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7. Portofoliu de proiecte de dezvoltare: scopuri, obiective, activitati 

 
Proiectele prevazute, pentru a putea fi sustinute, trebuie sa contina cateva lucruri esentiale, 

pe langa valoarea lor aproximativa ce va fi stabilita exact cu ocazia cererii de finantare si a 

studiului de fezabilitate. 

 

Prin portofoliu intelegem toate proiectele pe care le sustinem a se realiza in timp, acestea se 

actualizeaza la 5 ani si se prioritizeaza dupa: 

 

- nevoi 

- capacitati financiare 

- posibilitati 

- cereri locale 

- posibilitati 

 

Detalierea portofoliului de proiecte pentru orasul Boldasti –Scaeni, este prezentata in 

tabelul 3. 
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Tab. 3 
 

Proiecte de dezvoltare pentru orasul Boldesti-Scaeni 
 
 
Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 

aplicare 
Valoarea 

proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

1 Reabilitarea si 

modernizarea 

retelei de drumuri 

judetene, strazi 

urbane – inclusiv 

constructia/ 

reabilitarean 

soselelor din oras 

Cresterea 
gradului de 
acesibilitate a 
regiunilor, al 
mobilitatii 
populatiei, 
bunurilor si 
serviciilor in 
vederea 
stimularii 
dezvoltarii 
economice 
durabile   

- centura orasului 
- strazile din 
viitoarele 
cartiere 
rezidentiale  
- portiunea din 
DN ce leaga 
orasul de Ploiesti 
si apartine ariei 
orasului 

- Reabilitarea si 
modernizarea 
retelei de drumuir 
judetene 
- Reabilitarea si 
modernizarea 
retelei de strazi 
urbane 
- Constructia/ 
reabilitarea / 
modernizarea 
soselelor de 
centura (cu statut 
de drum judetean) 

2008 3 98% 

2 Sisteme de apa si 

canalizare 

(apa 100%, 

canalizare 100%, 

epurare statii , 

deversare apa 

- Asigurarea 
serviciilor de 
apa si 
canalizare, la 
tarife accesibile 
- Asigurarea 
calitatii 
corespunzatoare 
a apei potabile 
in toate 

- in tot orasul 
- in zonele 
industriale 
- in viitoarele 
zone rezidentiale 
- in viitorul parc 
industrial 

- Constructia/ 
modernizarea 
surselor de apa in 
vederea 
potabilizarii 
- Constructia / 
reabilitarea 
statiilor de tratare 
a apei potabile, 
sistemelor de 

2008 2 85% 
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

conventional 

curata) 

aglomerarile 
umane 
- Imbunatatirea 
calitatii 
cursurilor de 
apa  
- Crearea de 
structuri 
inovatoare si 
eficiente de 
management al 
apei 

canalizare, statii 
de epurarea a 
apelor uzate, 
facilitati de 
epurare a 
namolurilor. 

3 Reabilitarea 

sistemelor de 

incalzire in zone 

fierbinti 

- Reducerea 
emisiilor de 
poluanti 
proveniti de la 
sistemele de 
incalzire urbana 
- Ameliorarea 
nivelului minim 
de concentratie 
a poluantilor  
- Imbunatatirea 
sanatatii 
populatiei in 
localitatile 
afectate 

- realizarea unei 
centrale proprii a 
orasului care sa 
alimenteze 
actualele cladiri 
racordate la 
termoficare 

-Introducerea 
unui sistem 
imbunatatit de 
contorizare 
- Reabilitarea 
retelei de 
distributie a apei 
calde si caldurii 

2009  3 80% 

4 Energie Reducerea 
intensitatii 

– Sprijinirea 
investitiilor 

- -  
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

regenerabila 

(modernizare 

centrala termica, 

combustibil 

regenerabil, 

biodisel) 

energiei 
primare in 
scopul atingerii 
tintei nationale  
(de 40% pana 
in 2015, 
comparative cu 
2001) si 
reducerea 
gradului de 
poluare a 
sectorului 
energetic 

pentru 
retenologizarea, 
modernizarea si 
reabilitarea 
capacitatilor de 
producere a 
energiei electrice 
si termice in 
scopul 
imbunatatirii 
eficientei 
energetice 

