai Viteazul 
 
 

1600 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Mihai 
Bravu nr.5 

 
Tip Denumire Datare Cultul Protopopiat 

Episcopie/ 
Arhiescopie Mitropolie Adresă 

32 Biserică Biserica "Sf. 
Ierarh 
Spiridon şi Sf. 
Apostoli" 

1857 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Văleni 
nr.98 

33 Biserică Biserica "Sf. 
Ilie" 

1990 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. 
Carpenului 17-
19 

34 Biserică Biserica "Sf. 
Împăraţi 
Constantin şi 
Elena şi Sf. 
Stelian" 

1894 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Caragiale 
I.L nr.9 

35 Biserică Biserica "Sf. 
Împăraţi 
Constantin şi 
Elena" 

1930 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Trestioarei 

36 Biserică Biserica "Sf. 
Ioan 
Botezătorul" 
 

1810 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Bdl. 
Independenţei 
12 
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37 Biserică Biserica "Sf. 
Mare Mucenic 
Gheorghe, Sf. 
Calinic şi 
Schimbarea la 
Faţă" 

1834 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Boldescu 
16 

38 Biserică Biserica "Sf. 
Mare Mucenic 
Pantelimon şi 
Intrarea Maicii 
Domnului în 
Biserică" 

1812 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. 
Democraţiei 
71 

39 Biserică Biserica "Sf. 
Mare 
Muceniţă 
Ecaterina" 

1862 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Rudului 
72 

40 Biserică Biserica "Sf. 
Muceniţă 
Filofteia" 

1868 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Fierari 11 

41 Biserică Biserica "Sf. 
Nectarie" 

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Asociaţia de 
nevăzători 

42 Biserică Biserica "Sf. 
Sava cel 
Sfinţit şi Sf. 
Gheorghe" 

1812 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Eternităţii 
19 

43 Biserică Biserica "Sf. 
Ştefan şi Sf. 
Mina" 

1856 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Romană 
94 

44 Biserică Biserica "Sf. 
Trei Ierarhi 
Vasile, 
Grigore şi 
Ioan" 

1991 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. 
Grigorescu 
Eremia, 
general 

45 Biserică Biserica "Sf. 
Treime" 

1920 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Traian 24 

 
Tip Denumire Datare Cultul Protopopiat 

Episcopie/ 
Arhiescopie Mitropolie Adresă 

46 Biserică Biserica "Sf. 
Vasile şi Sf. 
Trei Ierarhi" 

1857 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Str. Republicii 
171 

47 Biserică Biserica "Sf. 
Vasile" 

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Spitalul 
Judeţean 

48 Biserică Biserica "Sf. 
Voievozi","Sf. 
Antonie cel 
Mare" 

1628-
1648, 
reconst
ruită în 
1826 

ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

str. Ştefan cel 
Mare 23 

49 Biserică Biserica 
Biserica "Sf. 
Stelian" 

 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

Spitalul 
Obstetrică şi 
Ginecologie 

50 Capelă Capela "Sf. 
Îngeri 
Păzitori" 

1933 romano-
catolic 

- Arhiepiscopia 
Romano-
Catolică 
Bucureşti 

Biserica 
Romano-
Catolică din 
România 

str. Căliman 
108 

51 Casa de Casa de - adventist - Conferinţa Biserica Creştină str. Doja 
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rugăciune rugăciune 
"Ploieşti 
Betel" 

de ziua 
şaptea 

Muntenia Adventistă de 
Ziua a Şaptea 
din România 

Gheorghe 35 

52 Casa de 
rugăciune 

Casa de 
rugăciune 
"Ploiesti C. 
Vest" 

- adventist 
de ziua 
şaptea 

- Conferinţa 
Muntenia 

Biserica Creştină 
Adventistă de 
Ziua a Şaptea 
din România 

Şos. Buftea 
17, cartier 
Ploieşti Vest 

53  Casa de 
rugăciune 
"Ploieşti 
Democraţiei" 

- adventist 
de ziua 
şaptea 

- Conferinţa 
Muntenia 

Biserica Creştină 
Adventistă de 
Ziua a Şaptea 
din România 

str. 
Democraţiei 
56 

54  Casa de 
rugăciune 
"Ploieşti 
Maranata" 

- adventist 
de ziua 
şaptea 

- Conferinţa 
Muntenia 

Biserica Creştină 
Adventistă de 
Ziua a Şaptea 
din România 

str. Săpunari 1 

55  Casa de 
rugăciune 
"Ploieşti şion " 

- adventist 
de ziua 
şaptea 

- Conferinţa 
Muntenia 

Biserica Creştină 
Adventistă de 
Ziua a Şaptea 
din România 

str. 
Mercuruşului 

56 Paraclis Paraclisul "Sf. 
Spiridon" 

1988 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

str. Văleni 98 

57 Paraclis Paraclisul "Sf. 
Treime" 

1980 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

str. Traian 24 

58 Sinagoga Sinagoga 
Mare 

1794-
1795, 
1842 

mozaic   Federaţia 
comunităţilor 
evreieşti din 
România 

str. Basarab 12 

 
La nivelul zonei periurbane construcţiile de cult sunt ortodoxe, adventiste de ziua a şaptea 

sau evanghelice. Construcţiile de cult ortodox sunt biserici, în timp ce celelate sunt case de 
rugăciuni. Biserici ortodoxe sunt în toate comunele din zona periurbană, acestea având o pondere 
de circa 67% din toate construcţiile de cult existente.  

Case de rugăciuni de cult evanghelic nu se întalnesc doar în comunele Bucov şi Păuleşti, 
cele existente având o pondere de circa 19% din totalul lăcaşelor de cult din zona periurbană. 

Case de rugăciuni de cult adventist de ziua a şaptea sunt în comunele Ariceştii Rahtivani, 
Bărcăneşti, Brazi şi Păuleşti reprezentând circa 14% dint lăcaşele de cult existente în toată zona 
periurbană. 
 
 

Tabel 49. Lista celor mai importante lăcaşe de cult din zona periurbană39 

 Localitate Tip Denumire Datare Cultul Protopopiat Episcopie/ 
Arhiescopie Mitropolie 

 ARICEŞTII RAHTIVANI 

1 
Ariceştii 
Rahtivani 

Biserică Biserica "Sf. 
Nicolae şi Sf. 
Ilie" 

1939 ortodox Protoieria 
Câmpina 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

2 

Ariceştii 
Rahtivani 

Biserică 
de cimitir 

Biserica "Sf. 
Ilie", "Sf. 
Nicolae" 
 

1777 ortodox Protoieria 
Vălenii de 
Munte 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

                                                 
39 http://lacasedecult.cimec.ro 
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3 

Ariceştii 
Rahtivani 

Casa de 
rugăciune  

Casa de 
rugăciune 
"Ariceşti" 

 adventist 
de ziua 
şaptea 

- Conferinţa 
Muntenia 

Biserica Creştină 
Adventistă de Ziua 
a Şaptea din 
România 

4 
Buda Biserica Biserica “Sf. 

Apostoli” 
 ortodox Protoieria 

Câmpina 
Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

5 
Stoeneşti Biserică Biserica "Sf. 

Apostoli" 
1939 ortodox Protoieria 

Câmpina 
Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

6 

Nedelea Casa de 
rugăciune 

- - evanghelic - Uniunea 
comunităţilor 
cultului 
creştin după 
evanghelie 
Prahova 

