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I. Profilul social, economic și 
demografic al municipiului 

CÂMPINA 
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I.1. Prezentarea generală a municipiului 

 

 

SCURT ISTORIC 

 

Cea mai veche atestare documentară a localității 

Câmpina a fost menționată în anul 1503, iar în 1593 

apare consemnată ca punct de vamă pe drumul spre 

Transilvania, punct strategic prin care se controla 

traficul comercial al Văii Prahovei. 

 

În anul 1663, la numai 160 de ani de la atestare, dintr-o 

simplă așezare, datorită poziției sale geografice și 

datorită iscusinței și hărniciei locuitorilor, satul 

Câmpina ajunge la rangul de târg.  

 

 

În anul 1864, târgul Câmpina este ridicat la rangul de 

oraş. La acea dată, proprietari ai moşiei Câmpina au 

fost prințul Ştirbey, frații Băicoianu și statul român. În 

această perioadă populația Câmpinei era de 2.291 de 

locuitori.  

 

În anul 1883, se construiește calea ferată Telega—

Câmpina, care servea la transportul sării de la ocna 

Telega și a lemnului de la exploatările forestiere de pe 

Valea Doftanei. Mai târziu, ea a fost exploatată din 

plin de către rafinăria societății „Steaua Română” 

care și-a amenajat în gara Câmpinița o stație de 

încărcare, a produselor petroliere. 
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Datorită exploatării petrolului, la cumpăna dintre 

secole, în orașul Câmpina vor apărea o serie de mari 

unități industriale, cum ar fi: rafinăria societății 

“Steaua Română” – 1897, Atelierele Centrale – 1898, 

Uzina Electrica – 1905, fabrica de acid sulfuric – 1907 

etc.  

 

În anul 1897 - societatea olandeză "Amsterdam" 

amenajează pe râul Prahova în zona orașului o 

hidrocentrală cu o putere de circa 220 kw. Aceasta a 

folosit curentul electric produs la săparea primelor 

trei sonde, fiind considerată o premieră mondială în 

domeniul petrolului. 

 

În anul 1890 se înființează, la Câmpina, prima schelă 

petrolieră din țară.  

 

Intervalul 1900 – 1915, a fost perioada de vârf în 

exploatarea petrolului din Câmpina. 

 

Atrași de clima dulce, cât și de stabilimentul modern 

de băi construit aici și de efectul curativ al acestor, o 

serie de personalități din București, şi-au construit 

locuințe la Câmpina, încât orașul Câmpina, se 

transforma pe timpul verii într-un adevărat ,,cartier al 

capitalei” (dr. Istrati). 

 

Deşi oraşul suferise și războiul lăsase urme adânci, în 

anul 1919 se înființează la Câmpina primul liceu de 

băieți din oraş, sub formă de gimnaziu la început, în 

clădirea ce există și astăzi, pe strada Republicii, fosta 

proprietate a prințului Ştirbey. 

 

În septembrie 1929 se introduce pentru uz casnic 

gazul de sondă de către societatea "Astra Română" la 

primii 43 de abonați . 

 

La începutul anilor ’30 se asfaltează şoseaua de pe 

Valea Prahovei până la Braşov, ea fiind prima lucrare 

de acest fel din țară, lucrare executată de către o 

societate suedeză. 

 

Perioada celui de-al doilea război mondial a avut 

repercusiuni negative asupra orașului și industriei 

sale, în special datorită bombardamentelor aviației 

anglo-americane. După încheierea războiului 

dezvoltarea economică, socială, culturală a Câmpinei 

continuă în ritm susținut. În anul 1994 oraşul Câmpina 

a fost declarat municipiu. 

 

 

LOCALIZARE și ACCESIBILITATE 

 

Municipiul Câmpina este situat în județul Prahova din 

Regiunea Sud-Muntenia. 

 

Regiunea Sud-Muntenia are o suprafață de 34.453 

km2 reprezentând 14,45 % din suprafața României, 

este situată în partea de Sud-Sud Est a acesteia, 

învecinându-se la Nord cu Regiunea Centru, la Est cu 

Regiunea Sud-Est, la Sud cu Bulgaria, limita fiind dată 

de granița naturală - fluviul Dunărea iar la Vest cu 

Regiunea Sud-Vest. 
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Poziționarea geografică a municipiului Câmpina Municipiul Câmpina în Regiunea Sud-Muntenia 

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, 

județul Prahova este situat la sud de curbura Munților 

Carpați și ocupă o suprafață de 4.716 km2 

(reprezentând 2% din teritoriul țării) și are o populație 

de peste 809.052 locuitori (la 1 ianuarie 2016).  

 

Ca unitate administrativă, județul Prahova a fost 

format la începutul secolului IV, dar limitele actuale 

au fost stabilite în 1868. Fiind la intersecția drumurilor 

către Europa Centrală și Orient și având importante 

resurse naturale, județul s-a dezvoltat din toate 

punctele de vedere: economic, social, cultural, 

devenind cel mai important județ din România. 

 

La nord, județul Prahova se învecinează cu județul 

Braşov, la est cu județul Buzău, la vest cu județul 

Dâmbovița, iar la sud cu județele Ilfov și Ialomița. 

Municipiul Câmpina este situat în zona colinară, ca un 

avanpost al Subcarpaților înaintea câmpiei, la circa 1 

km de confluența râului Prahova cu Doftana, pe malul 

stâng al Prahovei.  

 

Câmpina este situată la o altitudine de 426 m, la 30 

km distanță de Ploieşti (reşedința județului Prahova), 

70 km de Braşov, 92 km față de capitala țării 

Bucureşti. Coordonatele geografice sunt: 45o10’ 

latitudine nordică, 25o42’ longitudine estică. 
 

Amplasat într-un adevărat amfiteatru natural, 

Municipiul Câmpina este situat pe Valea Prahovei și 

este înconjurat de trei râuri (Câmpinița, Doftana, 

Prahova), care au modelat terasa Câmpina. 
 

 

http://www.katec.ro/oferte_imobiliare_prahova/vanzari_campina.php
http://www.katec.ro/oferte_imobiliare_prahova/vanzari_ploiesti.php
http://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Prahovei
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_C%C3%A2mpini%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Doftana,_Prahova
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Prahova
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Legătura Bucureşti - Braşov 
Coridoare de dezvoltare la nivel european 

Terasa Câmpinei, care domină cu 40-45 m văile celor 

trei râuri care o delimitează, este modelată de o serie 

de dealuri, care au transformat-o într-o depresiune 

ferită de vânturile puternice ce bat în câmpie. 

Dealurile care înconjoară oraşul au înălțimi medii de 

600 m și un aspect ce alternează între colinar și 

fragmentat.  

 

De-a lungul Văii Doftanei se află dealul Ciobul (618m); 

la vest, paralel cu râul Prahova se observă un lanț de 

dealuri dintre care se evidențiază Pițigaia (634 m), iar 

spre nord se află vârful Poienii (672 m).  

 

Dincolo de râul Câmpinița spre nord și nord-est se 

reliefează dealul Cornului, dintre care vârful Voila 

(675m) deține supremația.  

 Trecerea de la câmpie spre râurile care o delimitează 

se face prin versanți abrupți, uneori direct spre albia 

râurilor. Subcarpații Prahovei au aspectul unui 

ansamblu de culmi deluroase, cu dimensiuni și 

orientări variate, a căror înălțime crește dinspre 

câmpie spre zona muntoasă. Cea mai mare parte a 

culmilor sunt înguste, multe având înfățișarea unor 

creste. 
 

Limitele orașului sunt impuse de următoarele 

vecinătăți: 

- Nord – comuna Cornu; 

- Nord-Est – comuna Brebu; 

- Vest – comuna Poiana Câmpina; 

- Sud – comuna Băneşti; 

- Sud-Est – comuna Telega. 

 

http://www.tourismguide.ro/x/judetul_prahova/
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Acces rutier. Municipiul Câmpina are o poziționare 

optimă în raport cu rețele de transport. Accesul în 

localitate se realizează cu autoturismul pe DN1 (E60): 

Bucureşti - Câmpina la kilometrul 92 sau Braşov-

Câmpina la kilometrul 77 km. 

 

Acces feroviar. Accesul feroviar se face prin 

magistrala 300 care leagă gara București Nord de 

frontiera de vest a României, prin gara de la Oradea, 

conform următorului traseu: Bucureşti – Ploieşti – 

Câmpina – Comarnic – Bușteni - Predeal – Braşov – 

Blaj – Cluj Napoca – Oradea – cale ferată dublă 

electrificată.  

 

Acces aerian. Accesul aerian este relativ facil, 

Aeroportul Băneasa fiind situat la numai 90 km, iar 

aeroportul Henri Coandă la 81 km distanță de 

municipiul Câmpina.  

 

 

SOLURILE și SUBSOLURILE 

 

Predomină cambisolurile, la care se adaugă 

argiluvisoluri și local molisoluri. 

 

În ceea ce priveşte alcătuirea geologică a terasei, 

peste 70% din suprafața construibilă prezintă în subsol 

depozite sedimentare ce aparțin miocenului, alcătuite 

din marne și argile cu intercalații de nisip și gresii, dar 

și depozite de sare și gipsuri. 

 

Din punct de vedere geologic, zona care cantonează 

zăcămintele de hidrocarburi face parte din marea 

unitate a Carpaților Orientali, respectiv zona alungită 

spre nord în direcția lanțului muntos, denumită zona 

neogenă sau precarpatică a Carpaților Orientali. 

 

Formațiunile din zonă aparțin Neogenului, mai precis 

Cuaternarului, reprezentat prin seria Pleistocen 

inferior. 

 

Meoțianul este alcătuit dintr-o formațiune nisipoasă, 

slab cimentată, cu intercalații de marne. Ponțianul, 

dispus discordant, cuprinde o formațiune marno-

nisipoasă, fiind reprezentat prin marne friabile și 

nisipuri cenuşii, slab micafere. Dacianul grupează 

depozite reunite sub denumirea de formațiunea 

nisipoasă, ce prezintă bazal marne cenuşii, iar 

superior nisipuri cenușii-gălbui, micafere. Romanianul 

este alcătuit din două unități distincte: formațiunea 

argilelor pătate, reprezentată prin argile si marne 

cenuşii, cu pete roşcate și formațiunea cu pietrişuri și 

nisipuri. Cuaternarul este reprezentat prin seria 

Pleistocen inferior, cu straturi de nisipuri, pietrişuri si 

argile. 

 

Clima. Statisticile arată că municipiul Câmpina este 

oraşul cu cele mai multe zile însorite din România. 

Climatul Câmpinei are un caracter de adăpost, atât 

față de circulația vestică, cât și față de pătrunderea 

crivățului din nord-est. Bat vânturi cu caracter de 

foehn. Temperatura medie multianuală este + 9,5°C. 

Maxima pozitivă a verii a fost de + 37,6°C înregistrata 

în luna septembrie a anului 1946, iar valoarea minimă 

de – 26,6°C, în luna ianuarie a anului 1942. 

 

Regimul precipitațiilor este de 500 - 700 mm/an.  
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Numărul anual de zile senine: 160 - 180; viteza medie a 

vântului: 1,5 m/s; valoarea coeficientului solar, Ks = 

0,32; intensitatea izoseismică: 7.  

 

 

RESURSE NATURALE 

 

Principalele resurse naturale neregenerabile ale 

județului Prahova sunt: petrolul, gazele naturale, 

exploatate în cinci aliniamente (Copăceni-Gura 

Vitioarei, Apostolache–Mehedința–Măgurele, 

Filipeştii de Pădure–Floreşti–Băicoi–Ţintea, Podenii 

Vechi-Boldeşti Scăeni și Urlați–Ceptura), cărbunele 

(Mina Siliştea Dealului, lângă Filipeștii de Pădure, și 

mina Ceptura), sarea (masivul de sare de la Slănic), 

calcarele și marnele calcaroase (Sinaia, Comarnic, 

Gura Beliei și Şotrile), nisipul cuarțos. 

 

Atât structura suprafeței agricole cât și condițiile 

pedoclimatice permit dezvoltarea unei structuri 

complexe a producției agricole, toate tipurile de 

activitate specifică producției vegetale și animale 

întrunind condiții favorabile de dezvoltare. 

 

Resursa de apă este una din bogățiile vitale pentru 

dezvoltarea economică și socială. În privința apei, a 

dominat concepția că rezervele de apă nu reprezintă 

un factor de limitare a dezvoltării, presupunând că se 

dispune din belșug de ea. 

 

Rețeaua hidrografică este dominată de bazinul râului 

Prahova, care deține 3/4 din teritoriul județului, cu 

principalele râuri: Doftana, Teleajenul, Vărbilăul și 

Cricovul Sărat, care la rândul lor au numeroși afluenți. 

Lacurile completează rețeaua hidrografică a 

municipiului Câmpina, respectiv: Lacul peștelui, Lacul 

Cocorului, Lacul Bisericii, Lacul Curiacul și Lacul 

Vlădaia. 

 

Vegetația este variată și predomină pădurile de fag în 

amestec cu gorunul. 

 

Județul Prahova, în special în zona montantă, dispune 

de o faună bogată și diversă ca număr și specii: urși, 

cerbi carpatini, jderi, căprioare, lupi, mistreți, râși, 

dihori, pisici sălbatice, veverițe, capre negre; dintre 

păsări: cocoșul de munte, mierla, cinteza, acvila de 

munte, uliul, vulturul, iar dintre reptile: vipera comună 

și șopârla de munte; fauna acvatică: păstrăvi, mrene, 

știuci, bibani și crapi. 
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I.2. Dezvoltare urbană        

 

 

Municipiul Câmpina est una dintre cele mai 

importante localități ale județului Prahova, fiind un 

centru economico-social cu profil dominant industrial-

terțiar.  

 

Având un efectiv al populației cu domiciliu de 37.896 

persoane, înregistrat la 1 ianuarie 2015 de Institutul 

Național de Statistică, municipiul Câmpina se situează 

pe poziția a doua, după municipiul Ploiești, în privința 

numărului de persoane (deține 4,66% din populația 

județului și 9,09% din populația din mediul urban).  

 

 

 

 

Fondul funciar al municipiului Câmpina era format, în 

anul 2014, dintr-o suprafață de 2.423 ha, ceea ce 

înseamnă aproximativ 24,23 kmp. O pondere de 

62,57% din fondul funciar este reprezentată de 

suprafața intravilană (15,16 kmp).  

 

În ceea ce privește întreaga suprafață administrativă, 

se observă că municipiul Câmpina ocupă una dintre 

cele mai reduse suprafețe de la nivelul mediului urban 

al județului Prahova (doar 0,51% din suprafața 

județului). Municipiul are o suprafață mai mare decât 

cele aferente orașelor Mizil, Plopeni și Vălenii de 

Munte.  
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În ceea ce privește suprafața intravilană a 

municipiului Câmpina, în perioada 2000 – 2014 se 

observă o creștere semnificativă a suprafeței 

construite, cu peste 25%, de la 1.208 ha la 1.516 ha. 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, suprafața intravilană a municipiului în anul 

2014 era de doar 923 ha, ceea ce reprezintă 64,25% din 

suprafața actuală.  

 
 

 

Densitatea urbană a municipiului Câmpina, 

înregistrată în anul 2014, a fost de 2.519,20 locuitori/ 

kmp suprafață intravilană. Aceasta este superioară 

celei aferente județului Prahova (2.192,25 locuitori/ 

kmp suprafață intravilană), dar inferioară densității 

urbane obținute în orașul Plopeni (una dintre cele mai 

mari de la nivel național 7.850,85 locuitori/kmp 

suprafață intravilană), în municipiul Ploiești (4.541,39 

locuitori/ kmp suprafață intravilană) și în orașul Mizil 

(3.505,99 locuitori/ kmp suprafață intravilană). 

 

Pe fondul creșterii suprafeței intravilane și a scăderii 

continue a populației se constată o descreștere 

semnificativă a valorii indicatorului densității urbane 

cu 25,44% în perioada 2004 - 2014, de la 3.373,47 

locuitori/kmp suprafață intravilană în 2004, la 2.617,16 

locuitori/kmp suprafață intravilană în 2010 și 2.519,20 

locuitori/kmp suprafață intravilană în anul 2014.  
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731,81

749,26

784,13

808,96

1.098,96

1.165,93

1.424,22

1.586,19

1.702,86

2.046,91

2.519,20

3.503,99

4.541,39

7.850,85

2.192,25

Oraș Comarnic

Oraș Băicoi

Oraș Breaza

Oraș Slănic

Oraș Boldești-Scăeni

Oraș Urlați

Oraș Bușteni

Oraș Vălenii de …

Oraș Sinaia

Oraș Azuga

Mun. Câmpina

Oraș Mizil

Mun. Ploiești

Oraș Plopeni

Jud. Prahova

Densitatea urbană înregistrată la nivelul 
mediului urban din județul Prahova,

în anul 2014 (loc/kmp suprafață intravilană)

Sursă date: INS; calcule proprii
 

 

Suprafața spațiilor verzi înregistrată de Institutul 

Național de Statistică pentru municipiul Câmpina era, 

în anul 2014 de 252 ha, adică 2,52 kmp. Această 

suprafață reprezintă 28,64% din cea aferentă județului 

Prahova, clasând, astfel, municipiul, pe locul secund 

de la nivel județean, după municipiul Ploiești (deține 

30,68% din întreaga suprafață de spații verzi a 

județului).  

 

 
 

Suprafața spațiilor verzi din municipiul Câmpina s-a 

majorat de 4,27 ori în perioada 2005 – 2014, în timp 

ce, la nivel județean, creșterea a fost doar de 1,72 ori. 

Majorări ale suprafețelor urbane verzi, în perioada 

2005 – 2014, superioare valorii aferente municipiului 

Câmpina, s-au înregistrat în orașul Băicoi (creștere de 

7,64 ori) și în orașul Mizil (creștere de 6,25 ori).  
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Raportat la populația municipiului Câmpina, suprafața 

spațiilor verzi ce revin unui locuitor era, în anul 2014, 

de 65,98 mp/ locuitor, mult mai ridicată decât 

valoarea județeană (21,01 mp/ locuitor). În perioada 

2004 - 2014, suprafața spațiilor verzi/locuitor a crescut 

cu 355,68%, cea mai mare creștere fiind înregistrată 

între 2009 – 2010, de la 19,76 mp/locuitor, la 34,30 

mp/locuitor (creștere de 74,59%).  

 

De asemenea, se observă că municipiul Câmpina 

înregistrează una dintre cele mai ridicate suprafețe 

verzi pe cap de locuitor din județul Prahova, fiind 

surclasată doar de orașul Slănic (149,84 mp/ locuitor).  

 

Infrastructura de petrecere a timpului liber de la 

nivelul municipiului Câmpina a început să fie din ce în 

ce mai diversificată, remarcându-se Parcul 

Trandafirilor, zona Fântâna cu Cireși, sau Lacul 

Curiacul, Bulevardul Culturii, Lacul Bisericii, Parcul 

Milia.  

 

La sfârșitul anului 2015 au fost inaugurate lucrările de 

modernizare a Lacului Curiacul, care au durat doi ani 

și au necesitat o investiție de 1,75 milioane lei, 

finanțată integral din bugetul local. Lucrările au vizat 

integrarea zonei în circuitul spațiilor de petrecere a 

timpului liber și au constat în decolmatarea lacului, 

defrișări, consolidări de maluri, amenajarea aleilor 

pietonale, dotarea cu mobilier urban, amenajarea de 

locuri de joacă, realizarea sistemului de iluminat 

public, amenajarea peisagistică a spațiilor verzi, dar şi 

amplasarea unor aparate de fitness pentru cei care 

doresc să practice sportul în aer liber.  

 

De asemenea, în zona centrală a lacului a fost 

amplasată o fântână arteziană plutitoare, iluminată 

feeric, prin acest proiect municipalitatea câmpineană 

dorind realizarea unui spațiu de recreere, promenadă 

şi întâlnire pentru persoanele pasionate de mișcarea 

în aer liber. 

 

În municipiul Câmpina au început să fie organizate o 

serie de evenimente care implică activități sportive, la 

care poate participa și comunitatea locală. În acest 

sens, putem aminti concursul Câmpina Open MTB, 

competiție deschisă oricărui iubitor al sportului și 

mișcării în natură. În luna septembrie 2015 a fost 

organizată la Câmpina cea de-a 4-a ediție a 

competiției Campina Open MTB – Race for autism, 

competiție care are și o componentă caritabilă, 

sumele rezultate fiind utilizate în beneficiul copiilor cu 

autism.  

 

Potrivit administrației publice locale, pentru anul 

2016, la Casa Tineretului, la Casa Municipală de 

Cultură ”Geo Bogza”, la Muzeul Memorial ”B. P. 

Hașdeu” și la Biblioteca Municipală ”Dr. C. I. Istrati” 

sunt prevăzute a fi organizate și finanțate din bugetul 

local o serie de manifestări pentru tineret și sport: 
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Manifestări organizate și finanțate de Consiliul Local în anul 2016, în CASA TINERETULUI 

 Activitatea, manifestarea Perioada 

T
IN

E
R

E
T

 

Premierea elevilor olimpici la nivel național Septembrie 

Manifestări ale Clubului Copiilor Martie – Noiembrie 

Manifestări Ziua copiilor – spectacol în aer liber 1 Iunie 

Festival JAZZ-ROCK August 

Cursuri de dans modern Martie - Noiembrie 

S
P

O
R

T
 

Cupa „Câmpina” - fotbal sală, seniori Decembrie 

Memorialul „Luca Henegar” – atletism Octombrie 

Cupa „Municipiului Câmpina” – fotbal, băieți, gimnaziu Mai – Iunie 

Memorialul „Mihai Pastor” – baschet, fete și băieți, liceu, cu participare din 

Cimișlia, ediția a XXII-a 
Noiembrie 

Memorialul „Ștefan Stănescu” – handbal, fete și băieți, ediția a VII-a Mai 

Cupa „Municipiului Câmpina” – baschet, elevi gimnaziu, la sala de sport CNNG Iunie 

Gala sportului câmpinean, ediția a IV-a Decembrie 

Cursuri de tenis de câmp pentru copii Iulie – August 

Concursuri de înot (Cupa Primăverii și Cupa „Moș Crăciun”) Aprilie și Decembrie 

Tabăra de înot pentru elevi din orașele înfrățite cu municipiul Câmpina August 

Expoziție columbofilă Decembrie 

Serbările toamnei, ediția a VII-a Septembrie 

Anuarul Societății de Științe Istorice, Filiala Câmpina Mai - Iunie 

9 și 10 mai, zile cu semnificație istorică – ”Ziua Drapelului” Mai – Iunie 

Nunta de aur, ediția a V-a Octombrie 

Concert de Revelion și spectacol de sunet și lumini Decembrie 

Târgul Mierii, cu participarea unor delegații din Cimișlia – Republica Moldova și 

Kumanovo – Macedonia 
Februarie 

Concurs internațional de interpretare violonistică ”Cornelia Bronzetti”, ediția a X-a Iulie 

”Umbrela Verde” – ”Protejarea Mediului, Protejarea Naturii” – Școala Gimnazială ”Ion 

Câmpineanu” 
Martie 

Ziua Internațională a rromilor Aprilie  

Spectacol pentru copii de Sărbătorile Pascale Aprilie  

Sursă: Anexa nr. 1 la HCL nr. 39/ 31 martie 2016  
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Manifestări organizate și finanțate de Consiliul Local în anul 2016 în 

în CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ ”GEO BOGZA” 

 Activitatea, manifestarea Perioada 

S
P

E
C

T
A

C
O

LE
 

Spectacol de divertisment (muzică și dans) ,,Ziua Femeii" Martie  

Festivalul Teatrelor de Proiect și Premiul ,,Câmpina" pentru cel mai bun spectacol, 

ediția a IV-a 
Septembrie 

Concerte de fanfară în centrul orașului și/sau Bulevardul Culturii Mai – Septembrie  

Ziua persoanelor vârstnice, spectacol de estradă Octombrie  

Spectacol pentru copii în săptămâna ,,Școala altfel" Aprilie 

Concertul orchestrei UNIVERSITARIA a UNMB Iunie 

Festivalul folcloric "Hora Prahoveană" Mai 

C
U

R
S

U
R

I Curs de interpretare teatrala, spectacole $i participare festivaluri Săptămânal  

Grup vocal folcloric Săptămânal 

Curs de pian Săptămânal 

Ansamblul folcloric "Ghiocelul" Săptămânal 

C
O

N
C

U
R

S
U

R
I Concursul Național de Literatura "Geo Bogza", ediția a VII-a. Participare din 

Cimișlia, Republica Moldova 
August 

Concursul de interpretare pianistica pentru copii "Julia Hașdeu", ediția a XVIII-a Mai 

Concursul de manuscrise literare Aprilie 

Premiile ,,Cartea anului", ediția a V-a Martie 

S
Ă

R
B

Ă
T

O
R

I 

Campania naționala ,,Primăvara Poeților" (Printemps des Poetes), (Tabără "Ziua 

Mondială a Poeziei" Antologia "Poezia tălmăcită românește", ,,Basarabia, pământ 

românesc") 

Martie 

Ziua Veteranilor de Război Aprilie  

Ziua Limbii romane August  

Ziua Municipiului Câmpina  

"Câmpina - Patrimoniu Cultural" - tipărituri, colecții, albume Apare la două luni 

"Revista Nouă" - publicație de cultură, seria a IV-a, anul XII Aprilie 

Salonul de pictură "Artfoyer" - artiști plastici din zona Câmpina + album/catalog  

,,Câmpina în culori" - serie de acțiuni de îmbunătățire a esteticii urbane Decembrie  

Spectacole de teatru, revistă  

Sursă: Anexa nr. 1 la HCL nr. 39/ 31 martie 2016  

 



 

20 | Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina, perioada 2015-2020 

 

Manifestări organizate și finanțate de Consiliul Local în anul 2016 în 

în MUZEUL MEMORIAL ”B. P. HAȘDEU” 

Activitatea, manifestarea Perioada 

,,B-P- Hașdeu - in memoriam" Februarie 

"Sărbătoarea celor doua Iulii" Iulie  

"Julia Hașdeu - in memoriam" Noiembrie  

Sursă: Anexa nr. 1 la HCL nr. 39/ 31 martie 2016  

 

 

 

Manifestări organizate și finanțate de Consiliul Local în anul 2016 în 

în BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ”Dr. C. I. ISTRATI” 

Activitatea, manifestarea Perioada 

Lansări de carte  

Concurs de Teatru pentru Copii și Tineri (Ediția a VI-a) Iunie 

Nobel literar în țara verde - recital de poezie prilejuit de Ziua Națională a 

Republicii Irlanda (Samuel Beckett, Seamus Heaney, William Butler Yeats) - Secția 

bibliotecă engleză 

Martie 

Ziua Mondială a cărții, Ziua Bibliotecarului, 400 de ani de la moartea lui William 

Shakespeare - Secția bibliotecă engleză 
Aprilie 

Concurs de creație literară adresat elevilor  

Clubul de vacanță Iulie – August 

Ziua Bibliotecii Municipale Câmpina Septembrie  

1 decembrie - Ziua Națională a României (concurs și ceremonial) decembrie 

Sursă: Anexa nr. 1 la HCL nr. 39/ 31 martie 2016  
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Fondul locativ al municipiului Câmpina era alcătuit, în 

anul 2014 dintr-un efectiv de 15.133 locuințe, 

reprezentând 4,67% din fondul locativ al județului 

Prahova. Numărul locuințelor de la nivelul 

municipiului Câmpina s-a majorat cu 4,26% în perioada 

2005 – 2014, valoare inferioară decât cea înregistrată 

la nivel județean (creștere de 4,36% în perioada 2005 – 

2014).  

 

După municipiul Ploiești, municipiul Câmpina 

înregistrează cele mai multe locuințe, conform 

datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. 

Suprafața locuibilă existentă a acestora se ridică la 

711.074 mp, adică 4,53% din suprafața înregistrată la 

nivel județean, în anul 2014.  

 

Suprafața medie a unei locuințe din municipiul 

Câmpina era, în anul 2014, de 46,99 mp, mai scăzută 

decât media înregistrată la nivel județean (48,44 

mp/locuință), dar și decât cea aferentă mediului 

urban al județului Prahova (49,66 mp/ locuință).  

 

33,21

44,97

46,26

46,34

46,99

47,78

48,28

51,15

52,00

52,92

55,04

55,32

60,19

64,70

48,44

49,66

Oraș Plopeni

Oraș Mizil

Oraș Slănic

Oraș Urlați

Mun. Câmpina

Oraș Boldești-Scăeni

Mun. Ploiești

Oraș Azuga

Oraș Vălenii de Munte

Oraș Comarnic

Oraș Sinaia

Oraș Băicoi

Oraș Bușteni

Oraș Breaza

Jud. Prahova

Jud. Prahova - urban

Suprafața medie a unei locuințe din 
mediul urban al județului Prahova,

în anul 2014 (mp/ locuință)

Sursă date: INS; calcule proprii  
Suprafața medie per locuință în municipiul Câmpina a 

crescut cu 22,11% în perioada 2005 - 2014, de la 38,48 

mp/locuință în anul 2005, la 46,99 mp/locuință în 

2014.  

 

Se observă că suprafața medie utilă a unei locuințe 

din municipiul Câmpina este una dintre cele mai mici 

de la nivel județean, ceea ce se traduce printr-un 

confort mai scăzut al locatarilor decât în alte orașe 

din Prahova.  
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În cursul anului 2014 s-a finalizat construcția a 43 

locuințe din municipiul Câmpina, 46,51% dintre 

acestea având finanțare publică, iar 53,49% finanțare 

privată.  

 

În perioada 2005 – 2014, numărul de locuințe 

terminate de la nivelul municipiului Câmpina s-a situat 

pe un trend ascendent până în anul 2010, după care a  

început să scadă, tendința fiind cauzată de contextul 

economic de ansamblu, care a afectat dezvoltarea 

locală pe toate planurile. Astfel, numărul de locuințe 

finalizate în 2014 este cu 53,57% mai mare decât în 

2005, dar mai scăzut cu 40,28% decât în anul 2010.  

 

 

 

 

Zona de locuit din municipiul Câmpina este alcătuită 

din următoarele subzone: 

- Subzona locuințelor individuale și colective mici 

cu P - P+2 niveluri situate în interiorul zonei 

protejate cu valoare arhitectural – urbanistică; 

- Subzona locuințelor individuale regim de 

construire continuu si discontinuu cu înaltime 

maxim P+2 niveluri; 

- Subzona locuințelor colective cu regim de 

construire continuu și discontinuu și înălțime 

maxim P+4 niveluri; 

- Subzona locuințe Voila Livezi, conform 

reglementări PUZ aprobat prin HCL 

151/21.12.2006 și PUZ aprobat prin HCL nr. 

122/27.09.2012. 

 

Conform datelor rezultate în urma Recensământului 

Populației și Locuințelor din anul 2011, la nivelul 

municipiului Câmpina se înregistrează rate mai mari 

ale gradului de alimentare cu apă potabilă, canalizare, 

încălzire electrică și încălzire centrală a locuințelor 

față de nivelul județean total și cel aferent mediului 

urban. Astfel, 97,50% dintre locuințele înregistrate în 

municipiul Câmpina sunt racordate la rețeaua de 

alimentare cu apă, iar 97,40% sunt racordate la 

rețeaua de canalizare.  

 

De asemenea, 99,40% dintre locuințe beneficiază de 

încălzire electrică, iar 73,70% de încălzire centrală.  

 

În ceea ce privește dotarea locuințelor cu baie și 

bucătărie, acestea sunt prevăzute cu aceste 

dependințe în proporție de 91,80%, respectiv 92,60%.  

 

Gradul de dotare al locuințelor cu instalații și 
dependințe, în anul 2011 

 

Jud. 
Prahova - 

total 

Jud. 
Prahova 
- urban 

Mun. 
Câmpina 

Alimentare cu 
apă în locuință 

70,30% 93,00% 97,50% 

Instalație de 
canalizare în 
locuință 

68,00% 92,10% 97,40% 

Încălzire 
electrică 

98,20% 99,20% 99,40% 

Încălzire 
centrală 

44,00% 72,40% 73,70% 

Bucătărie în 
locuință 

88,70% 94,70% 92,60% 

Baie în locuință 63,40% 87,70% 91,80% 
Sursa datelor: Recensământul Populației și Locuințelor 2011 
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Conform datelor furnizate de Primăria Municipiului 

Câmpina, există mai multe terenuri disponibile pentru 

investiții: în Zona Muscel, Zona Câmpinița (Str. Crișuri) 

și pe B-dul. Carol I. Aceste terenuri se află atât în 

proprietate publică, cât și privată și sunt destinate 

construcției de locuințe, pentru dezvoltarea 

turismului sau a serviciilor. În prezent, nu există o 

infrastructură rutieră adecvată spre aceste zone și nu 

dispun nici de utilități.  

 

Potrivit Raportului de Analiză a Pieței Imobiliare 

realizat de Agenția Mervani Invest, pentru anul 2015, 

la nivelul municipiului Câmpina se înregistrează cele 

mai multe oferte imobiliare de la nivel județean 

(17,64% de la nivel județean).  