5 Sprijin direct 

pentru intreprinderi 

microintreprinderi 

(activitati de 

procesare a 

produselor agricole 

si forestiere) 

   - -  

a) micro intreprinderi 

(altele decat cele 

implicate in 

Infiintarea si 
dezvoltarea 
structurilor de 
afaceri de 
importanta 

 Crearea si / sau 
extinderea 
diferitelor tipuri 
de structuri 
regionale / locale 

- - 50% 
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

procesarea 

produselor 

conform anexei 1 

la Tratat) 

locala si 
regionala, 
reabilitarea 
siturilor 
industiale si 
sprijinirea 
initiativelor 
antreprenoriale 
locale si 
regionale, 
pentru a facilita 
crearea de noi 
locuri de munca 
si cresterea 
economica 
durabila. 

de sprijin a 
afacerilor 
 

b) intreprinderi mici 

si mijlocii 

Consolidarea si 
dezvoltarea 
sectorului 
productive 
Crearea unui 
mediu de 
afaceri 
favorabil pentru 
dezvoltarea 
intreprinderilor 

 Dezvoltarea 
incubatoarelor de 
afaceri 
 
Sprijin pentru 
integrarea 
intreprinderilor in 
cadrul anturilor 
de furnizori si 
clustrele 

- - 70% 

c) Intreprinderi mari Consolidarea si 
dezvoltarea 
sectorului 

 Dezvoltarea 
incubatoarelor de 
afaceri 

-  -  70% 



Actualizarea strategiei de dezvoltare locala pentru orasul Boldesti - Scaeni pentru perioada 2008-2028 in vederea atragerii fondurilor structurale 
 

 

 
80 

Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

productive 
Crearea unui 
mediu de 
afaceri 
favorabil pentru 
dezvoltarea 
intreprinderilor 

 
Sprijin pentru 
integrarea 
intreprinderilor in 
cadrul anturilor 
de furnizori si 
clustrele 

6 Consultanta 

Antreprenoriala 

(cursuri, centre de 

consultanat pentru 

aplicarea de 

proiecte pentru 

finantare) 

Dezvoltarea 
abilitatilor 
antreprenoriale 
si manageriale 
la nivelul 
companiilor in 
scopul 
dezvoltarii 
intreprinderilor 
existente  si 
formarea 
profesionala a 
indivizilor in 
vederea 
stimularii 
spiritului 
antreprenorial 
si generarii unui 
numar sporit de 
IMM-uri.  

 Cresterea 
constientizarii si 
atitudinii pozitive 
cu privire la 
cultura 
antrepenoriala 
Implementarea de 
programme si 
servicii de sprijin 
pentru 
dezvoltarea 
antreprenoriatului 
, pentru 
demararea unei 
afaceri 

 - -  100% 

7 Acces la credite: Cresterea 
capacitatii de 

 Proiecte 
complexe de 

- - - 
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

- fonduri de 

garantare ( a 

contributiei 

firmelor) 

cercetare-
dezvoltare in 
stimularea 
cooperarii 

cercetare care vor 
atrage 
participarea 
specalistilor 
internationali de 
nive inalt 

8 Dezvoltarea 

capacitatii de 

imbunatatire a 

performantei 

serviciilor in 

administratia 

locala 

Imbunatatirea 
procesului 
decizional 

Personalul din 
administratia 
publica locala si 
institutii 
descentralizate : 
cresterea si 
intarirea 
competentelor 

Training pentru 
specialisti in 
elaborarea 
strategiei publice 
Training pentru 
procesul de 
planificare 
strategica 

2008 0.1 100% 

9 Crearea, 

dezvoltarea, 

modernizarea 

infrastructurii de 

turism pentru 

valorificarea 

resurselor naturale 

si cresterea calitatii 

Valorificarea si 
promovarea 
durabila a 
patrimoniului 
cultural si a 
resurseor 
naturae cu 
potential 
turistic, 
imbunatatirea 
calitatii 
infrastructurii 