Biserica 
Evanghelică 
Română 

7 
Nedelea  Biserică Biserica “Sf. 

Voievozi” 
1988-
1992 

ortodox Protoieria 
Câmpina 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

8 Stoeneşti Biserică Biserica "Sf. 
Apostoli" 

1939 ortodox Protoieria 
Câmpina 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

9 Târgşoru 
Nou 

Biserică Biserica "Sf. 
Apostoli" 

- ortodox Protoieria 
Câmpina 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

10 Târgşoru 
Nou 

Casa de 
rugăciune 

Casa de 
rugăciune 
“Târgşoru 
Nou” 

aut.nr. 
901 

adventist 
de ziua 
şaptea 

- Conferinţa 
Muntenia 

Biserica Creştină 
Adventistă de Ziua 
a Şaptea din 
România 

 BĂRCĂNEŞTI 

1 Bărcăneşti Biserică Biserica 
„Adormirea 
Maicii 
Domnului” 
 
 

1838 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

 Localitate Tip Denumire Datare Cultul Protopopiat Episcopie/ 
Arhiescopie Mitropolie 

2 Puşcaşi Casa de 
rugăciune 

Casa de 
rugăciune 
"Puscaşi" 

aut.nr. 
980 

adventist 
de ziua 
şaptea 

- Conferinţa 
Muntenia 

Biserica Creştină 
Adventistă de Ziua 
a Şaptea din 
România 

3 Româneşti Biserică Biserica „Sf. 
Ierarh Nicolae” 

1908 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

4 Tătărani Casa de 
rugăciune 

- 13/19.0
1.1993 

evanghelic - Uniunea 
comunităţilor 
cultului 
creştin după 
evanghelie 
Prahova 

Biserica 
Evanghelică 
Română 

5 Tătărani Biserică Biserica "Sf. 
Mare Mucenie 
Dimitrie şi Sf. 
Nectarie" 

1969 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

6 Tătărani Casa de 
rugăciune 

Casa de 
rugăciune 
“Tătărani” 

aut.nr. 
827 

adventist 
de ziua 
şaptea 

- Conferinţa 
Muntenia 

Biserica Creştină 
Adventistă de Ziua 
a Şaptea din 
România 
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 BERCENI 

1 Berceni Biserică Biserica „Sf. 
Ierarh Nicolae” 

1895 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

2 Corlăţeşti Casa de 
rugăciune 

- - evanghelic - Uniunea 
comunităţilor 
cultului 
creştin după 
evanghelie 
Prahova 

Biserica 
Evanghelică 
Română 

3 Corlăţeşti Biserică  Biserica „Sf. 
Ierarh 
Nicolae”, „Sf. 
Eustatie 
Plachide” 

1792 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

4 Moara 
Nouă 

Biserică Biserica „Buna 
Vestire” 

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

 BLEJOI 

1 Blejoi Biserică 
de lemn 
(amplasat
ă în 
cimitir) 

- Sec. 
XVIII 

ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

2 Blejoi Biserică Biserica „Sf 
Cuvioasa 
Parascheva şi 
Naşterea Maicii 
Domnului” 

1984 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

3 Ploieştiori Casă de 
rugăciune 

- 1990 evanghelic - Uniunea 
comunităţilor 
cultului 
creştin după 
evanghelie 
Prahova 
 
 

Biserica 
Evanghelică 
Română 

 Localitate Tip Denumire Datare Cultul Protopopiat Episcopie/ 
Arhiescopie Mitropolie 

4 Ploieştiori Biserică Biserica "Sf. 
Mare Mucenic 
Dimitrie" 

1761 ortodox Protoieria 
Urlaţi 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

5 Ploieştiori Biserică Ruinele 
Bisericii "Sf. 
Visarion" 

Sec.X
VII-
XVIII 

ortodox Protoieria 
Urlaţi 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

 BRAZI 

1 Brazii de 
Jos 

Biserică Biserica „Sf. 
Treime” 

1895 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

2 Brazii de 
Sus 

Casă de 
rugăciune 

- 1993 evanghelic - Uniunea 
comunităţilor 
cultului 
creştin după 
evanghelie 
Prahova 
 
 
 

Biserica 
Evanghelică 
Română 
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3 Băteşti Casă de 
rugăciune 

- 1948 evanghelic - Uniunea 
comunităţilor 
cultului 
creştin după 
evanghelie 
Prahova 

Biserica 
Evanghelică 
Română 

4 Băteşti Biserică Biserica 
„Naşterea 
Maicii 
Domnului”  

1838 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

5 Negoieşti Biserrică Biserica 
„Adormirea 
Maicii 
Domnului” 

1834 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

6 Negoieşti Casă de 
rugăciune 

Casa de 
rugăciune 
„Negoieşti” 

- Adventist 
de ziua a 
şaptea 

- Conferinţa 
Muntenia 

Biserica Creştină 
Adventistă de Ziua 
a Şaptea din 
România 

7 Popeşti Casa de 
rugaciune 

- 1990 evanghelic - Uniunea 
comunităţilor 
cultului 
creştin după 
evanghelie 
Prahova 

Biserica 
Evanghelică 
Română 

8 Popeşti Biserică Biserica "Sf. 
Apostoli Petru 
şi Pavel" 

1835 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

9 Stejaru Biserică - 1867 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

10 Stejaru Biserică Biserica de 
lemn "Sf. 
Treime" 

sec. 
XVIII 

ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

11 Stejaru Casă de 
rugăciune 

Casa de 
rugăciune 
"Stejaru Ph" 

- Adventist 
de ziua a 
şaptea 

- Conferinţa 
Muntenia 

Biserica Creştină 
Adventistă de Ziua 
a Şaptea din 
România 
 
 
 

 
Localitate Tip Denumire Datare Cultul Protopopiat Episcopie/ 

Arhiescopie Mitropolie 

 BUCOV 

1 Bucov Biserică Biserica „Sf. 
Treime” 

1617 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

2 Chiţorani Biserică Biserica „Sf. 
Stelian” 

1797 ortodox Protoieria 
Urlaţi 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

3 Pleaşa Biserică Biserica 
„Intrarea 
Maicii 
Domnului în 
Biserică” 

1942 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

4 Pleaşa Biserică Biserica „Sf. 
Ierarh Calinic” 

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

5 Valea 
Orlei 

Biserică 
de lemn 

Biserica de 
lemn "Sf. 
Nicolae" 

1936 ortodox Protoieria 
Urlaţi 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 
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 PĂULEŞTI 

1 Găgeni Biserciă Biserica „Sf. 
Ierarh Nicolae” 

1888 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

2 Găgeni Biserciă Biserica „Sf. 
Voievozi” 

1925 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

3 Găgeni Casa de 
rugăciune 

- - adventist 
de ziua 
şaptea 

- Conferinţa 
Muntenia 

Biserica Creştină 
Adventistă de Ziua 
a Şaptea din 
România 

4 Păuleşti Biserică - 1888 ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

 TÂRGŞORU VECHI  

1 Stănceşti Casa de 
rugăciune 

- - evanghelic - Uniunea 
comunităţilor 
cultului 
creştin după 
evanghelie 
Prahova 