 

Astfel, în anul 2015, numărul ofertelor imobiliare din 

municipiul Câmpina se ridica la 358. Dintre acestea 

18,99% sunt apartamente, 1,40% sunt garsoniere, 2,51% 

sunt apartamente la casă, 19,55% sunt case, 6,42% 

sunt vile, 3,07% dintre oferte sunt reprezentate de 

spații comerciale, 25,14% de terenuri, iar 22,91% de 

spații destinate închirierii.  

 

Prețul unui metru pătrat de suprafață construită într-

un imobil din municipiul Câmpina variază astfel: 

- Apartament cu 3 camere: 47.000 EUR (68 mp); 

- Apartament cu 1 cameră: 20.000 EUR (33 mp); 

- Apartament în vilă: 63.400 EUR (87 mp); 

- Casă/ vilă: 122.000 EUR (197 mp, 5 camere) 

 

Prețul unui metru pătrat de teren într-o zonă 

intravilană din municipiul Câmpina este de 49 EUR, 

potrivit aceleiași surse.  

37,39%

52,50%

55,56%

56,00%

56,45%

57,89%

69,01%

72,86%

88,33%

90,00%

91,72%

94,95%

98,51%

100,00%

75,19%

Oraș Comarnic

Oraș Sinaia

Oraș Breaza

Oraș Azuga

Oraș Slănic

Oraș Mizil

Oraș Boldești-Scăeni

Oraș Băicoi

Mun. Câmpina

Oraș Bușteni

Mun. Ploiești

Oraș Urlați

Oraș Vălenii de Munte

Oraș Plopeni

Jud. Prahova

Ponderea străzilor orășenești 
modernizate din total străzi orășenești, 

în județul Prahova, în 2014 (%)

Sursă date: INS; calcule proprii
 

Situația infrastructurii rutiere din municipiul Câmpina 

indică o stare destul de bună, având în vedere că 

88,33% din lungimea străzilor orășenești este 

modernizată. Astfel, infrastructura rutieră se prezintă 

într-o stare mai bună decât media urbană județeană 

(75,19% din străzile orășenești sunt modernizate), 

chiar dacă municipiul Câmpina se situează undeva 

spre mijlocul clasamentului ce indică gradul de 

modernizare din mediul urban al județului Prahova.  
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Serviciile de transport public. Serviciile de transport 

taxi și în regim de închiriere sunt servicii comunitare 

de utilitate publică, care se desfășoară sub controlul, 

conducerea și coordonarea Consiliului Local al 

Municipiului Câmpina, se efectuează numai de către 

transportatori autorizați de acesta, și se asigură prin 

atribuirea de gestiune delegată, pe bază de contract 

de atribuire. 

 

Transportul public de persoane din Câmpina se 

realizează prin curse regulate pe raza municipiului: 

1) Sediu SC EMON ELECTRIC – Cimitirul “Învierea lui 

Lazăr” (Fântâna cu Cireși - sâmbăta și duminica în 

perioada 01.05-01-09 a fiecărui an); 

2) Sediu SC EMON ELECTRIC – Spital Voila; 

3) Sediu SC EMON ELECTRIC – Turnatorie – Spital 

Voila; 

4) Sediu SC EMON ELECTRIC – Captare – Spital Voila. 

 

Firma care asigură transportul pe traseele interne 

este SC Eliro SRL, câștigând licitația organizată de 

administrația publică locală la începutul anului 2015.  

 

De asemenea, pe teritoriul municipiului funcționează 

şi două autogări pentru transporturile interjudețene 

şi intrajudețene.  

 

Serviciile de salubritate din municipiul Câmpina sunt 

asigurate de către S.C. FLORICON SALUB S.R.L., 

conform datelor Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilități Publice.  

 

Principalele servicii de salubrizare prestate de 

operatorul economic constau în: 

- măturatul manual și mecanizat al 

carosabilului și trotuarelor; 

- stropirea și spălarea carosabilului; 

- curățarea rigolelor; 

- colectarea deșeurilor stradale; 

- amplasarea pe domeniul public și golirea 

coșurilor și containerelor; 

- întreținerea parcurilor și a zonelor verzi 

aferente căilor rutiere; 

- servicii de curățenie a birourilor. 
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Repartiția intervențiilor SMURD din 
municipiul Câmpina, pe categorii,

în anul 2014

Sursă date: ISU Prahova; calcule proprii

Siguranța publică 

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a 

desfășurat numeroase intervenții, atât la nivelul 

întregului județ, cât și a municipiului Câmpina.  

 

Numărul total al intervențiilor desfășurate în 

municipiul Câmpina, în anul 2014, a fost de 143 

intervenții pentru situații de urgență și 465 intervenții 

ale SMURD-ului.  

 

Numărul intervențiilor pentru situații de urgență s-a 

majorat de 3,11 ori în perioada 2009 – 2014, în timp ce 

numărul intervențiilor SMURD a crescut cu 23,67% în 

aceeași perioadă.  

 

Raportat la numărul de intervenții înregistrate la nivel 

județean, în anul 2014, la nivelul municipiului Câmpina 

s-au realizat 5,82% din intervențiile pentru situații de 

urgență și 4,12% din intervențiile SMURD-ului. 

 

Repartiția numărului de intervenții pentru situații de 

urgență pe principalele categorii arată că, din totalul 

de 143 de cazuri înregistrate, 18,18% au fost intervenții 

de stingere a incendiilor (26 cazuri), 16,08% au fost 

intervenții pentru arderi necontrolate (23 cazuri) și 

15,38% au fost intervenții pentru asistența 

persoanelor (22 cazuri).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe de altă parte, majoritatea intervențiilor de urgență 

ale SMURD-ului au fost pentru cazuri de asistență 

medicală de urgență și prim ajutor (95,35%), în timp ce 

numai 2,33% au fost cazuri de prim ajutor medical la 

accidente pe căile de transport, iar 2,33% au fost 

acțiuni de descarcerare și prim ajutor medical la 

accidente pe căile de transport.  
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I.3. Populație și forță de muncă 

 

POPULAȚIA și FENOMENE DEMOGRAFICE 

 

Populația reprezintă resursa cea mai importantă de 

care dispune o țară. România înregistrează un 

puternic regres demografic cauzat, în principal, de 

reducerea natalității și de migrația externă puternică.  

 

În aceste condiții, populația stabilă devine din ce în ce 

mai îmbătrânită, iar gradul de dependență 

demografică tot mai accentuat.  

 

Singura măsură care ar putea diminua îmbătrânirea 

populației constă în redresarea fertilității, ce ar 

conduce la refacerea structurii pe vârste, cu efecte pe 

plan demografic și economic.  

 

Situația îmbătrânirii demografice este întâlnită și la 

nivelul municipiului Câmpina, unde se simte și mai 

puternic decât la nivel național.  

 

Populația cu domiciliul înregistrată în municipiului 

Câmpina era, la 1 ianuarie 2015, de 37.896 persoane, 

potrivit datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică. Comparativ cu anul 1992, populația 

municipiului Câmpina s-a diminuat cu 3.831 persoane, 

adică cu 9,18%. Față de anul 2000, respectiv 2014, se 

înregistrează o scădere de 7,85 ori, respectiv de -

0,77%.  

 

Raportat la populația înregistrată cu domiciliul în 

județul Prahova (813,76 mii persoane), Regiunea Sud-
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41.554 pers.
38.789 pers.

32.935 pers.

Muntenia (3,28 milioane lei) și România (22,28 

milioane persoane), în municipiul Câmpina se găsesc 

4,66%, numai 1,16%, respectiv 0,17% din populația 

acestor zone.  
 

Pe sexe, 46,9% din populația înregistrată cu domiciliul 

din municipiul Câmpina, în anul 2015, sunt bărbați, 

raportul de masculinitate fiind de 88,20%, în timp ce 

valoarea raportului aferentă județului Prahova este 

mai mare, de 94,08%.  
 

Potrivit datelor de la recensămintele realizate în anii 

1992, 2002 și 2011, se observă că populația 

municipiului Câmpina s-a diminuat încontinuu, dar mai 

cu seamă în perioada 2011 – 2002 (-15,1% față de -6,7%, 

scăderea aferentă perioadei 2002 - 1992). și la nivelul 

județului Prahova s-au înregistrat diminuări ale 

efectivului populației stabile, conform datelor de la 

recensăminte, cu -5,1% în 2002 față de 1992 și cu -8,1% 

în 2011 față de 2002. În ceea ce privește situația 

națională, în România se înregistrau, în anul 2002, cu 

4,9% mai puține persoane decât în 1992, iar în 2011 cu 

7,2% mai puține decât în 2002.  
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93,31%

1,94%
4,72%

Distribuția populației stabile din 
municipiul Câmpina
după etnie, în 2011

Români Romi Alte etnii

Sursă date: Recensământul Populației și Locuințelor 2011;
calcule proprii

91,42%

1,26%

1,03% 6,28%

Distribuția populației stabile din 
municipiul Câmpina
după religie, în 2011

Ortodoxă

Adventistă de ziua a șaptea

Romano-catolică

Altă religie

Sursă date: Recensământul Populației și Locuințelor 2011;
calcule proprii

După religie, populația stabilă a municipiului 

Câmpina, înregistrată la Recensământul din anul 2011 

este, în proporție de 91,42%, ortodoxă. De asemenea, 

1,26% din populația stabilă este de religie adventistă 

de ziua a șaptea, 1,03% este de religie romano-

catolică, iar 6,28% dintre persoane sunt de altă religie.  

 

De asemenea, etnia este o variabilă care repartizează 

populația stabilă din municipiul Câmpina pe mai multe 

categorii: români - 93,31%, romi - 1,94% și alte etnii - 

4,72% (maghiari, germani, greci, italieni, sau ceangăi).  

Populația stabilă din România, Jud. Prahova și Mun. 

Câmpina, la recensăminte 

 1992 2002 2011 

România – mil. 

pers. 
22,81 21,68 20,12 

*modif. %  -4,95% -7,19% 

Jud. Prahova - 

mii pers. 
874,35 829,95 762,89 

*modif. %  -5,08% -8,08% 

Mun. Câmpina 

- mii pers. 
41,55 38,79 32,94 

*modif. %  -6,65% -15,09% 

* modif. % față de datele înregistrate la recensământul precedent 

Sursă date: Recensăminte 1992, 2002 și 2011; 

calcule proprii 
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Pe grupe mari de vârstă, atât populația înregistrată 

cu domiciliul din municipiul Câmpina, din județul 

Prahova, Regiunea Sud Muntenia și din România, în 

anul 2015, este îmbătrânită din punct de vedere 

demografic, ponderea vârstnicilor fiind mai mare de 

12,00%.  

 

Dintre cele 4 zone analizate (România, Regiunea Sud 

Muntenia, județul Prahova și municipiul Câmpina), la 

nivelul municipiului Câmpina se înregistrează cele mai 

mici proporții ale populației tinere (0-14 ani), însoțite 

de cele mai mari proporții ale populației vârstnice (65 

ani și peste).  

 

 

Procesul de îmbătrânire demografică prin care trece 

municipiul Câmpina este ușor de vizualizat și din 

piramida vârstelor. Ponderea populației tinere se 

reduce în mod semnificativ, crescând, în schimb, 

ponderea adulților și a vârstnicilor.  

 

În urmă cu 5 ani, se putea observa o ușoară tendință 

de revenire a populației care, în prezent, are între 5 și 

10 ani, dar tendința nu se manifestă și pentru 

categoria 0-4 ani.  
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La nivel general, categoria de vârstă cu cea mai 

numeroasă populație, în anul 2015, este cea a 

persoanelor de 45 – 49 ani (8,72%), în timp ce, în anul 

2010, cea mai mare pondere aparținea persoanelor de 

30 – 34 ani (8,63%). Pe sexe, cea mare pondere în 

populația de sex masculin o are categoria 35-39 ani în 

anul 2015 și categoria 30-34 ani în 2010, în timp ce, 

populația de sex feminin are cea mai mare pondere 

pentru categoria 55-59 ani în anul 2015 și pentru 

categoria 40-44 ani în 2010.  

 

Astfel, se observă o tendință de creștere a vârstei 

dominante a populației municipiului Câmpina, atât la 

nivel general, cât și pe sexe.  

 

Vârsta medie a populației din municipiul Câmpina era, 

la 1 ianuarie 2015, de 43,73 ani, în creștere față de 

media aferentă anului 2010 (41,66 ani). Pe sexe, atât 

în 2015, cât și în 2010, vârsta medie a femeilor (45,50 

ani în 2013 și 43,21 ani în 2010) depășea vârsta medie a 

bărbaților (41,96 ani în 2015 și 40,10 ani în 2010). 

 

Vârsta medie a populației înregistrate în anul 2015 în 

municipiul Câmpina este mai mare decât vârsta medie 

a locuitorilor din județul Prahova (41,80 ani), dar mai 

ales decât a cetățenilor din România (40,65 ani).  

 

 

 

INDICATORI DEMOGRAFICI 

 

Populația municipiului Câmpina poate fi analizată și 

din perspectiva principalilor indicatori demografici: 

rata de dependență demografică, raportul de 

dependență al tinerilor, rata de înlocuire a forței de 

muncă și rata de îmbătrânire demografică.  

 

Rata de dependență demografică reprezintă raportul 

persoanelor cu vârstă de 0-14 ani și 65 ani și peste la 

populația în vârstă de muncă (15-64 ani), exprimat la 

o mie de persoane. Astfel, în municipiul Câmpina se 

înregistrează, în anul 2015, o rată de dependență de 

407,62‰, valoare superioară celei aferente anului 

2010 (376,76‰). Aceste valori semnifică o creștere a 

presiunii exercitate de populația inactivă asupra 

populației active de la nivel municipal.  

 

Chiar dacă înregistrează o creștere, rata de 

dependență demografică se păstrează sub nivelul 

celui județean (443,75‰), regional (457,68‰), dar și 

național (432,21‰).  

 

Raportul de dependență al tinerilor explică presiunea 

exercitată de populația tânără asupra populației 

adulte.  

 

Raportul de dependență al tinerilor din municipiul 

Câmpina este de 161,95‰ în anul 2015, în scădere 

ușoară comparativ cu nivelul înregistrat în anul 2010 

(162,44‰). Chiar dacă presiunea exercitată de tineri 

este mai mică, nu se explică un fenomen pozitiv, ci, 

mai degrabă unul negativ, dat de scăderea natalității.  
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Comparativ cu raportul de dependență demografică a 

tinerilor din județul Prahova (201,97‰), de la nivelul 

Regiunii Sud Muntenia (209,52‰) și a României 

(212,42‰), media înregistrată de populația din 

municipiul Câmpina este mai scăzută.  

 

Rata de înlocuire a forței de muncă exprimă numărul 

de persoane care vor înlocui, peste 15 ani, 1.000 de 

adulți înregistrați în prezent. În municipiul Câmpina, 

1.000 adulți vor fi înlocuiți, peste 15 ani, cu 

aproximativ 486 persoane, creându-se un deficit de 

forță de muncă de 514 persoane. Deficitul de forță de 

muncă ce se preconizează a se înregistra peste 15 ani 

este mult mai mare decât cel înregistrat în 2010 

(aproximativ 361 persoane). 

Totodată, deficitul aferent anului 2015 municipiului 

Câmpina este mai mare decât cel corespunzător 

județului Prahova (394 persoane), al Regiunii Sud 

Muntenia (371 persoane), dar și decât cel al României 

(363 persoane).  

 

Rata de îmbătrânire a populației se determină prin 

raportarea populației vârstnice la populația tânără, 

exprimată la 1.000 locuitori. În municipiul Câmpina, 

rata de îmbătrânire demografică a fost de 1.516,97‰, 

ceea ce înseamnă că, la 1.000 tineri din municipiu 

revin aproximativ 1.517 vârstnici. Rata de îmbătrânire 

demografică s-a majorat considerabil în ultimii 5 ani, 

în anul 2010 fiind de 1.319,90‰.  
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Comparativ cu rata de îmbătrânire înregistrată la 

nivelul județului Prahova (1.197,12‰), a Regiunii Sud 

Muntenia (1.184,42‰) și a României (1.034,65‰), 

municipiul Câmpina are cea mai îmbătrânită 

populație.  

 

Natalitatea din ce în ce mai scăzută, coroborată cu o 

puternică migrație externă, sunt principalele cauze 

ale îmbătrânirii populației. De altfel, țara noastră se 

confruntă deja cu consecințele economice și sociale 

complexe ale unei populații aflate într-un proces 

continuu de îmbătrânire demografică.  

 

MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI 

 

Mișcarea naturală a populației reprezintă un fenomen 

social și biologic ce reprezintă un rezultat generat de 

totalitatea intrărilor și ieșirilor demografice.  

 

 

Natalitatea exprimă efectivul născuților vii dintr-o 

populație, la un moment dat. Natalitatea a înregistrat 

un regres la nivelul general în România, numărul de 

născuți vii înregistrat în anul 2014 fiind de 248 copii în 

municipiul Câmpina, 6.334 copii în județul Prahova, 

25.780 copii în Regiunea Sud Muntenia și 185.322 copii 

la nivel național. Efectivul acestora este, de la an la 

an, din ce în ce mai scăzut.  

 

Reducerea continuă a natalității, în paralel cu sporirea 

constantă a numărului vârstnicilor duce la schimbarea 

echilibrului între generații, fapt ce are consecințe 

majore asupra dezvoltării social-economice viitoare.  

 

Rata natalității, indicator demografic calculat prin 

raportarea numărului de născuți vii la efectivul 

populației a înregistrat, totodată, scăderi de la an la 

an pe fiecare mediu analizat. 

 

 

 

Numărul născuților vii înregistrați în România, Reg. Sud Muntenia, Jud. Prahova și Mun. Câmpina 

 2005 2010 2014 

România – mii pers. 221,02 212,20 185,32 

Rata natalității (%) 9,76 9,42 8,29 

Reg. S Muntenia –mii pers. 32,01 30,63 25,78 

Rata natalității (%) 9,35 9,09 7,81 

Jud. Prahova - mii pers. 8,23 7,17 6,33 

Rata natalității (%) 9,75 8,60 7,74 

Mun. Câmpina - pers. 310 271 248 

Rata natalității (%) 7,62 6,83 6,49 

Sursă date: INS; calcule proprii 
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Mortalitatea este un indicator ce cuantifică numărul 

deceselor înregistrate la un moment dat, pe un 

anumit teritoriu. 

 

Numărul deceselor înregistrate în anul 2014 în 

municipiul Câmpina a fost de 449 cazuri, valoare 

aproape dublă față de cea a născuților vii. În județul 

Prahova s-au înregistrat, în același an, 9.782 decese, 

42.486 decese la nivel regional și 253.794 decese la 

nivel național. 

Rata mortalității a înregistrat un trend constant, ba 

chiar și ușoare scăderi la nivelul României, a Regiunii 

Sud Muntenia și a județului Prahova, în perioada 2005 

– 2014, dar a înregistrat ușoare creșteri la nivelul 

municipiului Câmpina. Atât la nivel național, regional, 

județean, cât și al municipiului Câmpina, în perioada 

2005 – 2014 s-a înregistrat un spor natural negativ 

determinat de numărul mai mare al deceselor 

comparativ cu cel al nașterilor de copii vii.  

Numărul deceselor înregistrate în România, Reg. Sud Muntenia, Jud. Prahova și Mun. Câmpina 

 2005 2010 2014 

România – mii pers. 262,10 259,72 253,79 

Rata mortalității (%) 11,57 11,54 11,36 

Reg. S Muntenia –mii pers. 44,41 43,59 42,49 

Rata mortalității (%) 12,97 12,94 12,87 

Jud. Prahova - mii pers. 10,19 9,96 9,78 

Rata mortalității (%) 12,07 11,95 11,96 

Mun. Câmpina - pers. 440 438 449 

Rata mortalității (%) 10,82 11,05 11,76 

Sursă date: INS; calcule proprii 
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Starea civilă a populației 

 

Numărul de căsătorii înregistrate în anul 2014, în 

municipiul Câmpina, a fost de 192 cazuri, mai puține 

cu 24,4% față de cele aferente anului 2005. Scăderi ale 

numărului de căsătorii s-au înregistrat și la nivel 

național (-16,8%), regional (-21,3%) sau județean (-

18,6%) comparativ cu anul 2005, dar de frecvență mai 

mică.  

 

În anul 2014 s-au înregistrat 71 divorțuri în municipiul 

Câmpina, mai puține cu 24,5% comparativ cu anul 

2005. De asemenea, au scăzut numărul divorțurilor 

din anul 2014 comparativ cu 2005 și la nivelul județului 

Prahova (-21,5%), a Regiunii Sud Muntenia (-24,8%), 

dar și la nivel național (-18,1%).  

 

În aceste condiții, rata nupțialității înregistrată atât la 

nivelul municipiului Câmpina, a județului Prahova, a 

regiunii Sud Muntenia, cât și a României, a înregistrat 

valori superioare celei a divorțialității în perioada 2005 

– 2014. 
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MIȘCAREA MIGRATORIE A POPULAȚIEI 

 

Efectivul populației unui teritoriu se modifică nu 

numai ca urmare a mișcării naturale, dar și a mișcării 

migratorii.  

 

Mișcarea migratorie poate afecta atât volumul 

populației dintr-un anumit areal, cât și structura 

demografică.  

 

Soldul schimbării de reședință înregistrează un sold 

nul la nivel național, populația mutându-se dintr-un 

loc în altul, în interiorul granițelor, fără să afecteze 

efectivul populației stabile. Pe de altă parte, soldul 

schimbărilor de domiciliu include și migrația externă.  

 

În intervalul 2005 – 2015, soldul schimbărilor de 

reședință din municipiul Câmpina a fost negativ, 

excepție făcând numai anul 2015, când s-au stabilit cu 

reședința în municipiul Câmpina cu 116 persoane 

decât cele care au plecat. Soldul schimbărilor de 

reședință a fost negativ, pe întreaga perioadă 2005 – 

2015 atât la nivel județean, cât și regional. 

 

În privința datelor oficiale înregistrate pentru soldul 

schimbărilor cu domiciliu (inclusiv migrația externă), 

se observă că, în municipiul Câmpina s-au înregistrat 

doar valori negative, cu excepția anului 2005. Această 

situație arată că mai multe persoane din municipiul 

Câmpina au ales să își mute domiciliul în altă parte 

decât efectivul celor care și-au stabilit domiciliul în 

acest municipiu.  
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RESURSELE DE MUNCĂ 
 

Numărul mediu de salariați din municipiul Câmpina a 

fost, în anul 2014, de 13.188 persoane, reprezentând 

8,1% din salariații de la nivelul județului Prahova. 
 

Efectivul mediu de salariați de la nivelul municipiului s-

a diminuat cu 22,40% în anul 2014 față de 2005, dar a 

crescut, în schimb, cu 3,98% comparativ cu anul 2013.  
 

Efectivul de salariați reprezintă numărul salariaților 

angajați cu contract de muncă/ raport de serviciu, pe 

durată determinată sau nedeterminată, în program 

complet sau parțial (inclusiv cei ce dețin contract de 

muncă/ raport de serviciu suspendat) existenți în 

evidențele întreprinderii la sfârșitul perioadei de 

referință. Nu sunt cuprinși salariații detașați la lucru în 

străinătate și cei care cumulează mai multe funcții și 

nu au funcția de bază la unitatea raportoare. Sunt 

excluse cadrele militare și personalul asimilat (M.A.N, 

M.A.I., S.R.I., etc.). 

 

Astfel, la nivelul județului Prahova erau înregistrați, la 

finele anului 2014, un efectiv de 174.991 salariați, mai 

puțini cu 9,07% decât în anul 2008, dar cu 1,51% mai 

mulți decât în anul 2013.  

 

Județul Prahova concentra, în anul 2014, o proporție 

de 30,79% dintre salariații înregistrați la nivelul 

Regiunii Sud Muntenia și 3,57% din cei de la nivel 

național.  
 

Pe activități economice, cei mai mulți salariați 

înregistrați de Institutul Național de Statistică la 

nivelul județului Prahova sunt în industrie (27,0% 

dintre salariați). În cadrul acestei activități economice, 

majoritatea salariaților sunt angajați în întreprinderi 

din industria prelucrătoare (82,72% dintre salariați), 

7,39% sunt angajați în industria extractivă, 6,60% în 

domeniu distribuției apei, salubrității, gestionării 

deșeurilor, a activităților de decontaminare, iar 3,29% 
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dintre salariații din sectorul industrial sunt angajați în 

domeniul producției și furnizării de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.  

Următoarea activitate economică în care sunt 

angajați cei mai mulți salariați din județul Prahova 

este cea a comerțului cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și a motocicletelor (11,81% 

dintre salariați).  

Cu o pondere mai redusă în efectivul salariaților 

înregistrați în județul Prahova sunt activitățile 

economice cum sunt sănătatea și asistența socială 

(4,78% dintre salariați), construcțiile (4,55% dintre 

salariați), învățământul (4,31% dintre salariați) și 

transportul și depozitarea (4,18% dintre salariați).  

 

 

Structura pe activități ale economiei naționale a salariaților din județul Prahova, în anul 2014 

Activitate economică 
Nr. 

salariați 
% 

Agricultură, silvicultură și pescuit 3.381 1,41% 

Industrie 64.783 27,02% 

Industria extractivă 4.788 2,00% 

Industria prelucrătoare 53.590 22,35% 

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat 

2.131 0,89% 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 4.274 1,78% 

Construcții 10.898 4,55% 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 28.326 11,81% 

Transport și depozitare 10.011 4,18% 

Hoteluri și restaurante 4.524 1,89% 

Informații și comunicații 2.768 1,15% 

Intermedieri financiare și asigurări 1.904 0,79% 

Tranzacții imobiliare 1.198 0,50% 

Activități profesionale, științifice și tehnice 6.327 2,64% 

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 9.216 3,84% 

Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public 6.095 2,54% 

Învățământ 10.338 4,31% 

Sănătate și asistență socială 11.466 4,78% 

Activități de spectacole, culturale și recreative 2.477 1,03% 

Alte activități de servicii 1.279 0,53% 

TOTAL 239.774 100,00% 
Sursă date: INS; calcule proprii 
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Câștigul salarial nominal mediu net lunar înregistrat 

la nivelul județului Prahova, în anul 2014, a fost de 

1.687 lei, potrivit datelor furnizate de Institutul 

Național de Statistică. Valoarea acestuia a crescut cu 

9,40% comparativ cu anul precedent. Comparativ cu 

media națională aferentă anului 2015, salariul mediu 

din județul Prahova este mai mic cu 0,59%, dar mai 

mare cu 6,64% decât salariul mediu de la nivel 

regional.  

 

Pe activități economice, cel mai mare salariu mediu 

net lunar din anul 2014 se înregistrează în cazul 

activităților profesionale, științifice și tehnice (2.659 

lei/ lună), în domeniul intermedierilor financiare și al 

asigurărilor (2.522 lei/ lună) și în cel al administrației 

publice și a apărării (2.206 lei/ lună).  

 

Industria este cel de-al patrulea sector economic care 

a înregistrat una dintre cele mai mari valori ale 

câștigului salarial mediu net lunar (1.967 lei/ lună), dar 

două subsectoare ale sale au cele mai mari valori ale 

câștigului salarial: industria extractivă (4.160 lei/ lună) 

și producția și furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (3.250 

lei/lună). 



 

Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina, perioada 2015-2020  | 39 

Șomajul 

 

Numărul de șomeri înregistrați în municipiul Câmpina, 

în anul 2014, a fost de 598 persoane, iar media 

aferentă perioadei ianuarie – septembrie 2015 este de 

548 persoane. Numărul de șomeri înregistrați în anul 

2014 la nivelul municipiului reprezintă numai 3,8% din 

efectivul întregului județ.  

 

Lunar, în perioada 2010 – 2015, numărul de șomeri 

înregistrați la nivelul municipiului Câmpina, potrivit 

datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, a 

urmat un trend descendent, punctul de maxim fiind 

atins în perioada iulie – noiembrie 2010, iar cel de 

minim în lunile septembrie - decembrie 2015.  

 

Pe categorii de șomeri, în funcție de regimul de 

indemnizație, peste jumătate dintre șomerii 

înregistrați de AJOFM Prahova, atât în 2014, cât și în 

2015 sunt indemnizați, în timp ce, la nivel județean, 

mai bine de jumătate dintre șomeri nu beneficiază de 

indemnizație.  

În funcție de nivelul de pregătire, la nivelul 

municipiului Câmpina se observă că puțin peste 

jumătate dintre șomerii înregistrați sunt absolvenți de 

învățământ primar, gimnazial și profesional, o 

pondere de aproximativ 34,00% sunt absolvenți de 

licee și școli postliceale, iar aproximativ 12-13,00% sunt 

absolvenți de studii superioare. Pe de altă parte, la 

nivel județean, peste 70,00% dintre șomeri sunt 

absolvenți de studii primare, gimnaziale sau 

profesionale.  

 

Distribuția numărului de șomeri din municipiul 

Câmpina pe grupe de vârstă este aproximativ similară 

cu cea înregistrată la nivelul întregului județ Prahova. 

Astfel, majoritatea șomerilor au între 40 – 49 ani și 50 

ani și peste, în jur de 14,00% dintre șomerii înregistrați 

atât la nivel municipal, cât și județean au mai puțin de 

25 ani, în timp ce cea mai mică pondere a șomerilor se 

înregistrează în cazul persoanelor de 25-29 ani.  
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Rata șomajului înregistrată la nivelul județului 

Prahova, în anul 2014, a fost de 5,2%, în scădere față 

de perioada anterioară (7,5% în anul precedent). 

Comparativ cu rata șomajului de la nivelul regiunii Sud 

Muntenia (7,3%) și de la nivel național (5,4%), rata 

șomajului înregistrată în județul Prahova, în anul 2014, 

a fost mai mică, potrivit datelor furnizate de Institutul 

Național de Statistică. 

 

La nivelul municipiului Câmpina, în anul 2014 rata 

șomajului a fost mai mică decât cea înregistrată la 

nivel județean (3,65%). Pe sexe se observă o diferență 

semnificativă între rata șomajului înregistrată în cazul 

bărbaților (3,20%) și cea a femeilor (4,23%).  
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I.4. Dezvoltare economică 

 

Municipiul Câmpina are o tradiție în exploatarea 

țițeiului, avântul economic cunoscându-l după 1880, 

când Dumitru V. Hernia, considerat astăzi "pionierul" 

petrolului câmpinean, a făcut primele exploatații 

moderne.  

 

Perioada capitalistă interbelică a reprezentat cel mai 

important progres economic al orașului de până 

atunci.  

 

S-au modernizat unități industriale care produceau 

utilaje pentru extracția petrolului, în 1929 s-a introdus 

gazul de sondă pentru uz casnic, iar prelucrarea 

petrolului a devenit principala activitate industrială.  

 

Orașul prospera prin exploatarea „aurului negru”. Se 

înființau marile unități industriale: Rafinăria Societății 

„Steaua Română”, Atelierele centrale Câmpina, Uzina 

electrică, Fabrica de acid sulfuric.  

 

Astfel, dintr-un mic orășel, Câmpina a devenit un 

puternic centru industrial petrolifer și metalurgic 

cunoscut la nivel național și internațional. 

 

Datorită petrolului, Câmpina a devenit un centru 
cunoscut în întreaga lume. 
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VOLUMUL și STRUCTURA ECONOMIEI LOCALE 

 

Demografia întreprinderilor 

 

La 31 decembrie 2014, erau înregistrați în municipiul 

Câmpina 2.301 agenți economici activi din punct de 

vedere juridic, din care 1.529 agenți economici activi din 

punct de vedere economic (66,45%), potrivit datelor 

furnizate de Oficiul Național pentru Registrul 

Comerțului (ONRC). 

 

Cei 1.529 agenți economici din punct de vedere 

economic reprezintă 6,88% din efectivul celor 

înregistrați la nivelul județului Prahova și 2,20% din 

efectivul celor din Regiunea Sud Muntenia.  

 

Repartizarea agenților economici din municipiul 

Câmpina pe categorii arată că cea mai mare parte a 

agenților economici activi sunt de tipul societăților cu 

răspundere limitată (SRL-uri) – 96,66%. Numai 1,96% 

dintre agenții economici înregistrați în anul 2014 sunt 

de tipul societăților pe acțiuni (SA-uri), 1,05% sunt 

societăți în nume colectiv (SNC-uri), 0,13% sunt 

societăți cooperative (SC-uri), 0,07% sunt de tipul 

societăților în comandită simplă (SCS-uri), iar 0,13% 

sunt alte persoane juridice.  

 

Evoluția numărului de agenți economici activi din 

punct de vedere economic înregistrați atât la nivelul 

municipiului Câmpina, cât și a județului Prahova a fost 

influențată de o serie de factori externi, de tipul 

recesiunii economice ce a afectat și România 

începând din toamna anului 2008.  
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Potrivit Strategiei de dezvoltare locală a municipiului 

Câmpina 2011 – 2017, numărul persoanelor juridice 

active din punct de vedere economic a crescut 

semnificativ în perioada 1995 – 2007, de la 956 unități, 

la 1.598 unități economice. În perioada imediat 

următoare, începând din anul 2008 se observă o 

involuție a numărului de agenți economici în 2009 și 

2010, urmată de o creștere ușoară în 2011 și un trend 

aproximativ constant până în prezent. Ponderea 

agenților economici activi din punct de vedere 

economic din municipiul Câmpina între cei înregistrați 

în județul Prahova a scăzut din 2008 până în prezent.  
 