- Dezvoltarea 
tursmului bazat 
pe resurse 
turistice naturale 
Crearea/ 
reabilitarea/ 
modernizarea / 
extinderea 
infrastructurii 
turistice de 
agrement si a 
unitatilor conexe. 
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

serviciilor turistice turistice de 
cazare 

10 Impaduriri - - - - - - 

11 Restaurarea si 

valorificarea 

durabila a 

patrimoniului 

cultural, precum si 

crearea/ 

modernizarea 

infrastructurilor 

conexe 

Valorificarea si 
promovarea 
durabila a 
patrimoniului 
cultural si a 
resurseor 
naturae cu 
potential 
turistic, 
imbunatatirea 
calitatii 
infrastructurii 
turistice de 
cazare 

-reabilitarea 
cladirilor din 
cartierul 
« nemtesc » 
- reabilitarea 
cladirilor cu o 
vecime de peste 
50 de ani care 
fac parte din 
patrimoniul 
cultural urban 

Dezvoltarea 
tursmului bazat 
pe resurse 
turistice naturale 
Crearea/ 
reabilitarea/ 
modernizarea / 
extinderea 
infrastructurii 
turistice de 
agrement si a 
unitatilor conexe. 

2009 1.5 98% 

12 Promovarea 

potentialului 

turistic si crearea 

infrastructurii 

necesare, in scopul 

cresterii 

atractivitatii 

Valorificarea si 
promovarea 
durabila a 
patrimoniului 
cultural si a 
resurseor 
naturae cu 
potential 
turistic, 
imbunatatirea 
calitatii 

 Dezvoltarea 
tursmului bazat 
pe resurse 
turistice naturale 
Crearea/ 
reabilitarea/ 
modernizarea / 
extinderea 
infrastructurii 
turistice de 
agrement si a 
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

Romaniei ca 

desinatie turistica 

infrastructurii 
turistice de 
cazare 

unitatilor conexe. 

13 Imbunatatirea 

accesului si 

participarii 

grupurilor 

vulnerabile la 

sistemul de 

educatie si pe piata 

muncii 

Imbunatatirea 
accesului la 
educatie si pe 
piata muncii a 
grupurilor 
vulnerabile, 
supuse riscului 
de 
marginalizare si 
excluziune 
sociala 

 Dezvoltarea unor 
programe 
specifice axate pe 
(re)integrarea pe 
piata muncii a 
persoanelor de 
etnie roma, a 
persoanelor cu 
dizabilitati, a 
tinerilor peste 18 
ani care parasesc 
sistemul de stat 
de protectie a 
copilului 

- - 100% 

14 Promovarea 

egalitatii de sanse 

pe piata muncii 

Intarirea 
principiului 
egalitatii de 
sanse intre 
barbati si femei 
pe piata muncii 

 Sporirea 
numarului 
calificarilor 
pentru femei  si a 
programelor de 
dezvoltare pentru 
a sprijini femeile. 

  100% 

15  Initiativele 

transnationale pe 

piata incluziva a 

Promovarea 
activitatilor 
inovatoare si 
schimbului de 

 Sprijinirea 
initiativelor 
transnationale si 
parteneriatului la 

  100% 
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

muncii bune practici in 
scopul crearii 
unei piete 
incluzive a 
muncii 

nivel European in 
scopul crearii 
unei piete 
inclusive a muncii 

16 Reabilitarea / 

modernizarea / 

dezvoltarea si 

eciparea 

infrastructurii 

serviciilor sociale 

Crearea 
premiselor 
necesare pentru 
asigurarea 
populatiei cu 
servicii 
esentiale, 
imbunatatirea 
serviciior de 
sanatate, 
educatie, 
sociale si pentru 
siguranta 
publica in 
situatii de 
urgenta 

 Rebilitarea, 
modernizarea, 
dezvoltarea si 
echiparea 
cladirilor in care 
functioneaza 
centre sociale, 
centre 
rezidentiale. 

  85% 

17 Reabilitarea / 

dezvoltarea 

infrastructurii 

educationale 

Crearea 
premiselor 
necesare pentru 
asigurarea 
populatiei cu 
servicii 
esentiale, 
imbunatatirea 

-finalizarea 
reabilitarii 
tuturor spatiilor 
educationale 
-construirea a 1-
2 gradnite in 
zonele 
rezidentiale noi 

Reabilitarea 
infrastructurii 
scolare din 
invatamantul 
obligatoriu, a 
campusurilor 
pentru 
invatamantu 

2008 2 85% 
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

serviciior de 
sanatate, 
educatie, 
sociale si pentru 
siguranta 
publica in 
situatii de 
urgenta 

- construirea 
unui campus 
scolar pentru 
meseriile cerute 
in zona 

profesional si 
tenic. 