Biserica 
Evanghelică 
Română 

2 Strejnicu Casă de 
rugăciune 

- 1994 evanghelic - Uniunea 
comunităţilor 
cultului 
creştin după 
evanghelie 
Prahova 

Biserica 
Evanghelică 
Română 

3 Târgşoru 
Vechi 

Casă de 
rugăciune 

- 1999 evanghelic - Uniunea 
comunităţilor 
cultului 
creştin după 
evanghelie 
Prahova 

Biserica 
Evanghelică 
Română 

4 Târgşoru 
Vechi 

Biserică Biserica "Sf. 
Ierarh Nicolae" 

- ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

 
Localitate Tip Denumire Datare Cultul Protopopiat 

Episcopie/ 
Arhiescopie Mitropolie 

5 Târgşoru 
Vechi 

Biserică Mănăstirea "Sf. 
Mare Mucenic 
Pantelimon şi 
Sf. Voievozi" 
Turnu 

1669-
1672 

ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

6 Târgşoru 
Vechi 

Biserică Ruinele 
Bisericii lui 
Mihnea 
Turcitul 

înc. 
sec. 
XVII 

ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

7 Târgşoru 
Vechi 

Biserică Ruinele 
Bisericii Roşii 

1578-
1579 

ortodox Protoieria 
Ploieşti 

Arhiepiscopia 
Bucureştilor 

Mitropolia 
Munteniei şi 
Dobrogei 

 
Infrastructura obiectivelor arhitecturale religioase, s-a dezvoltat continuu atât pe teritoriul 

municipiului Ploieşti, cât şi pe teritoriul comunelor din zona sa periurbană.  
Cele mai vechi biserici din zona studiată sunt cele ortodoxe. În prezent se regăsesc în 

zona studiată două biserici ortodoxe din secolul XVI (Ploieşti, Târgşoru Vechi), trei biserici 
ortodoxe din sec. XVII în municipiul Ploieşti şi trei în zona periurbană (două în Târgşoru Vechi 
şi una în Bucov).  
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Secolul XVIII poate fi remarcat prin  construirirea  lăcaşului de cult mozaic - Sinagoga 
Mare – în municipiul Ploieşti, dar şi prin realizarea bisericilor ortodoxe din comunele Ariceştii 
Rahtivani (1), Berceni (1), Blejoi (3), Bucov(2).  

Cele mai multe biserici ortodoxe au fost realizate  începând cu secolul  XIX. 
Din prima jumătate a secolului XIX datează circa opt biserici ortodoxe pe teritoriul 

municipiului Ploieşti. În teritoriul periurban din prima jumătate a secolului XIX datează 
aproximativ şase biserici ortodoxe, din care cinci în comuna Brazi.  

A doua jumătate a secolului XIX vine în municipiului Ploieşti cu o biserică de cult 
reformator şi circa opt biserci ortodoxe. În aceeaşi perioadă sunt construite şi bisercile ortodoxe 
din comunele Berceni (1), Brazi (2), Păuleşti (2). 

Analizând datele existente vedem că majoritatea bisericilor ortodoxe din municipiul 
Ploieşti şi comunele din zona sa periurbană au fost realizate în secolul XIX. 

Începutul secolului XX (până la începutul perioadei interbelice), este reprezentat la nivel 
statistic doar de biserica ortodoxă din comuna Bărcăneşti. 

În perioada interbelică, comparativ cu începutul secolului, începe să fie diversificată 
infrastructura lăcaşelor de cult, realizându-se atât biserci ortodoxe, cât şi singurele două lăcaşe de 
cult romano-catolice din zona studiată.  

După perioada interbelică, a urmat o pauză în ceea ce priveşte construirea de noi lăcaşe 
de cult, fapt influenţat de conjunctura politică din perioada comunistă. Abia spre sfârşitul acestei 
perioade în municipiul Ploieşti se dau în funcţiune două paraclise şi se finalizeaza  construcţia a 
două biserici otodoxe în comunele Ariceştii Rahtivani şi Blejoi.  

Dacă în perioada comunistă construcţia bisericilor a stagnat, în perioada de după 1989 
construcţia clădirilor de cult a fost reluată prin construirea bisericii Eroilor Tineri din Ploieşti 
(intersecţia soseaua Vestului cu strada G. G. Cantacuzino), biserica Acoperamântul Maicii 
Domnului (strada Cameliei), biserica “Naşterea Domnului” şi “Sf. Apostol Andrei” (strada 
Andrei Mureşanu) etc.  

S-au mai construit case de rugăciune evanghelice şi adventiste de ziua a şaptea. 
Pe langa bisericile menţionate mai sus, în teritoriul periurban mai există două mânăstiri 

monumente istorice: Mănăstirea Ghighiu – în comuna Bărcăneşti şi Mănăstirea Turnu din 
Ansamblul Târgşor de la Târgşoru Vechi. 
 

 
 

VIII.  CONCLUZII 
 
8.1. EVOLUŢIA POPULAŢIEI – PROGNOZA DEMOGRAFIC Ă 
 

Proiectările demografice reprezintă determinări prin calcule ale numărului populaţiei (sau 
al unei subpopulaţii) plecând de la structura pe sexe şi vârste la un moment dat şi emiţând 
ipoteze asupra evoluţiei probabile a celor trei componente care modifică în timp numărul şi 
structura populaţiei: mortalitate, fertilitate şi migraţie. Prognoza demografică este acea variantă a 
proiectărilor demografice care are probabilitatea cea mai mare de a se realiza. 

Distingem două mari tipuri de abordare a evoluţiei probabile: 

1. Abordarea tendenţială - porneşte de la ipoteza că factorii care au determinat evoluţiile 
trecute şi actuale vor acţiona şi în viitor în acelaşi sens. 

2. Abordarea normativă - pleacă de la ipoteza că evoluţiile componentelor în ţări mai 
puţin dezvoltate din punct de vedere socio-economic şi cultural vor urma, cu un decalaj 
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în timp şi cu unele particularităţi, evoluţiile pe care le-au avut la acelaşi stadiu de 
dezvoltare populaţiile din ţările avansate. 

În estimarea evoluţiei populaţiei municipiului Ploieşti s-au avut în vedere scenariul , 
tendenţial în variant optimist şi pesimistă. 

Formularea ipotezelor privind evoluţia principalelor fenomene demografice a avut în 
vedere caracteristicile specifice populaţiei României, stabilite de evaluările  statistice ale ONU: o 
fertilitate scăzută şi accentuarea îmbătrânirii demografice.  

 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA MUNICIPIUL PLOIE ŞTI  

 
Modelul de creştere tendenţială, constă în proiectarea pentru perioada următoare a ratei 

sporului mediu anual (sporul natural şi sporul migratoriu), înregistrat în ultimii 10-20 de ani pe 
baza formulei: 

 
  = populaţia prognozată 

 = populaţia actuală 

 = rata sau sporul mediu anual de creştere 
 

Varianta  „pesimistă”  are la bază indicile sporului mediu anual de creştere, din care 
rezultă că populaţia municipiului Ploieşti  în următorii 20 de ani ar putea să scadă cu circa 10% 
faţă de numărul actual al populaţiei  ajungând la ≃≃≃≃ 205820 locuitori 

Varianta “pesimistă” a prognozei demografice, porneşte de la ipoteza că cele două 
componente ale mişcării naturale a populaţiei vor avea valori constante în perioada prognozată, 
egale cu valorile înregistrate în perioada 1998-2009, în timp ce soldul migraţiei va creşte, 
rămânând însă negativ pe întreaga perioadă. 