Densitatea întreprinderilor active la 1.000 de 

locuitori permite realizarea de comparații cu nivelul 

județean și poate fi privit ca un indicator al spiritului 

antreprenorial al populației și al mediului economic 

prietenos și atractiv pentru investitori. 

Astfel, numărul agenților economici activi din punct 

de vedere economic ce revin la 1.000 locuitori, în anul 

2014, a fost de 21,06‰ la nivel regional, 27,17‰ la nivel 

județean și de 40,04‰ la nivelul municipiului Câmpina. 

Valorile ridicate de la nivelul municipiul Câmpina și 

județean ale acestui indicator arată concentrarea 

activității economice. 

 

Din totalitatea înmatriculărilor înregistrate în anul 

2014, în județul Prahova (3.385 înmatriculări), doar 

2,78% s-au realizat în municipiul Câmpina, ceea ce 

înseamnă în cifre absolute 94 înmatriculări. În funcție 

de forma juridică de înființare, toate întreprinderile 

înregistrate în anul 2014 sunt de tipul persoanelor 

fizice, la fel ca 98,55% dintre cele înregistrate în 

perioada 2008 – 2014. 

 

 

Numărul înmatriculărilor și radierilor înregistrate în Reg. Sud Muntenia, Jud. Prahova și Mun. Câmpina 

 Mun. Câmpina Jud. Prahova Reg. S Muntenia 

Nr. înmatriculări în perioada 2008 - 2014 552 26.254 100.694 

Înmatriculări de PF 98,55% 53,23% 53,10% 

Înmatriculări de SRL  0,00% 46,56% 46,65% 

Înmatriculări ale altor structuri 1,45% 0,21% 0,25% 

Total înmatriculări 100,00% 100,00% 100,00% 

% înmatriculări în 2014 din total înmatriculări în perioada 

2008-2014 
17,03% 12,89% 11,49% 

Nr. radieri 2008 - 2014 1.143 22.310 68.298 

Radieri de PF 34,65% 54,61% 55,73% 

Radieri de SRL 62,12% 42,48% 42,26% 

Radieri ale altor structuri 3,24% 2,87% 2,02% 

Total radieri 100,00% 100,00% 100,00% 

% radieri în 2014 din total radieri în perioada 2008 - 2014 13,74% 13,50% 13,22% 

Sursă date: ONRC; calcule proprii 
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Numărul înmatriculărilor înregistrate în anul 2014 în 

municipiul Câmpina reprezintă numai 17,03% din 

numărul total de înmatriculări efectuate în perioada 

2008 – 2014. Chiar și așa, proporția înmatriculărilor 

din ultimul an este mai mare decât cea din județul 

Prahova (12,89%) sau din Regiunea Sud Muntenia 

(11,49%).  

 

Pe de altă parte, din totalitatea radierilor înregistrate 

în anul 2014, în județul Prahova (3.011 radieri), 5,21% s-

au produs în municipiul Câmpina (157 radieri). În 

funcție de forma juridică de înființare, 75,2% dintre 

radieri erau ale SRL-urilor, 22,3% ale PF-urilor, 1,9% ale 

SNC - urilor, iar 0,6% ale SA-urilor.  

 

Numărul de radieri efectuate în anul 2014 reprezintă 

13,74% din cele aferente perioadei 2008 – 2014 din 

municipiul Câmpina, 13,50% din cele de la nivel 

județean și 13,22% din cele de la nivel regional.  

 

Repartiția agenților economici activi din punct de 

vedere economic pe activități  

 

Potrivit Strategiei de dezvoltare locală a municipiului 

Câmpina, în anul 2009 majoritatea agenților 

economici activi din punct de vedere economic 

desfășoară activități de comerț (38,5%). Pe locul 

secund se situează firmele cu domeniul de activitate 

Construcții, cu 12,9%, urmată de Industria 

prelucrătoare (10,5%), Activități prelucrătoare, 

științifice și tehnice (9,7%), Transport și depozitare 

(4,6%) și Tranzacții imobiliare (4,5%).  

 

La nivelul anului 2014 cei mai mulți agenți economici 

activi din punct de vedere economic au drept 

principal obiect de activitate Comerțul (Comerț cu 

ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor), în acest sector activând 556 agenți 

(36,36%), în anul 2014. 

 

Următoarele sectoare, în funcție de numărul 

agenților economici sunt reprezentate de către 

Construcții – 185 agenți (12,10%), Activități 

profesionale, științifice și tehnice – 149 agenți (9,74%) 

și Industria prelucrătoare – 144 agenți (9,42%).  

 

Conform datelor din situațiile bilanțiere depuse 

pentru anul 2014, toți agenții economici activi din 

punct de vedere economic din municipiul Câmpina 

aveau un număr de 10.720 angajați și au realizat o cifră 

de afaceri totală de 2,84 mld lei.  

 

Numărul mediu de angajați pentru o firmă este de 

aproximativ 7 persoane, iar cifra de afaceri medie 

este de 1,86 mil lei/ firmă.  
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Sursă date: ONRC; calcule proprii

 

 

 

 



 

46 | Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina, perioada 2015-2020 

Structura agenților economici activi din punct de vedere economic din municipiul Câmpina, 
pe sectoare economice, la 31.12.2014 

Secțiune economică Nr. firme 

Cifră medie de 

afaceri/ firmă 

(mii lei) 

Nr. total 

salariați 

Productivitatea 

muncii 

(mii lei/ salariat) 

A - Agricultură, silvicultură și pescuit 15 194,65 5 583,94 

B - Industria extractivă 4 292,81 13 90,10 

C - Industria prelucrătoare 144 14.366,91 5.997 344,98 

D - Producția și furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 
8 3.598,50 41 702,15 

E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activități de decontaminare 
11 2.061,96 277 81,88 

F - Construcții 185 1.341,48 1.326 187,16 

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor 
556 559,90 1.347 231,11 

H - Transport și depozitare 82 465,67 325 117,49 

I - Hoteluri și restaurante 67 181,76 260 46,84 

J - Informații și comunicații 50 242,49 79 153,48 

K - Intermedieri financiare și asigurări 36 234,68 101 83,65 

L - Tranzacții imobiliare 58 195,45 177 64,05 

M - Activități profesionale, ştiințifice și tehnice 149 257,55 295 130,08 

N - Activități de servicii administrative și 

activități de servicii suport 
51 248,07 162 78,09 

O - Administrație publică și apărare; asigurări 

sociale din sistemul public 
1 0,00 0 0,00 

P - Învățământ 13 326,27 58 73,13 

Q - Sănătate și asistență socială 41 273,83 165 68,04 

R - Activități de spectacole, culturale și 

recreative 
22 252,73 43 129,30 

S - Alte activități de servicii 36 90,38 49 66,40 

TOTAL 1.529 1.858,37 10.720 265,06 

Sursă date: ONRC; calcule proprii 
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Cifra de afaceri înregistrată de agenții economici 

activi din punct de vedere economic din municipiul 

Câmpina a fost, în anul 2014, de 2,84 mld lei, dublă 

față de cea înregistrată în 2008 și cu 6,3% mai mare 

decât în 2013.  

 

În timp ce, la nivel județean, cifra de afaceri a 

înregistrat o scădere semnificativă în 2009 față de 

anul precedent, pe fondul crizei economice mondiale, 

economia municipiului Câmpina nu a fost influențată 

de acești factori, cel puțin din punctul de vedere al 

cifrei de afaceri obținute de agenții activi economic 

din localitate.  

Numărul de salariați angajați în cadrul celor 1.529 

agenți activi economic din municipiul Câmpina a fost, 

potrivit datelor ONRC aferente finalului de an 2014, 

de 10.720 persoane, în scădere cu 5,41% față de anul 

2008 și cu 4,09% față de 2013.  

 

Aceeași situație a scăderii numărului de salariați s-a 

înregistrat și la nivelul județului Prahova, dar în 

proporții mai mici (-2,34% în 2014 față de 2008 și -1,57% 

față de 2013).  
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Sursă date: ONRC; calcule proprii

Repartiția numărului de salariați pe principalele 

sectoare economice arată că peste jumătate dintre 

salariați sunt angajați în industria prelucrătoare. 

Următoarele sectoare economice în care sunt 

angajați mare parte din salariații din municipiul 

Câmpina sunt comerțul (12,57% dintre salariați) și 

construcțiile (12,37% dintre salariați). Celelalte 

sectoare în care sunt angajați salariații din municipiul 

Câmpina sunt transportul și depozitarea (3,03% dintre 

salariați), activitățile profesionale, științifice și tehnice 

(2,75% dintre salariați), distribuția apei (2,58% dintre 

salariați) și hoteluri și restaurante (2,43% dintre 

salariați). De asemenea, în toate celelalte sectoare 

sunt angajați numai 8,33% dintre salariații municipiului 

Câmpina, potrivit datelor furnizate de ONRC.  
 

În municipiul Câmpina, domeniile care se remarcă prin 

valoarea cifrei de afaceri și numărul de angajați, sunt 

industria prelucrătoare, comerțul și construcțiile. 
 

Industria prelucrătoare deține primul loc din punct de 

vedere al cifrei de afaceri (2,07 mld lei în 2014), în 

timp ce comerțul deține supremația după numărul de 

agenți economici (556 agenți).  
 

În industria prelucrătoare nivelul cifrei de afaceri 

reprezintă 72,81% din totalul pe municipiu, comerțul 

(10,96%) și construcțiile (8,73%) ocupând următoarele 

locuri ale podiumului. Pozițiile se păstrează și în 

funcție de numărul de angajați: 55,94% dintre salariați 

sunt angajați în sectorul industriei prelucrătoare, 

12,57% în comerț, iar 12,37% în construcții.  

 

Principalele companii cu sediul social în municipiul 

Câmpina sunt redate în următorul tabel. 
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Top 20 firme din municipiul Câmpina – ordonate descrescător după cifra de afaceri, în anul 2014 

 
Denumire firmă 

Cifră de 

afaceri 

(mil. lei) 

Nr. 

angajați 

Profit net 

(mil. lei) 
Domeniu de activitate 

1 CAMERON ROMANIA SRL 1.209,25 1.115 285,72 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții  

2 CONFIND SRL 213,08 1.252 19,82 
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți 
componente ale structurilor metalice 

3 SOCERAM SA 120,86 188 -15,45 
2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse 
pentru construcții, din argilă arsă 

4 NEPTUN SA 112,25 322 0,13 
2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză 
și a elementelor mecanice de transmisie 

5 RHODOS CONSTRUCT SRL 112,09 174 24,21 
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și 

nerezidențiale 

6 LEMET SRL 100,25 561 6,12 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 

7 JERAS PROD SRL 69,90 247 69,90 
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne 

de pasăre) 

8 
PAS TECHNOLOGIES ROMANIA 

SRL 
52,10 56 14,46 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor 

9 ROYAL N SRL 25,13 31 -0,24 
4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor 
de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire 

10 ELECTROUTILAJ SA 18,32 93 1,24 
2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a 

electricității 

11 EDILCONST SA 17,10 149 0,01 
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și 

nerezidențiale 

12 FLORICON SALUB SRL 14,09 230 0,85 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 

13 SETI IMPEX SRL 13,45 54 0,90 
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în 
magazine specializate 

14 ROBALL CAMPINA SRL 13,41 29 0,90 3230 - Fabricarea articolelor pentru sport 

15 CIREX SRL 13,14 42 -0,33 
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și 

nerezidențiale 

16 EKOMIN SRL 12,28 19 2,14 
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, 
metale și produse chimice pentru industrie 

17 TC MASURARE & CONTROL SRL 11,57 104 1,35 
2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru 
măsură, verificare, control, navigație 

18 
ROMANIAN TRADE GARMENTS 

SA 
11,52 257 1,51 

1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

19 PROTELCO SA 10,76 83 1,94 
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate 

de acestea 

20 DASPI PRODCOM SRL 10,29 165 0,97 
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv 

lenjeria de corp) 

Sursă date: Ministerul Finanțelor Publice 
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INDUSTRIA 
 

Ramurile industriale care se regăsesc în Câmpina 

sunt: extracția și prelucrarea petrolului, construcții de 

mașini, confecții textile, industria chimică și industria 

mobilei. 
 

În sectorul industriei, în municipiul Câmpina activează 

10,92% din agenții economici înregistrați de ONRC în 

anul 2014. Aceștia au realizat 74,66% din cifra de afaceri 

locală și 81,58% din valoarea profitului net, având 

59,03% din numărul de salariați.  
 

Atât în ceea ce privește repartiția agenților economici 

înregistrați în municipiul Câmpina în sectorul 

industrial, cât și repartiția după cifra de afaceri, 

profitul net obținut sau numărul de salariați angajați, 

industria prelucrătoare se detașează semnificativ de 

celelalte secțiuni industriale. 
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industrie, pe secțiuni, în anul 2014

Sursă date: ONRC; calcule proprii  
 

Industria 
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en. el. şi 
termică,..
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Distribuția profitului net al agenților 
economici din Câmpina, din 

industrie, pe secțiuni, în anul 2014

Sursă date: ONRC; calcule proprii  
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Industria extractivă. Subsolul câmpinean ascunde 

diverse bogății exploatate din cele mai vechi timpuri. 

Bogăția cea mai mare a acestor locuri este petrolul, 

care a adus recunoaşterea oraşului pe plan mondial.  

 

Conform datelor ONRC, în municipiul Câmpina 

existau, în anul 2014, un număr de 4 agenți economici 

activi din punct de vedere economic, care au realizat 

o cifră de afaceri de 1,17 milioane lei, în condițiile în 

care aveau numai 13 salariați.  

 

 

În prezent, Compania Națională PETROM face 

exploatări de petrol și gaze naturale prin sonde în 

sistem canadian, amplasate în sudul oraşului.  

 

Industria prelucrătoare este cea mai dezvoltată 

ramură economică a municipiului Câmpina din punct 

de vedere al cifrei de afaceri înregistrate în anul 2014 

(2,07 mld lei), al profitului obținut (0,35 mld lei) și al 

numărului de salariați (5.997 persoane).  

 

Unele dintre cele mai mari firme câmpinene, Confind, 

Electroutilaj, Neptun, produc o gamă variată de 

utilaje și agregate tehnologice, fiind specializate în 

utilaj minier, petrolier (apreciat și la export) și în 

general utilaj și echipament industrial pentru dotarea 

altor ramuri (de exemplu cea energetică). 

 

Industria este sectorul economic ce domină 

economia municipiului Câmpina, în top 20 firme, 

peste jumătate sunt din industrie. 

 

 

SC CONFIND SRL este principalul angajator din 

municipiul Câmpina cu peste 1.200 de angajați și este 

unul dintre cei mai importanți producători din 

România de echipamente pentru industria de țiței și 

gaze. 

 

Confind este o prezență constantă pe piața de utilaj 

petrolier din Rusia, Kazahstan, Uzbekistan, Ucraina, 

India și din alte țări. Compania are relații de 

parteneriat cu mari firme producătoare de 

echipamente petroliere din Germania și SUA. 
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Top 20 firme din municipiul Câmpina din sectorul INDUSTRIEI 

ordonate descrescător după cifra de afaceri, în anul 2014 

 
Denumire firmă 

Cifră de 

afaceri 

(mil. lei) 

Nr. 

angajați 

Profit net 

(mil. lei) 
Domeniu de activitate 

1 CAMERON ROMANIA SRL 1.209,25 1.115 285,72 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții  

2 CONFIND SRL 213,08 1.252 19,82 
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți 
componente ale structurilor metalice 

3 SOCERAM SA 120,86 188 -15,45 
2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse 
pentru construcții, din argilă arsă 

4 NEPTUN SA 112,25 322 0,13 
2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză 
și a elementelor mecanice de transmisie 

5 LEMET SRL 100,25 561 6,12 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 

6 JERAS PROD SRL 69,90 247 69,90 
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne 

de pasăre) 

7 
PAS TECHNOLOGIES ROMANIA 

SRL 
52,10 56 14,46 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor 

8 ELECTROUTILAJ SA 18,32 93 1,24 
2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a 

electricității 

9 FLORICON SALUB SRL 14,09 230 0,85 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 

10 ROBALL CAMPINA SRL 13,41 29 0,90 3230 - Fabricarea articolelor pentru sport 

11 TC MASURARE & CONTROL SRL 11,57 104 1,35 
2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru 
măsură, verificare, control, navigație 

12 
ROMANIAN TRADE GARMENTS 

SA 
11,52 257 1,51 

1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp) 

13 DASPI PRODCOM SRL 10,29 165 0,97 
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv 

lenjeria de corp) 

14 VOIPAN SIL SRL 9,90 180 0,21 
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a 
produselor proaspete de patiserie 

15 EBENHOEH INTERNATIONAL SRL 8,14 38 2,73 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic 

16 CLARION SRL 7,54 84 -0,39 
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a 
produselor zaharoase 

17 PROGAZ P & D SA 6,18 26 -3,15 3522 - Distribuția combustibililor gazoşi, prin conducte 

18 TECHNICOAT ROMANIA SRL 5,06 13 2,19 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor 

19 ADYIMPEX PRELMET SRL 3,70 22 0,45 2562 - Operațiuni de mecanică generală 

20 UZINA CONCORDIA SA 3,63 44 0,24 
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți 
componente ale structurilor metalice 

Sursă date: Ministerul Finanțelor Publice 
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Oferta Confind a fost lărgită an de an în cei peste 20 ai 

existenței sale: managementul proiectelor EPCC, 

separatoare bizafice și trizafice, skiduri, rezervoare, 

recipiente sub presiune, instalații de intervenție la 

sonde, pompe pentru cavități progresive, repere din 

cauciuc, scule de manevră și de intervenție pentru 

sondele de foraj și extracție, instalații pentru frezare 

dopuri de ciment, grup electrocompresor, unități de 

pompare, compresor gaze asociate, calorifere de 

gaze, habe, bazine pentru scurgeri, filtre, piese 

mecano – sudate etc.  

 

Categoriile de servicii prestate sunt: filete API, 

reparații scule foraj și extracție, examinări 

nedistructive, cromare dură, etanșare suprafețe 

cromate, fosfatare, HVOF, încărcare cu material dur, 

superfinisare prin ecruisare, executarea de găuri 

adânci, honuiri.  

 

 

NEPTUN SA este principalul producător de transmisii 

mecanice din Romania, dotat cu facilități tehnice și 

tehnologice moderne, executând produse de un înalt 

nivel tehnologic și calitativ. 

 

Principalele sale contracte sunt cu companii ce se 

ocupă cu extracția petrolului, cu centralele electrice 

sau cu mineritul, dar o mare parte din produse sunt 

destinate și exportului.  

 

 

ELECTROUTILAJ SA a fost fondată în anul 1951 cu 

numele de ”Oficiul de Reparații Utilaje Electrice”, 

fiind specializată în repararea echipamentelor, 

utilajelor electrice, precum și execuția de prefabricate 

electrice necesare instalațiilor din industria petrolieră.  

 

Numele actual îl primește în 1990, iar din 2000 este 

organizată ca societate pe acțiuni cu capital privat. 

Prin schimbarea acționarului majoritar din 2004, 

Electroutilaj SA face parte dintr-un grup de firme de 

prestigiu în domeniul industrial. Aceasta a condus la o 

mai mare deschidere pentru cerințele actuale ale 

pieței de profil din România prin furnizarea de soluții 

complete, creșterea nivelului profesional, 

perfecționarea continuă și standardizarea modului de 

lucru, urmărind creșterea eficienței și a profitabilității 

- asigurând baza dezvoltării viitoare pentru firmă, 

pentru fiecare angajat în parte, cât și pentru 

partenerii de afaceri. 

 

 

În domeniul producției de echipamente industriale, în 

municipiul Câmpina funcționează CAMERON 

ROMÂNIA, firmă cu participare străină la capital, care 

a fost înregistrată în anul 1991, având ca domeniu de 

activitate fabricarea utilajelor pentru extracție și 

construcții. 

 

CAMERON ROMÂNIA reprezintă fosta companie 

STEROM S.A., care a fost înființată în Câmpina la 1911. 

Între anii 1945-1990, compania STEROM a fost 

proprietate a statului. Începând din 1990, compania 

se orientează către alte piețe: din Orientul Mijlociu, 

Asia și Nordul Africii. Cameron Romania (sub numele 

de Sterom) obține certificatul ISO 9001, care atestă 

calitatea produselor sale, și monograma API, 
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respectarea normelor de calitate din industria 

petrolieră.  

 

Cameron Romania a fost privatizată în 1999, fiind 

achiziționată de corporația americană Precision 

Castparts Corporation, deschizând astfel noi 

oportunități. Produsele Cameron Romania au pătruns 

și pe piața nord americană. 

 

Precision Castparts Corporation a realizat investiții 

masive în direcția protecției mediului, a modernizării 

fabricii și în infrastructură, investiții care se ridică la 

24.5 milioane de dolari incluzând și creșterea de 

capital social. 

 

Cameron International Corporation, o altă corporație 

americană, a achiziționat Cameron România în 

noiembrie 2004. Cameron International Corporation 

are sediul in Houston, Texas și este lider mondial în 

producerea de echipament petrolier. Vânzările anuale 

ale companiei se ridica la 2,8 miliarde de dolari. 

Cameron International Corporation are, în prezent, 

aproximativ 11.000 de angajați în toată lumea, din 

care 1.115 în Câmpina. 

 

În domeniul fabricării de materiale pentru construcții, 

la nivelul municipiului Câmpina, importantă este firma 

SOCERAM SA. Compania are o experiență de peste 

40 ani în acest domeniu de activitate, gama de 

produse comercializate fiind alcătuită din B.C.A., 

cărămidă, ciment, liant și filer. În prezent, 

funcționează prin 3 sucursale, la Doicești, Bucov și 

Urziceni. 

 

Compania TENARIS, printre cei mai mari producători 

de conducte pentru foraj petrolier din lume, a 

cumpărat de la producătorul american de 

echipamente pentru industria petrolieră şi a gazelor 

Cameron fabrica de la Câmpina, una din cele două 

unități de producție operate de americani în România. 

Fabrica de prăjini de pompare din Câmpina are o 

capacitate de 500.000 de bucăți pe an şi un număr de 

aproximativ 60 de angajați.  

 

Achiziția a reprezentat o consolidare a prezenței 

Tenaris în România, care include fabrica de țevi 

amplasată în Zalău, oțelăria din Călărași și Centrul de 

Servicii Ploiești. Tenaris Silcotub este cel mai 

important producător român de țevi din oțel fără 

sudură de diametre mici utilizate în diverse aplicații 

din industria mecanică, auto-moto, a petrolului şi a 

gazelor naturale, industria chimică şi petrochimică, 

industria energetică.  
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COMERȚ și SERVICII 

 

Cel mai mare număr de agenți economici activi din 

punct de vedere economic (556 agenți), cea de-a 

doua mare cifră de afaceri (311,31 mld. lei) și cel de-al 

doilea mare număr de angajați (1.347 salariați) sunt 

înregistrați în anul 2014 la nivelul municipiului 

Câmpina în sectorul comerțului.  

 

Compania din domeniul comerțului din municipiul 

Câmpina care a înregistrat în anul 2014 cea mai mare 

cifră de afaceri, potrivit datelor furnizate de 

Ministerul Finanțelor Publice este ROYAL N SRL. 

Înființată în anul 1993, compania are ca obiect de 

activitate importul, comerțul și distribuția unei game 

complete de produse și echipamente pentru instalații 

termice, sanitare, de ventilație și aer condiționat, 

precum și o gamă completă de servicii aferente. 

ROYAL N este lider de piața din Romania în ceea ce 

privește distribuția de produse și echipamente 

complete pentru instalații termice, sanitare, de 

ventilație și aer condiționat. 

 

Specific comerțului, în municipiul Câmpina 

funcționează PIAȚA CENTRALĂ CÂMPINA, a cărei 

denumire oficială este Serviciul Public de 

Administrare și Exploatare a Pieței Centrale 

Agroalimentare a Municipiului Câmpina (SPAEPCA 

Câmpina). 

 

Piața a fost realizată în anul 2007, municipalitatea 

dotând-o cu un sistem performant de supraveghere 

prin intermediul unor camere video și cu o instalație 

de aclimatizare. În prezent, piața beneficiază de un 

proiect de modernizare care se estimează a se finaliza 

în primăvara anului 2016.  

 

În municipiul Câmpina funcționează și o serie de 

complexuri comerciale: o piață agroalimentară 

deschisă și o parcare auto cu 170 de locuri, PENNY 

Market (funcționează în Câmpina din vara anului 

2005), Mercantis Big, Carrefour Market, Kaufland, 

Germanos, Flanco etc. 

 

Principalele instituții financiar-bancare din municipiul 

Câmpina sunt: Alpha Bank, Bancpost, Banca 

Comercială Română, Banca Comercială Carpatica, 

Cooperativa de credit Vital, CEC Bank, Banca Română 

pentru Dezvoltare – Grupe Société Générale, 

Raiffeisen Bank, Banca Transilvania.  
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Top 20 firme din municipiul Câmpina din sectorul COMERȚULUI CU RIDICATA și CU AMĂNUNTUL, 

REPARĂRII DE AUTOVEHICULE și MOTOCILETE– ordonate descrescător după cifra de afaceri, în 2014 

 
Denumire firmă 

Cifră de 

afaceri 

(mii lei) 

Nr. 

angajați 

Profit 

net (mii 

lei) 

Domeniu de activitate 

1 ROYAL N SRL 25.126,71 31 -241,711 
4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de 
fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire 

2 SETI IMPEX SRL 13.451,41 54 898,186 
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în 
magazine specializate 

3 EKOMIN SRL 12.284,11 19 2138,368 
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, 
metale și produse chimice pentru industrie 

4 
DOMUS STIL ARHITECTURAL 

SRL 
9.750,17 59 15,829 

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al 
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine 
specializate 

5 BEDRAS COM SRL 8.998,61 6 336,643 
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru 
autovehicule 

6 VISION STAR COM SRL 8.760,44 7 158,69 
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, 
băuturi și tutun 

7 IATSA CAMPINA SA 8.562,03 127 55,351 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor 

8 
DIMEA PREST CONSTRUCT 

SRL 
8.167,29 21 10,768 

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de 
papetărie, în magazine specializate 

9 MANRO SRL 5.688,06 7 293,163 
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz 
gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor 

10 GRANDY SRL 5.394,58 16 205,702 
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 

11 ZONE CONSTRUCT SRL 4.410,99 20 131,109 
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor 
de construcție și echipamentelor sanitare 

12 DARF INTERNATIONALE SRL 5.252,44 1 -152,962 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat 

13 DELICE INTERNATIONAL SRL 5.054,11 29 -67,582 
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și 
produselor zaharoase, în magazine specializate 

14 ANCA C SRL 4.951,48 18 100,049 
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 

15 VIMAT INTERNATIONAL SRL 4.869,57 2 277,676 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat 

16 GISTEL TIRES SRL 4.531,95 20 35,66 
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru 
autovehicule 

17 DANIVIN PRODIMPEX SRL 4.236,03 5 356,688 
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 

18 
TOOLTECH INTERNATIONAL 

SRL 
4.150,08 10 469,202 

4614 - Intermedieri în comerțul cu maşini, echipamente 
industriale, nave și avioane 

19 ATLAS COM M & M SRL 4.142,26 20 87,426 
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 

20 PACARD PROTECT SRL 4.083,21 3 376,546 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat 

Sursă date: Ministerul Finanțelor Publice 
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Suprafața 

neagricolă
72,31%

Suprafața arabilă
5,04%

Pășuni și fânețe
18,08%

Livezi și pepiniere 
pomicole

4,58%

Suprafața 

agricolă
27,69%

Repartiția fondului funciar din municipiul Câmpina pe categorii de folosință,
în anul 2014

Sursă date: INS; calcule proprii

AGRICULTURĂ și SILVICULTURĂ 

 

Municipiul Câmpina se întinde pe o suprafață totală 

de 2.423 ha, potrivit datelor furnizate de Institutul 

Național de Statistică. Din această suprafață, cea mai 

mare parte este ocupă de terenurile neagricole și 

numai 27,69% de terenurile agricole.  

 

În funcție de modul de folosință al terenurilor 

municipiului Câmpina, cele ce formează suprafața 

agricolă (671 ha în anul 2014, conform INS) este 

formată, în cea mai mare parte, din pășuni și fânețe 

(18,08% din suprafața fondului funciar), din terenuri 

arabile (5,04% din suprafața fondului funciar) și din 

livezi și pepiniere pomicole (4,58% din suprafața 

fondului funciar).  

 

 

Din punct de vedere al fertilității terenurilor agricole, 

municipiul Câmpina este amplasat pe o suprafață ce 

se încadrează în categoria 51 – 60 a notelor de 

bonitare, conform Programului Național de 

Dezvoltare Rurală 2007 – 2013. Acest interval de 

bonitare aparține clasei a III-a de calitate, ceea ce 

înseamnă existența unor terenuri cu soluri medii ca 

fertilitate, profunde sau moderat profunde, cu 

textură mijlocie, mijlociu-grosieră sau fină, moderat 

afectate de fenomene de degradare, situate pe 

suprafețe plane sau mijlociu înclinate, în condiții 

climaterice de temperatură și precipitații moderat 

favorabile pentru culturi. 
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Drumul fructelor din județul Prahova 

Sursă foto: www.drumulfructelor.ro 

În ceea ce privește suprafețele cultivate cu 

principalele culturi, la nivelul municipiului Câmpina se 

remarcă cele de porumb boabe, cartofi și legume. O 

productivitate ridicată se obține mai ales la culturile 

de cartofi.  

 

Municipiul Câmpina este situat pe „Drumul Fructelor” 

care străbate de la est la vest județul Prahova. Acesta 

este un proiect turistic ce cuprinde 18 localități de la 

nivel județean care au astfel oportunitatea de a 

înființa, împreună, plantații de pomi fructiferi.  

 

Municipiul Câmpina are un potențial ridicat de 

cultivare a fructelor de pădure datorită suprafeței 

ridicate de păduri și altă vegetație forestieră, 

suprafață ce reprezintă 44,06% din arealul terenurilor 

neagricole și 31,86% din fondul administrativ total.  

 

Ocolul Silvic Câmpina a furnizat date privitoare la 

cantitățile de fructe de pădure recoltate anual. În 

anul 2015 s-a strâns, la nivelul municipiului Câmpina, o 

cantitate totală de 1.675 kg de fructe de pădure, mai 

mică cu 0,95% decât în anul precedent și cu 36,72% mai 

mică decât în 2009.  

Cantitatea recoltată în municipiul Câmpina reprezintă 

14,25% din cea înregistrată la nivel județean în anul 

2015. Pe categorii, se observă că s-au produs 

modificări de la an la an la cantitățile recoltate. în 

ultimii 2 ani nu s-a mai cultivat păducel și au dominat 

culturile de cătină.  
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Evoluția cantității de fructe de pădure culese în municipiul Câmpina, 
în perioada 2009 - 2015 (kg)

Sursă date: Ocolul Silvic Câmpina

Repartiția cantităților de fructe adunate în funcție de 

soi arată că, în perioada 2009 – 2015, cu excepția 

anului 2013, cele mai mari cantități strânse au fost 

cele de cătină (peste 50,00% din întregul volum). În 

anul 2013, o pondere de 64,43% din cantitatea de 

fructe adunată este reprezentată de măceșe. Fructele 

de păducel au început să fie culese din ce în ce mai 

puțin în ultima perioadă, astfel că, în anii 2014 și 2015 

nu mai există în evidențele Ocolului Silvic Câmpina.  

 

Cea mai mare parte a cantităților de fructe de pădure 

strânse sunt destinate exportului.  

 

 

 

 

 

Repartiția cantității de fructe adunate din municipiul Câmpina, în perioada 2009 – 2015, pe soiuri 

 2009 2010 2012 2013 2014 2015 

Cătină 86,97% 72,46% 81,52% 31,27% 56,18% 85,07% 

Măceșe 11,90% 15,76% 12,41% 64,43% 43,82% 14,93% 

Păducel 1,13% 11,78% 6,06% 4,30% 0,00% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Sursa datelor: Ocolul Silvic Câmpina, calcule proprii 
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PROBLEME, RESURSE ȘI DIRECȚII DE DEZVOLTARE 

ALE MEDIULUI DE AFACERI DIN MUNICIPIUL 

CÂMPINA 

 

Potrivit Sondajului de opinie realizat în rândul 

comunității municipiului Câmpina cu privire la stadiul 

actual și la direcțiile de dezvoltare ale acestuia, cele 

mai mari probleme întâmpinate de mediul de afaceri 

fac referire atât la cadrul general economic de la nivel 

național, cât și la problemele cu specific local.  

 

În ceea ce privește cadrul economic general, 

comunitatea locală a subliniat problematica crizei 

economice care a afectat economia locală, 

fiscalitatea mare, lipsa cererii de bunuri și servicii sau 

lipsa unei legislații de stimulare a IMM-urilor.   

 

Principalele probleme identificate la nivelul 

municipiului Câmpina sunt lipsa de organizare a 

mediului de afaceri, lipsa de spații disponibile pentru 

investiții, lipsa de forță de muncă calificată sau 

procedurile grele întâmpinate în dezvoltarea unei 

afaceri.  

