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“... o cercetare atentã a modului în care oraºele lumii îºi formuleazã
în ultimul deceniu strategiile de dezvoltare, relevã o mutare semni-
ficativã a accentului cãtre o resursã strategicã: comunitatea localã.
Aceastã schimbare de atitudine ne-a determinat sã propunem
Consiliului Local ºi Primãriei municipiului Ploieºti proiecte integrate
bazate pe o resursã competitivã a comunitãþii locale: deschiderea
cãtre cunoaºtere ºi inovare”.
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Necesitatea strategiei de dezvoltare

Economia oraºelor este direcþionatã
cãtre un timp al informaticii ºi
industriilor de înaltã tehnologice.
Ploieºtiul, deþinãtor al unei infra-
structuri tehnologice, va experi-
menta în urmãtorii ani o creºtere a
interesului investiþional.

Populaþia municipiului reflectã
deopotrivã stabilitate ºi schimbare.
Stabilitatea este datã de continui-
tatea tradiþiei universitare care va
consolida profilul profesional al
cercetãrii tehnologice. Schimbarea
este generatã de nevoia de a
rãspunde cererii unei populaþii care
îmbãtrâneºte. 

Coordonarea resurselor cu intere-
sele comunitãþii face necesarã for-
mularea unei strategii care sã dea
un sens dezvoltãrii viitoare ºi sã
asigure cooperarea iniþiativelor ºi
intervenþiilor actorilor publici ºi pri-
vaþi.

Premizele de bazã ale strategiei 

Comunitatea localã, Primãria, sec-
torul academic ºi cel privat,
considerã important sã schimbe
tonul, imaginea ºi percepþia asupra
municipiului Ploieºti ca nou parte-
ner de dialog ºi destinaþie de afa-
ceri. 

Acest demers este susþinut în con-
text teritorial de avantaje compara-
tive ºi competitive identificate dupã
cum urmeazã:

Avantaje comparative:

• Reputaþie 
• Localizare
• Natura 

Avantaje competitive:

• Societate deschisã spre
cunoaºtere ºi inovare

• Atractivitate pentru sectorul de
business

• Capacitate de absorbþie a
investiþiilor

Programe de dezvoltare

1. Accesibilitate & mobilitate
Infrastructura de transport
urban
Sistemul de transport public
multimodal
Forme alternative de trans-
port nepoluant

2. Servicii urbane
Infrastructura de educaþie
Infrastructura de sãnãtate
Infrastructura socialã
Infrastructura de apã pota-
bilã ºi canalizare
Infrastructura de manage-
ment al deºeurilor 

3. Patrimoniul tangibil ºi intangibil
Valorificarea patrimoniului
cultural
Promovarea identitãþii ºi
varietãþii culturale
Managementul patrimoniu-
lui natural ºi construit

4. Piaþa de muncã cu valoare
adaugatã

Parteneriat între instituþiile
publice, private ºi mediul
academic
Sprijinire mediu de afaceri
Formare vocaþionalã

5. Managementul public
Indicatori de performanþã
pentru servicii publice
Asistenþã tehnicã ºi formare
continuã
Managementul proiectelor
integrate

6. Imaginea oraºului
Spaþiul public
Design urban
Plan de comunicare

Viziunea de dezvoltare

Consolidarea unei comu-
nitãþi orientatã cãtre cu-
noaºtere ºi performanþã
reprezintã modalitatea de
rãspuns la provocãrile inte-
grãrii în Uniunea Europea-
nã. Aceastã viziune exprimã
angajamentul faþã de
locuitori ca resursã strate-
gicã, faþã de industriile de
înaltã tehnologie ºi faþã de
dezvoltarea durabilã a teri-
toriului municipiului.

Politici de dezvoltare

Politici “hard”

1. Creºterea acesibilitãþii ºi mobilitãþii 
2. Imbunãtãþirea serviciilor urbane
3. Reabilitarea ºi protejarea patrimoniului cultural ºi natural

Politici “soft”

4. Formarea unei structuri a pieþei de muncã direcþionatã cãtre valoare
adãugatã

5. Orientarea serviciilor publice cãtre consumator
6. Promovarea imaginii municipiului

Proiecte integrate 

Porþile Oraºului

Poarta de Sud: 
Dezvoltarea axului tradiþional Gara
deSud - Zona Centralã ºi accentua-
rea caracterului universitar al
municipiului prin localizarea cam-
pusului C&D ºi a serviciilor conexe.

Poarta de Vest: 
Integrarea în þesutul urban a
zonelor de la vest ºi sud de
autostradã ºi de CF Bucureºti-
Braºov, prin lucrãri de infrastructurã
drumuri ºi transport, susþinute de
lucrãri de reabilitare a utilitãþilor
publice, curãþarea siturilor poluate
ºi de dezvoltare a parcurilor cu mix
de activitãþi de afaceri ºi sport-
recreere.

Poarta de Est: 
Dezvoltarea axului ecologic al râu-
lui Dâmbu prin lucrãri de regu-
larizare a acestuia, coordonate cu
construcþia ºi reabilitarea infrastruc-
turii fizice ºi socio-economice a
cartierelor riverane.

Obiective strategice de dezvoltare

Dezvoltarea durabilã a teritoriului municipiului Ploieºti este susþinutã pe
trei piloni:

è Dezvoltarea comunitãþii de afaceri, un indicator de mãsurare a
competitivitãþii

è Reducerea disparitãþilor socio-economice ºi teritoriale, un indicator
al coeziunii urbane

è Implicarea comunitãþii, un indicator de mãsurare a unei bune
administraþii. 

Cunoaºterea -
o nouã energie?
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