 
Varianta „optimist ă”  a prognozei se diferenţiază de varianta echilibru(medie) prin 

ipoteza unei creşteri substanţiale a ratei fertilităţii, care ar ajunge în 2020 la un nivel ce ar depăşi 
simpla înlocuire a generaţiilor, ipoteză aceasta este prezentată în Planul Urbanistic General al 
municipiului Ploieşti aprobat în 2000 unde pentru municipiul Ploieşti se estimează că populaţia 
va ajunge în 2020 la circa 300.000 locuitori, crescănd astfel cu circa 31%. 

 
Varianta „medie”  porneşte de la ipoteza unei creşteri moderate a valorilor celor trei 

componente ale mişcării populaţiei estimând astfel o creştere de circa 8%, ajungând  la un număr 
de circa 252.910 locuitori. 

 
 

 
 

CONSIDERENTE REFERITOARE LA ZONA PERIURBAN Ă  
 
În concluzie pentru zona periubană a municipiului Ploieşti trebuie remarcat rata medie de 

creştere anuală din ultimii 10 ani, rată de creştere pozitivă. 
 
Erarhizarea comunelor din zona periurbană, pe o scară valorică raportat la indicile ratei 

medii anuale de creştere este  următoarea: 
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Tabel 50. Rata medie anuală de creştere a populaţiei în perioada 1999 - 2009 

 NUME COMUNA RATA MEDIE ANUALĂ DE 
CREŞTERE 

1 Târgşoru Vechi 0,01082954 

2 Păuleşti 0,00665537 

3 Blejoi 0,00589955 

4 Bărcăneşti 0,00465187 

5 Ariceştii Rahtivani 0,00449723 

6 Bucov 0,00436145 

7 Berceni  0,00342400 

8 Brazi 0,00182263 

Sursa: date prelucrate după INSSE 
 
Deci în varianta “optimist ă”  populaţia teritoriului periurban, în ritmul tendenţial actual 

al evoluţiei populaţiei,  va creşte până în 2020 cu aproape 7% faţă de populaţia actual ajungând 
la circa  70796 locuitori. 

 
Tabel 51. Prognoza populaţiei în comunele zonei periurbane  

 Nume Comuna Populatie în 
2009 

Populatie în 
2020 

Evoluţie în % 
între          

2009 si 2020 
1 Ariceştii Rahtivani 8341 8802 +6% 
2 Bărcăneşti 9592 10141 +6% 
3 Berceni 6160 6418 +4% 
4 Blejoi 8280 8886 +7% 
5 Brazi 8368 8553 +2% 
6 Bucov 10919 11504 +5% 
7 Păuleşti 5391 5838 +8% 
8 Târgşoru Vechi 9362 10654 +14% 

Sursa: date prelucrate după INSSE 
 

 
CONSIDERENTE GENERALE 

 
Aceste valori sunt estimative, prin urmare pentru a prognoza necesarul capacităţilor 

reţelelor edilitare sau a altor dotări necesare se va utiliza ca bază de calcul populaţia rezultată 
la varianta “medie” : 

- Ploieşti =  252.910 locuitori 
- Teritoiul periurban = 70.796locuitori 
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8.2.  EVOLUŢIA RESURSELOR UMANE 
 

Diferenţe semnificative ca ordin de mărime între mediul urban (municipiul Ploieşti) şi 
mediur rural (comunele din zona periurbană) apar în primul rând la populaţia ocupată în 
agricultură, aceasta având o pondere de aproape 10 ori mai ridicată decât în mediuul urban, ca 
urmare arestructurărilor care au avut loc în industria locală. Multe persoane disponibilizate au 
început să lucreze în agricultură.  
 De asemenea, diferenţe semnificative sunt la personalul din sănătate de aproape 7 ori mai 
ridicat în municipiul Ploieşti decât în comunele din zona sa periurbană. 
 
 

Tabel 52: Prognoza evolutiei resurselor umane în zona studiată în următorii 10 ani 
 
 

LOCALITATI 

POPULATIE 
TOTALA 

POPULATIE 
ACTIVA 

POPULATIE 
OCUPATA 

SOMERI 

2009 2020 2009 2020 2009 2020 2009 2020 

numar numar 
% din 

populatia 
totala 

% din 
populatia 

totala 

% din 
populatia 

activa 

% din 
populatia 

activa 

% din 
populatia 

activa 

% din 
populatia 

activa 

MUNICIPIUL PLOIESTI 228378 205820 68,2 71,6 97,5 91,9 2,5 8,1 

                  

ARICESTII RAHTIVANI 8341 8802 64,8 80,7 96,1 87,8 3,9 12,2 

BARCANESTI 9592 10141 64,9 77,7 95,9 87,2 4,1 12,8 

BERCENI 6160 6418 64,1 76,0 97,7 92,6 2,3 7,4 

BLEJOI 8280 8886 65,3 75,2 97,0 90,6 3,0 9,4 

BRAZI 8368 8553 63,5 73,1 95,6 86,2 4,4 13,8 

BUCOV 10919 11504 67,3 84,9 97,7 92,6 2,3 7,4 

PAULESTI 5391 5838 62,2 64,0 95,8 87,0 4,2 13,0 

TARGSORU VECHI 9362 10654 63,6 84,2 96,4 88,6 3,6 11,4 

TOTAL 294791 276616 67,4 72,5 97,3 91,3 2,7 8,7 

Sursa: date prelucrate după INSSE 
 
 
Având avantajul de a nu se găsi sub influenţa factorilor deformanţi aminti ţi, 

numărul de salariati reprezintă indicatorul cel mai frecvent şi mai usor de folosit. 
 
Lipsa unor date la nivel de judeţ privind PIB şi structura acestuia, care ar fi mult mai 

relevante pentru prezentarea structurii economiei şi a evoluţiei ei, a condus la evidenţierea 
fenomenului pe baza structurii populaţiei salariate, care prezintă unele cerinţe de ordin calitativ. 
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Prognoza evoluţiei populaţiei salariate pe total şi sectoare de activitate în municipiul 
Ploieşti şi zona periurbană pînă în 2020 se prezintă astfel:  

 
Tabel 53.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizând datele prognozate pentru anul 2020 rezultă o evoluţie continuă a populaţiei 

salariate către sectorul de activitate terţiar, dar şi o scădere a ponderii populaţiei salariate din 
numărul populaţiei ocupate. 

Reducerea numărului de salariaţi în 2020 este susţinută de o creştere continuă a ratei 
şomajului.  
 
8.3.  PROFILUL ECONOMIC AL LOCALITATILOR 
 

Profilul economic al reţelei de localităţi studiate are următoarea structură: 
 

 
- municipiu de importanţă interjudeţeană, reşedinţă de judeţ – Ploieşti  – localitate 

urbană – este principalul centru economico-social cu funcţiuni complexe 
industriale şi terţiare. Municipiul Ploieşti constituie şi un important nod de 
comunicaţii având şi o importantă concentrare de dotări publice. 
 