 

Potrivit comunității locale, unul din cei mai importanți 

factori ce influențează dezvoltarea mediului de 

afaceri este infrastructura de acces în municipiu. În 

acest, sens este semnalată necesitatea construirii 

autostrăzii în apropierea municipiului.  

 

În ceea ce privește direcțiile de dezvoltare 

economică ale municipiului, conform opiniei publice 

locale, principalele domenii care necesită investiții 

sunt învățământul, agricultura, turismul și serviciile 

publice.  

 

Potrivit comunității locale, dezvoltarea economică a 

municipiului trebuie să se bazeze pe relansarea 

industriei petroliere, inclusiv a materialelor, mașini 

unelte; pe dezvoltarea industriei ușoare pentru forța 

de muncă feminină (confecții, textile, servicii pentru 

populație) sau pe extinderea industriei mici și mijlocii 

(produse, servicii către întreprinderi etc.).  

 

Acțiunile propuse de către comunitatea locală pentru 

stimularea dezvoltării mediului socio-economic 

presupun înființarea unui parc industrial și accesarea 

de fonduri structurale pentru investițiile ulterioare, 

adoptarea unor facilități fiscale în vederea atragerii 

investitorilor sau colaborarea cu partenerii privați și 

atragerea lor în activități și programe de dezvoltare 

locale.  

 

Alte acțiuni care contribuie la stimularea mediului 

economic local sunt modernizarea infrastructurii 

rutiere sau dezvoltarea serviciilor turistice și 

promovarea turismului cultural și de agrement.  

 

Pe de altă parte, pentru stimularea mediului socio-

cultural se impun măsuri de intensificare a acțiunilor 

socio-culturale, exigența sporită în mediul 

educațional, sau construirea de noi locuințe sociale.  
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I.5. Turism 

 

OBIECTIVE și ATRACȚII TURISTICE 

 

Municipiul Câmpina dispune de un cadru natural 

generos, cu o varietate a reliefului și a resurselor 

naturale, precum și de un patrimoniu cultural bogat, 

care îl plasează ca o destinație turistică importantă a 

județului.  

 

Principalele obiective turistice localizate în municipiul 

Câmpina sunt: 

- Biserica romano-catolică Sfântul Anton de 

Padova a fost construită în perioada 1904 – 

1906, având stil romanic, cu pronaos, naos, 

presbiteriu și înălțimea maximă din interior 10 m; 

 

 

 

- Biserica "de la Han", numită și "Biserica de la 

Brazi", construită în 1833 de Sfântul Calinic de la 

Cernica, cu hramul "Adormirea maicii Domnului, 

este cea mai veche clădire din municipiul 

Câmpina; aceasta este inclusă de Ministerul 

Culturii, pe lista monumentelor istorice, fiind un 

monument de arhitectură de interes național; 

- Capela "Hernea" este construită în stil baroc în 

memoria pionierului petrolului câmpinean, 

Dumitru Hernia;  

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dumitru_Hernea&action=edit&redlink=1


 

62 | Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina, perioada 2015-2020 

- Castelul Iulia Hașdeu, construit de Bogdan 

Petriceicu Hașdeu în memoria fiicei sale, Iulia 

Hașdeu (numit și "Castelul Magului de la 

Câmpina"), care, alături de cavoul Iuliei Hașdeu 

din Cimitirul Bellu din București, reprezintă una 

dintre construcțiile unicat realizate aproape 

exclusiv pe baza informațiilor și planurilor 

transmise de către Iulia (din "lumea de dincolo") 

în cadrul ședințelor de spiritism organizate de 

tatăl său; castelul este inclus pe lista 

monumentelor istorice din municipiul Câmpina, 

fiind un obiectiv de interes național; 

- Muzeul Nicolae Grigorescu, amenajat în fosta 

locuință a pictorului Nicolae Grigorescu este, de 

asemenea, inclus pe lista monumentelor istorice 

din România, fiind obiectiv de interes național; 

- Castelul Voila este construit în stil nomad, fiind 

specific secolului XIX. Este ctitoria lui Dimitrie 

Barbu Știrbei, realizat pe moșia acestuia, însă 

astăzi adăpostește Sanatoriul de Boli Nervoase; 

- “Casa cu Grifoni”, actualul sediu al Primăriei 

Câmpina - a fost construită în anii 1901-1902 de 

Gheorghe Ștefănescu, originar din Câmpina. 

Clădirea, construită pentru familia sa, a fost 

prima iluminată electric din Câmpina, având la 

subsol un grup electrogen adus din Germania; 

- Rafinăria ”Steaua Română” poate fi un obiectiv 

turistic al municipiului Câmpina deoarece 

aceasta reprezintă un adevărat simbol al 

localității; la darea sa în folosință, la finele 

secolului XIX, era considerată cea mai mare și 

mai modernă rafinărie din Europa; 

- Complexul bisericesc din Parohia Slobozia a 

constituit argumentul acordării Premiului 

Național pentru Arhitectură Dnei. Arh. Livia 

Caltia, prin construcția complexă. 

 

Situarea localității în plină zonă subcarpatică, la 

confluența văilor Prahovei și Doftanei, face ca orașul 

cu vechi tradiții turistice și împrejurimile sale, să fie și 

azi apreciate și frecventate de foarte mulți vizitatori 

veniți din toată țară. 

 

Principalele trasee care se pot realiza din Câmpina 

sunt : 

 

1. Traseul Muscel – Voila – Șotrile 

Primul punct de atracție de pe acest traseu este 

reprezentat de «Satul de Vacanță», situat pe dealul 

Muscel, în plin soare, la altitudinea de 560 m în 

imediata apropiere a zonei de agrement «Fântâna cu 

cireși».  

 

Din acest «sat de vacanță», se poate admira 

panorama întregii terase a Câmpinei, inclusiv 

panorama munților Bucegi. La câteva sute de metri, 

începe pădurea Voila, care conferă o atracție în plus. 

După circa 5 km de mers prin pădure, se ajunge în 

comuna Șotrile situată la o altitudine de aproximativ 

800 m. Înainte de a pătrunde în comuna Șotrile, se 

poate face o scurtă plimbare până pe vârful Cucuiatu 

(826 m), cel mai înalt vârf din zona Câmpinei. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Iulia_Hasdeu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Petriceicu_Hasdeu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Petriceicu_Hasdeu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iulia_Hasdeu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iulia_Hasdeu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cimitirul_Bellu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Nicolae_Grigorescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Grigorescu
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Conform reprezentanților administrației publice 

locale, în prezent „Satul de vacanță” se află într-o 

stare precară.  

 

2. Traseul Văii Doftanei 

Valea râului Doftana ce mărginește flancul estic al 

terasei Câmpina, oferă excursii deosebit de plăcute, 

mai ales de când s-a construit barajul și lacul de la 

Păltinoasa. Dacă în trecut această vale a râului 

Doftana era mai puțin cunoscută și folosită mai mult 

ca legătură pentru exploatările de pădure, azi este 

deosebit de frecventată, atât de câmpineni, cât și de 

excursionişti din întrega țară, atraşi de pitorescul ei 

deosebit. Este de menționat și faptul că în urmă cu 

câteva secole, pe valea râului Doftana se realiza un 

trafic comercial cu Transilvania, comuna Teşila fiind și 

ea un punct de vamă, chiar dacă era numai o cale 

secundară de legătură. 

 

3. Traseul Câmpina – Băile Telega 

Ocnele de sare de la Telega au constituit din vechime 

un loc de detenție pentru haiducii și țăranii răzvrătiți, 

cum a fost și cunoscutul haiduc de la începutul 

secolului trecut – Iancu Jianu. Aceste băi sunt 

recomandate pentru afecțiuni reumatice, neurologice 

și ginecologice. 

 

4. Traseul Câmpina – Brebu  

Începând cu jumătatea secolului al XVII-lea, Brebu 

devine reşedință domnească de vară datorită lui 

Matei Basarab, care s-a simțit atras de farmecul 

acestor locuri. El îşi construiește aici o reşedință 

formată din casă domnească, mănăstire, zid de 

incintă și turn de intrare. Ridicarea acestor construcții 

a început în jurul anului 1640. Tot acest complex se 

află situat în centrul comunei. Folosit inițial ca 

locuință domnească de vară, fosta reședință 

adăpostește astăzi un deosebit muzeu al epocii 

«Matei Basarab – Constantin Brâncoveanu». 

 

Ieșind din complexul arhitectural, un alt punct de 

atracție este reprezentat de lacul din spatele 

muzeului. Format prin dizolvarea stratelor de gips și 

sare din platforma terasei Brebu, lacul are o suprafață 

de aproape 4 ha și o adâncime de 12  și este umbrit  

de o pădure de conifere. 

 

5. Traseul Câmpina – Poiana Câmpina – 

Schitul Poiana 

Monument de arhitectură, schitul Poiana este ctitoria 

spătarului Toma Cantacuzino, cel care a fost nepotul 

domnitorului Ţării Româneşti Şerban Cantacuzino. 

Pictura ei originală a purtat semnătura cunoscutului și 

talentatului zugrav Pârvu Mutu. Din păcate nu se mai 

păstrează nimic din pictura originală, biserica fiind 

refăcută după cutremure. Nu s-au mai păstrat nici 

chiliile vechi, iar din zidul de incintă se mai păstrează 

doar urme. Se mai pot vedea doar zidurile vechiului 

beci cu bolțile sale subterane. Edificiul atrage prin 

suplețea liniilor arhitectonice și prin ornamentație.  

 

6. Traseul Câmpina – Ploiești 

 

7. Traseul Câmpina - Vălenii de munte – 

Cheia 

 

8. Traseul Câmpina – Posada – Sinaia 
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Sursă date: INS

UNITĂȚI TURISTICE 

 

Datele preluate de la Autoritatea Națională pentru 

Turism arată că, în anul 2015, erau înregistrate, la 

nivelul municipiului Câmpina, un număr de 9 agenții 

de turism licențiate, adică 7,56% din efectivul celor 

înregistrate în județul Prahova. 

 

În ceea ce privește structurile turistice cu funcțiuni 

de alimentație publică clasificate, în municipiul 

Câmpina erau localizate 5 astfel de unități, din care 3 

restaurante de tip clasic, 1 restaurant tip pensiune și 1 

bufet bar. Acestea sunt clasate în categoriile de 2 și 3 

stele, astfel: 

- 2 structuri de alimentație de tip restaurant 

clasic, a câte 2 stele; 

- 1 structură de alimentație de tip restaurant 

clasic, de 3 stele; 

- 1 structură de alimentație de tip restaurant 

pensiune, de 3 stele; 

- 1 structură de alimentație de tip bufet bar, de 

3 stele.  

 

În municipiul Câmpina erau înregistrate, în anul 2015, 

un număr de 9 structuri de primire turistice cu 

funcțiuni de cazare, potrivit datelor furnizate de 

Institutul Național de Statistică. Efectivul acestora s-a 

majorat cu 28,57% în perioada 2005 – 2015. Raportat la 

numărul de structuri de cazare turistice înregistrate la 

nivelul județului Prahova, în 2015, în municipiul 

Câmpina sunt doar 2,87%.  

 

În funcție de tipul de structură turistică, 33,33% sunt 

hoteluri, 11,11% sunt moteluri, iar 55,56% sunt pensiuni 

turistice. Conform clasificării pe categorii de confort 

realizată de Autoritatea Națională pentru Turism, 

dintre acestea, 9,09% dețin 4 flori, 9,09% au 1 stea, 

36,36% au 2 stele, iar restul de 45,45% sunt încadrate 

în categoria structurilor cu 4 stele.  
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Municipiul Câmpina deține 3,56% din totalul 

structurilor de primire turistică ale localităților urbane 

din județul Prahova, pe primul loc situându-se orașul 

Sinaia, cu 34,39% din total și orașul Bușteni, cu 28,85% 

din total.  

 

Capacitatea de cazare existentă a unităților din 

municipiul Câmpina era, în anul 2015, de 256 locuri, 

conform statisticilor înregistrate de Institutul 

Național de Statistică. Numărul locurilor existente s-a 

diminuat cu 24,93% față de cele înregistrate în anul 

2005, dar a crescut, pe de altă parte, cu 5,58% față de 

cele aferente anului 2015. Raportat la capacitatea de 

cazare existentă în județul Prahova, în municipiul 

Câmpina se găsesc doar 2,16%.  

 

În funcție de tipul structurii de cazare, cea mai mare 

parte a locurilor (51,32%) aparțin hotelurilor, 36,23% 

aparțin pensiunilor turistice, iar 12,45% aparțin 

motelurilor.  

 

Capacitatea de cazare în funcțiune (numărul de locuri 

de cazare puse la dispoziția turiștilor de către unitățile 

de cazare turistică, ținând cont de numărul de zile cât 

sunt deschise unitățile în perioada considerată) din 

municipiul Câmpina, în anul 2015, atinsese 96.653 

locuri, în creștere cu 5,75% față de anul precedent și 

cu 3,50% mai mult comparativ cu anul 2005.  

 

Pe tipuri de structuri de primire turistice, cea mai 

mare parte a capacității de cazare turistică în 

funcțiune s-a înregistrat, în anul 2015, la hoteluri 

(51,73%), urmate de pensiunile turistice (35,80%) și de 

moteluri (12,46%).  
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Raportat la localitățile urbane ale județului Prahova, 

municipiul Câmpina deține 2,55% din capacitatea de 

cazare în funcțiune, valoare net inferioară orașelor 

Sinaia (43,21%), Bușteni (19,90%) sau municipiului 

Ploiești (16,53%). 

 

Numărul turiștilor sosiți în structurile de primire 

turistice din municipiul Câmpina a fost, în anul 2015, 

de 17.772 persoane, mai puțini cu 36,04% decât în anul 

2005 și cu 20,50% mai puțini decât în 2014.  

Principala structură de cazare aleasă de turiștii sosiți 

în anul 2015 este reprezentată de hoteluri (48,83%), 

categorie urmată la mare distanță de cea a 

pensiunilor turistice (37,07%) și de cea a motelurilor 

(14,10%).  

 

Efectivul turiștilor sosiți în anul 2015 în structurile 

turistice din municipiul Câmpina reprezintă doar 2,52% 

din numărul total înregistrat la nivel județean.  

 

 

Indicatori turistici – 
Municipiul Câmpina,  

anul 2015  

Structuri de primire 
turistică 

Sosiri turistice 
Înnoptări 
turistice 

Capacitatea de 
cazare în funcțiune 

 
Număr 

% din 
total 

Număr 
% din 
total 

Număr 
% din 
total 

Număr 
% din 
total 

U
R

B
A

N
 

Mun. Ploiești 27 8,60% 52.041 11,18% 113.212 11,14% 626.531 14,59% 

Mun. Câmpina 9 2,87% 11.772 2,53% 18.595 1,83% 96.653 2,25% 

Azuga 15 4,78% 12.149 2,61% 27.005 2,66% 152.930 3,56% 

Breaza 19 6,05% 8.635 1,85% 15.262 1,50% 137.079 3,19% 

Bușteni 73 23,25% 60.221 12,94% 147.578 14,52% 740.157 17,24% 

Comarnic 2 0,64% 2.679 0,58% 3.109 0,31% 32.485 0,76% 

Sinaia 87 27,71% 267.615 57,48% 528.512 52,01% 1.633.769 38,04% 

Slănic 8 2,55% 11.055 2,37% 73.018 7,19% 142.569 3,32% 

Alte localități urbane  13 4,14% 5.620 1,21% 18.852 1,86% 207.810 4,84% 

RURAL 61 19,43% 33.767 7,25% 70.971 6,98% 524.335 12,21% 
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Spre deosebire de anul 2001, în anul 2015 procentul 

turiștilor sosiți în municipiul Câmpina a scăzut de la 

4,72% la 2,51% din totalul înregistrat la nivel județean.  

 

Per total, în mediul urban din județul Prahova, 

numărul de turiști a crescut în perioada 2001 – 2015 de 

la 88,03% la 93,21%, în timp ce în mediul rural 

procentul turiștilor sosiți în anul 2015 raportat la 

totalul județean este de 6,80%, valoare în scădere față 

de anul 2001 – 10,97%. .  

 

Cele mai mari valori la nivelul anului 2015 s-au 

înregistrat în orașele Sinaia (57,20%) și Bușteni 

(13,03%). Dacă pentru orașul Sinaia, numărul de turiști 

a crescut cu 76,98% între 2001 – 2015, la nivelul 

orașului Bușteni valoarea a scăzut cu 14,99% în aceeași 

perioadă.   

 

Evoluția lunară a sosirilor turistice în municipiul 

Câmpina nu urmează un trend asemănător în 

perioada 2012 – 2015. Dacă în anii 2012 și 2013, 

numărul lunar al turiștilor sosiți nu depășește 1.500 

persoane, în lunile anului 2014 se remarcă o creștere a 

efectivelor sosite, chiar și până la 1.800 

persoane/lună. Pe de altă parte, în lunile ianuarie – 

noiembrie 2015 se observă că numărul turiștilor sosiți 

se încadrează în intervalul 900 – 1.100 persoane/lună. 
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Sursă date: INS

Numărul înnoptărilor turistice înregistrate în 

municipiul Câmpina, în anul 2014, a fost de 22.637, 

valoare mai mică cu 37,37% decât cea aferentă anului 

2005, dar mai mare cu 10,53% decât cea aferentă 

anului 2013.  

 

Înnoptările din structurile de primire turistică din 

Câmpina reprezintă doar 2,52% din cele înregistrate, în 

anul 2014, în județul Prahova. În funcție de structura 

de primire turistică, cele mai multe înnoptări s-au 

înregistrat în hoteluri (69,60%), urmate la distanță 

considerabilă de cele din cadrul pensiunilor turistice 

(19,78%) și de cele din moteluri (10,62%).  

 

 

 

 

 

 

Evoluția lunară a numărului de înnoptări urmează un 

trend asemănător cu cel al sosirilor turistice 

înregistrate în aceeași perioadă.  

 

În anul 2012 se înregistrează, potrivit datelor furnizate 

de Institutul Național de Statistică, cele mai multe 

înnoptări în structurile de primire turistice din 

municipiul Câmpina, urmând ca în anul 2013 frecvența 

acestora să fie mai scăzută, dar să crească din nou în 

anul 2014. 
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Evoluția înnoptărilor turistice realizate în cursul anului 

2015 urmează un trend aproximativ constant, cu cele 

mai mari frecvențe în lunile mai și septembrie.  

 

Din totalul înnoptărilor turistice înregistrate la nivelul 

localităților urbane din județul Prahova, în anul 2015 

municipiul Câmpina a înregistrat 1,97% înnoptări. 

Această valoare este net inferioară celor înregistrate 

în orașul Sinaia (55,92%) sau Bușteni (15,61%). 

 

Durata medie de ședere a turiștilor sosiți în structurile 

de primire turistice din municipiul Câmpina a fost, în 

anul 2015, de 1,58 zile, valoare cu mult inferioară celor 

înregistrate la nivel județean (2,42 zile), regional (2,43 

zile) sau național (2,40 zile).  

 

Evoluția duratei de ședere a turiștilor sosiți, în 

perioada 2005 – 2015, în structurile de primire 

turistice din municipiul Câmpina a înregistrat valoarea 

maximă în anul 2012, de 2,47 zile.  

 

În cazul județului Prahova, a Regiunii Sud Muntenia și 

a României se observă o scădere generală a duratei 

medii de ședere înregistrată în perioada 2005 – 2015. 

 

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare în 

funcțiune se calculează prin raportarea numărului de 

înnoptări realizate la capacitatea de cazare turistică în 

funcțiune.  

 

Cu toate că municipiul Câmpina înregistrează unele 

dintre cele mai scăzute durate medii de ședere din 

perioada 2005 – 2015, în ceea ce privește indicele de 

utilizare netă a capacității de cazare în funcțiune, 

valoarea aferentă municipiului Câmpina este 

superioară celor înregistrate în județul Prahova, în 

Regiunea Sud Muntenia și în România. Singurele 

excepții se observă în anii 2005, 2013 și 2014.  

 

Astfel, indicele de utilizare netă a capacității de cazare 

în funcțiune, din anul 2015, a fost de 19,24% în 

municipiul Câmpina, inferior celui înregistrat în 

România (28,73%), dar superior celor din Regiunea 

Sud Muntenia (22,41%) și din județul Prahova (23,57%).  

 

Potrivit comunității locale, principalele elemente 

reprezentative pentru municipiul Câmpina, care pot fi 

incluse într-un circuit turistic extins, sunt cele două 

muzee: Nicolae Grigorescu și B. P. Hașdeu, dar și 

elemente naturale precum Lacul Bisericii. De 

asemenea, amplasarea pe Valea Prahovei îi conferă 

municipiului Câmpina o poziționare favorabilă, fiind 

una dintre cele mai renumite și dezvoltate zone 

turistice din țară.  

 

Potențialul turistic al municipiului Câmpina și al 

împrejurimilor este promovat prin Centrul Național 

de Promovare și Informare Turistică – Câmpina, 

investiție realizată prin Programul Operațional 

Regional 2007-2013, AP 5, care vizează includerea 

municipiului în rețeaua națională de astfel de centre 

turistice. Investiția include și un site cu informații cu 

privire la resursele naturale și antropice existente, 

diferite hărți informative, structurile de primire 

turistică de pe plan local, precum și alte informații 

utile pentru turiști. 

 

 



 

Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina, perioada 2015-2020  | 71 

I.6. Infrastructură și echipare edilitară 

DRUMURI PUBLICE 

 

Municipiul Câmpina este conectat și la o serie de 

drumuri județene:  

- DJ 100E Băicoi (DJ 100F) – Tufeni - Mislea - 

Telega - Câmpina – Poiana Câmpina - Provița de 

Jos - Provița de Sus -Adunați (DJ 710), km 0+000 

– km 34+900; 

- DJ 101R Câmpina (DJ 102 I) - Podu Vadului - 

Breaza - Breaza de Sus – Gura Beliei - Comarnic 

(DN1), km 0+ 000 – km 17+ 835; 

- DJ 102I Câmpina - Lunca Mare - Teşila - Trăisteni – 

limită județ Brașov, km 0+000 - km 49+910; 

- DJ 205G Câmpina (DJ 101R)- Cornu de Jos, km 

0+000 - km 3+000; 

- DJ 207 Nistorești (DN1) – Vistieru - Şotrile - 

Câmpina (DJ 102 I), km 0+000 - km 15+400. 

 

Municipiul Câmpina se va racorda la viitoarea 

autostrada București - Brașov (A3) care are o lungime 

planificată de 584 km, de la București – Brașov – 

Târgu Mureș – Cluj-Napoca – Oradea.  

 

Pe raza județului Prahova, autostrada este construită 

deja pe o lungime de 31 km, potrivit datelor preluate 

din Planul de Dezvoltare Durabilă a județului Prahova 

în perioada 2014 – 2020. Aceasta traversează teritoriul 

administrativ al localităților Gherghița, Drăgănești, 

Dumbrava, Râfov, Berceni și Bărcănești. 



 

72 | Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina, perioada 2015-2020 

75,2%

88,3%

Jud. Prahova

Mun.
Câmpina

Ponderea străzilor orășenești modernizate 
din Mun. Câmpina și jud. Prahova,

în anul 2014

Sursă date: INS; calcule proprii

Drumurile județene si cele orășenești sunt întreținute 

în condiții optime de funcționare de către serviciile 

specifice ale administrației publice locale în 

colaborare cu Direcția Regională de Drumuri și Poduri 

București Secția de Drumuri Naționale București 

Nord. 

 

Lungimea străzilor orășenești 

 

Lungimea străzilor orășenești de la nivelul 

municipiului Câmpina era, în anul 2014 de 120 km, în 

creștere cu 5,26% față de anul 2005, potrivit datelor 

Institutului Național de Statistică. Lungimea străzilor 

orășenești de la nivelul municipiului reprezintă 8,94% 

din lungimea înregistrată la nivelul întregului județ.  

 

În ceea ce privește gradul de modernizare al străzilor 

orășenești, se observă că, în anul 2014, acesta 

înregistra o pondere mai mare la nivelul municipiului 

Câmpina (88,5%) decât al județului Prahova (75,2%). 

Această comparație e valabilă pentru întreaga 

perioadă analizată 2005 – 2014.  

 

 Densitatea străzilor orășenești de la nivelul 

municipiului Câmpina era, în anul 2014, de 7,92 

km/kmp, superioară celei înregistrate la nivelul 

județului Prahova (7,02 km/kmp). Aceeași situație se 

înregistrează și în cazul densității străzilor orășenești 

modernizate: 6,99 km/kmp la nivelul municipiului 

Câmpina și 5,28 km/kmp la nivel județean.  
 

Cu doar câteva excepții, de-a lungul perioadei 

analizate, 2005 – 2014, s-a înregistrat o evoluție 

pozitivă a densității străzilor orășenești și orășenești 

modernizate. Conform INS, în perioada 2005 – 2014, 

lungimea străzilor orășenești modernizate a crescut 

cu 26,16%, de la 84, la 106 km.  

Densitatea străzilor orășenești și a străzilor orășenești modernizate din municipiul Câmpina și din județul 

Prahova, în perioada 2005-2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Densitatea străzilor 
orășenești (km/km2) 

Jud. Prahova 7,52 7,59 7,65 7,63 7,75 7,61 7,35 6,92 7,02 7,02 

Mun. Câmpina 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 7,85 7,85 7,85 7,92 7,92 

Densitatea străzilor 
orășenești 
modernizate 
(km/km2) 

Jud. Prahova 4,51 4,65 4,70 4,88 5,19 5,21 5,05 5,08 5,20 5,28 

Mun. Câmpina 6,97 6,97 7,05 6,97 7,55 6,14 6,60 7,19 7,06 6,99 

Sursa datelor: INS; calcule proprii 
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INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICAȚII 

 

Sectorul telecomunicațiilor reprezintă o componentă 

principală a infrastructurii naționale, care a înregistrat 

în ultimii ani un trend pozitiv, răspunzând cerințelor 

pieței concurențiale foarte dinamice din ultimii ani. 
 

La nivelul județului Prahova erau înregistrați 

aproximativ 170.000 abonați la serviciile de telefonie 

fixă, conform datelor preluate din Planul de 

dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru 

perioada 2014 – 2020.  
 

Principalii operatori de la nivel județean de telefonie 

fixă, televiziune prin cablu, internet și date sunt: 

Romtelecom, UPC și RCS – RDS. Pe de altă parte, în 

telefonia mobilă operează Orange, Vodafone, 

Cosmote și 2K Telecom.  
 

Potrivit reprezentanților administrației publice locale, 

aproximativ 74% din gospodăriile din municipiul 

Câmpina dețin un abonament TV, în timp ce 62% au 

acces la serviciile de Internet.  
 

Presa locală este formată din reviste și ziare, 

publicații, precum și un post de televiziune. În 

municipiul au apărut primele numere ale revistei 

Urmuz, în anul 1928, revistă de avangardă a cărui 

director a fost Geo Bogza. În anul 2014 a apărut seria 

nouă editată de către Biblioteca Municipală Câmpina.  
 

Alte ziare locale au fost Strada și Câmpina, cu 

suplimentele Fapta și Cucu Prahovei, care au avut, 

printre colaboratori, nume precum Geo Bogza, C. 

Michăilescu-Conemy, Paul I. Papadopol, Gh. 

Ștefănescu Dolhești sau Simion Stolnicu.  
 

Primăria și Consiliul Local Câmpina , au din aprilie 2011 

o publicație care cuprinde informații din administrația 

publică locală și care este distribuită gratuit 

cetățenilor din municipiu. O altă publicație 

săptămânală este Oglinda de azi, fondată încă din 

1999 de Florin Severius Frățilă și Serghie Bucur, cu 

format de tabloid.  
 

Pe de altă arte, o revistă ce conține eseuri, studii, 

cronici plastice, interviuri, literatură este Revista 

Nouă, ce apare în aprilie 2004, fiind editată de cercul 

literar „Geo Bogza” și de „Fundația Hașdeu”.  
 

În municipiul Câmpina emite Televiziunea Regională 

Valea Prahovei care aparține trustului de presă MIX 

MONTAN, trust ce deține și postul de radio BEST FM.  
 

De asemenea, la nivelul municipiului Câmpina sunt 

mai multe publicații on-line cum ar fi: 

www.phalert.ro, www.campinaph.ro, 

www.expresuldeprahova.ro. 
 

Activitatea poștală se desfășoară într-o structură care 

permite funcționarea la standarde optime de 

eficiență pe întreg teritoriul municipiului, fiind 

amplasate 1 oficiu poștal și un ghișeu poștal, care 

oferă servicii tradiționale (corespondență și 

mesagerie internă și externă), servicii financiare, 

servicii de curierat rapid intern, curier electronic, 

filatelie, încasări și plăți, servicii bancare și asigurări și 

alte servicii suplimentare pentru clienți. 
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REȚEAUA DE APĂ-CANAL/ VOLUMUL APEI POTABILE 

DISTRIBUITE 

 

Municipiul Câmpina dispune în prezent de un sistem 

de alimentare cu apă potabilă centralizat, care 

furnizează apă atât pentru nevoile populației, cât și 

pentru agenții economici. 

 

Principalul furnizor și operator de servicii privind 

alimentarea cu apă și tratare ape uzate este 

compania HIDRO PRAHOVA, potrivit datelor 

Autorității Naționale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice.  

 

Aria acoperită cu servicii include orașele Câmpina, 

Azuga, Băicoi, Breaza, Bușteni, Comarnic, Mizil, 

Plopeni, Sinaia, Slănic, Urlați și Vălenii de Munte și 16 

comune arondate acestora.  

 

S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. realizează captarea, 

tratarea, transferul și distribuția apei potabile, 

precum și colectarea, transportul și epurarea apei 

uzate. 

 

Stația de epurare Câmpina a fost construită între anii 

1960 – 1965, ca treaptă de tratare mecanică, pentru o 

capacitate de tratare de 47 l/s. În perioada anilor 1974 

– 1975 capacitatea stației a fost extinsă până la 

debitul de 150 l/s, cuprinzând și treapta de tratare 

biologică.  

 

Barajul Paltinu (pe râul Doftana) servește în principal 

pentru alimentarea cu apă potabilă și industrială a 

municipiilor Câmpina și Ploiești.  

Conform Raportului Județean Asupra Calității Apei 

Potabile din județul Prahova, în anul 2014, numărul 

operatorilor ce se ocupă cu aprovizionarea cu apă 

potabilă este de 44, ce se ocupă cu aprovizionarea a 

198 zone. În județ funcționează 111 stații de tratare a 

apei și sunt înregistrate 1.213 fântâni publice și 34.328 

fântâni individuale. 

 

Municipiul Câmpina face parte din proiectul 

„Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apă și 

canalizare în județul Prahova”, proiect cofinanțat din 

Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional 

Sectorial de Mediu – Axa Prioritară 1, care cuprinde 11 

contracte.  

 

Datorită vechimii stației de epurare a municipiului și a 

ratei insuficiente de racordare la sistemul centralizat 

de canalizare, în anul 2013 a fost demarat contractul 

de „Reabilitare și extindere SEAU în orașele Câmpina 

și Plopeni, jud. Prahova”. Proiectul prevede pentru 

municipiul Câmpina realizarea unei noi stații de 

epurare a apei uzate, cu treapta mecano-biologică și 

treapta de epurare avansată.  

 

Potrivit contractului "Extindere rețea de canalizare în 

orașele Câmpina, Bănești și Vălenii de Munte, jud. 

Prahova", pentru aglomerarea Câmpina s-a propus 

extinderea rețelei de canalizare cu 41.800 metri și 

reabilitarea rețelei de canalizare cu 1.716 metri. 

Proiectul prevede și realizarea a 14 Stații de pompare 

a apei uzate (SPAU).  
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Rețea de apă potabilă 

 

Municipiul Câmpina beneficiază de un sistem 

centralizat de apă potabilă. Zona de aprovizionare cu 

apă este reprezentată de sursele de suprafață: 

Muscel-Voila, Doftana – Paltinu și Mixtă Voila – 

Paltinu, ale operatorului Hidro Prahova.  

 

Lungimea rețelei simple de distribuție a apei potabile 

de la nivelul municipiului Câmpina era, în anul 2014, de 

102,90 km, potrivit datelor furnizate de Institutul 

Național de Statistică. Această lungime a rămas 

constantă încă din anul 2010, când s-a majorat cu 5,10 

km.  

 

Lungimea rețelei simple de distribuție a apei potabile 

înregistrată în municipiul Câmpina, în anul 2014, 

reprezintă doar 3,15% din lungimea celei județene.  

 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare 

înregistrată de Institutul Național de Statistică este de 

92,90 km la nivelul anului 2014, în municipiul Câmpina. 

Comparativ cu anul precedent, lungimea acesteia s-a 

majorat cu 11,93%, iar față de anul 2005 cu 19,10%.  

 

Raportat la lungimea totală simplă a conductelor de 

canalizare înregistrate la nivel județean, în municipiul 

Câmpina este concentrată doar 10,24% în anul 2014.  

 

În perioada 2005 – 2014 se observă o scădere a 

cantității de apă potabilă distribuită consumatorilor 

din municipiul Câmpina. Astfel, în anul 2014 s-au 

distribuit, conform datelor furnizate de Institutul 

Național de Statistică, un volum de 1.696 mii metri 

cubi apă potabilă, de 4,27 ori mai puțin decât în anul 

2005 și în scădere cu 8,67% decât în anul 2013.  