18 Formare si sprijin 

pentru intreprinderi 

si angajati pentru 

promovarea 

adaptabilitatii 

Dezvoltarea 
abilitatilor 
antreprenoriale 
si manageriale 
la nivelul 
companiilor in 
scopul 
dezvoltarii 
intreprinderilor 
existente si 
instruirea si 
formarea 
profesionala a 
indivizilor in 
vederea 
stimularii 
spiritului 
antreprenorial 
si generarii unui 
numar sporit de 
IMM-uri 

- pregatirea 
personalului 
intreprinderilor 
din oras in mod 
centralizat 

Sprijinirea 
metodelor 
inovatoare pentru 
forme flexibile de 
organizare a 
muncii in vederea 
imbunatatirii 
calitatii si 
productivitatii 
muncii 
Mai buna 
participare si 
managementul 
pozitiv al 
schimbarii, 
inclusiv in 
conditii de 
restructurare 
economica . 

  100% 
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

19 Dezvoltarea si 

implementarea 

masurilor active de 

ocupare 

Atragerea si 
mentinerea unui 
numar cat mai 
mare de 
persoane pe 
piata muncii in 
vederea 
realizarii 
ocuparii 
depline, cu 
accent deosebit 
pe persoanee cu 
o situatie 
dificila pe piata 
muncii. 

 Personalizarea 
masurilor active 
pentru : cautarea 
unui loc de 
munca, orientare 
profesionala, 
consiliere si 
pregatire 
profesionala. 
Corelarea intre 
calificarile 
individuale, 
educatie, 
potentialul de 
munca si 
oportunitatie pe 
piata muncii. 

  100% 

20 Promovarea 

sustenabilitatii pe 

termen lung in 

zonele rurale in 

termenii 

dezvoltarii 

resurselor umane si 

a ocuparii 

Atragerea si 
mentinerea unui 
numar cat mai 
mare de 
persoane pe 
piata muncii in 
vederea 
realizarii 
ocuparii 
depline, cu 
accent deosebit 
pe persoanee cu 

 Furnizarea de 
sprijin pentru 
dezvoltarea de 
programe 
integrate pentru 
educatie, 
formarea 
profesionala, 
ocupare si ate 
oportunitati de 
sprijin. 

  100% 
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

o situatie 
dificila pe piata 
muncii. 

21 Reabilitarea 

zonelor poluate 

istoric 

Reducerea 
numarului de 
situri 
contaminate 
istoric 

 Reabilitarea si 
ecologizarea 
terenurilor prin 
utilizarea 
masurilor 
adecvate pentru 
categorii specifice 
de situri 
contaminate. 
Asistenta tenica 
pentru pregatirea 
de proiecte, studii 
de optiune, 
management si 
supervizare, 
publicitate 

2009 2 80% 

22 Imbunatatirea 

procesului 

decisional la nivel 

administrativ-

politic 

Intarirea 
interventiilor de 
politici publice 
in administratia 
centrala 
Dezvoltarea 
capacitatii de 
imbunatatire a 
performantei 
serviciilor in 

 Elaborarea 
metodelor si a 
cadrului 
institutional 
Training pentru 
specalistii 
implicati in 
procesul de 
elaborare a 
politicilor 

  100% 
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

administratia 
locala 

publice, in 
ministere si in 
administratiile 
publice locale 
Training pentru 
procesul de 
planificare 
strategica 

23 Dezvoltarea 

antreprenoriatului 

Consolidarea si 
dezvoltarea 
sectorului 
productiv 
Crearea unui 
mediu de 
afaceri 
favorabil pentru 
dezvoltarea 
intreprinderilor 

- dezvoltarea 
incubatoarelor de 
afaceri 

Dezvoltarea 
incubatoarelor de 
afaceri 
Sprijin pentru 
integrarea 
intreprinderilor in 
cadrul lanturilor 
de furnizori si 
clustrelor. 