- comune cu activităţi preponderent industriale – Brazi, Bucov 
 

- comune cu activităţi agricole-industriale-terţiare - Ariceştii Rahtivani, Berceni, 
Blejoi, Păuleşti, Târgşoru Vechi 

 
 
 

LOCALITATI 

Populatie salariata 

2005 2020 
Primar Secundar Tertiar Primar Secundar Tertiar 

%              
din 

total 

%              
din total 

%              
din 

total 

%              
din 

total 

%              
din total 

%              
din 
total 

Ploiesti 0,6% 48,9% 50,5% 0,6% 41,2% 58,2% 

Aricesti Rahtivani 31,0% 21,7% 47,3% 27,4% 18,4% 54,2% 

Barcanesti 29,5% 41,8% 28,7% 15,2% 65,2% 19,6% 

Berceni 6,2% 78,2% 15,6% 5,6% 72,3% 22,1% 

Blejoi 1,3% 90,4% 8,3% 0,5% 92,9% 6,6% 

Brazi 0,1% 94,6% 5,4% 0,1% 94,4% 4,5% 

Bucov 9,2% 73,1% 17,7% 10,2% 63,4% 26,5% 

Paulesti 3,7% 90,8% 5,5% 2,6% 91,4% 6,1% 

Targsoru Vechi 23,5% 16,6% 59,8% 12,8% 16,5% 70,8% 

     

 TOTAL URBAN 0,6% 48,9% 50,5% 0,6% 41,2% 58,2% 
TOTAL RURAL 4,0% 85,8% 10,3% 3,1% 87,8% 9,1% 
TOTAL ZONA 

STUDIATA 
1,3% 56,1% 42,6% 1,8% 62,8% 35,4% 
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8.4. PONDEREA ACTIVITILOR DUP Ă CIFRA DE AFACERI 
 

“Indicatorul cifra de afaceri dă o imagine mai clară a activităţii întreprinderii, fără a fi 
însa în conexiune directă cu mărimea, datorită faptului că multe întreprinderi, considerate mici şi 
mijlocii în funcţie de celelalte criterii, pot atinge cifre de afaceri comparabile cu cele ale 
întreprinderilor mari. Şi acest indicator, a cărui formă de exprimare este în moneda naţională, 
suportă influenţele aceloraşi factori ca şi indicatorul precedent.  

Cifra de afaceri este un indicator puţin relevant la nivel internaţional deoarece delimitarea 
agenţilor economici după cifra de afaceri are valori numerice diferite de la ţară la ţară. De 
exemplu în S.U.A., cifra de afaceri este utilizată pentru a delimita întreprinderile mici (cu o cifra 
de afaceri sub 2,5 milioane dolari) de cele mari (peste 2,5 milioane dolari), iar în Canada 
întreprinderile cu o cifra de afaceri anuala sub 2 milioane dolari sunt incluse în categoria celor 
mici, cele mijlocii ajungând până la 20 milioane dolari.” 40 
 Conform datelor publicate pe pagina web a Direcţiei Judeţene de Statistică Prahova,  
ponderea activităţilor economiei naţionale după cifra de afaceri în anul 2008 în zona studiată se 
prezintă astfel: 
 

Tabel 54. Ponderea activităţilor după cifra de afaceri 

Activitatea (CAEN) Ponderea cifrei de afaceri (%) 
Industrie extractivă 2,55 
Industrie prelucr ătoare 46,11 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

2,15 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare a 
terenurilor 

0,79 

Construcţii 8,01 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor 

27,53 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi 
de curier 

3,85 

Hoteluri şi restaurante 0,96 
Informaţii şi comunicaţii 2,80 
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi 
de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

4,45 

Învăţământ41 0,06 
Sănătate şi asistenţă socială42 0,18 
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale 

0,49 

TOTAL 100% 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 

                                                 
40 http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap6 
41 Include numai unităţi locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă social, organizate ca societăţi 
comerciale 
42 Idem 
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Grafic 26. Distribuţia activităţilor economice  după cifra de afaceri în zona studiată pentru 
anul 2008 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova 
 

Se observă că ponderea cea mai mare o au activităţile industriei prelucrătoare, urmate de 
activităţile comerciale. Următoarele activităţi economice în scara valorică a cifrei de afaceri la 
nivelul zonei sunt celele legate de construcţii, urmate de activităţile de transport şi depozitare la 
egalitate cu activităţile de tranzacţii imobiliare. 
 
 
8.5.  PONDEREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE DUP Ă NUMĂRUL DE 

ANGAJAŢI 
 

 Conform informaţiilor din “Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti-
Prahova”, structura industrială acompaniată de informaţii privind natura activităţii, amplasare în 
structura localităţilor şi numărul de angajaţi, poate fi prezentată sintetic astfel:  

A. Centre industriale foarte mari – Ploieşti: prelucrarea petrolului, maşini şi 
echipamente, rulmenţi, textilă, alimentară, tutun, prelucrări nemetalifere (în 2006 erau 
circa 34700 angajaţi) 

B. Centre industrial mari – Brazi: prelucrarea petrolului, prelucrarea energiei electrice 
(în 2006 erau circa 6500 angajaţi) 

C. Centre industriale mijlocii  – Bucov: industrie alimentară (în 2006 erau circa 1600 
angajaţi) şi Păuleşti: Industrie textilă (cu aproximativ 1100 angajaţi în 2006) 

D.  Centre industriale mici – Berceni: industrie prelucrări nemetalifere (circa 680 
angajaţi în 2006) şi Blejoi: industrie prelucrări nemetalifere (circa 290 angajaţi în 
2006). 
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8.6. PONDEREA ACTIVIT ĂŢILOR ECONOMICE DUP Ă TIPUL DE 
CAPITAL 

 
În perioada de tranziţie în România s-au constituit, funcţionează şi se perfecţionează 

tipuri şi forme variate de agenţi economici care după tipul de capital pot fi: 
- Unităţi economice cu capital privat român 
- Unităţi economice cu capital privat român şi străin 
- Unităţi economice cu capital străin 

 
De asemenea unităţile economice pot fi cu capital privat, capital de stat, capital mixt. 
În zona studiată ponderea cea mai mare o au societăţile cu capital privat, urmate de cele 

cu capital mixt.  
Întreprinderile mari şi foarte mari au în general capital privat român şi străin, sau exclusiv 

străin. 
Microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, au de obicei capital privat român. 
 
În municipiul Ploieşti şi zona sa periurbană majoritatea unităţilor economice sunt cu 

capital privat.  
 
8.8.  CONDIŢII DE DEZVOLTARE A UNIT ĂŢILOR EXISTENTE 

 
Piaţa economică actuală nu prezintă un mediu propice pentru dezvoltarea unităţilor 

existente, activitatea acestora fiind canalizată către „supraveţuire”. Printre principalii susţinători 
ai unităţilor economice existente este Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, care oferă 
susţinere cu caracter informativ societăţilor economice – legislaţie, surse de finaţare, cursuri. 