 

Cantitatea de apă distribuită consumatorilor casnici s-

a diminuat, totodată, de 2,55 ori în anul 2014 față de 

2005 și a scăzut cu 5,17% comparativ cu anul 2013. Pe 

de altă parte, s-a majorat ponderea cantității 

distribuite de apă potabilă pentru uzul casnic din total 

apă distribuită, de la 43,92% în anul 2004 la 73,53% în 

anul 2014.  

 

Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile 

a rămas constantă în perioada 2006 – 2014 la nivelul 

municipiului Câmpina, conform datelor furnizate de 

Institutul Național de Statistică. Capacitatea este de 

43.200 metri cubi pe zi și reprezintă 19,5% din 

capacitatea de producție înregistrată la nivelul 

întregului județ, în anul 2014.  
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Energia termică 

 

Energia termică furnizată locuitorilor municipiului 

Câmpina a scăzut treptat începând cu anul 2000, iar în 

anul 2008 a fost sistată definitiv. Sistemul de încălzire 

se realizează în regim individual prin centrale termice 

pe gaz sau pe lemne. 

 

 

Rețeaua și volumul gazelor naturale distribuite 

 

Lungimea rețelei de distribuție a gazelor, la nivelul 

municipiului Câmpina a urmat un trend ascendent în 

perioada 2005 – 2014, conform datelor furnizate de 

Institutul Național de Statistică. Astfel, în ultimul an 

analizat, rețeaua municipală era formată din 112,3 km, 

în creștere cu 16,13% comparativ cu cea înregistrată în 

anul 2005, dar în ușoară scădere de 0,80% față de anul 

precedent.  

 

Lungimea rețelei de distribuție de la nivelul 

municipiului Câmpina reprezintă, în anul 2014, doar 

4,49% din lungimea înregistrată la nivelul întregului 

județ Prahova. 

 

În ceea ce privește volumul gazelor distribuite, se 

observă o înjumătățire a cantității în perioada 2005 – 

2014, potrivit datelor furnizate de Institutul Național 

de Statistică. Volumul gazelor destinate uzului casnic 

s-a diminuat cu 27,22% în perioada 2005 – 2014, mai 

puțin decât volumul total. 

 

Astfel, în anul 2014, s-au distribuit 21,89 milioane mc 

gaze, din care 13,74 milioane mc reprezintă gaze 

destinate consumului casnic. Ponderea gazelor 

destinate consumului casnic din totalul distribuit s-a 

majorat în perioada 2005 – 2014 de la 46,03% la 

62,77%.  

 

 

Iluminatul public 

 

În anul 1861 se introduce iluminatul public cu felinare 

cu gaz (petrol lampant), Câmpina fiind cel de-al 

șaselea oraș din țară iluminat cu acest nou sistem.  

 

Potrivit reprezentanților autorităților publice locale, 

în prezent, iluminatul public de la nivelul municipiului 

Câmpina este realizat de Electrica Muntenia Nord SA.  
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I.7. Educație și cultură 

Preșcolar

21,43%

Primar și 

gimanzial
28,57%

Liceal
35,71%

Postliceal
14,29%

Distribuția unităților școlare pe niveluri de 
educație, în municipiul Câmpina, în 2014

Sursă date: INS; calcule proprii

 

 

I. EDUCAȚIE 

 

UNITĂȚI ȘCOLARE 

 

Rețeaua unităților școlare înregistrate la nivelul 

municipiului Câmpina era alcătuită, în anul 2014, din 14 

unități, conform datelor furnizate de Institutul 

Național de Statistică.  
 

Pe niveluri de educație, în anul 2014 erau înregistrate 

în municipiul Câmpina următoarele instituții de 

învățământ: 

- 3 unități de învățământ preșcolar; 

- 4 unități de învățământ primar și gimnazial; 
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- 5 unități de învățământ liceale; 

- 2 unități de învățământ de tipul școlilor 

postliceale (Școala postliceală Louis Pasteur 

și Școala postliceală Sanitară Dr. Dinu); 

- Școala de agenți de poliție.   

 

În funcție de nivelul de educație, conform INS, 21,43% 

dintre unitățile educaționale sunt de tip preșcolar, 

28,57% sunt unități de tip primar și gimnazial, 35,71% 

sunt de tip liceal, iar 14,29% de nivel postliceal.  

 

Deși municipiul Câmpina are un caracter 

preponderent industrial, educația a reprezentat 

dintotdeauna un domeniu prioritar. 

 

Cele 5 licee care funcționează în municipiu confirmă 

acest aspect: 

 

1. Colegiul Național Nicolae Grigorescu a 

fost înființat în anul 1919 ca liceu mixt, primind în anul 

1930 numele Liceul Dimitrie Barbu Știrbei. În anii 30 se 

va împărți în Liceul de fete și Liceul de băieți, pentru 

ca în 1948 să redevină liceu mixt. Măsurile din 

perioada comunistă au influențat adânc dezvoltarea 

ulterioară, din 1957 purtând numele pictorului Nicolae 

Grigorescu. Această schimbare a durat până în 1972 

când a devenit Liceul de Matematică-Fizică Nicolae 

Grigorescu, titulatură schimbată, la rându-i, în Liceul 

Industrial numărul 5 (din 1982). După 1989, Liceul a 

redevenit teoretic, pentru ca în 1999 să devină 

Colegiu național. 

 

Principalele specializări înregistrate în anul 2015 erau: 

matematică – informatică, științe ale naturii, filologie 

și științe sociale.  

 

2. Colegiul Tehnic „Constantin Istrati” are 

o vechime de peste o sută de ani în învățământul 

românesc, dobândind aceasta titulatură la 1 ianuarie 

1961. În anul 2015, colegiul avea următoarele 

specializări: științe ale naturii, industrie alimentară, 

turism și alimentație, o specializare economică și una 

sportivă.  

 

În clădirea sa a funcționat, începând cu 1930, Liceul de 

fete “Iulia Hașdeu”, transformat în 1948 în Școala 

medie tehnică de petrol nr.1. 

 

3. Colegiul Tehnic Forestier Câmpina a 

fost înființat în anul 1971, prin transformarea Liceului 

Teoretic nr. 2 ”Ilie Pintilie” în actualul Liceu de 

industrializare a lemnului nr. 4 Câmpina. În perioada 

1971 – 1989, instituția a pregătit elevi pentru profilul 

de silvicultură și exploatări forestiere și pentru cel de 

prelucrare a lemnului și școală profesională în 

prelucrarea lemnului și mecanizatori exploatări 

forestiere. În anul 2015, specializările la care se 

puteau înscrie absolvenții învățământului gimnazial 

au fost: științe ale naturii, silvicultură, fabricarea 

produselor din lemn, dar și un profil economic.  

 

4. Liceul Tehnologic Mecanic este cel mai 

nou grup școlar din localitate (înființat în 1973) și este 

singurul grup școlar care are în structura sa o 

grădiniță cu program normal. În anul 2015, au ieșit de 

pe băncile grupului școlar, absolvenți ai specializărilor 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1919
http://ro.wikipedia.org/wiki/1930
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Grigorescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Grigorescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/1982
http://ro.wikipedia.org/wiki/1989
http://ro.wikipedia.org/wiki/1999
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de științe ale naturii, tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații, tehnician prelucrări mecanice, 

tehnician electronist, tehnician transporturi și 

tehnician mecatronist.  

 

5. Liceul Tehnologic Energetic 

Câmpina se remarcă prin faptul că este singurul liceu 

de pe Valea Prahovei care pregătește și cadre cu 

studii medii în domeniul energetic. Specializările 

pentru care s-a realizat, în anul 2015, concurs de 

admitere sunt: matematică – informatică, științe ale 

naturii, economic, turism și alimentație, electric și 

electronică automatizări.  

 

În municipiul Câmpina funcționează și 3 școli 

postliceale: 

1. Școala Postliceală Sanitară Louis Pasteur 

este una dintre cele mai importante instituții de 

învățământ postliceal, cu peste 300 de elevi ce 

urmează cursurile specializărilor asistent medical 

generalist și asistent medical de farmacie.  

 

2. Școala Superioară Sanitară Postliceală 

Dr. Dinu  are aproximativ 100 de locuri anual la 

următoarele specializări: asistent medical generalist, 

asistent medical de farmacie și asistent medical 

balneofiziokinetoterapie.  

 

3. Școala de Agenți de Politie Vasile Lascăr 

Câmpina este una dintre cele mai cunoscute din țară, 

fiind înființată în anul 1968. An de an, promoțiile au 

cuprins efective de până la 1.500 de elevi, cifre 

impresionante, care implică preocupări și măsuri 

riguroase de ordin administrativ.  

 

Catedrele Școlii de Agenți de Poliție sunt: catedra de 

educație fizică, autoapărare și instrucția tragerii, 

catedra de investigații criminale, catedra de pregătire 

juridică și criminalistică, catedra de pregătire 

polițienească, catedra de științe socio-umane, limbi 

străine și informatică și serviciul metodică, planificare 

și bibliotecă.  

 

 

POPULAȚIA ȘCOLARĂ 

 

Populația școlară înregistrată în anul 2014, în 

municipiul Câmpina, număra 7.547 persoane, potrivit 

datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. 

Raportat la populația școlară a județului Prahova, la 

nivel municipal este înregistrat doar 6,08% din 

aceasta, în anul 2014.  

 

În perioada 2005-2014, populația școlară a localității s-

a diminuat cu 1.551 persoane, adică cu 17,05%. Pe 

niveluri educaționale, în perioada analizată s-a 

înregistrat o diminuare majoră a populației elevilor 

înscriși în învățământul profesional (-82,25%), a 

efectivului copiilor înscriși în grădinițe (-20,23%), a 

populației de elevi înscriși în învățământul gimnazial (-

10,47%), dar și a populației de elevi din învățământul 

liceal (-10,43%). Pe de altă parte, se constată o 

creștere semnificativă a populației de elevi înscriși în 

învățământul postliceal (+125,35%), dar și a populației 

de elevi din ciclul primar (+21,67%).  
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Repartiția populației șc0lare înregistrată la nivelul 

municipiului Câmpina, în anul 2014, pe niveluri 

educaționale, arată că cea mai cuprinzătoare 

categorie este cea a elevilor din învățământul liceal 

(40,52%), urmată de cea din învățământul primar 

(21,05%) și învățământul gimnazial (18,85). Cu ponderi 

în populația școlară totală inferioare pragului de 

10,00% se încadrează populația elevilor din crește și 

grădinițe (9,73%), a celor din învățământul postliceal 

(6,36%) și a celor înscriși în învățământul profesional 

(3,76%).  
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PERSONALUL DIDACTIC 

 

Personalul didactic înregistrat de Institutul Național 

de Statistică, în anul 2014, la nivelul municipiului 

Câmpina, a fost de 422 persoane. Efectivul reprezintă 

numai 5,86% din cel aferent județului Prahova.  

 

Evoluția personalului didactic a urmat același trend ca 

și populația școlară, în perioada 2005 – 2014 

înregistrându-se o diminuare de 133 persoane, 

respectiv o scădere de 5,86%.  

 

În perioada 2005 – 2014, s-a înregistrat o scădere de 

39,55% a personalului didactic din învățământul 

gimnazial, o diminuare de 37,14% a efectivului didactic 

din învățământul liceal și o scădere de 4,76% a 

personalului din învățământul preșcolar. Pe de altă 

parte, în cadrul învățământului primar s-a înregistrat o 

majorare a personalului didactic înregistrat cu 6,67%, 

dar, mai ales, a personalului din învățământul 

postliceal (o creștere de aproape 10 ori).  

 

Repartiția personalului didactic din municipiul 

Câmpina, în anul 2014, pe niveluri educaționale relevă 

o frecvență mai ridicată în învățământul liceal (46,92% 

din personalul didactic), dar și în învățământul 

gimnazial (19,19% din personalul didactic) și în cel 

primar (15,17% din personalul didactic).  

 

În medie, numărul elevilor din municipiul Câmpina ce 

revin unui cadru didactic era, în anul 2014, de 17,88 

elevi/cadru didactic, valoare superioară mediei 

județene (17,25 elevi/ cadru didactic).  

 

Pe niveluri educaționale, asupra cadrelor didactice din 

municipiul Câmpina, de la nivel preșcolar (18,35 

elevi/cadru didactic), primar (24,83 elevi/cadru 

didactic) și gimnazial (17,31 elevi/cadru didactic) se 

exercită o presiune mai mare decât asupra cadrelor 

didactice de la nivel liceal (15,44 elevi/cadru didactic) 

sau postliceal (12,31 elevi/cadru didactic).  

Populația școlară ce revine unui cadru didactic din 

municipiul Câmpina și județul Prahova, pe niveluri 

educaționale, în anul 2014 (elevi/ cadru didactic) 

 
Mun. Câmpina Jud. Prahova 

Total 17,88 17,25 

Preșcolar 18,35 18,09 

Primar 24,83 21,93 

Gimnazial 17,31 12,75 

Liceal 15,44 14,16 

Postliceal 12,31 45,69 
Sursă date: INS; calcule proprii 
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Pe de altă parte, la nivelul județului Prahova se 

observă un număr foarte mare de elevi din 

învățământul postliceal ce revin unui cadru didactic 

(45,69 elevi/cadru didactic).  

 

 

INFRASTRUCTURA ȘCOLARĂ 

 

Infrastructura școlară se referă la totalitatea 

echipărilor de care dispun unitățile educaționale: săli 

de clasă, laboratoare, săli de gimnastică, ateliere 

școlare, terenuri de sport, PC-uri.  

 

În anul 2014, infrastructura școlară a municipiului 

Câmpina era alcătuită din 216 săli de clasă (cabinete 

școlare/ amfiteatre), 53 laboratoare școlare, 8 săli de 

gimnastică, 25 ateliere școlare, 10 terenuri de sport și 

659 PC-uri, conform datelor furnizate de Institutul 

Național de Statistică. 

 

Infrastructura școlară s-a dezvoltat, în perioada 2005 

– 2014, cel puțin din punct de vedere numeric. 

Numărul sălilor de clasă s-a majorat cu 11,92%, al 

laboratoarelor cu 32,50%, al atelierelor școlare s-a 

majorat cu 13,64%, iar numărul de PC-ul a crescut cu 

65,16%.  

 

În ceea ce privește numărul terenurilor de sport, 

acesta s-a majorat cu 25,00% în perioada 2007 – 2014, 

dar a scăzut, pe de altă parte, efectivul sălilor de 

gimnastică (-20,00%).  

 

Suficiența infrastructurii educaționale nu este însă 

reflectată de numărul brut al sălilor de clasă sau a 

altor astfel de categorii, ci de raportarea populației 

școlare la aceste elemente de infrastructură. 

 

În anul 2014, la nivelul municipiului Câmpina se 

înregistrează o situație inferioară mediului județean, 

regional și național în ceea ce privește infrastructura 

de săli de clasă (31,54 elevi/sală de clasă), de săli de 

gimnastică (851,63 elevi/ sală de gimnastică), terenuri 

de sport (681,30 elevi/ teren de sport) și PC-uri (10,34 

elevi/ PC), în care trebuie să învețe un număr mai 

mare de elevi. Pe de altă parte, numărul de 

laboratoare și de ateliere școlare nu sunt cele mai 

solicitate, comparativ cu nivelul județean, regional 

sau național, dar înregistrează tot valori ridicate.  

Numărul de elevi raportat la infrastructura școlară din municipiul Câmpina, județul Prahova, 
Regiunea Sud Muntenia și din România, în anul 2014 

 
Mun. Câmpina Jud. Prahova Reg. S Muntenia România 

Săli de clasă 31,54 28,70 25,33 21,75 

Laboratoare 128,55 138,49 139,43 100,00 

Săli de gimnastică 851,63 639,61 572,52 557,84 

Ateliere școlare 272,52 478,92 605,08 519,10 

Terenuri de sport 681,30 543,13 459,81 502,93 

PC-uri 10,34 9,88 9,94 7,36 
Sursă date: INS; calcule proprii 
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II. CULTURĂ 

 

 

BIBLIOTECI 

 

În municipiul Câmpina funcționează, în anul 2014, un 

număr de 15 biblioteci, dintre acestea, doar una fiind 

publică. În perioada 2005 – 2014, numărul bibliotecilor 

înregistrate la nivel municipal s-a diminuat cu 31,82%, 

într-o proporție mai mare decât la nivel județean        

(-11,86%).  

 

Numărul de biblioteci înregistrate în municipiul 

Câmpina, în anul 2014, reprezintă doar 3,96% din 

efectivul celor de la nivel județean.  

 

Singura bibliotecă publică din Câmpina și a doua ca 

importanță în județul Prahova este Biblioteca 

Municipală ”Dr. C.I. Istrati”. Fondată în anul 1949, 

aceasta are, în prezent, o colecție de peste 65.000 de 

volume. Inițiatorul acestei instituții este chiar 

doctorul C.I. Istrati, care a fondat, în 1906, prima 

bibliotecă publică la Câmpina. Clădirea în care 

funcționează biblioteca este fosta locuință de serviciu 

a directorilor de la Societatea de Petrol ”Astra 

Română”. În 1998 Fundația E.E.I.S.T. din Anglia a 

înființat Secția de limbă engleză, singura din județ, 

dotată cu număr de 10.500 de volume. 

 

Biblioteca franceză - Funcționează în cadrul Muzeului 

Memorial B.P. Hașdeu și cuprinde 2.600 de volume 

din diverse domenii (limbă și literatură franceză, 

istorie, filosofie, geografie, științe naturale, 

enciclopedii, dicționare.). Aceste volume au fost 

donate în anul 2003 de către Cluburile Richelieu din 

Belgia. 

 

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, 

numărul total de volume existente în cadrul 

bibliotecilor din municipiul Câmpina, în anul 2014, a 

fost de 307.036 volume, cu 25,16% mai multe decât în 

anul 2011. Numărul volumelor de la nivel municipal 

reprezintă doar 6,86% din totalul celor înregistrate în 

județul Prahova.  

 

Numărul cititorilor activi ai bibliotecilor din 

municipiul Câmpina era, în anul 2014, de 9.545 

persoane, conform datelor furnizate de Institutul 

Național de Statistică. În perioada 2011 – 2014, 

numărul cititorilor activi s-a majorat cu 15,68%, în timp 

ce, la nivelul județului Prahova, se manifestă o 

tendință descrescătoare (-11,19% în perioada 2011 – 

2014).  

 

Numărul volumelor eliberate, în anul 2014, din cadrul 

bibliotecilor din municipiul Câmpina, a fost de 76.309 

volume, cu 1,49% mai puține decât în 2011. Doar 5,30% 

din numărul volumelor eliberate din bibliotecile din 

județul Prahova s-au înregistrat la nivelul municipiului 

Câmpina.  

 

În cadrul celor 15 biblioteci din municipiul Câmpina 

erau angajate 6 persoane, efectiv rămas constant în 

perioada 2011 – 2014. Numărul de persoane angajate 

în bibliotecile din municipiul Câmpina reprezintă doar 

3,21% din efectivul celor de la nivel județean.  
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INSTITUȚII DE CULTURĂ 

 

Casa de cultură ”Geo Bogza” Câmpina a fost 

înființată de Sfatul popular al orașului Câmpina în 

1964, fiind instituție cultural-educativă cu 

personalitate juridică subordonată Consiliului popular 

orășenesc. Numele inițial al acesteia era – Casa 

orășenească de cultură Câmpina.  

 

Prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului 

Câmpina, instituția devine, în 1996, Casa Municipală de 

Cultură Câmpina Geo Bogza. Clădirea a fost, de la 

început, concepută ca sală de spectacole cu 770 de 

locuri, plus anexe și utilități. O sală de aproximativ 150 

de locuri, la etaj, este destinată altor tipuri de 

manifestări culturale și științifice.  

 

În prezent, activitatea Casei Municipale de Cultură se 

desfășoară pe două dimensiuni: cercurile și cursurile 

din domeniul educației permanente și atelierele cu 

profil artistic. 

 

Casa Tineretului 

Înființată de Primăria Câmpina în 1982, Casa 

Tineretului reprezintă un complex format din sală de 

spectacole, sală de conferințe, sală de expoziții, hotel 

și spatii destinate învățământului și altor activități 

(sportive și recreative). La Casa Tineretului 

funcționează de asemenea un ștrand și un teren de 

minifotbal. 

 

 

 

 

MUZEE 

 

Institutul Național de Statistică înregistra, în anul 

2014, existența a 2 muzee și colecții publice la nivelul 

municipiului Câmpina.  

 

Cele două muzee din Câmpina sunt: Muzeul Memorial 

Nicolae Grigorescu și Muzeul Memorial Bogdan 

Petriceicu Hașdeu.  

 

Muzeul Memorial "Nicolae Grigorescu" din Câmpina 

este o secție a Muzeului Județean de Artă Prahova 

"Ion Ionescu-Quintus". În casa în care se află muzeul 

și-a trăit ultimii ani de viață marele pictor Nicolae 

Grigorescu. Pictorul a ales acest oraș pentru aerul său 

patriarhal și pentru împrejurimile de o inegalabilă 

frumusețe. 

 

Casa lui Grigorescu a fost distrusă în 1918, într-un 

incendiu, în timpul ocupației germane. Abia în 1954, 

ea a fost refăcută după fotografiile și vechile planuri, 

grație fiului, Gheorghe, căsătorit cu Ana, fata lui 

Alexandru Vlahuță.  

 

Muzeul ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Câmpina a 

fost construit între anii 1894 – 1896 de savantul B. P. 

Hașdeu, după planurile desenate chiar de el. 

Inspirația provine de la moartea neașteptată a fiicei 

lui, Iulia Hașdeu, la numai 18 ani, fiind răpusă de 

tuberculoză.  
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Templul trebuia să îl ajute pe Hașdeu să își 

reîntâlnească fiica, dispunând de o multitudine de 

simboluri: 3 turnuri mari, de piatră, o ușă 

monumentală decorată cu simboluri, devize și blazon, 

străjuită de sfincși feminini așezați pe tronuri de 

piatră, oglinzi paralele ce răsfrâng chipul de o 

infinitate de ori, reculegerea în fața Statuii lui Iisus 

etc. Toate adăpostesc spații profane destinate primirii 

oaspeților, studiului, odihnei, dar și experiențelor 

spiritiste. 

Lista monumentelor istorice din municipiul Câmpina 

Denumire Cod LMI* Adresă Datare 

Beciul casei PH-II-m-B-16391 
Str. 1 Decembrie 1918 

15 Suprapus de blocuri 
1861 

Beciul casei PH-II-m-B-16390 
Bd. Carol I 71A 

Suprapus de blocuri 
sf. sec. XVIII 

Casa Basic, azi locuință PH-II-m-B-16392 Bd. Carol I 99 1945 

Casa-muzeu "Nicolae Grigorescu PH-II-m-A-16393 Bd. Carol I 108 
1890 (1904), arsă 
1918, refăcută din 

temelii 1957 

Biserica "Adormirea Maicii Domnului.-de la 

Han 
PH-II-m-A-16394 Bd. Carol I 133A 1828 (1833) 

Castelul Iulia Hașdeu, azi Muzeul Memorial 
"B.P. Hașdeu” 

PH-II-m-A-16395 Bd. Carol I 199 1893-1896 

Vila Ştefănescu - "Casa cu grifoni, azi Primăria PH-II-m-A-16396 Bd. Culturii 18 1928 

Școala Domnească, azi anexă a Colegiului 
Național "Nicolae Grigorescu” 

PH-II-m-B-16400 Calea Doftanei 4 sf. sec. XVIII 

Vila Steensballe Otto, ulterior sediul Primăriei, 

azi locuință 
PH-II-m-B-16397 Str. Mărăşeşti 18 prima jum. sec. XX 

Biserica "Sf. Nicolae. a fostului schit Slobozia PH-II-m-B-16398 Aleea Nucilor 9 1714, ref. 1858 

Stăreția schitului "Slobozia., azi casa 

parohială a bis. "Sf. Nicolae” 
PH-II-m-A-16399 Aleea Nucilor 9 1840 

*II – monument de arhitectură; A – monument de interes național; B – monument de interes local 

Sursa datelor: Lista monumentelor istorice 2014, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național 
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Numărul total al persoanelor care au vizitat muzeele 

din municipiul Câmpina a fost, în anul 2014, de 22.530 

persoane, în scădere cu 35,47% mai puține decât în 

anul 2005. Efectivul de vizitatori ai muzeelor din 

municipiul Câmpina reprezintă 3,23% din cel 

înregistrat la nivelul județului Prahova.  

 

Numărul persoanelor angajate în cadrul celor 2 

muzee din municipiul Câmpina se ridica, în anul 2014, 

la 10 persoane. Efectivul acestora a rămas constant 

încă din anul 2008, potrivit datelor furnizate de 

Institutul Național de Statistică. 

 

Lista monumentelor Istorice (2010) înregistrează 

existența, în cadrul municipiului Câmpina, a 11 

monumente de arhitectură, atât de importanță 

locală, cât și națională.  

 

Ca și datare, cele mai vechi monumente aparțin 

secolului al XVIII, iar cele mai noi sunt chiar din prima 

jumătate a secolului XX.  

 

La nivelul municipiului Câmpina sunt programate o 

serie de activități cultural-artistice care au loc anual. 

Cea mai cunoscută este Festivalul „Serbările 

Toamnei”, organizat în luna Septembrie de către 

Primăria și Consiliul Local Câmpina, prin intermediul 

Casei Tineretului. Evenimentul este finanțat integral 

de la bugetul local, în cadrul evenimentului având loc 

mai multe manifestări cultural-artistice.  

 

Potrivit reprezentanților administrației publice locale, 

pentru anul 2016, la Casa Tineretului vor mai fi 

organizate și alte manifestări culturale, spre exemplu: 

- Anuarul Societății de Științe Istorice Filiala 

Câmpina – Octombrie; 

- „9 Mai și 10 Mai, zile cu semnificație istorică”, 

„Ziua drapelului” – 9 Mai, 26 Iunie; 

- Nunta de aur, ediția a V-a – Octombrie; 

- Concert de revelion și spectacol de sunet și 

lumini – Decembrie; 

- Târgul Mierii – Februarie; 

- Concurs Internațional de interpretare 

violonistică „Cornelia Bronzetti”, ediția a X-a 

– Iulie; 

- „Umbrela verde” – „Protejarea mediului – 

Protejarea naturii” – Școala Gimnazială „Ion 

Câmpineanu” – Martie; 

- Ziua Internațională a Romilor – Aprilie. 

 

La Castelul Iulia Hașdeu sunt organizate anual o serie 

de evenimente culturale. Astfel, în apropierea datei 

de 28 februarie (ziua aniversară a savantului B. P. 

Hașdeu) este organizată acțiunea culturală și 

științifică „B.P. Hașdeu, In memoriam”. De asemenea, 

în jurul zilei de 14 noiembrie, la castel se desfășoară 

un program închinat memoriei poetei Julia Hașdeu, 

intitulat „Julia Hașdeu, in memoriam”.  

 

Nu în ultimul rând pe data de 2 iulie, dată când B. P. 

Hașdeu le aniversa simbolic pe cele două Iulii, soția și 

fiica, este organizată o importantă acțiune cultural-

științifică numită „Sărbătoarea celor 2 Iulii”, la care 

participă un public din ce în ce mai numeros. 

Programele acestor manifestări conțin prelegeri, 

lansări de cărți și reviste, expoziții, recitaluri muzicale, 

lirice, momente dramatice și altele.  
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La Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza” sunt 

organizate de asemenea o serie de spectacole, 

cursuri, concursuri, sărbători sau alte tipuri de 

evenimente cultural-artistice. Dintre acestea amintim: 

- Spectacol de divertisment (muzică și dans) 

„Ziua femeii”; 

- Festivalul Teatrelor de Proiect și Premiul 

„Câmpina” pentru cel mai bun spectacol, 

ediția a IV-a; 

- Concerte de fanfară în centrul orașului și/sau 

bulevardul Culturii; 

- Ziua persoanelor vârstnice, spectacol de 

stradă; 

- Spectacol pentru copii în săptămâna „Școala 

altfel”; 

- Concertul orchestrei UNIVERSITARIA a 

UNMB; 

- Festivalul folcloric „Hora Prahoveană”. 

 

Nici Biblioteca Municipală „Dr. C. I. Istrati” nu duce 

lipsă de activități culturale. Pe lângă activitățile de 

lansare de carte, biblioteca mai organizează: 

- Concurs de Teatru pentru Copii și Tineri – 

Iunie; 

- Ziua Mondială a Cărții, Ziua Bibliotecarului, 

400 de ani de la moartea lui William 

Shakespeare – aprilie; 

- Concurs de creație literară adresat elevilor; 

- Nobel literar în țara verde – recital de poezie 

prilejuit de Ziua Națională a Republicii 

Irlanda;  

- Clubul de Vacanță;  

- Ziua Bibliotecii Municipale Câmpina – 

Septembrie; 

- 1 decembrie – Ziua Națională a României 

(concurs și ceremonial) – decembrie.  

 

Pe lângă instituțiile publice abilitate din domeniile 

educației și culturii, la nivelul municipiului Câmpina 

mai există o serie de alți actori locali, care contribuie 

la dezvoltarea celor două sectoare pe plan local. În 

acest sens amintim: 

- Fundația Zamolxes – o fundație pentru 

tineret, organizează diverse activități pentru tineri;  

- Asociația TOGETHER ROMANIA - întreprinde 

activități pentru tineret în domenii ca: educație, artă, 

cultură, mediu, sport sau social. 

- Asociația Pro Câmpina - are ca scop 

promovarea, susținerea și dezvoltarea valorilor civice, 

culturale, educative și sportive ale comunității locale, 

facilitarea schimburilor interculturale și 

intercomunitare, precum și protejarea intereselor și 

drepturile legitime ale cetățenilor. 

- Asociația „Să fim corecți” – este încadrată în 

clasa CAEN 8559: Alte forme de învățământ n.c.a. 
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I.8. Sănătate și protecție socială Sursa: spitalulvoila.ro 

 

SĂNĂTATE 

Infrastructura sanitară. Organizarea și asigurarea 

serviciilor de sănătate pentru populația municipiului 

Câmpina este realizată prin utilitățile sanitare publice, 

mixte și particulare. În anul 2014, conform datelor 

înregistrate de Institutul Național de Statistică, la 

nivelul sectorului public a municipiului Câmpina, 

existau următoarele tipuri de unități sanitare:  

 2 spitale (Spitalul Municipal Câmpina și Voila); 

 1 dispensar medical; 

 5 cabinete medicale școlare; 

 15 cabinete medicale de familie; 

 2 farmacii; 

 10 laboratoare medicale.  

 

 

La nivelul sectorului privat, unitățile sanitare sunt 

destul de bine reprezentate la nivel local: 

 8 cabinete de medicină generală; 

 5 cabinete medicale de familie; 

 24 cabinete stomatologice; 

 24 cabinete medicale de specialitate; 

 18 farmacii; 

 5 laboratoare medicale; 

 13 laboratoare de tehnică dentară; 

 2 cabinete medicale de alte tipuri. 

Dintre acestea, toate cabinetele stomatologice 

aparțin domeniului privat, iar 2 din cele 20 de farmacii 

aparțin domeniului public.  
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Spitalul Municipal Câmpina a fost primul spital 

construit în Câmpina, în anul 1897, împreună cu un 

stabiliment balnear și o farmacie. Mai târziu a fost 

realizat un mic spital de chirurgie, un spital improvizat 

de boli contagioase, o policlinică și câteva dispensare 

pentru marile societăți petroliere.  

 

Potrivit site-ului oficial a Spitalului Municipal, în ultimii 

ani spitalul s-a modernizat, clădirea înălțându-se pe 5 

etaje și cu o capacitate de 302 paturi. Ambulatoriul 

integrat aparținând Spitalului Municipal a fost 

reabilitat, modernizat și dotat cu echipamente 

medicale prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3.  
 

Secții/compartimente ale Spitalului Municipal 

Câmpina, în anul 2015: 

Secția/compartiment 
Număr 

paturi 

Secția Medicină Internă 50 

Compartimentul Cardiologie 15 

Compartiment Medicină Internă Cronici 16 

Compartimentul Neonatologie 15 

Secția Pediatrie 50 

Secția Recuperare, medicină fizică și 

balneologie 

35 

Secția Chirurgie Generală 60 

Compartiment Chirurgie Laparoscopică 10 

Compartimentul Ortopedie și Traumatologie 8 

Compartimentul Urologie 10 

Secția Obstetrică Ginecologie 35 

Compartimentul Otorinolaingologie 8 

Secție Anestezie și Terapie Intensivă 15 

Compartiment Statistică Medicală  

Sursa: Spitalul Municipal Câmpina 

 

Spitalul Municipal Câmpina acordă asiguraților servicii 

medicale cuprinse în pachetul de servicii medicale de 

bază, în pachetul minimal de servicii medicale și în 

pachetul de servicii pentru categoriile de persoane 

care se asigură pentru sănătate facultativ.  

 

Spitalul de Psihiatrie VOILA din Municipiul Câmpina 

este un spital de mono specialitate - psihiatrie acuți, 

pentru bolnavi cu afecțiuni psihice acute, cu un număr 

de 510 paturi.  