  70% 

24 Reabilitarea 

siturilor industriale 

poluate si 

neutilizate si 

pregatirea pentru 

noi activitati 

Infiintarea si 
dezvoltarea 
structurilor de 
afaceri de 
importanta 
locala si 
regionala, 
reabilitarea 
siturilor 
industiale si 
sprijinirea 

- reabilitarea 
siturilor 
industriale din 
terenurile uzinei 
mecanice ce 
devin terenuri 
publice sau pe 
care uzina le 
solicita in 
vederea 
pregatirii de noi 

Reabilitarea 
siturilor 
industriale 
poluate si 
neutilizate si 
pregatirea pentru 
noi activitati 

2008 2 85% 
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

initiativelor 
antreprenoriale 
locale si 
regionale, 
pentru a facilita 
crearea de noi 
locuri de munca 
si cresterea 
economica 
durabila. 

activitati 

25 Planuri integrate de 

dezvoltare urbana 

Cresterea 
calitatii vietii si 
crearea de noi 
locuri de munca 
in orase, prin 
reabilitarea 
infrastructurii 
urbane si 
imbunatatirea 
serviciilor 
urbane, inclusiv 
a serviciilor 
sociale . 

- reabilitare 
canalizare, statii 
de epurare, statii 
de tratare a apei, 
drumuri, 
trotuare, ape 
pluviale 
- imbunatatirea 
serviciilor 
urbane pentru 
strangerea 
deseurilor si 
furnizarea de apa 
- dezvoltarea 
transportului 
urban odata cu 
aparitia noilor 
zone rezidentiale 
-dezvoltarea 

Reabilitarea 
infrastructurii 
urbane si 
imbunatatrea 
serviciilor urbane 
Dezvoltarea 
durabila a 
mediului de 
afaceri  
Reabilitarea 
infrastructurii 
sociale, inclusiv a 
locuintelor 
sociale si 
imbunatatirea 
serviciilor sociale 

2008 12 85% 
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

logisticii pentru 
mediul de afaceri 
-reabilitarea/ 
constructia 
spatiilor pentru 
servicii sociale 
-imbunatatirea 
serviciilor 
sociale 

26 Sustinerea utilizarii 

tenologiei 

informatiei 

Sprijinirea 
competitivitatii 
economice si 
promovarea 
interactiunilor 
dintre sectorulu 
public si 
intreprinderi 
/cetateniprin 
valorificarea 
potentialului 
TIC si a 
aplicatiilor sale 

- construirea de 
tele centre pentru 
accesul public la 
internet si ca 
support pentru 
autoritatile locale 

Suport pentru 
autoritatile 
publice  

2009 0.1 95% 

27 Dezvoltarea si 

eficientizarea 

serviciilor publice 

electronice 

Sprijinirea 
competitivitatii 
economice si 
promovarea 
interactiunilor 
dintre sectorulu 
public si 

- conexiunea 
unitatilor scolare 
la internet prin 
conexiuni 
broadband 
- aplicatii de 
conectare a 

Conectarea 
unitatilor scolare 
la internet  
Crearea unui 
portal de 
informare a 
cetatenilor asupra 

2009 0.5 95% 
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Nr. Titlul proiectului Scop Obiective Activitati Data 
aplicare 

Valoarea 
proiectului 
Mil. Eur 

Procent din 
valoarea 
totala a 

costurilor 
eligibile 

intreprinderi 
/cetateniprin 
valorificarea 
potentialului 
TIC si a 
aplicatiilor sale 

autoritatilor 
publice la 
sistemul e-
guvernare 
- infiintarea 
serviciilor 
medicale 
electronice 
-reaizarea unui 
portal privind 
locurile de 
munca disponibil 

locurilor de 
munca 
disponibile prin 
intermediul unor 
puncte publice de 
acces la internet 

28 Valorificarea 

resurselor 

regenerabile de 

energie 

Reducerea 
intensitatii 
energiei 
primare in 
scopul atingerii 
tintei nationale  
(de 40% pana 
in 2015, 
comparative cu 
2001) si 
reducerea 
gradului de 
poluare a 
sectorului 
energetic 

-reaizarea unei 
capacitati de 
producere a 
energiei electrice 
prin resurse 
regenerabile: 
vant / biodisel 

Sprijinirea 
investitiilor 
pentru 
retenologizarea, 
modernizarea si 
reabilitarea 
capacitatilor de 
producere a 
energiei electrice 
si termice in 
scopul 
imbunatatirii 
eficientei 
energetice 

2012 1 95% 

 