 
 
Profilul economic al reţelei de localităţi studiate are următoarea structură: 
 
- municipiu de importanţă interjudeţeană, reşedinţă de judeţ – Ploieşti – localitate 

urbană – este principalul centru economico-social cu funcţiuni complexe 
industriale şi terţiare. Municipiul Ploieşti constituie şi un important nod de 
comunicaţii având şi o importantă concentrare de dotări publice. 

- comune cu activităţi preponderent industriale – Brazi, Bucov 

- comune cu activităţi agricole-industriale-terţiare - Ariceştii Rahtivani, Berceni, 
Blejoi, Păuleşti, Târgşoru Vechi 

 
 

Ultima perioadă afectată de criza economică, a generat schimbări la nivelul activităţii 
agenţilor economici, schimbări legate de volumul cifrei de afaceri, de volumul numărului de 
angajaţi.  

Cifra de afaceri este direct relaţionată cu volumul “producţiei” şi implicit cu necesarul de 
forţă de muncă. Întrucât volumul comenzilor în industria prelucrătoare a scăzut în general, în 
ultimii doi ani o mare parte din salariaţii din industrie fie au fost trimişi în şomaj tehnic, fie au 
fost disponibilizaţi. 

Pe de altă parte există societăţi comerciale precum Dalkia România care estimează că 
cifra de afaceri în anul 2011 va creşte cu circa 15%. 
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O scădere se înregistrează şi în activitatea construcţiilor, analiştii economici prognozând 
că acest domeniu în 2011 va avea cel mai mic nivel de activitate din ultimii 20 de ani. În relaţie 
directă cu domeniul construcţiilor, va scădea cu circa 30% şi volumul vânzărilor materialelor de 
construcţii.  

 
Baumix estimează o scădere cu 20-30% a pieţei materialelor de construcţii în cel de-al doilea trimestru din 

acest an faţă de perioada similară din 2009, după o scădere de 30% în primele trei luni. 
În 2009, piaţa materialelor de construcţii a scăzut cu circa 27% faţă de anul anterior şi ar putea înregistra o 
scădere de pînă la 30 % în 2010, în lipsa proiectelor noi, au precizat reprezentanţii companiei. Baumix a anunţat că 
productivitatea companiei a crescut cu 40%, datorită măsurilor de eficientizare a activităţii luate în ultimele luni. 

 “Când scade piaţa, cea mai bună metodă de a contracara efectele negative este aceea de a te focusa pe 
eficientizarea activităţii. În acest sens, 2009 şi 2010 sunt ani de cotitură, în care am făcut analize temeinice din 
punct de vedere economic şi tehnic şi am decis eliminarea tuturor costurilor care nu se mai justificau”, a declarat 
Răzvan Bobe, director în cadrul Baumix. 

 Cea mai importantă măsură luată pentru eficientizarea procesului de producţie a fost relocarea fabricii de 
la Gherla prin extinderea unităţii de la Ploieşti, care a dus la reducerea importantă a costurilor de chirie, regie, 
transport şi a permis o mai bună coordonare a proceselor. 

 Baumix este unul dintre cei mai importanţi producători de materiale de construcţii, prezent pe piaţa din 
România din 2003. Compania are la ora actuală şase linii de producţie la Ploieşti, cu o capacitate de producţie de 
35.000 tone lunar. 

 Gamele de produse oferite se adresează segmentului de renovări şi lucrări de mici dimensiuni, iar prin 
intermediul gamei profesionale, Baumix se adresează firmelor specializate şi acoperă zona de finisări interioare şi 
exterioare, incluzând din acest an şi produse de răşini epoxidice pentru finisarea pardoselilor industriale. 
Producătorul include în portofoliul său de produse şi o gamă extinsă de aditivi pentru mortare şi betoane. 43 

 
În stagnare este şi piaţa tranzacţiilor imobiliare. De exemplu portalul de imobiliare 

magazinul de case.ro în aprilie 2010 a făcut publică o analiză a celor mai ieftine, respectiv cele 
mai scumpe locuinţe din ţară. În Ploieşti, cea mai scumpă zonă este centrul oraşului, care 
cuprinde Bulevardul Republicii, Cantacuzino, Piaţa Mihai Viteazul şi Caragiale, unde preţul de 
strigare este de 1.056 euro/mp. Una dintre locuinţele cele mai scumpe este o casă cu şase camere 
şi cu o suprafaţă de 257 mp din strada I.L. Caragiale care se vinde la preţul de 650.000 euro. 
Cele mai ieftine locuinţe din Ploieşti se găsesc în Cartierul Sud, unde preţul mediu de strigare 
este de 800 euro/mp.  

 
8.9. MĂSURI  ŞI  RECOMAND ĂRI 

 
 Dezvoltarea zonei studiate ar trebui să fie una de tipul unui  model sistemic, ce acordă o 
atenţie deosebită interacţiunii elementelor de potenţial socio-economic, modului în care aceste 
elemente interferează în cadrul sistemului preponderent prin relaţii paralele, anumite aspecte 
evidenţiindu-se însă prin relaţii retroactive multiple. 
            Pentru modelizarea acestui sistem complex, a fost necesară o structurare şi o 
schematizare a realităţii dintre diversele componente, astfel încât modelul încearcă să scoată în 
evidenţă particularităţile potenţialului socio-economic al municipiului Ploieşti şi zonei sale 
periurbane, paleta largă de resurse prezente în această zonă, caracteristicile şi avantajele 
potenţialului economic şi mai ales discontinuităţile de la nivelul acestuia cu problemele legate de 
amenajarea teritoriului (infrastructură) în vederea îmbunătăţirii şi diversificării aspectelor socio-
economice, în coformitate cu principiile de dezvoltare durabilă. 
 Măsurile propuse în continuare au un caracter director şi sunt corelate cu specificaţiile cu 
caracter strategic din documentaţiile anterioare. 

                                                 
43 www.prahovabusiness.ro 
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Măsurile şi recomandările acestui studiu au scopul de a dirija acţiunile autorităţilor 
competente către rezolvarea problemelor determinate în urma analizei situaţiei existente şi sunt 
structurate pe domenii şi subdomenii caracteristice. 

Măsurile şi recomandările acestui studiu au un caracter director pentru reactualizarea 
Planului Urbanistic General prin care se vor introduce reglementări specifice de factură 
morfologică şi funcţională. 

 
Sunt necesare măsuri care să ducă la stimularea diversificării economiei prin promovarea 

unor politici diferenţiate conform specificului economic al localităţilor. 
 