 

Spitalul funcționează în sistem pavilionar, fiind 

amplasat într-o zonă submontană la o altitudine de 

675 m, la o distanță de 7 km de centrul municipiului 

Câmpina. Se întinde pe o suprafață de 25 ha, din care 

12 ha construcții pavilionare. 

 

Pe lângă secțiile și compartimentele spitalului în 

cadrul cărora bolnavii beneficiază de condiții de 

cazare optime și servicii medicale și de îngrijire, cei 

internați se pot bucura de spațiile verzi din curtea 

spitalului, locuri potrivite pentru odihnă și recreere, 

contribuind în acest fel, alături de tratamentul stabilit 

de către medicul psihiatru, la recuperarea bolnavului 

psihic.  

 

Spitalul are personal medical de înaltă calificare, 

majoritatea medicilor fiind doctori în medicină sau 

doctoranzi. În cadrul spitalului se desfășoară 

permanent activități științifice, spitalul fiind acreditat 

pentru studii clinice. 

 

Foarte importantă este apropierea de Spitalul 

Municipal Câmpina cu care colaborează, aceasta 
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permițând tratarea cu maximă operativitate a 

cazurilor de urgențe altele decât cele psihiatrice, a 

comorbidităților existente la pacienții internați. 

Arealul arondat spitalului îl reprezintă în principal 

județul Prahova, dar exista de asemenea o 

adresabilitate crescută a județelor Ilfov, Dâmbovița, 

Ialomița, Constanta, Călărași, Giurgiu și municipiul 

București. 
 

Principalele activități din cadrul spitalului: 

 Serviciul de gardă - urgențe psihiatrice; 

 Evaluări psihice și psihologice, diagnostic și 

tratament de specialitate - psihiatrie adulți și 

psihiatrie pediatrică; 

 Psihiatrie copii și adolescenți în regim 

sanatorial; 

 Informare și consiliere pacienți și familiile 

acestora; 

 Psihodiagnostic - evaluarea QI, indice de 

deteriorare, profil de personalitate și altele; 

 Anchete sociale pentru cazuri speciale ale 

pacienților internați; 

 Evaluarea paraclinică a pacienților internați, 

prin Laboratorul de analize medicale; 

 Fizioterapie; 

 Electroencefalografie - pentru pacienții 

internați în cadrul evaluărilor de specialitate 

sau contra cost pentru persoane 

neinternate; 

 Ambulator integrat cu cabinete în 

specialitățile: 

o Psihiatrie adulți 

o Psihiatrie copii 

o Medicina internă.  

Începând cu anul 2010, conform OUG 48/2010, 

managementul spitalului a fost preluat de Primăria 

Municipiului Câmpina. 

 

Spitalul are Acord de colaborare cu D.G.A.S.P.C. 

(Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a 

Copilului) a Județului Prahova, precum și cu toate 

instituțiile de protecție socială aflate în subordinea 

acesteia.  

 

Personalul medico-sanitar 

Potrivit Institutului Național de Statistică, personalul 

medico-sanitar cuprindea, în anul 2014 un număr de 

134 de medici, dintre care 13 activează în domeniul 

privat, 35 de stomatologi (2 activează în domeniul 

public), 43 farmaciști (3 activează în domeniul public) 

și 548 personal sanitar mediu, dintre care 136 în 

sectorul privat.  

 

Indicatori ai sistemului sanitar  

Comparativ cu situația înregistrată la nivel județean, 

regional, sau chiar național, în municipiul Câmpina 

numărul spitalelor/10.000 locuitori este superior (0,52 

spitale/10.000 loc., spre deosebire de 0,24 

spitale/10.000 loc. la nivelul României).  

 

Numărul cabinetelor medicale de familie din 

municipiul Câmpina, raportat la 10.000 locuitori este 

de 5,24, această valoare fiind superioară celei de la 

nivel județean (4,41 cabinete/10.000 locuitori), 

regional (4,56 cabinete/10.000 locuitori) sau național 

(5,00 cabinete/10.000 locuitori).  
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0,24

0,20

0,27

0,52

România

Regiunea Sud-
Muntenia

Județul Prahova

Municipiul
Câmpina

Număr spitale la 10.000 de locuitori, 
în 2014

Sursă date: INS, calcule proprii
 

 

5,00

4,56

4,41

5,24

România

Regiunea Sud-
Muntenia

Județul Prahova

Municipiul Câmpina

Număr cabinete medicale la 10.000 
de locuitori, în 2014

Sursă date: INS, calcule proprii
 

4,16

3,75

3,69

5,24

România

Regiunea Sud-
Muntenia

Județul Prahova

Municipiul Câmpina

Număr farmacii la 10.000 de locuitori,  
în 2014

Sursă date: INS, calcule proprii
 

6,29

4,02

4,58

6,28

România

Regiunea Sud-
Muntenia

Județul Prahova

Municipiul Câmpina

Număr cabinete stomatologice la 
10.000 de locuitori, în 2014

Sursă date: INS, calcule proprii
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24,58

14,10

13,70

35,09

România

Regiunea Sud-
Muntenia

Județul Prahova

Municipiul Câmpina

Număr medici la 10.000 de locuitori, 
în 2014

Sursă date: INS, calcule proprii
 

 

57,68

49,15

58,07

143,49

România

Regiunea Sud-
Muntenia

Județul Prahova

Municipiul Câmpina

Număr personal sanitar mediu la 
10.000 de locuitori, în 2014

Sursă date: INS, calcule proprii
 

De asemenea, numărul farmaciilor raportat la 10.000 

locuitori din municipiul Câmpina (5,24 farmacii/10.000 

locuitori) este net superior celor de la nivel județean 

(3,69 farmacii/10.000 locuitori), regional (3,75 

farmacii/10.000 locuitori) sau național (4,16 

farmacii/10.000 locuitori).  

 

Potrivit datelor INS referitoare la numărul cabinetelor 

stomatologice, indicatorul de la nivelul municipiului 

Câmpina este apropiat celui înregistrat la nivel 

național – 6,29 cabinete stomatologice/10.000 

locuitori, și superior celor înregistrate la nivel 

județean și regional.  

 

În ceea ce privește numărul medicilor și a personalului 

sanitar mediu, se observă o situație mult superioară 

celor înregistrate la nivel județean, regional sau 

național.  

 

Astfel, numărul medicilor raportat la 10.000 locuitori 

în municipiul Câmpina este de 35,09, spre deosebire 

de 24,58 medici/10.000 locuitori la nivel național. Cea 

mai mare diferență se înregistrează în cazul 

personalului sanitar mediu, cu o valoare de 143,49 

persoane/10.000 locuitori, spre deosebire de 57,68 

persoane/10.000 locuitori în România, în anul 2014.  

 

Evoluția sistemului sanitar poate fi măsurată prin 

compararea principalilor indicatori, precum numărul 

de cabinete medicale, medici sau personalul mediu 

sanitar, raportate la 10.000 locuitori stabili pe o 

perioadă dată.  
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Comparativ cu anul 2012, deși numărul spitalelor și a 

dispensarelor existente a rămas la fel, numărul 

cabinetelor medicale de familie a crescut de la 4,90 

cabinete/10.000 locuitori la 5,24 cabinete/10.000 

locuitori. Creșteri mai mari s-au înregistrat în cazul 

farmaciilor, cu o creștere de la 3,61 farmacii/10.000 

locuitori la 5,24 farmacii/10.000 locuitori, sau a 

cabinetelor stomatologice, cu o creștere de 1,86 

puncte procentuale.  
 

Și în cazul personalului sanitar angajat în municipiul 

Câmpina efectivul a crescut semnificativ în perioada 

2012 – 2014. Astfel, în cazul medicilor creșterea în 

perioada amintită a fost de 3,65 puncte procentuale, 

iar în cazul personalului sanitar mediu creșterea a fost 

de 7,67 puncte procentuale.  

 

PROTECȚIE SOCIALĂ 
 

Asistența socială presupune un ansamblu complex de 

măsuri şi acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor 

sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea 

prevenirii şi depășirii unor situații de dificultate, 

vulnerabilitate sau dependență, pentru prevenirea 

marginalizării şi excluderii sociale, în vederea 

promovării incluziunii sociale având ca scop creșterea 

calității vieții. 
 

Conform datelor furnizate de A.J.P.I.S. Prahova cu 

privire la familiile și persoanele domiciliate în 

Municipiul Câmpina, numărul copiilor ce au beneficiat 

de alocație de stat a scăzut constant în perioada 2012 

– 2015, de la 4.050, la 3.880 copii. Numărul familiilor 

care primesc venitul minim garantat a scăzut de la 122 

în 2014, la 102 familii în anul 2015.  

La nivel județean, conform datelor furnizate de 

DGASPC Prahova (Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului), în anul 2014 s-au 

identificat 816 de cazuri ale copiilor supuși unei forme 

de abuz, cu 17,74% mai puține cazuri decât în anul 

precedent (992) și cu 13,65% mai puține decât în 2010 

(945 cazuri). În ceea ce privește numărul de copii 

abandonați, în anul 2014 s-au înregistrat 34 de cazuri, 

cu 56,96% mai puține decât în 2013 (79), și cu 58,02% 

mai puține decât în 2010 (81 cazuri). 
 

În municipiul Câmpina au fost înregistrați în anul 2014 

31 de copii supuși unei forme de abuz, număr mai 

ridicat decât în anul precedent (26) și net superior 

celui înregistrat în 2010 (10 cazuri). Numărul copiilor 

abandonați a fluctuat în fiecare an, de la 8 cazuri în 

anul 2010, la 23 în 2011 și iar la 8 cazuri în anul 2014. 

Până la sfârșitul lunii august 2015 au fost înregistrate 

6 cazuri de copii abandonați, conform datelor 

furnizate de DGASPC Prahova.  

 

Numărul beneficiarilor de asistență socială din 

Municipiul Câmpina, în perioada 2012 -2015 

Tip beneficiu 2012 2013 2014 2015 

Alocație de stat 

pentru copii 
4050 3955 3857 3880 

Venit minim garantat 100 98 122 102 

Alocație de susținere 

a familiei 
51 36 32 37 

Alocație de plasament 44 47 46 43 

Indemnizație lunară 

de hrană 
26 26 23 25 

Sursă date: AJPIS Prahova 
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UAT 
Nr. copii identificați ca fiind supuși unei forme de abuz 

2010 2011 2012 2013 2014 la 31.08.2015 

Județul Prahova 945 765 787 992 816 487 

Municipiul Câmpina 10 17 14 26 31 11 

Sursă date: DGASPC 

UAT 
Nr. de copii abandonați  

2010 2011 2012 2013 2014 la 31.08.2015 

Județul Prahova 81 72 70 79 34 27 

Municipiul Câmpina 8 23 15 14 8 6 

Sursă date: DGASPC 

Numărul familiilor în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate 

Zona Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 
Trim. 

II2015 

Județul 

Prahova 

Total familii, din care: 702 734 726 1033 1411 1466 

        cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate 152 186 140 191 248 273 

        cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate 436 419 468 665 948 975 

        cu un părinte unic susținător al familiei 

monoparentale plecat la muncă în străinătate 

114 129 118 177 215 218 

Municipiul 

Câmpina 

Total familii, din care: 2 2 2 2 1 1 

        cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate - - - - - - 

        cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate - - - - 1 1 

        cu un părinte unic susținător al familiei 

monoparentale plecat la muncă în străinătate 

2 2 2 2 - - 

Sursă date: DGASPC 
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Una din cele mai importante probleme sociale cu care 

se confruntă societatea românească în ultimii ani este 

emigrația părinților în căutarea unui loc de muncă mai 

bun. Astfel, la nivelul județului Prahova, în anul 2014 s-

au înregistrat 1.411 familii în care părinții sunt plecați la 

muncă în străinătate, cu 36,59% mai multe decât în 

anul precedent (1.033 familii) și cu peste 100% mai 

multe decât în 2010 (702 familii). Dintre acestea, cele 

mai multe astfel de familii au doar un singur părinte 

plecat în străinătate (67,19%), 17,58% având ambii 

părinți plecați în străinătate, iar restul de 15,24% având 

singurul părinte susținător al familiei monoparentale 

plecat în străinătate.  

 

Datele privitoare la municipiul Câmpina au evidențiat 

numărul redus de familii cu părinții plecați în 

străinătate, în anul 2014 fiind doar o familie de acest 

tip înregistrată, iar în anii precedenți fiind înregistrate 

2 familii în această situație.  

 

În ceea ce privește numărul de copii care beneficiază 

de servicii sociale publice, conform DGASPC Prahova, 

la nivelul municipiului Câmpina în anul 2014 existau 7 

copii protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial, 3 

copii protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial 

Organisme Private Autorizate, 3 copii protejați în 

centrele de recuperare şi reabilitare pentru copii cu 

handicap, 85 copii protejați în cadrul serviciilor de tip 

familial și 63 de copii în grad de handicap.  

 

Raportat la nivel județean, în municipiul Câmpina se 

regăsesc 1,32% din copiii protejați în cadrul serviciilor 

de tip rezidențial, 0,86% din copiii protejați în cadrul 

serviciilor de tip rezidențial Organisme Private 

Autorizate, 3,70% din copiii protejați în centrele de 

recuperare şi reabilitare pentru copii cu handicap, 

15,51% din copiii protejați în cadrul serviciilor de tip 

familial și 2,73% din copiii în grad de handicap.  

 

Pe de altă parte, în ceea ce privește numărul de adulți 

care beneficiază de servicii sociale publice, la nivelul 

municipiului Câmpina, în anul 2014, au fost 

înregistrate 41 de persoane adulte protejate în cadrul 

serviciilor de tip rezidențial, ceea ce reprezintă 3,89% 

din totalul înregistrat la nivel județean.  

 

În anul 2013 a fost inaugurat în municipiul Câmpina 

Centrul Social de Urgență „Sf. Nicolae”, situat în 

incinta Spitalului de Psihiatrie Voila, cu o capacitate 

de 18 locuri, fiind destinat persoanelor cu probleme 

sociale din localitate. Centrul găzduiește temporar 

persoane fără adăpost, mame cu copii, persoane cu 

dizabilități, persoane care se află în situații speciale 

din cauza lipsei locuinței sau fără posibilități de a avea 

acces la o locuință. În prezent, de facilitățile Centrului 

social se bucură 58 de beneficiari.  

 

Centrul funcționează în baza unui contract de prestări 

servicii sociale încheiat între Primăria Câmpina și 

Asociația Diaconia, care aparține Patriarhiei Române.  

 

În baza parteneriatului încheiat între cele două părți, 

administrația locală pune la dispoziție spațiul unde se 

vor desfășura serviciile sociale, iar Asociația Diaconia 

vine cu personalul angajat, care este implicat în 

acordarea serviciilor sociale. Tot în baza 

parteneriatului, Primăria suportă o parte din 

cheltuielile legate de funcționarea centrului. 
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Evoluția numărului de COPII care beneficiază de servicii sociale publice, în județul Prahova și municipiul Câmpina 

Zona  Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 
la 

31.08.2015 

Județul 

Prahova 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial – 

total 
509 533 517 525 529 507 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial 

Organisme Private Autorizate 
340 356 346 339 348 322 

Copii protejați în centrele de recuperare şi reabilitare 

pentru copii cu handicap 
75 73 78 75 81 77 

Copii beneficiari ai centrelor de zi 20 20 21 18 18 18 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip familial 704 593 605 601 548 569 

Copii încadrați în grad de handicap – total, din care: 2279 2514 2406 2267 2307 2435 

        în familie 2046 2251 2163 2019 2063 2183 

Municipiul 

Câmpina 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial – 

total 
8 8 10 9 7 7 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial 

Organisme Private Autorizate 
5 4 4 3 3 2 

Copii protejați în centrele de recuperare şi reabilitare 

pentru copii cu handicap 
1 3 1 2 3 1 

Copii beneficiari ai centrelor de zi - - - - - - 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip familial 82 67 84 84 85 77 

Copii încadrați în grad de handicap – total, din care: 69 78 76 67 63 57 

        în familie 67 76 73 64 60 55 

Sursă date: DGASPC 

Evoluția numărului de ADULȚI care beneficiază de servicii sociale publice, în județul Prahova și municipiul Câmpina 

Zona  Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 
La 

31.08.2015 

Jud.Prahova Adulți protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial 1134 1127 1078 1044 1053 1058 

Mun. Câmpina Adulți protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial 40 45 43 30 41 49 

Sursă date: DGASPC 
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În municipiul Câmpina funcționează și o cantină 

socială, cu o capacitate de 150 de locuri, din care în 

prezent se bucură 120 de beneficiari. 

 

De asemenea, există o serie de alți actori locali care 

contribuie la dezvoltarea domeniului protecției 

sociale în municipiul Câmpina. Dintre aceștia se 

remarcă:  

- UAP (Uniunea Artiștilor Plastici) Câmpina – se 

ocupă, printre altele, de sprijinirea copiilor 

supradotați, terapie prin artă;  

- Asociația Club Sportiv Roata de Foc Câmpina – 

organizează diverse campanii de donare de 

sânge; activități referitoare la dezvoltarea 

personală copiilor și crearea de noi competențe 

etc.; 

- Asociația Mutuală AMUS France-Roumanie – cu 

scopul declarat de a sprijini societatea civilă și de 

a colabora cu autoritățile publice în vederea 

derulării de proiecte comune, în folosul 

cetățeanului. 

- Asociația „Noi Putem” Câmpina – acționează 

pentru îmbunătățirea situației sociale a 

persoanelor considerate vulnerabile în România;  

- Asociația „Inima Sfântă a lui Iisus – A.I.S.I.” – 

after-school pentru copii defavorizați; 

- Asociația „Iubiți copiii Câmpina” - are ca scop de 

a crește și educa în mediu familial copii orfani, 

abandonați sau cu grave lipsuri materiale, sub 

supravegherea a două mame sociale, în două 

case, unde sunt îngrijiți actualmente nouă copii. 

- Asociația „Suntem alături de tine” 

 

FENOMENE SOCIALE NEGATIVE DIN MUNICIPIUL 

CÂMPINA 

 

La finele anului 2015 și începutul anului 2016, s-a 

realizat un Sondaj de opinie în rândul comunității 

municipiului Câmpina cu privire la stadiul actual de 

dezvoltare locală și la direcțiile de dezvoltare ale 

acestuia.  

 

Unul din cele mai importante fenomene sociale 

negative, sesizate de comunitatea locală, este lipsa 

locurilor de muncă, fapt ce determină migrarea 

populației în alte zone din țară.  

 

Alte fenomene sociale negative considerate de opinia 

publică locală sunt gradul ridicat de sărăcie a unei 

părți a populației, numărul mare de șomeri rezultat 

din închiderea unor mari întreprinderi, numărul mare 

de familii de asistați social, fără venituri sau munca în 

străinătate.   

 

De asemenea, creșterea populației de etnie rromă, 

care se stabilește haotic în Câmpina poate cauza 

fenomene sociale negative, precum și toate 

problematicile asociate, precum nefrecventarea școlii 

de către copii populației rrome.  
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I.9. Mediu Sursa: campina.info (Barajul Paltinu)  

 

 

CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 

 

Județul Prahova dispune de un cadru natural bogat, 

cu un complex de habitate în care viețuiesc o 

varietate de specii floristice și faunistice, din care nu 

lipsesc endemismele, speciile rare, precum și speciile 

de importanță comunitară.  

 

Fiind parte a unui sistem funcțional, factorii de mediu 

se află în strânsă relație de interdependență, 

modificările de orice natură a unuia având inevitabil 

consecințe asupra celorlalte. Apa, aerul şi solul sunt 

resurse vitale în vederea desfășurării optime a vieții.  

 

 

 

 

Acestea sunt vulnerabile şi totodată cel mai frecvent 

supuse agresiunii factorilor poluanți, având 

consecințe negative asupra mediului, şi implicit 

asupra omului. 

 

Evoluția activităților antropice are un impact deosebit 

asupra factorilor de mediu de pe plan local, 

remarcându-se la nivel județean activitățile industriale 

sau extinderile teritoriale fără precedent ale anumitor 

localități.  
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Industria constituie una dintre cele mai poluante 

activități, fiind concentrată în mod deosebit în 

localitățile urbane ale județului Prahova.  

 

La nivel județean predomină industria petrochimică, 

fapt ce conduce la numeroase probleme legate de 

gospodărirea apelor și mai ales de poluarea acestora. 

În municipiul Câmpina profilul industriei locale este 

bazat pe prelucrarea petrolului, metalurgia feroasă, 

textilă și confecții textile, mașini și echipamente etc.  

 

În ultima perioadă se remarcă o tendință de 

dezindustrializare a economiei județene și de evoluție 

spre sectorul agricol, fără o dezvoltare deosebită a 

sectorului de servicii.  

 

Problemele de mediu trebuie gestionate cu mare 

atenție, astfel că strategiile, metodele și mijloacele 

implicate în acțiunile de prevenire și combatere a 

poluării intră sub responsabilitatea autorităților locale 

și naționale.  

 

APĂ 

 

Alimentarea cu apă a municipiului se realizează dintr-

o singură sursă de suprafață, reprezentată de râul 

Doftana, afluent al Prahovei, pe partea stângă. Râul 

are o lungime de 51 km și un debit multianual de 5,7 

m3/s.  

 

Conform Direcției de Sănătate Publică Prahova, 

calitatea apei potabile din județul Prahova nu este de 

natură a pune în pericol sănătatea locuitorilor.  

 

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Prahova, râul Doftana corespunde 

categoriei I de calitate până în zona municipiului 

Câmpina, iar în aval, până la vărsarea în râul Prahova, 

se încadrează în clasa a II-a de calitate.  

 

Calitatea apei râului Prahova, pe tronsonul de la 

izvoare și până la orașul Comarnic, se încadrează în 

limitele concentrațiilor maxime admisibile ale 

categoriei I de calitate, iar pe tronsonul următor, 

până în aval de evacuarea OMV Petrom, Sucursala 

Petrobrazi, se încadrează în limitele concentrațiilor 

maxime admisibile ale categoriei a II-a de calitate. Pe 

tronsonul final, până la vărsare, calitatea apei râului 

Prahova depășește limitele maxime admisibile ale 

categoriei a III-a de calitate (ape „degradate”).  

 

Pentru asigurarea unor debite suplimentare de apă, 

dar și pentru alte necesități pe plan local, a fost 

realizat lacul de acumulare Paltinu, localizat pe 

drumul ce leagă Câmpina de Valea Doftanei. Barajul 

Paltinu servește în principal pentru alimentarea cu 

apă potabilă şi industrială a municipiilor Câmpina şi 

Ploiești. În subsidiar, barajul asigură şi apă pentru 

irigarea a 9.000 ha în lunca râului Prahova în zona 

Băicoi-Ploiești şi pentru salubrizarea râului Dâmbul 

din Ploiești.  

 

Conform Raportului de mediu pe anul 2013, 

acumularea Paltinu reprezintă o folosință complexă 

cu rol de atenuare a undelor de viitură, rezerva de 

apă pentru alimentarea cu apă a zonei urbane 

Câmpina-Ploiești și producerea de energie electrică. 
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Potențialul ecologic al lacului este considerat ca fiind 

bun.  

 

În ceea ce privește calitatea apelor subterane, la nivel 

județean, calitatea acestora se încadrează 

preponderent în limite normale, cu unele excepții 

unde s-au înregistrat anumite depășiri la indicatorul 

azotați.  

 

Principalele surse de poluare ale apelor de la nivel 

local sunt reprezentate în primul rând de sistemele 

necorespunzătoare de colectare și eliminare a 

nămolului din stația de epurare, depozitarea 

necontrolată a deșeurilor.  

 

Datorită vechimii stației de epurare a municipiului și a 

ratei insuficiente de racordare la sistemul centralizat 

de canalizare, în anul 2013 a fost demarat contractul 

de „Reabilitare și extindere SEAU în orașele Câmpina 

și Plopeni, jud. Prahova”. Lucrările incluse în proiect 

propun extinderea rețelei de canalizare în municipiul 

Câmpina și localitatea Bănești, precum și construcția 

stației de epurare cu treapta mecano-biologică și 

treapta de epurare avansată, amplasată pe actuala 

locație a stației de epurare din municipiul Câmpina.  

 

Alte surse de poluare ale apelor țin de activitățile 

agricole, care afectează prin sistemele 

necorespunzătoare de stocare/utilizare a dejecțiilor 

sau a utilizării exagerate a pesticidelor, și activitățile 

industriale, care pot afecta prin siturile industriale 

abandonate sau care pot produce poluări accidentale 

difuze etc. 

 

AER 

 

Atmosfera reprezintă unul dintre cele mai fragile 

componente ale mediului datorită capacității sale 

limitate de a absorbi și neutraliza substanțele 

eliberate continuu de activitățile antropice.  

 

Starea atmosferei este evidențiată prin prezentarea 

următoarelor aspecte: poluarea de impact cu diferite 

noxe, calitatea precipitațiilor atmosferice, situația 

ozonului atmosferic, dinamica emisiilor de gaze cu 

efect de sera si unele manifestări ale schimbărilor 

climatice.  

 

Potrivit Raportului Agenției Naționale de Protecție a 

Mediului, din punct de vedere a poluării aerului, 

datele obținute din punctele de monitorizare de la 

nivelul județului Prahova au evidențiat faptul că nu 

există probleme importante.  

 

Calitatea aerului din municipiul Câmpina poate fi 

afectată de procesele industriale locale (extracția şi 

prelucrarea petrolului, construcții de mașini, confecții 

textile, sau industria chimică). În prezent, Compania 

Națională PETROM face exploatări de petrol şi gaze 

naturale prin sonde în sistem canadian, amplasate în 

sudul orașului.  

 

De asemenea, traficul urban generează gaze cu efect 

de seră (NOx, CO2, CO, SO2, NH3 etc.) care contribuie 

la scăderea calității vieții, având efecte negative 

asupra sănătății și asupra mediului. Datorită traficului 

auto foarte intens specific traseului DN1, care 

intersectează și municipiul Câmpina, poluarea cu 
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metale grele afectează calitatea aerului, cât și a 

solului sau vegetației.  

 

SOLURI 

 

Solul este un sistem dinamic, care îndeplinește multe 

funcții, fiind vital desfășurării activităților umane și 

supraviețuirii ecosistemelor.  

 

Ca urmare a numărului mare și diversificat al 

activităților economice, cât și a densității ridicate a 

populației, pe teritoriul județului Prahova pot fi 

identificate unele suprafețe destul de întinse, 

considerate zone critice sub aspectul degradării 

solului, în special din cauza industriei extractive și de 

prelucrare a țițeiului. 

 

În municipiul Câmpina principalele surse de poluare a 

solului sunt batalele de petrol, dar și deșeurile 

menajere. Astfel, conform Raportului privind starea 

mediului al ANPM (2013) pe teritoriul SC Rafinăria 

STEAUA ROMÂNĂ SA Câmpina sunt câteva 

amplasamente ce pot fi încadrate drept zone critice: 

zonele parcurilor de rezervoare şi rampa căii ferate, 

unde solul are un conținut total de hidrocarburi din 

petrol superior pragului de intervenție, datorat 

poluării istorice din zonă. 

 

Pentru decontaminarea acestora este pus în aplicare 

un program riguros de eliminare a poluării istorice și 

recente prin participarea operatorilor economici 

poluatori și a autorităților locale. 

 

O altă sursă de poluare a solului cu metale grele o 

constituie gazele de eșapament de la motoarele 

autovehiculelor.  

 

Calitatea solului poate fi afectată și din cauze naturale 

prin procese de ordin geomorfologic, de tipul 

alunecărilor de teren. Potrivit INS, terenurile 

degradate şi neproductive de la nivelul municipiului 

Câmpina însumează 24 ha, ceea ce reprezintă 

aproximativ 1% din totalul suprafeței administrative.  

 

SPAȚII VERZI 

 

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, 

suprafața spațiilor verzi de la nivelul municipiului 

Câmpina a crescut semnificativ, ajungând de la 14,10 

m2/loc. în anul 2000, la 34,30 m2/loc. în anul 2010, și la 

65,98 m2/loc. în anul 2014. Această valoare depășește 

cu mult media la nivel național, precum și 

reglementările în domeniu care prevăd o suprafață de 

26 m2/loc.  

 

ARII DE PROTECȚIE NATURALĂ 

 

Deși în arealul municipiului Câmpina nu există arii 

protejate, se pot identifica la nivelul județului Prahova 

șapte arii protejate cu statut legal, declarate prin 

Legea 5 /2000, după cum urmează:  

- Parcul Natural Bucegi (Sinaia, Bușteni) - 8.322 ha 

- Arinișul de la Sinaia (Sinaia)-1.037 ha 

- Tigăile din Ciucaș (Mâneciu)-3 ha 

- Muntele de sare (Slănic) – 2 ha 
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Pe teritoriul județului Prahova nu există arii naturale 

protejate de interes internațional. 

 

În județul Prahova, au fost declarate arii naturale 

protejate prin Ordinul 1964/2008 următoarele situri 

Natura 2000: 

- Munții Ciucaș (comuna Măneciu, Cerașu) – 

aproximativ 9.400 ha în județul Prahova 

- Pădurea Glodeasa (comuna Valea Doftanei) – 

535 ha 

- Lacul Bâlbâitoarea (comuna Bătrâni) – 2,6 ha 

- I Stânca Tohani (comuna Gura Vadului) – 50,2 ha 

- Pădurea Plopeni (orașul Băicoi, comuna 

Cocorăștii Mislii) – 88,8 ha 

- Bucegi (orașele Comarnic, Sinaia, Bușteni, 

Azuga) – aproximativ 13.000 ha în județul 

Prahova. Aceste zone însumează o suprafață de 

aproximativ 23.077 ha, reprezentând 5 % din 

teritoriul administrativ al județului. 

 

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

 

Gestionarea eficientă a deșeurilor reprezintă o 

componentă importantă a programului județean de 

protecție a calității mediului, urmărindu-se încadrarea 

în prevederile Directivelor Europene și a 

reglementările interne în materie.  

 

Municipiul Câmpina face parte din Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru 

managementul deșeurilor – Prahova”, constituită în 

scopul înființării, organizării, reglementării, 

gestionării, exploatării și monitorizării în comun a 

serviciului de salubrizare pe raza de competență a 

unităților administrativ-teritoriale membre, precum și 

realizarea în comun a proiectului „Managementul 

deșeurilor în județul Prahova”.  

 

Implementarea proiectului județean privind 

managementul integrat al deșeurilor va îmbunătăți 

semnificativ starea mediului ambiant din toate 

localitățile județului Prahova, implicit a municipiului 

Câmpina.  

 

Conform Autorității Naționale de Reglementare a 

Serviciilor de Gospodărie Comunală (A.N.R.S.C.), în 

prezent în municipiul Câmpina firma care operează 

activitățile de salubritate este Floricon Salub S.R.L., 

concesionând serviciul de la administrația publică 

locală.  

 

Conform reprezentanților administrației publice 

locale, în prezent sunt deservite 13.191 de gospodării, 

iar europubelele sunt achiziționate de către cetățeni. 

În ceea ce privește infrastructura specifică, compania 

Floricon a instalat în municipiu un număr de 353 de 

eurocontainere, iar numărul de autoutilitare cu care 

operează este de 18 unități.  

 

Firma a fost înființată în anul 1993, având ca domeniu 

principal de activitate reparația autovehiculelor de 

mare tonaj, transportul rutier de mărfuri și comerțul 

cu ridicata și cu amănuntul. Ulterior, folosind 

infrastructura existenta, S.C. Floricon Salub S.R.L. își 

dezvoltă și extinde activitatea în domeniul serviciilor 

de gospodărie comunală. Astfel, începând cu anul 

1996, obiectul principal de activitate al societății 
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devine prestarea serviciilor de salubrizare, prima 

localitate deservită fiind municipiul Câmpina.  

 

Dezvoltarea și modernizarea continuă a parcului de 

mijloace auto specializate, precum și experiența 

dobândită, au permis firmei extinderea prestării 

serviciului public de salubrizare în orașele Băicoi, 

Breaza, și Urlați si în comunele limitrofe municipiului 

Câmpina: Bănești, Brebu, Cornu, Poiana-Câmpina, 

Telega și Tepsani. 

 

Municipiul Câmpina nu dispune de un depozit local 

conform legislației în vigoare, deșeurile colectate de 

pe cele 129 de platforme de colectare fiind 

transportate la Rampa Boldești-Schieni.  

 

Deșeuri industriale. Județul Prahova deține o serie de 

societăți care activează în zona industriei petroliere, 

de unde rezultă bataluri de stocare a deșeurilor 

industriale și periculoase. La nivelul municipiului 

Câmpina se remarcă SC Rafinăria Steaua Română SA, 

care deține 3 depozite specifice, care au contribuit la 

poluarea istorică a zonei, datorită tehnologiei 

vremurilor utilizate în cei peste 100 de ani de 

funcționare: 

- batalurile de gudroane acide “Turnătorie”, 

cu o suprafață ocupată de 3,3 hectare și un 

volum 70.000 m3 ; 

- batalurile de gudroane acide “Bucea”, cu o 

suprafață ocupată de 6 hectare și un volum 

80.000 m3; 

- lacul Peștelui, cu batalul de mal petrolier, 

folosit până în prezent ca a treia treaptă de 

epurare a apei, care are o suprafață ocupată 

de 8 hectare și volum de mâl existent de 

70.000 m3. 

 

Potrivit companiei SC Rafinăria Steaua Română SA, 

pentru golirea și ecologizarea respectivelor depozite, 

s-au efectuat de-a lungul timpului mai multe 

demersuri și acțiuni în vederea identificării unor 

tehnologii  economic viabile, care să conducă la 

acoperirea costurilor.  

 

Deșeuri electrice și electronice (DEEE). Ca urmare a 

demersurilor realizate pe plan local pentru 

implementarea Directivei nr. 2002/96/EC privind 

deșeurile de echipamente electrice și electronice 

(DEEE), transpusă prin H.G. 448/2005, s-a respectat 

termenul prevazut de legislație, Consiliile locale ale 

municipiilor din județ au stabilit câte un centru 

municipal pentru colectrea DEEE-urilor, existând de 

asemenea și câteva centre private (Remat Holding, 

Remat, Bule Bird, Muller Guttenbrunn etc.).  

 

La nivelul județului Prahova s-au stabilit centrele de 

colectare a deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice, de către autoritățile publice locale, după 

cum urmează: 

- în municipiul Ploiești – cu o suprafață 

betonată și acoperită de 188,4 m2, 

administrator RASP Ploiești; 

- în municipiul Câmpina – cu o suprafață 

betonată și acoperită de 247,88 m2, 

administrator Floricon Salub SRL Câmpina.  
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I.10. Capacitate administrativă 

 

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

 

Autoritățile administrației publice locale din 

municipiul Câmpina sunt PRIMARUL, care reprezintă 

autoritatea executivă, şi CONSILIUL LOCAL, care 

reprezintă autoritate deliberativă. Primăria reprezintă 

aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local şi 

duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi 

dispozițiile primarului, soluționând problemele 

curente ale colectivității locale.  

 

Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială 

ce asigură respectarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor 

 

 

 

Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a 

decretelor Președintelui României, a hotărârilor 

ordonanțelor Guvernului și a hotărârilor consiliului 

local.  

 

Viceprimarul municipiului este subordonat primarului 

şi este înlocuitor de drept al acestuia. Viceprimarul 

răspunde de modul de organizare a 

compartimentelor subordonate și de buna 

desfășurare a activităților și/sau îndeplinirea 

atribuțiilor care le-au fost delegate prin dispoziția 

Primarului Municipiului Câmpina.  
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Principalele atribuții delegate viceprimarului sunt:  

- de a controla igiena și salubritatea localurilor 

publice și și produselor alimentare puse în 

vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor 

de specialitate; 

- de a lua măsuri pentru prevenirea și combaterea 

pericolelor provocate de animale, în condițiile 

legii; 

- de a răspunde de inventarierea bunurilor ce 

aparțin domeniului public și domeniului privat al 

localității; 

- de a lua măsuri pentru asigurarea igienizării 

malurilor cursurilor de apă și lacurilor din raza 

localității; 

- de a lua măsuri pentru actualizarea Planului 

Urbanistic General al localității; 

- privind întreținerea și reparația drumurilor 

publice aflate în proprietatea localității; 

- privind întreținerea și reparația parcurilor de 

distracții și locurilor de joacă; 

- privind refacerea drumurilor publice, spațiilor 

verzi etc., la stadiul inițial după lucrările 

deținătorilor de rețele de utilitate publică (apă, 

canalizare, gaz metan, energie electrică, 

telecomunicații); 

- privind instalarea și întreținerea semnelor de 

circulație și a marcajelor rutiere; 

- privind controlul desfășurării normale a traficului 

rutier și pietonal; 

- privind toaletarea și tăierea arborilor de pe 

domeniul public și privat al municipiului; 

- privind asigurarea întreținerii sistemului de 

iluminat public; 

- privind decolmatarea văilor locale, a podurilor și 

podețelor pentru asigurarea curgerii apelor; 

- privind rezolvarea problemei câinilor comunitari 

și a câinilor abandonați pe domeniul public sau 

privat al localității.  

 

Secretarul municipiului este funcționar public de 

conducere, cu studii superioare juridice sau 

administrative și îndeplineşte, în condițiile legii, 

următoarele atribuții:  

- avizează, pentru legalitate, hotărârile consiliului 

local;  

- participă la şedințele consiliului local;  

- asigură gestionarea procedurilor administrative 

privind relația dintre consiliul local şi primar, 

precum şi între aceştia şi prefect;  

- organizează arhiva şi evidența statistică a 

hotărârilor consiliului local; 

- asigură procedurile de convocare a consiliului 

local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, 

comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-

verbal al şedințelor consiliului local;  

- pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului 

local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;  

- ține evidența participării la şedințe a 

consilierilor;  

- numără voturile şi consemnează rezultatul 

votării, pe care îl prezintă preşedintelui de 

şedință;  

- asigură întocmirea dosarelor de şedință, legarea, 

numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea 

acestora;  

- prezintă în fața consiliului local punctul său de 

vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de 

hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării 

consiliului; dacă este cazul, refuză să 
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contrasemneze hotărârile pe care le consideră 

ilegale;   

- contrasemnează, în condițiile legii şi ale 

prezentului regulament, hotărârile consiliului 

local pe care le consideră legale;  

- acordă membrilor consiliului sprijin şi asistență 

de specialitate în desfăşurarea activității, inclusiv 

la redactarea proiectelor de hotărâri sau la 

definitivarea celor discutate şi aprobate de 

consiliu; asemenea obligații revin şi aparatului 

propriu al consiliului local;  

- alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări 

date de consiliul local. 

 

Consiliul local reprezintă autoritatea legislativă a 

oraşului, are inițiativă şi hotărăşte, în condițiile legii, în 

toate problemele de interes local, cu excepția celor 

care sunt date prin lege în competența altor autorități 

ale administrației publice locale sau centrale. 

Consiliul local al municipiului Câmpina este organizat 

pe patru comisii de specialitate, astfel: 

- Comisia nr. 1 - Buget, finanțe, administrarea 

domeniului public şi privat şi agricultură; 

- Comisia nr. 2 -  Administrație publică locală, 

juridic, relații cu publicul, servicii şi comerț, 

muncă şi probleme sociale, drepturile omului şi 

problemele minorităților, pază şi ordine, 

protecție civilă, familie şi protecție copii;  

- Comisia nr. 3  -  Amenajarea teritoriului, 

urbanism, ecologie şi protecția mediului; 

- Comisia nr. 4 -  Sănătate, cultură, învățământ, 

culte şi tineret, sport şi turism. 

 

 

Consiliul județean este autoritatea administrației 

publice locale, constituită la nivel județean pentru 

coordonarea activității consiliilor comunale, 

orășenești şi municipale, în vederea realizării 

serviciilor publice de interes județean. 

 

Consiliului județean: 

- hotărăşte înființarea sau reorganizarea de 

instituții, servicii publice şi societăți comerciale 

de interes județean, precum şi reorganizarea 

regiilor autonome de interes județean, în 

condițiile legii; 

- aprobă regulamentul de organizare şi 

funcționare a consiliului județean, organigrama, 

statul de funcții, regulamentul de organizare şi 

funcționare ale aparatului de specialitate, 

precum şi ale instituțiilor şi serviciilor publice de 

interes județean şi ale societăților comerciale şi 

regiilor autonome de interes județean; 

- exercită, în numele județului, toate drepturile şi 

obligațiile corespunzătoare participațiilor 

deținute la societăți comerciale sau regii 

autonome, în condițiile legii; 

- numeşte, sancționează şi dispune suspendarea, 

modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 

sau, după caz, a raporturilor de muncă, în 

condițiile legii, pentru conducătorii instituțiilor şi 

serviciilor publice de interes județean. 

 

Președintele Consiliului Județean este ales prin vot 

uninominal și reprezintă județul în relațiile cu celelalte 

autorități publice, cu persoanele fizice și juridice 

române și străine, precum și justiție. Acesta răspunde 
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de buna funcționare a aparatului de specialitate al 

consiliului județean, pe care îl conduce. 

Coordonarea unor compartimente din aparatul de 

specialitate poate fi delegată, prin dispoziție a 

președintelui consiliului județean, vicepreședinților 

sau altor persoane, în condițiile legii. 

 

CAPACITATEA ORGANIZAȚIONALĂ 

 

Structura organizatorică a Primăriei municipiului 

Câmpina este împărțită în următoarele 

compartimente, corespunzătoare fiecărui domeniului 

de activitate (potrivit ROF al Primăriei Municipiului 

Câmpina/HCL 28.01.2016): 

- Administrator public; 

- Cabinetul Primarului; 

- Serviciul administrației publice locale, agricol, 

relații cu publicul; 

- Direcția juridică; 

- Serviciul public de asistență socială; 

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență 

a Persoanelor;  

- Direcția economică; 

- Direcția investiții; 

- Compartiment audit-intern; 

- Birou pentru situații de urgență civile; 

- Compartiment informatic; 

- Poliția Locală; 

- Serviciul administrare spații verzi.  

 

Administratorul public are ca atribuții coordonarea 

activităților instituțiilor culturale locale de interes 

public (Biblioteca Municipală “C.I. Istrati”, Muzeul 

Memorial “B.P. Hașdeu”, Casa Tineretului şi Casa 

Municipală de Cultură “Geo Bogza”), precum şi de 

conducerea activităților Serviciului de Administrare 

Spații Verzi , coordonarea salubrizării municipiului și a 

activității cimitirelor municipale, dar şi problema 

câinilor comunitari. 

 

Structuri funcționale subordonate și coordonate 

direct de secretarul municipiului Câmpina (conform 

HCL 5/2016) 

 

1. Serviciul administrației publice locale, 

agricol, relații cu publicul participă la întocmirea 

materialelor necesare desfășurării ședințelor ordinare 

și extraordinare ale Consiliului local, asigură aducerea 

la cunoștință publică a hotărârilor și dispozițiilor de 

interes general, confirmă autenticitatea copiilor cu 

actele originale ce se eliberează din arhiva instituției, 

eliberează diferite adeverințe în conformitate cu 

registrul agricol etc. Serviciul este compus din 2 

compartimente după cum urmează:  

a. Centru de informare pentru cetățeni 

b. Compartiment administrație publică locală, 

agricol, relații cu publicul, purtător de 

cuvânt, relații mass-media; 

 

2. Direcția juridică este aflată în subordinea 

secretarului municipiului și este împărțit în 

următoarele servicii: 

a. Serviciul Juridic, Resurse umane, Îndrumare 

Asociații de Proprietari, Spațiu locativ:  

- Compartimentul juridic și contencios – 

asigură reprezentarea intereselor legitime ale 

autorității administrației publice locale în fața 

instanțelor de judecată; formularea de acțiuni în 
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instanță, întâmpinări, note de ședință, concluzii 

scrise, motive de apel, motive de recurs și alte căi de 

atac, în cazurile în care se impun etc.  

- Compartimentul Resurse Umane - 

întocmește structura organizatorică detaliată a 

primăriei şi statul de funcții şi le supune spre aprobare 

primarului si Consiliului Local; întocmește statul 

nominal de personal al primăriei şi îl supune spre 

aprobare primarului și Consiliului Local etc. 

- Compartimentul îndrumare asociații de 

proprietari, spațiu locativ - îndrumă și sprijină 

asociațiile de proprietari, organizează și exercită 

controlul financiar contabil și gestionar asupra 

activității asociațiilor de proprietari; efectuează 

anchete locative la domiciliul solicitanților în vederea 

stabilirii condițiilor de locuit; asigură întocmirea 

listelor de priorități pentru locuințe în funcție de 

operațiunile comisiei pe probleme sociale din cadrul 

Consiliului local. 

b. Serviciul administrativ – funcționează în 

subordinea directorului executiv juridic și are, printre 

atribuțiile specifice asigurarea condițiilor de lucru 

pentru personalul instituției, asigurarea ordinii în 

incinta instituției primăriei, prin personalul Poliției 

Locale Câmpina, controlează modul de utilizare a 

bunurilor mobile și imobile din cadrul instituției, 

controlează modul de derulare a contractelor cu 

furnizorii de servicii, întocmește bugetul primăriei pe 

structuri de cheltuieli, urmărește încadrarea 

cheltuielilor în bugetul aprobat etc.   

 

3. Serviciul public de asistență socială este 

format din următoarele structuri funcționale ce au ca 

principale atribuții organizarea, planificarea, 

coordonarea și desfășurarea activităților întreprinse 

pe plan local în domeniul asistenței sociale:  

a. Serviciul de asistență socială și autoritate 

tutelară;  

b. Creșa municipiului Câmpina;  

c. Compartiment asistență medicală 

comunitară;  

d. Compartiment asistență medicală 

desfășurată în unitățile de învățământ.  

 

4. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență 

a Persoanelor - își desfășoară activitatea în 

conformitate cu OG nr.84/2001 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea serviciilor publice 

comunitare de evidența persoanelor, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.372/2002, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

 Structuri funcționale subordonate direct primarului 

municipiului Câmpina (conform HCL 5/2016) 

 

5. Direcția economică – se ocupă de calendarul 

taxelor și impozitelor, impozite și taxe on-line, 

informații și formulare și este formată din 

următoarele compartimentele de specialitate: 

a. Serviciul buget finanțe contabilitate 

b. Serviciul impozite și taxe 

c. Oficiul pentru consultanță fiscală 

 

Direcția economică îndeplinește o serie de atribuții 

specifice precum preluarea, prelucrarea și 

soluționarea documentelor pe care le primește din 

exterior, elaborarea documentelor și transmiterea lor 

spre solicitanții externi, elaborarea referatelor de 

specialitate pentru proiectele de hotărâri ale 
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consiliului local, inițierea unor proiecte de hotărâri de 

consiliu și înaintarea loc primarului (fundamentarea și 

elaborarea anuală a proiectului bugetului local de 

venituri și cheltuieli al municipiului Câmpina); 

elaborarea anuală a proiectului bugetului de venituri 

și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii la nivelul municipiului Câmpina, 

precum și elaborarea bugetului consolidat al unității 

administrativ teritoriale.   

 

6. Direcția investiții se ocupă de pregătirea 

documentațiilor pentru avizare de către comisia  

tehnico-economică în vederea aprobării indicatorilor 

tehnico-economici, pentru fiecare obiectiv; pregătirea 

documentației în vederea obținerii tuturor avizelor și 

a acordurilor necesare realizării obiectivelor de 

investiții;  estimarea valorii contractelor de achiziții în 

baza comunicărilor făcute de direcțiile și serviciile 

interesate, cu privire la alocațiile aferente fiecărei 

achiziții propuse etc. 

 

Direcția investiții este formată din următoarele 

compartimente:  

a. Compartimentul investiții 

b. Administrare parcare piață 

c. Serviciul achiziții publice, programe de 

finanțare 

 

7. Compartiment audit-intern elaborează 

norme metodologice specifice privind exercitarea 

auditului public intern la Primăria municipiului 

Câmpina, avizate de Unitatea Centrala de Armonizare 

a Auditului Public Intern (UCAAPI); elaborează 

proiectul planului multianual de audit public intern și 

pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit 

public intern etc. 

 

8. Biroul pentru situații de urgență civile – 

asigură tot procesul de prevenire și acțiune în cazul 

situațiilor de urgență, de la identificarea și 

gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de 

dezastre natural și tehnologice, culegerea, 

prelucrarea, stocarea, studierea și analizarea datelor 

și informațiilor referitoare la situații de urgență, 

inclusiv întocmirea planurilor de cooperare cu 

instituțiile cu responsabilități în domeniul situațiilor 

de urgență. 

 

9. Compartimentul informatic administrează 

rețeaua de calculatoare din cadrul primăriei, se ocupă 

de instalarea echipamentelor de calcul și configurarea 

acestora; execută activități de întreținere a 

echipamentelor de calcul în vederea prevenirii 

incidentelor; se ocupă de diagnosticarea rapidă și 

corectă în caz de funcționare  necorespunzătoare a 

sistemului  informatic etc. 

 

10. Poliția Locală este organizată la nivel de 

direcție și își desfășoară activitatea în baza 

Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat 

prin HCL nr. 22/2011.  

 

11. Serviciul administrare spații verzi elaborează 

programul și bugetul lucrărilor de întreținere a 

zonelor verzi, a parcurilor, a scuarurilor și 

aliniamentelor stradale din municipiu, întocmește și 

actualizează Registrul spațiilor verzi a municipiului 

Câmpina etc.  
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CAPACITATEA FINANCIARĂ  

 

Conform datelor publicate de Primăria municipiului 

Câmpina, în anul 2015, bugetul de care dispune este 

90.778.000 lei, cu 14.353.340 lei mai mult față de anul 

2014 și cu 4.543.600 lei mai mult față de anul 2013. 

Pentru anul 2016, bugetul prevăzut este de 

86.755.000 lei, mai mic cu 4,64% mai mic decât în anul 

precedent.  

 

Din punct de vedere a evoluției bugetului/cap de 

locuitor, se observă faptul că acesta a scăzut cu 

241,07 lei în 2014, față de anul 2013, urmând ca în anul 

2015 să ajungă la valoarea de 2.395,45 lei/cap de 

locuitor.   
 

Anul 

Bugetul 

Primăriei 

Câmpina* 

Populația după 

domiciliu la 1 

ianuarie 

Buget/cap 

locuitor 

2013 86.234,40 38.460 2.242,18 

2014 76.424,66 38.191 2.001,45 

2015 90.778,00 37.896 2.395,45 

Sursa: Primăria Municipiului Câmpina (*mii lei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERARE ADMINISTRATIVĂ 

 

Conform Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea 

Statutului Municipiului Câmpina (30 aprilie 2009), 

localitatea este înfrățită cu municipalitatea SILIVRI, 

oraș din Turcia şi cu JIZHOU, oraș din China.  

 

Municipiul Câmpina este membru activ în Asociația 

Municipiilor din România, structura asociativă în care 

este reprezentată de Primar.  

 

De asemenea, Municipiul Câmpina s-a înfrățit cu alt 

oraș din Peninsula Balcanică: orașul macedonean 

Kumanovo. Relațiile dintre cele două orașe se 

concretizează prin schimburi de experiență între 

autoritățile publice, axate pe dezvoltarea raporturilor 

de cooperare, posibilitatea colaborării în diverse sfere 

de interes comun.  

 

Primăria municipiului Câmpina și-a manifestat 

interesul de a consolida relațiile de cooperare 

internațională, încurajând astfel cetățenia europeană 

activă și dezvoltarea unui simț comun de identitate 

europeană.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina, perioada 2015-2020  | 113 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local din martie 2015, 

municipiul Câmpina a semnat un acord de înfrățire și 

cooperare cu orașul Cimișlia, din Raionul Cimișlia din 

Republica Moldova.   

 

Relațiile dintre cele două orașe au început în 2013, în 

timpul vizitei pe care o delegație a municipiului 

câmpinean formată din mai multe cadre militare  în 

rezervă, membri ai Asociației Cultul Eroilor Câmpina, a 

făcut-o în orașul de peste Prut, la invitația veteranilor 

de război din Republica Moldova. De la începuturile 

lor şi până în ziua de azi, relațiile dintre al doilea 

municipiu din județul Prahova şi capitala raionului 

Cimișlia s-au consolidat prin vizite reciproce ale unor 

delegații reprezentative. 

 

Municipiul Câmpina este parte componentă a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Valea 

Prahovei”, potrivit hotărârii Consiliului Local din 28 

februarie 2008.  

 

Asociația are în componență 24 de localități, scopul 

înființării fiind realizarea unor proiecte de interes 

zonal și regional, de interes comun pentru localitățile 

asociate, în domeniile serviciilor sociale, transport, 

mediu, mediu de afaceri, turism, cu finanțare internă 

și/sau externă, precum și al furnizării în comun a unor 

servicii publice locale.  

 

 

 

 

 

 

Asociația de Dezvoltare și Promovarea Turismului 

Prahova (APDT PH) – este un parteneriat public-

privat înființat în anul 2008, la inițiativa ANAT și a 

Camerei de Comerț și Industrie Prahova, care include, 

alături de Primăria Câmpina, încă 9 membri 

importanți: Asociația Națională a Agențiilor de 

Turism, Camera de Comerț și Industrie Prahova, 

Consiliul Județean Prahova, Universitatea Petrol și 

Gaze Ploiești – Facultatea de Științe Economice, Hotel 

Internațional Sinaia, Hotel Vigo Ploiești, Hotel 

Cumpatu Sinaia, Hotel Mara Sinaia, Vila Camelia. 

APDT PH este cea mai reprezentativă asociație de 

promovare din domeniul turismului pe plan local.  
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Cadru general 

- Poziționare geografică avantajoasă;  

- Accesibilitate rutieră bună (DN1/E60); 

- Distanță relativ redusă față de București (92 km), 

Brașov (70 km), Ploiești (30 km);  

- Acces feroviar și aerian facil, ca urmare a distanței 

mici față de aeroportul Henri Coandă;  

Cadru general 

- Soluri mai puțin pretabile practicării anumitor tipuri 

de culturi;  

 

I.11. Analiza SWOT Sectorială 
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Dezvoltare urbană 

- Municipiul Câmpina ocupă locul secund în ceea ce 

privește numărul de locuitori de la nivel județean, 

după municipiul Ploiești;  

- Densitatea urbană inferioară celor de la nivelul 

localităților urbane ale județului Prahova;  

- Suprafața spațiilor verzi de la nivel local a crescut de 

4,27 ori în perioada 2005 - 2014;  

- Creșterea fondului locativ cu 4,26% în perioada 2005 – 

2014; 

- Creșterea numărului de locuințe finalizate în perioada 

2005 – 2014;  

- Nivelul ridicat de racordare a locuințelor din 

municipiul la rețeaua de apă, canalizare, încălzire 

electrică și încălzire centrală, peste nivelul mediului 

urban județean: 

- Existența a peste 90% din locuințe dotate cu baie și 

bucătărie în interior; 

- Existența unor terenuri cu potențial pentru investiții; 

- Existența celor mai numeroase oferte imobiliare de la 

nivel județean; 

Dezvoltare urbană 

- Municipiul Câmpina ocupă una din cele mai reduse 

suprafețe de la nivelul mediului urban județean; 

- Suprafața medie a unei locuințe mai scăzută decât 

în mediul urban al județului Prahova; 

- Insuficiența spațiilor de parcare;  

- Insuficiența infrastructurii și a serviciilor dedicate 

organizării de evenimente locale de anvergură și 

pentru dezvoltarea turismului de evenimente; 

- Starea precară a „Satului de vacanță”; 

- Lipsa unei strategii privind dezvoltarea 

infrastructurii pentru biciclete;  

Populație și forță de muncă 

- Costuri relativ reduse cu forța de muncă; 

- Scăderea raportului de dependență al tinerilor în 

2015, spre deosebire de anul 2010;  

- Creșterea efectivului de salariați în 2014, comparativ 

cu anul precedent; 

- Scăderea numărului de șomeri în perioada 2010 – 

2015; 

- Distribuție relativ echilibrată a sexelor, respectiv 

46,87% bărbați și 53,13% femei (2015);  

Populație și forță de muncă 

- Diminuarea populației cu 7,85% în intervalul 2000 – 

2015;  

- Pondere ridicată a populației vârstnice – peste 12%; 

- Scăderea natalității de la 7,62% în 2005, la 6,49% în 

2014; 

- Sporul natural negativ;  

- Rata de dependență demografică ridicată; 

- Rata redusă de înlocuire a forței de muncă;  

- Adaptarea mai lentă a populației vârstnice la 

fenomenul mobilității și reconversiei profesionale; 

- Soldul migrației externe este negativ; 
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Dezvoltare economică 

- Localitate de tradiție în exploatarea petrolului; 

- Densitate ridicată a numărului agenților activi din 

punct de vedere economic ce revin la 1.000 locuitori, 

comparativ cu nivelul regional sau național; 

- Creșterea semnificativă a cifrei de afaceri a agenților 

economici în perioada 2008 – 2014; 

- Existența unor resurse naturale importante;  

- Existența unităților industriale mari, unde lucrează un 

număr mare de locuitori;  

- Ponderea mare a industriei prelucrătoare la totalul 

cifrei de afaceri locale (72,81%);  

- Existența a numeroase structuri financiar-bancare la 

nivel local;  

- Cantitatea ridicată de fructe de pădure recoltate 

raportat la nivelul județean;  

Dezvoltare economică 

- Scăderea numărului de agenți economici în 

perioada 2008 – 2014; 

- Scăderea numărului de salariați cu 5,41% în 2014 față 

de 2008;  

- Lipsa structurilor coerente de sprijin a afacerilor pe 

plan local;  

- Lipsa terenurilor/locațiilor disponibile pentru 

investiții; 

- Restructurarea unor unități industriale;  

- Ponderea redusă a terenurilor agricole din totalul 

suprafeței administrative a municipiului;  

- Gradul relativ scăzut de fertilitate a terenurilor 

agricole (clasa a III-a de calitate);  

- Existența fostelor spații industriale – dezafectate, 

în proprietate private, nevalorificate;  

- Insuficiența spațiilor publice ce pot fi utilizate / 

închiriate de mediul de afaceri local / ONG-uri;  
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Turism 

- Cadru natural ofertant; 

- Existența a numeroase obiective și atracții turistice;  

- Condiții favorabile pentru dezvoltarea diferitelor 

forme de turism: montan, turism cultural, turism de 

tranzit, turism tematic etc.; 

- Existența agențiilor de turism licențiate pe teritoriul 

municipiului;  

- Creșterea numărului de structuri de primire turistice 

în perioada 2005 – 2015; 

- Indicele de utilizare netă a capacității de cazare 

superior celui de la nivel județean;   

- Organizarea de diverse tipuri de evenimente în 

municipiu; 

- Existența unor facilități sportive; 

- Realizarea Centrului Național de promovare și 

informare turistică – Câmpina;  

Turism 

- Dezvoltarea relativ slabă a infrastructurii de 

petrecere a timpului liber și a infrastructurii de 

sport; 

- Lipsa amenajării corespunzătoare a traseelor 

turistice și a semnalizării adecvate a acestora;  

- Scăderea numărului de locuri de cazare în 2015, 

comparativ cu anul 2005;  

- Scăderea numărului de turiști în 2015, spre 

deosebire de anul 2005;  

- Scăderea numărului de înnoptări turistice cu 37,37% 

mai puține decât în anul 2005;  

- Durata medie de ședere a turiștilor inferioară celor 

de la nivel județean, regional, sau național;  

Infrastructură și echipare edilitară 

- Accesul rutier (DN1/E60), feroviar și aerian (cca. 80 

km) relativ facil în municipiu;  

- Acces facil la coridoarele pan-europene de transport;  

- Gradul ridicat de modernizare al străzilor orășenești 

(88,5%); 

- Densitatea străzilor orășenești superioară celei 

județene;  

- Existența furnizorului de alimentare cu apă și tratare 

a apei uzate - compania Hidro Prahova;  

- Creșterea lungimii rețelei de distribuție a gazelor, în 

perioada 2005 – 2014;  

Infrastructură și echipare edilitară 

- Absența unei rute ocolitoare a orașului, având 

drept consecință un trafic de tranzit ridicat prin 

municipiu;  

- Probleme de trafic în anumite perioade/ grad 

ridicat de aglomerare a arterelor principale (ex: 

DN1); 

- Starea precară a anumitor drumuri locale;  

- Existența unor străzi impracticabile;  

- Sistarea energiei termice în sistem centralizat în 

anul 2008; 

- Calea ferată dezafectată care traversează orașul de 

la est la vest;  

- Lipsa pistelor de bicicliști amenajate;  
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Educație și cultură 

- Existența unei rețele dezvoltate de unități de 

învățământ;  

- Indicatorii privind laboratoarele și atelierele școlare, 

raportat la numărul de elevi, superiori rețelei 

județene;  

- Existența unei resurse vocaționale importante în 

proximitatea principalelor puncte economice – 

Ploiești și București; 

- Existența Bibliotecii Municipale „Dr. C.I. Istrati”; 

- Existența Casei municipale de cultură Geo Bogza; 

- Funcționarea a 2 muzee: Castelul Iulia Hașdeu și 

Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu”; 

- Organizarea a numeroase evenimente culturale, 

spectacole, expoziții, târguri de artă 

meșteșugărească; 

- Organizarea unor spectacole de teatru; 

- Existența unor lăcașe de cult și a unor monumente 

istorice. 

Educație și cultură 

- Starea necorespunzătoare a unor construcții 

școlare, dotări precare în ateliere, laboratoare, 

facilitați pentru sport;  

- Diminuarea populației școlare a localității cu 17,05% 

în perioada 2005 – 2014; 

- Scăderea numărului personalului didactic cu 5,86% 

în perioada 2005 – 2014;  

- Presiunea exercitată asupra cadrelor didactice din 

municipiul Câmpina superioară celei de la nivel 

județean; 

- Indicatorii privind sălile de clasă, sălile de 

gimnastică, terenurile de sport și PC-urile, raportat 

la numărul de elevi, inferiori celor de la nivel 

județean;  

- Lipsa dotărilor și echipamentelor moderne ale 

obiectivelor culturale locale; 

- Patrimoniul cultural necesită lucrări de reabilitare și 

modernizare;  
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Sănătate și protecție socială 

- Existența unei rețele dezvoltate de unități sanitare în 

sistemul public și privat care asigură serviciile 

medicale pentru populație; 

- Existența Spitalului Municipal Câmpina și a Spitalului 

Voila;  

- Reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului Integrat 

al Spitalului Municipal;  

- Creșterea numărului de cabinete medicale de familie, 

farmacii, cabinete stomatologice, medici și personal 

sanitar mediu în perioada 2012 – 2014; 

- Valoarea indicatorilor numărului de spitale, cabinete 

medicale, farmacii, cabinete stomatologice, medici 

sau personal mediu sanitar raportat la 10.000 

locuitori este superior valorilor județene, regionale și 

naționale;  

- Scăderea numărului de copii care beneficiază de 

servicii sociale publice, în Câmpina;  

Sănătate și protecție socială 

- Dotarea deficitară a unor cabinete medicale; 

- Sistem sanitar insuficient finanțat;  

- Infrastructura sanitară deficitară/necesitatea 

extinderii și modernizării corpurilor Spitalului 

Municipal;  

- Creșterea numărului de familii ce primesc venitul 

minim garantat, în perioada 2012 – 2015; 

- Creșterea numărului de copii supuși unei forme de 

abuz în perioada 2010 – 2014; 

- Creșterea numărului de adulți protejați în cadrul 

serviciilor de tip rezidențial; 

Mediu 

- Ponderea ridicată a sectorului forestier din totalul 

teritoriului administrativ al municipiului (31,86%); 

- Calitatea factorilor de mediu bună, neîntâmpinându-

se probleme majore de poluare;  

- Existența operatorilor economici de exploatare a 

deșeurilor; 

- Suprafața ridicată a spațiilor verzi amenajate din 

municipiul Câmpina;  

- Existența barajului Paltinu, care asigură alimentarea 

cu apă potabilă și industrială, producția de energie 

electrică, precum și atenuarea undelor de viitură;  

- Reabilitarea sitului poluat istoric – Batal depozitare 

reziduuri petroliere strada Lacul Peștelui;    

Mediu 

- Grad ridicat de poluare în arealele unde este 

localizată industria prelucrătoare;  

- Existența unor zone cu risc de alunecări de teren; 

- Existența unor zone considerate critice din punct 

de vedere al degradării solului (ex: teritoriul SC 

Rafinăria STEAUA ROMÂNĂ SA);   

- Capacitatea financiară limitată a autorităților de a 

realiza proiecte în domeniu; 

- Insuficiența activităților educative privind mediul și 

comportamentul ecologic;  
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Capacitate administrativă 

- Personal calificat în administrația publică locală;  

- Gradul ridicat de experiență în domeniu proiectelor 

cu finanțare nerambursabilă; 

- Existența unui portofoliu semnificativ de proiecte cu 

finanțare nerambursabilă europeană şi națională, 

implementate şi în curs de implementare; 

- Ponderea ridicată a funcționarilor publici cu studii 

superioare; 

- Existența parteneriatelor şi acordurilor de colaborare 

cu unități administrativ-teritoriale din țară şi din 

străinătate; 

- Existența spațiilor/locațiilor în intravilan pentru 

dezvoltarea de noi proiecte;    

- Implicarea administrației locale în problematica 

dezvoltării durabile a orașului; 

Capacitate administrativă 

- Resurse umane insuficiente, în special persoane 

care activează în dezvoltarea și implementarea 

proiectelor; 

- Atractivitate scăzută a activității administrației 

publice pentru tinerii profesioniști; 

- Slaba salarizare a funcționarilor din sectorul public;  
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OPORTUNITĂȚI RISCURI 

Cadru general 

- Poziționare geografică avantajoasă;  

- Oportunități de finanțare diverse în raport cu 

specificul municipiului;  

Cadru general 

- Accentuarea problemelor economice ale județului și 

creșterea disparităților existente;  

Dezvoltare urbană 

- Posibilitatea finanțării proiectelor de infrastructură 

urbană din fonduri nerambursabile europene; 

- Existența unor terenuri neexploatate în prezent, 

oportune pentru dezvoltarea unor investiții; 

Dezvoltare urbană 

- Dezvoltarea imobiliară haotică poate avea un efect 

negativ asupra unei dezvoltări urbane coerente și 

armonioase; 