MĂSURI CU CARACTER GENERAL 
 

CONSIDERENTE PRIVIND MUNICIPIUL PLOIE ŞTI 
 
Populaţia, piaţa muncii şi politicile sociale 
 

- Reducerea procesului de emigrare a tinerilor prin oferirea oportunităţilor de dezvoltare 
şi afirmare profesională în special a încadrării absolvenţilor Universităţii de Petrol şi 
Gaze în activitatea industrială existentă în Ploieşti şi zona periurbană; 

- Aplicarea unor măsuri specifice pentru reducerea migraţiei în municipiul Ploieşti în 
special prin sprijinirea familiilor tinere în găsirea unui spaţiu locativ şi a unui loc de 
muncă bine remunerat; 

- Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi comunicaţii intercomunale, în 
sensul îmbunătăţirii condiţiilor navetisimului (deplasării forţei de muncă), aspect ce va 
fi detaliat prin studiul de circulaţii; 

- Implementarea unor programe diferenţiate pe zone pentru reducerea segregării sociale şi 
a fenomenului de sărăcie a populaţiei şi a decalajului de calitate a vieţii , de exemplu:  
cartierul Mimiu cu o concentraţie mai mare a etniei rrome, cartierul Bereasca etc.; 

- Reabilitarea factorilor demografici care să contribuie la îmbunătăţirea indicatorilor de 
natalitate prin flexibilizarea oportunităţilor pe care le au femeile tinere de a se dezvolta 
profesional concomitent cu procesele de întemeiere a unei familii şi de naştere şi 
creştere a copiilor şi crearea de facilităţi de planificare familială; 

- Reducerea mortalităţii şi a morbidităţii, precum şi ameliorarea structurilor demografice 
privind grupele de vârstă prin îmbunătăţirea calităţii vieţii şi infrastructurii de sănătate; 

- În perspectiva creşterii longevităţii populaţiei  acţiunile autorităţilor ar trebui să se 
orienteze către dotarea spaţiului urban cu zone amenajate şi pentru populaţia în vârstă 
(accese în spaţiul public amenajate corespunzător, spaţii de agrement special amenajate 
pentru populaţia în varstă etc.). 

- Creşterea calităţii vieţii locuitorilor cartierelor Bereasca, Râfov şi Mitic ă Apostol din 
municipiul Ploieşti. 

- Asigurarea numărului necesar de locuinţe sociale.  

- Asigurarea sprijinului necesar copiilor/elevilor din familii cu venituri modeste prin 
programe destinate educaţiei de tip „after scool”. 
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Sectoare de activitate 
- Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi comunicaţii in zonele 

destinate activităţilor economice.  

- Măsuri privind creşterea gradului de atractivitate  al parcurilor industriale prin 
îmbunătăţirea reţelei de transport şi comunicaţii şi a reţelei de utilităţi, şi dezvoltarea 
zonelor de activităţ sau parcurilor industriale cu precădere în apropierea reţelelor de cale 
ferată; 

- Reabilitarea marelor zone de activităţi industriale şi implicit diversificarea profilului 
activităţilor în zonele respective, în sensul structurării acestor incinte corespunzător  
noilor tendinţe de dezvoltare de creştere a numărului de agenţi economici în cadrul 
acestora;  

- Măsuri de revigorare şi valorificare eficientă a potenţialului de cercetare şi dezvoltare 
tehnologică îndeosebi din domeniul  ramurei extractive  şi prelucrării petrolului; 

- Măsuri de asigurare a compatibilităţii depline a structurilor industriale cu mediul 
înconjurător şi păstrarea echilibrului ecologic, cu prioritate în zona rafinăriilor din 
Ploieşti. 

 
 

Imobiliare  
- În contextul evoluţiei din ultimii ani a pieţei imobiliare direct conectate la realitatea 

vieţii economice, este necesară elaborarea unui studiu de specialitate de evaluare 
imobiliară a întreg teritoriului municipiului Ploieşti, a cărui obiectiv să fie transpunerea 
realităţii imobiliare într-o nouă zonificare fiscală. 

- Se impun măsuri de direcţionare a proprietarilor incintelor industriale inactive, multe 
dintre ele insalubre şi surse de poluare vizuală la nivelul oraşului, către luarea unor 
decizii în vederea structurării acestora prin reactivarea activităţii, reprofilarea  
domeniului de activitate economic sau reconversie funcţională. Un instrument al 
administraţiei publice locale ar putea fi impozitul diferenţiat pe zone de activitate 
raportat la gradul de disconfort generat de acestea colectivităţii. 

- În contextul îmbunătăţirii calităţii vieţii, se poate institui impozit diferenţiat pentru 
zonele de activităţi în funcţie de poziţia acestora faţă de zonele considerate de legislaţia 
în vigoare ca fiind zone protejate; 

- Sunt necesare măsuri de curăţare a siturilor poluate din zona de sud şi pregătirea 
acestora în scopul realizării de funcţiuni economice nepoluante şi cu valoare economică 
ridicată, din familia parcurilor regionale industrial / logistice  în vederea  introducerii 
treptate în piaţa imobiliară  

- Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire prin soluţionarea problememlor legate de  cererea 
mare de locuinţe sociale; 

- Reabilitarea şi reorganizarea cartiererelor de louinţe destructurate din punct de vedere 
spaţial şi funcţional  prin direcţii de dezvoltare integrate – de exemplu reabilitarea 
cartierului Apostol şi dezvoltarea unor parcuri cu mix de activităţi economice. 

- Reabilitarea termică a  fondului de locuinţe colective în municipiul Ploieşti. 
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Dotări publice 
-  Construirea unui sediu al primăriei municipiului Ploieşti care să integreze toate serviciile  

administrative în vederea facilitării accesului  populaţiei la acestea; 

-  Identificarea unităţilor de învăţămînt ce au un deficit de săli de clasă şi stabilirea 
măsurilor necesare pentru completarea acestui deficit; 

-   Dezvoltarea infrastructurii de creşe; 

-   Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii sanitare (clădir şi echipamente)  

-  Măsuri specifice în vederea construirii de clădiri cu funcţiuni sociale integrate (locuinţe, 
servicii sociale);  

-  Reabilitarea şi refuncţionalizarea cinematografelor în municipiul Ploieşti, declarîndu-le 
ca fiind obiective de utilitate publică şi în baza Legii 350/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare, se poate crea instrumentul de stimulare a proprietarilor 
cinematografelor în vederea reabilitării acestora; 

-  Măsuri de dezvoltare a reţelei comerciale în municipiu, raportat la gradul de frecventare 
a acestora. Este indicat în această speţă să se prevadă ca toate cartierele să fie dotate cu 
pieţe agroalimentare, în municipiu să existe cel puţin un centru comercial 
multifuncţional de tip mall accesibil tuturor, marile hipermarketuri să fie amplasate la 
marginea  oraşului; 

-  Măsuri în vederea continuării procesului de modernizare şi extindere a bazei de cazare în 
municipiul Ploieşti şi integrarea acestora în circuitul turistic al zonei; 

-  Extinderea infrastructurii de sport în municipiul Ploieşti în special prin amenajarea în 
incinta şcolilor a terenurilor şi sălilor de sport; 

 
 

CONSIDERENTE PRIVIND TERITORIUL PERIURBAN 
 
Populaţia, piaţa muncii şi politicile sociale 

- Crearea de noi locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei pentru reducerea 
şomajului în special în comuna Bărcăneşti, Berceni, Blejoi şi Târgşoru Vechi. 

- Aplicarea programelor de stimulare a încadrării absolvenţilor Universităţii de Petrol şi 
Gaze în activitatea industrială existentă în zona periurbană 

- Aplicarea unor măsuri specifice pentru susţinerea bilanţului migratoriu pozitiv în primul 
rînd prin asigurarea terenului necesar dezvoltării funcţiunii de locuire ca prim motiv al 
fenomenului migraţionist existent; 

- Implementarea unor programe diferenţiate pe zone pentru reducerea segregării sociale şi 
a fenomenului de sărăcie a populaţiei şi a decalajului de calitate a vieţii; 

- Reabilitarea factorilor demografici care să contribuie la îmbunătăţirea indicatorilor de 
natalitate;  

- Reducerea mortalităţii şi a morbidităţii, precum şi ameliorarea structurilor demografice 
privind grupele de vârstă  prin îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate; 

- Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din mediul rural prin echiparea corespunzătoare cu 
utilităţi a acestora. 
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Sectoare de activitate 
- Măsuri de creştere a potenţialului productiv al fondului funciar agricol prin reabilitarea 
şi amenajarea integrală a potenţialului irigabil în comunele Ariceştii Rahtivani, 
Târgşoru Vechi, Bărcăneşti şi Berceni; 

- Măsuri de încurajare a dezvoltării industriei mici şi mijlocii axată în principal pe 
dezvoltarea produselor agricole în comunele Ariceştii Rahtivani, Târgşoru Vechi, 
Bărcăneşti şi Berceni; 

- Măsuri de reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi comunicaţii 
intercomuncale coroborat cu municipiul Ploieşti; 

- Măsuri privind creşterea gradului de atractivitate  al parcurilor indutriale prin 
îmbunătăţirea reţelei de transport şi comunicaţii şi a reţelei de utilităţi; 

- Măsuri de revigorare şi valorificare eficientă a potenţialului de cercetare şi dezvoltare 
tehnologică îndeosebi din domeniul  ramurei extractive  şi prelucrării petrolului; 

- Măsuri de asigurare a compatibilităţii depline a structurilor industriale cu mediul 
înconjurător şi păstrarea echilibrului ecologic, cu prioritate în zona rafinăriilor din 
comuna Brazi; 

 
 
Imobiliare  

-    Reevaluarea valorii funciare a terenurilor situate la graniţă cu limita administrative 
teritorială a municipiului Ploieşti şi transpunerea concluziilor în hărţile de zonare fiscal. 

-  Creşterea valorilor imobiliare în mediul rurala prin asigurarea reţelelor de utilităţi; 

 
 

Dotări publice 
- Completarea deficitului de săli de clasă în comunele Bucov şi Târgşoru Vechi; 

- Completarea deficitului de săli de grupe pentru copii, pe lîngă grădiniţele existente; 

-  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii sanitare (clădir şi echipamente) în  special în  
comunele Bucov şi Târgşoru Vechi; 

- Măsuri de dezvoltare a structurilor de cazare pentru odihnă şi recreere în special în 
comunele Bucov şi Păuleşti şi integrarea acestora în circuitele turistice zonale; 

- Extinderea infrastructurii de sport  în special  în incinta unităţilor şcolare existente; 

- Măsuri de extindere a infrastructurii financiar bancare în centrele comunale. 
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RECOMANDĂRI PENTRU P.A.T.Z. 

- Propunerea dezvoltării integrate a sistemului zonelor de activităţi şi interconectarea 
acestora cu infrastructura de căi de comunicaţie; 

- Propunerea dezvoltarii zonelor de activităţi cu preponderenţă pe amplasamentul fostelor 
zone industriale în prezent inactive în vederea păstrării coerenţei dezvoltării configurativ 
spaţiale a teritoriului studiat; 

- Propunerea dezvoltării unui sistem integrat de căi de comunicaţie în vederea incurajării 
utilizării transportului public ca răspuns la fenomenul navetismului din zonă; 

- Să se stabilească direcţiile de dezvoltare funcţională şi spaţial configurativă a zonelor din 
vecinatatea limitelor administrativ teritoriale în vederea coordonării dezvoltării unitare a 
acestor teritorii şi evitării pe viitor a apariţiei unor conflicte de natură funcţional- 
urbanistică; 

 

RECOMANDĂRI PENTRU P.U.G. 

- Amplasarea zonelor de activităţi cu preponderenţă în zonele dotate cu infrastructură 
rutieră sau feroviară de mare capacitate; 

- Stabilirea posibilităţii de diversificarea a activităţilor economice în actualele zone 
industriale în special cele destructurate, în perspectiva revitalizării acestor unităţi 
teritoriale prin reglementarea dezvoltării unor zone mixte de activităţi; 

- Interzicerea activităţilor industriale de mare capacitate în vecinătatea zonelor considerate 
ca fiind protejate conform legislaţiei în vigoare; 

- Reglementarea prin PUG a culoarelor verzi de protecţie între zonele de activităţi 
industriale şi zonele considerate ca fiind protejate, cu specificarea asigurării acestor 
bariere verzi pe proprietatea agenţilor economici în cauză; 

- În zonele fostelor incinte industriale acolo unde în prezent structura proprietăţilor s-a 
divizat, în situaţia în care există suficiente informaţii, prin PUG să se stabilească traseul 
unor noi căi de comunicaţie cu caracter public în vederea structurării acestora, în caz 
contrar să se prevadă structurarea acestor zone prin PUZ-uri ulterioare; 

- Identificarea şi reglementarea specifică la nivelul municipiului a locaţiilor necesare 
pentru dezvoltarea sistemului integrat de transport prevăzute în studiul de circulaţie; 

- Să se identifice şi să se reglementeze prin PUG noi poli de dezvoltare urbană cu rol de 
centru zonal sau de cartier ca alternativă a dezvoltării zonelor destinate dotărilor cu rol 
municipal sau supramunicipal în perspectiva dezvoltării policentrice a muncipiului. Să se 
ia în calcul amplasarea acestora pe incitentele fostelor zone de activităţi dacă acest lucru 
este  posibil. 

- Să se prevadă posibile locaţii pentru dezvoltarea infrastructurii comerciale şi de servicii 
de proximitate pe direcţia ansamblurilor de locuinţe  în special prin identificarea în planul 
de reglementări a unor zone cu caracter mixt. 

- Să se ţină cont că amplasamentele cele mai potrivite pentru creşă şi grădiniţă se află în 
vecinătatea spaţiilor plantate, ferite de nocivităţi şi că se recomandă ca trasele de acces să 
nu traverseze străzi cu circulaţie intensă (cat.I-III), clădirile să fie protejate de zgomot şi 
să aibă legături facile cu spaţiul plantat. 
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- Pentru grădiniţe se va asigura o suprafaţă minimă de teren de 22mp/copil  şi un POT 
maxim de 25%. 

 
- Pentru creşe  trebuie să se asigure o suprafaţă minimă de 25mp/copil, iar POT maxim va 

fi de 20% 
 

- Pentru construcţiile de sănătate vor fi prevăzute spaţii verzi  şi plantate în interiorul 
incintei  cu o suprafaţă de 10-15 mp/bolnav şi un POT maxim  de 20% ; 

 
- Să fie specificate în PUG atît în partea scrisă, cît şi în partea desenată  toate obiectivele de 

utilitate publică; 
 

- Să se rezerve terenul necesar pentru dezvoltarea unor noi ansambluri de locuinţe, în 
special locuinţe sociale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceasta este versiunea revizuită a studiului socio - economic pentru municipiul Ploieşti şi 
teritoriul periurban  ce înlocuieşte versiunea din septembrie 2010. 