- Lipsa unui sistem de creditare acceptabil, corelat cu 

veniturile populației, pentru construcția de locuințe; 

Populație și forță de muncă 

- Existența programelor de specializare, reconversie 

şi formare profesională; 

- Dezvoltarea formelor de stimulare a angajărilor; 

- Cooperarea în domeniul educației şi a formării; 

- Existența cadrului legislativ ce creează facilități 

pentru unitățile economice care angajează 

persoane din grupurile vulnerabile în vederea 

integrării acestora în societate; 

Populație și forță de muncă 

- Diminuarea populației; 

- Oportunitățile reduse de angajare;  

- Scăderea numărului de locuri de muncă disponibile; 

- Accentuarea exodului forței de muncă spre piețele 

mai atractive; 

- Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieței muncii şi economiei locale; 
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Dezvoltare economică 

- Poziționare geografică ce permite dezvoltarea 

anumitor sectoare economice specializate; 

- Existența, la nivel județean, a structurilor de 

sprijinire a afacerilor; 

- Existența programelor naționale de sprijinire a 

IMM-urilor; 

- Programele europene de finanțare şi susținere a 

mediului economic; 

- Potențial pentru dezvoltarea infrastructurii de 

sprijin a mediului de afaceri, inclusiv activitatea de 

cercetare-dezvoltare; 

- Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local (ex: GAL 

Colinele Prahovei sau alte forme asociative);  

Dezvoltare economică 

- Continuarea exodului forței de muncă calificate; 

- Condiții neavantajoase de creditare pentru mediul de 

afaceri; 

- Capacitatea limitată a mediului de afaceri de a accesa, 

cofinanța proiecte din fonduri europene; 

- Dezinteresul actorilor socio-economici locali față de 

colaborarea pentru dezvoltarea orașului; 

- Mediul instituțional și legislativ incert;  

Turism 

- Posibilitatea accesării a diferite surse de finanțare 

nerambursabilă pentru dezvoltarea infrastructurii 

de susținere a turismului (structuri de cazare, 

promovarea şi semnalizarea obiectivelor turistice); 

- Stabilirea de parteneriate şi derularea de proiecte 

cu localitățile învecinate; 

- Participarea la târguri de turism naționale şi 

internaționale; 

- Posibilitatea diversificării ofertei turistice; 

- Diversificarea activităților culturale (film, muzică 

etc.); 

- Existența Centrului Național de promovare și 

informare turistică – Câmpina; 

- Dezvoltarea turismului prin investiții în 

infrastructura de tip turistic şi prin valorificarea mai 

bună a resurselor naturale şi culturale existente; 

Turism 

- Lipsa fondurilor pentru dezvoltarea unităților 

turistice private sau modernizarea celor existente; 

- Orientarea turiștilor români către destinațiile externe; 

- Capacitatea insuficientă de absorbție a fondurilor 

europene destinate dezvoltării turistice a autorităților 

publice şi a mediului de afaceri; 

- Promovarea de către agențiile de turism a 

destinațiilor turistice externe.  
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Infrastructură și echipare edilitară 

- Posibilitatea finanțării proiectelor de infrastructură 

rutieră din fonduri nerambursabile europene; 

- Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu 

societatea civilă pentru sprijinirea şi îmbunătățirea 

serviciilor publice; 

- Accesarea fondurilor nerambursabile destinate 

îmbunătățirii serviciilor publice; 

- Construirea șoselei ocolitoare a municipiului 

Câmpina (Bănești – Valea Doftanei);  

Infrastructură și echipare edilitară 

- Capacitate scăzută de adaptare la normele impuse de 

Uniunea Europeană cu privire la principalele servicii 

publice, în special din punctul de vedere al mediului; 

- Posibile dificultăți în asigurarea cofinanțării unor 

proiecte majore de reabilitare a infrastructurii şi 

rețelelor edilitare; 

- Accentuarea problemelor economice duce la 

scăderea nivelului de trai; 

- Deprecierea calității vieții populației poate duce la 

creșterea ratei infracționalității; 

Educație și cultură 

- Dezvoltarea activităților educative care să 

stimuleze înclinația spre cultură a populației tinere; 

- Mijloacele tehnice din ce în ce mai performante pot 

fi utilizate pentru îmbunătățirea procesului didactic 

şi auto-didactic; 

- Existența fondurilor europene direcționate spre 

îmbunătățirea calității actului educațional; 

- Existența fondurilor europene disponibile pentru 

reabilitarea clădirilor instituțiilor de învățământ şi 

dotarea corespunzătoare a acestora; 

- Programele școlare internaționale care permit 

școlilor locale să stabilească parteneriate cu 

instituții de învățământ din străinătate; 

- Existența cadrului legal pentru dezvoltarea 

învățământului dual (învățământ profesional 

complementar la cererea agenților economici); 

- Valorificarea valorilor culturale locale;  

Educație și cultură 

- Dezinteresul național pentru educație şi scăderea 

calitativă a învățământului românesc; 

- Subfinanțarea sistemului de învățământ românesc; 

- Lipsa condițiilor atractive pentru cadrele didactice 

tinere (salarizare, condițiile din școli, locuințe); 

- Oferta educațională insuficient adaptată nevoilor de 

calificare; 

- Creșterea ratei abandonului școlar, ca urmare a 

instabilității financiare şi materiale a mediului familial; 

- Frecventele schimbări legislative privind sistemul 

românesc de învățământ; 

- Scăderea gradului de atractivitate al sistemului de 

învățământ pentru profesorii tineri; 

- Bugete subdimensionate pentru activități de 

cercetare-dezvoltare-inovare;  

- Creșterea decalajului între noutățile tehnologice și 

nivelul de pregătire profesională din cauza adaptării 

lente a programelor școlare cu profil;  

- Lipsa de interes a cetățenilor pentru cultură;  

- Insuficiența fondurilor alocate pentru instituțiile 

culturale şi investițiile în acest domeniu; 
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Sănătate și protecție socială 

- Accesarea fondurilor europene destinate 

reabilitării, modernizării sau echipării infrastructurii 

serviciilor de sănătate; 

- Dezvoltarea mediului privat medico-sanitar 

(cabinete medicale de specialitate); 

- Implementarea unei campanii de educare a 

populației cu privire la domeniul sănătății; 

- Dezvoltarea serviciilor sociale integrate; 

Sănătate și protecție socială 

- Subfinanțarea sistemului medical românesc; 

- Scăderea calității serviciilor medicale; 

- Costul ridicat al serviciilor medicale; 

- Scăderea gradului de atractivitate a sistemului de 

sănătate pentru medicii tineri; 

- Politica de salarizare în domeniul sănătății slab 

motivantă; 

Mediu 

- Existența fondurilor europene direcționate către 

proiecte în domeniul salubrității, canalizării, apelor 

uzate şi protecției mediului în general; 

- Existența unor programe guvernamentale de 

finanțare a unor proiecte de mediu; 

- Existența programelor de finanțare în domeniul 

energiei regenerabile; 

- Cadrul legislativ complet în domeniul protecției 

mediului; 

- Implicarea populației în activitățile de educație 

ecologică; 

- Dezvoltarea de parteneriate în vederea protecției 

mediului; 

Mediu 

- Degradarea cadrului natural în eventualitatea unei 

dezvoltări urbanistice haotice şi necontrolate; 

- Lipsa deprinderii populației în privința colectării 

selective a deșeurilor; 

- Creșterea nivelului poluării aerului şi a solului prin 

intensificarea traficului rutier; 

- Reducerea suportabilității de plată a populației 

pentru serviciile de salubrizare, alimentare cu apă și 

canalizare; 

- Creșterea presiunii asupra mediului prin depozitarea 

necontrolată a deșeurilor; 

 



 

Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina, perioada 2015-2020  | 125 

Capacitate administrativă 

- Apartenența la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Valea Prahovei”; 

- Posibilitatea de creare de noi  

parteneriate/colaborară cu alte unități 

administrativ-teritoriale din țară și din străinătate;  

- Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru 

consolidarea capacității administrative; 

- Existența programelor de specializare a resurselor 

umane din administrația publică; 

- Implicarea activă a comunității în activitatea 

decizională;  

Capacitate administrativă 

- Migrarea forței de muncă specializate din 

administrația publică locală ca urmare a reformei 

administrației locale; 

- Scăderea productivității muncii salariaților datorită 

scăderii nivelului de motivare financiară; 

- Măsuri administrative și financiare care limitează 

activitatea administrației publice locale.  
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II. Strategia de dezvoltare a 
municipiului CÂMPINA 
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II.1. Viziunea de dezvoltare 2020 

 

Viziunea de dezvoltare reprezintă un concept 

strategic ce cuprinde aspectele spațiale și non-

spațiale, cantitative și calitative esențiale ce țin de 

evoluția viitoare a localității. Lipsa unei astfel de 

viziuni poate duce la o activitate administrativă 

haotică și la o gestionare ineficientă a resurselor 

proprii.  

 

Astfel, printr-un cadru coerent și o coordonare la 

nivel strategic, pot fi formulate obiective strategice, 

permițând o activitate administrativă coerentă și o 

gestionare eficientă a resurselor proprii. Viziunea de 

dezvoltare trebuie să fie concretă și cu obiective 

realizabile.  

 

Viziunea de dezvoltare a municipiului Câmpina se 

corelează cu obiectivele pe termen lung ale 

dezvoltării teritoriale regionale și naționale, ce 

vizează reducerea disparităților de dezvoltare socio-

economică prin creșterea competitivității pe plan 

economic, dezvoltarea la standarde europene a 

infrastructurii de bază, precum și valorificarea 

eficientă a capitalului uman. 

 

Formularea viziunii de dezvoltare este rezultatul unui 

proces participativ, care implică factorii de decizie, 

oamenii de afaceri, populația, pentru stabilirea unui 

consens în ceea ce privește viitorul comunității 

respective.  
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Municipiul Câmpina își va consolida poziția economică pe plan regional, devenind un 

centru economic atractiv pentru investitori, cu infrastructură specifică dezvoltată și 

locuri de muncă specializate. Câmpina va oferi locuitorilor săi condiții bune de trai 

prin dezvoltarea serviciilor publice și îmbunătățirea infrastructurii rutiere, punând 

un accent deosebit pe respectarea valorilor culturale locale și pe protejarea mediului 

natural.   

 

Viziunea de dezvoltare a municipiului Câmpina se 

bazează pe următoarele direcții generale: 

- Dezvoltarea economică a municipiului prin 

valorificarea superioară a resurselor locale; 

- Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor ca 

urmare a dezvoltării economice și a serviciilor 

publice; 

- Modernizarea infrastructurii și echipării edilitare;  

- Creșterea calității vieții prin îmbunătățirea 

calității factorilor de mediu; 

- Îmbunătățirea capacității administrative și a 

serviciilor sociale.  

 

Dezvoltarea economică a municipiului Câmpina se va 

baza pe valorificarea eficientă a resurselor economice 

locale şi va deveni un centru atractiv pentru 

investitori prin oferirea de facilități şi un climat 

favorabil dezvoltării mediului de afaceri. Prin 

atragerea de investiții se vor crea noi locuri de muncă, 

creându-se astfel premise pentru îmbunătățirea 

calității vieții locuitorilor. 

 

Municipiul Câmpina va oferi locuitorilor săi condiții 

bune de trai, oportunități reale de dezvoltare 

profesională şi posibilități variate de petrecere a 

timpului liber, devenind un loc atractiv pentru a trăi și 

a munci.  

 

Aspectele de ordin economic şi profesional vor fi 

armonizate cu posibilitățile de dezvoltare socială şi 

culturală. Serviciile publice se vor ridica la standarde 

moderne, de calitate, iar locuitorii vor avea acces 

neîngrădit la acestea.  

 

Un rol esențial în formularea viziunii îl are 

îmbunătățirea infrastructurii turistice, cu implicații 

directe în dezvoltarea socială și economică a 

municipiului. Promovarea pe plan turistic a 

municipiului se va axa pe valorificarea resurselor 

naturale existente, cât și a celor cultural – istorice. 

 

Dezvoltarea urbană a municipiului Câmpina se va 

realiza în deplină concordanță cu principiile 

dezvoltării durabile, reducând semnificativ implicațiile 

negative ale activităților antropice asupra mediului, 

contribuind prin măsurile luate la îmbunătățirea 

calității mediului.  
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II.2. Obiective 

 

Viziunea de dezvoltare a municipiului Câmpina ne 

oferă o imagine asupra a ceea ce se dorește a fi 

Câmpina în anul 2020, iar obiectivul general și 

obiectivele strategice arată ce trebuie făcut pentru a 

se îndeplini acest deziderat.  

 

Obiectivele de dezvoltare au fost trasate pornind de 

la potențialul și problemele identificate în cadrul 

consultărilor publice, precum și a chestionarelor 

aplicate actorilor publici relevanți de la nivelul 

municipiului.  

 

 

 

 

Pentru a se asigura coerența cu documentele de 

programare naționale și europene, s-au trasat o serie 

de obiective strategice, care vor putea fi atinse prin 

stabilirea unor direcții și planuri de acțiune sectoriale.  
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OBIECTIV GENERAL: 

Dezvoltarea economico-socială durabilă a municipiului Câmpina, care să contribuie la creșterea 

calității vieții locuitorilor și transformarea lui într-un centru economic competitiv 

OBIECTIVE STRATEGICE  OBIECTIVE SPECIFICE  

1. Modernizarea infrastructurii 

rutiere și tehnico-edilitare  

1.1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere  și creșterea accesibilității 

municipiului 

1.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare   

2. Dezvoltarea mediului 

economic local și crearea de 

noi locuri de muncă  

2.1. Atragerea investițiilor străine și impulsionarea investițiilor locale 

2.2. Valorificarea resurselor economice locale  

2.3. Sprijinirea parteneriatelor publice-private 

3. Dezvoltarea turismului și 

valorificarea patrimoniului 

cultural  

3.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice 

3.2. Valorificarea potențialului natural și cultural local  

3.3. Promovarea municipiului în scop turistic  

4. Îmbunătățirea calității 

sistemului educațional și 

cultural  

4.1. Modernizarea instituțiilor de învățământ și de cultură  

4.2. Sprijinirea și diversificarea activităților culturale locale  

4.3. Conservarea, protejarea și restaurarea patrimoniului cultural local  

5. Îmbunătățirea sistemului de 

sănătate și a serviciilor sociale  

5.1. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și asistență socială  

5.2. Creșterea calității serviciilor medicale și sociale  

6. Asigurarea calității mediului și 

a condițiilor optime de locuire  

6.1. Înfrumusețarea aspectului urban  

6.2. Îmbunătățirea condițiilor rezidențiale  

6.3. Îmbunătățirea condițiilor de mediu  

7. Dezvoltarea capacității 

administrative a primăriei 

municipiului Câmpina   

7.1. Creșterea eficienței serviciilor publice  

7.2. Implicarea societății civile și a mediului de afaceri în procesul decizional  

7.3. Modernizarea infrastructurii administrative  
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SECTOR OBIECTIVE SECTORIALE  

1. DEZVOLTARE URBANĂ 

1.1. Îmbunătățirea aspectului general al  municipiului 

1.2. Modernizarea spațiilor urbane 

1.3. Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber 

2. POPULAȚIE ȘI FORȚĂ DE 

MUNCĂ 

2.1. Valorificarea resurselor umane locale 

2.2. Reducerea șomajului 

3. DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

3.1. Atragerea și stimularea investițiilor 

3.2. Valorificare resurselor economice locale 

3.3. Sprijinirea parteneriatelor publice-private 

4. TURISM 

4.1. Modernizarea infrastructurii turistice 

4.2. Îmbunătățirea calității serviciilor turistice 

4.3. Valorificarea eficientă a resurselor turistice existente 

5. INFRASTRUCTURĂ ȘI 

ECHIPARE EDILITARĂ 

5.1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a rețelelor de utilități publice 

5.2. Modernizarea serviciilor publice și creșterea siguranței cetățenilor 

6. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 
6.1. Îmbunătățirea infrastructurii de educație și a calității învățământului  

6.2. Dezvoltarea infrastructurii și activităților culturale 

7. SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE 

SOCIALĂ 

7.1. Atragerea cadrelor medicale specializate și dezvoltarea infrastructurii medicale 

7.2. Dezvoltarea infrastructurii sociale 

7.3. Creșterea calității serviciilor sociale 

8. MEDIU 

8.1. Reducerea poluării urbane și utilizarea energiilor regenerabile 

8.2. Managementul adecvat al deșeurilor 

8.3. Diminuarea riscurilor naturale 

9. CAPACITATE 

ADMINISTRATIVĂ 

9.1. Modernizarea infrastructurii și a dotărilor administrației publice 

9.2. Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la nivelul Primăriei 

și instituțiilor descentralizate 

9.3. Dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor publice oferite 



 

132 | Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina, perioada 2015-2020 

II.2. Planuri sectoriale de măsuri și acțiuni 
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1. DEZVOLTAREA URBANĂ  
 

Plan de măsuri  

 

Măsura 1.1. Reabilitarea și amenajarea spațiilor publice 

Măsura 1.2. Modernizarea spațiilor rezidențiale 

Măsura 1.3. Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber  

 

 

M 1.1.  Reabilitarea și amenajarea spațiilor publice   

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

 

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Operațional Regional 

2014 – 2020, AP 3 – Sprijinirea 

tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon;   

Programul Național de Dezvoltare 

Locală;  AP 5 -  Îmbunătățirea 

mediului urban și conservarea, 

protecția și valorificarea durabilă 

a patrimoniului cultural;  

Fonduri guvernamentale;  

Buget local; 

 

Acțiuni/activități: 

- Promovarea și susținerea dezvoltării zonelor cu funcțiuni logistice;  

- Înființarea rețelelor wireless pentru accesul gratuit la Internet în parcuri; 

- Modernizarea centrului civic al municipiului  (clădiri publice și rezidențiale, 

spații publice);   

- Reabilitarea fațadelor și lucrări de eficiență energetică a clădirilor publice;  

- Reabilitarea și modernizarea clădirilor de interes public;  

- Reabilitarea Clădirii Clubului Copiilor; 

- Crearea de spații de parcare pentru instituțiile publice; 

- Construirea de piste pentru biciclete; 

- Înființarea de centre pentru închiriere biciclete;   

- Reabilitarea/modernizarea trotuarelor, aleilor pietonale, care sa faciliteze 

accesul inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale; 

- Construirea unei clădiri pentru piața agroalimentară – corp C2;  

- Construirea unui Cimitir Nou; 

- Extinderea cimitirului și modernizarea capelei Bobâlna;  

- Realizarea de spații de parcare care să deservească cimitirul;  

- Realizarea unor trasee pietonale; 

- Amenajarea de zone de tip "shared space" (spații partajate);  

 

Valoarea estimată a investiției: 

10 mil. euro 
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Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina 

Proprietari ai clădirilor de 

patrimoniu 

Ținte cheie: 

- Creșterea numărului de clădiri publice reabilitate;  

- Îmbunătățirea aspectului clădirilor aflate în patrimoniul public; 

- Creșterea numărului de spații de parcare moderne; 

- Creșterea lungimii totale de piste pentru biciclete;  

- 1 clădire pentru piața agroalimentară amenajată;  

- 1 capelă modernizată;  

- Creșterea lungimii totale de trotuare reabilitate/modernizate;  

- Creșterea lungimii traseelor pietonale amenajate;  

M 1.2.   Modernizarea spațiilor rezidențiale  

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020 

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Operațional Regional 2014-

2020; Axa Prioritară 3;  

Programul Național de Dezvoltare 

Locală; Subprogramul „Regenerarea 

urbană a municipiilor și orașelor”;  

Alte fonduri guvernamentale;  

Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Reabilitarea fațadelor clădirilor rezidențiale și lucrări de eficiență 

energetică; 

- Reabilitarea/consolidarea unor clădiri aflate în proprietatea 

administrației publice locale, din zonele cu populație defavorizată;  

- Reabilitarea/consolidarea locuințelor private ce aparțin persoanelor 

defavorizate; 

- Uniformizarea arhitecturii urbane;   

- Amenajarea de locuri de parcare pentru deservirea clădirilor rezidențiale 

colective; 

- Amenajarea trotuarelor, aleilor și spațiilor verzi din zonele rezidențiale;  

- Extinderea rețelelor de utilități în zonele rezidențiale noi (energie, apă 

potabilă, canalizare etc.); 

- Reabilitarea unor locuințe private ce aparțin persoanelor defavorizate 

(cu preponderență de etnie romă);  

Ținte cheie: 

- Creșterea numărului de blocuri de locuințe reabilitate;  

- Creșterea numărului de locuri de parcare amenajate în zonele 

rezidențiale;  

- Creșterea suprafeței/ lungimii de trotuare, alei din zonele rezidențiale 

amenajate/ reabilitate;  

- Creșterea suprafeței de spații verzi amenajate/ întreținute; 

Valoarea estimată a investiției: 

12 mil. euro 

 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Asociațiile de locatari; 

Mediul de afaceri; 
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M 1.3.   Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber  

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020 

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Național de 

Dezvoltare Locală; 

Subprogramul „Regenerarea 

urbană a municipiilor și 

orașelor”;  

Programe derulate de 

Compania Națională de 

Investiții – CNI SA;  

Alte fonduri guvernamentale;  

Buget local; 

 

Acțiuni/activități: 

- Modernizarea/extinderea parcurilor publice; 

- Modernizarea spațiilor verzi (scuaruri, grădini publice etc.); 

- Amenajarea parcului municipal ca parc tematic; 

- Reabilitarea Parcului Soldat;  

- Amenajarea aleilor pietonale și spațiilor verzi din Parcul Trandafirilor; 

- Modernizarea zonei de agrement Fântâna cu Cireși;  

- Amenajarea unui teren de sport multifuncțional;  

- Amenajarea spațiilor de joacă pentru copii; 

- Amenajarea unui „Skate Park”;  

- Înființarea rețelelor wireless pentru accesul gratuit la Internet în spații publice;  

- Reabilitarea/Amenajarea bazei sportive a Colegiului Tehnic Constantin Istrati;  

- Realizarea unei săli pentru expoziții de pictură în municipiul Câmpina;  

- Organizarea de tabere de creație; 

- Promovarea artiștilor câmpineni și recunoașterea lor prin diverse activități;  

- Modernizarea clădirii Cinematografului local și dotarea modernă a acestuia;  

- Realizarea unei săli de sport polivalentă a municipiului;  
Valoarea estimată a 

investiției: 

15 mil. euro 

 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Mediul de afaceri; 

Ținte cheie: 

- Dezvoltarea posibilităților de petrecere a timpului liber; 

- Creşterea numărului de spații moderne pentru petrecerea timpului liber; 

- Creșterea numărului de evenimente/ activități organizate la nivel local pentru 

diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber;  

- Minim 2 baze sportive reabilitate/ construite;  

- Creşterea suprafeței de spații verzi amenajate;  
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2. POPULAȚIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ  
 

Plan de măsuri  

 

Măsura 2.1. Valorificarea resurselor umane locale și reducerea șomajului  

 

M 2.1.   Valorificarea resurselor umane locale și reducerea șomajului  

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

POCU 2014 – 2020; AP 1 -  Inițiativa 

locuri de muncă pentru tineri; AP 2 -  
Îmbunătățirea situației tinerilor din 

categoria NEETs; AP 3 -  Locuri de 

muncă pentru toți;  

Fonduri guvernamentale; 

Bugetul Local;  

Acțiuni/activități: 

- Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată, prin dezvoltarea unor 

servicii de formare și informare pentru persoanele vulnerabile (expuse 

riscului de excluziune de pe piața muncii), inclusiv din localitățile învecinate;  

- Încurajarea structurilor asociative ale mediului de afaceri;  

- Oferirea de facilități fiscale pentru agenții economici locali care realizează 

investiții în vederea creării de noi locuri de muncă;  

- Realizarea unui program de atragere a tinerilor și menținere a forței de 

muncă pe plan local;   

- Înființarea unui Centru Regional de formare profesională continuă a 

personalului angajat în întreprinderile sociale sau în structuri care 

promovează economia bazată pe cunoaștere;  

- Dezvoltarea învățământului dual (învățământ profesional complementar la 

cererea agenților economici);  

- Realizarea unor campanii în rândul grupurilor defavorizate (inclusiv 

comunitățile de romi) pentru a-i determina să intre pe piața muncii; 

- Furnizarea de servicii de informare cu privire la piața muncii, consiliere și 

orientare profesională; îndrumare și sprijin în găsirea unui loc de muncă; 

- Identificarea de agenți economici potențiali angajatori ai tinerilor 

absolvenți; 

- Crearea unei baze de date cu persoanele aflate în căutarea unui loc de 

muncă (în special pentru persoanele de etnie romă); 

- Identificarea și implementarea de programe de formare profesională în 

vederea asigurării mobilității și reintegrării romilor pe piața muncii; 

- Organizarea unor programe/ ateliere de creație, în care persoanele 

defavorizate să deprindă noi aptitudini;  

 

Valoarea estimată a investiției: 

1,2 mil. euro 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina 
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3. DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

 

Plan de măsuri  

 

Măsura 3.1. Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor locale 

Măsura 3.2. Program de susținere a economiei, produselor și producătorilor locali 

Măsura 3.3. Atragerea investitorilor în municipiul Câmpina 

Măsura 3.4. Îmbunătățirea colaborării dintre mediul de afaceri şi autoritățile publice locale  

 

Ținte cheie: 

- Creșterea numărului de persoane angajate cu minim 10%; 

- 1 Centru de formare profesională realizat;  

- Minim 2 campanii de informare/ conștientizare în rândul comunităților 

defavorizate cu privire la inserția pe piața muncii;  

M 3.1.   Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor locale 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

POR 2014 – 2020; AP 2 -  Îmbunătățirea 

competitivității IMM-urilor;  

Fonduri guvernamentale;   
Buget local;   

Acțiuni/activități: 

- Organizarea de campanii de informare a oamenilor de 

afaceri pentru accesare de fonduri europene și alte surse 

de finanțare. 

- Servicii de informare a mediului antreprenorial local privind 

posibilitățile de dezvoltare şi finanțare a investițiilor;  

- Dezvoltarea potențialului antreprenorial de pe plan local  

prin crearea unei școli de antreprenoriat;  

- Pachet de taxe și impozite locale pentru start-up - uri;  

- Inventarierea spațiilor publice în vederea oportunităților de 

noi afaceri; 

 

Valoarea estimată a investiției: 

1,8 mil. euro 

 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; Consiliul Județean Prahova; 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Prahova;  

Mediul de afaceri. 

 

Ținte cheie: 

- Reducerea numărului de șomeri cu minim 15%; 

- Creșterea densității IMM cu cel puțin 15%;  

- Creşterea numărului de investiții realizate prin accesarea 

fondurilor europene de către mediul de afaceri; 
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M 3.2.   Program de susținere a economiei, produselor și producătorilor locali 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Național de Dezvoltare 

Locală; Subprogramul „Regenerarea 

urbană a municipiilor și orașelor”;  

Fonduri guvernamentale;  

Buget local;  

Acțiuni/activități: 

- Inventarierea potențialului de producție autohtonă în concordanță cu 

cererea;  

- Crearea unui sistem de colectare şi distribuție a produselor primare 

autohtone;  

- Întâlniri periodice cu scopul identificării problemelor și necesităților 

specifice producătorilor locali;  

- Organizarea de târguri locale;  

- Dezvoltarea unui brand al produselor locale;  

- Sprijinirea înființării de noi asociații ale producătorilor locali;  

- Dezvoltarea activităților economice complementare în scopul valorificării 

integrate a produselor prin turism (păstrăvării, stâne ecologice, produse 

din fructe de pădure, meșteșuguri tradiționale + suveniruri – centre de 

creație cu expoziție de vânzare); 

- Dezvoltarea parteneriatelor între producătorii locali şi întreprinderile de 

turism cu funcțiuni de cazare şi alimentație publică (min. 50% din 

alimentația turiștilor din produse locale). 

Valoarea estimată a investiției: 

8 mil. euro 

 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Consiliul Județean Prahova; 

Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură Prahova;  

Asociațiile de producători;  

Mediul de afaceri. 

Ținte cheie: 

- Reducerea numărului de șomeri cu minim 15%; 

- Crearea a minim 2 unități de producție certificate realizate la nivel local;  
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M 3.3.   Atragerea investitorilor în municipiul Câmpina 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

POR 2014 – 2020; AP 2 – 
Îmbunătățirea competitivității IMM-
urilor; 
Fonduri guvernamentale;  

Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Evaluarea oportunităților oferite de municipiul Câmpina pentru investitori; 

- Identificarea și promovarea resurselor și oportunităților de afaceri locale;  

- Inventarierea terenurilor și spațiilor disponibile și pretabile pentru 

investiții; 

- Achiziționarea terenurilor și spațiilor pentru patrimoniul public;  

- Stabilirea unui set de facilități/avantaje pentru investitori, în condițiile 

legislației în vigoare; 

- Studiu privind necesitățile de accesibilitate rutieră/feroviară pentru 

atragerea de investitori;  

- Elaborarea unui plan strategic de atragere a investițiilor; 

- Promovarea oportunităților de investiții;  

- Înființarea parcului industrial Câmpina (zona Paltinu);   

 

Valoarea estimată a investiției: 

15 mil. euro 

 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Consiliul Județean Prahova; 

Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură Prahova; 

Ținte cheie: 

- 1 Strategie de atragere a investitorilor în municipiul Câmpina realizată; 

- Creșterea cu 10% a numărului societăților cu participare străină la capital; 

- Creșterea cu 15% a investițiilor brute în economia locală;  

- 1 Parc Industrial realizat;  

M 3.4.   Îmbunătățirea colaborării dintre mediul de afaceri şi autoritățile publice locale  

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

POR 2014 - 2020;  

Fonduri guvernamentale;  

Buget local;  

 

Acțiuni/activități: 

- Consultarea periodică a mediului de afaceri local; 

- Centru de resurse informaționale şi comunicare pentru mediul de afaceri 

local; 

- Organizarea de evenimente periodice dedicate mediului de afaceri local 

(„Gala mediului de afaceri din Municipiul Câmpina”);  

- Realizarea unui plan de corelare a cererii cu oferta pe piața locală a muncii;  

- Facilitarea parteneriatelor de tip public-privat. 

Valoarea estimată a investiției: 

0,8 mil. euro 
Ținte cheie: 

- Minim 2 consultări publice ale mediului de afaceri local anuale; 

- 1 centru de resurse informaționale și comunicare pentru mediul de afaceri;  

- Creșterea numărului de salariați cu 5%;   

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina;  

Mediul de afaceri local; 
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4. TURISM 
 

Plan de măsuri  

 

Măsura 4.1. Modernizarea infrastructurii de acces la obiectivele turistice 

Măsura 4.2. Modernizarea infrastructurii și a serviciilor turistice 

Măsura 4.3. Dezvoltarea și diversificarea ofertei turistice a municipiului Câmpina  

 

 

 

 

 

 

 

 

M 4.1.    Modernizarea infrastructurii de acces la obiectivele turistice 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 

7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 

durabilă a turismului;   

Programul Național de Dezvoltare Locală; Subprogramul 

„Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”; 

Buget local;  

Acțiuni/activități: 

- Crearea de spații de parcare în vecinătatea 

obiectivelor turistice; 

- Reabilitarea şi modernizarea căilor de acces spre 

obiectivele turistice; 

- Amenajarea de căi de acces pentru persoane cu 

dizabilități locomotorii. 

Ținte cheie: 

- Minim 50 de locuri de parcare amenajate;  

- Îmbunătățirea accesibilității obiectivelor turistice 

din municipiul Câmpina.  

 

Valoarea estimată a investiției: 

1,6 mil. euro 

 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Mediul de afaceri local.  
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M 4.2.    Modernizarea infrastructurii și a serviciilor turistice 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Operațional Regional 2014 

– 2020, Axa prioritară 7 – 

Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului;   

Fonduri guvernamentale;  

Buget local; Fonduri private; 

 

Acțiuni/activități: 

- Dezvoltarea resurselor umane care activează în sectorul turistic; 

- Modernizarea infrastructurii turistice locale;  

- Reabilitare, modernizarea și revitalizarea Satului de vacanță; 

- Reabilitare și extindere baza turistică de agrement Muscel;  

- Reabilitarea monumentului istoric arhitectural - capela Hernea;  

- Sesiuni de informare şi promovare a exemplelor de bună practică pentru 

antreprenorii şi managerii unităților turistice locale; 

Ținte cheie: 

- Creșterea cu 15% a numărului de turiști ai municipiului Câmpina; 

- Creșterea atractivității turistice a municipiului Câmpina;  

- Creșterea numărului obiectivelor culturale reabilitate/ modernizate;  

- Îmbunătățirea specializării resurselor umane implicate în activitățile de 

turism;  

- Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber;   

Valoarea estimată a investiției: 

8 mil. euro 

 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Consiliul Județean Prahova; 

Mediul de afaceri local.  

M 4.3.    Dezvoltarea și diversificarea ofertei turistice a municipiului Câmpina  

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

POR 2014 – 2020; Axa prioritară 7 – 

Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului; Fonduri 

guvernamentale;  

Buget local;  

 

Acțiuni/activități: 

- Organizarea de evenimente locale pentru atragerea turiștilor; 

- Diversificarea ofertei și extinderea cererii prin crearea unor produse 

personalizate pentru segmente specifice de consumatori; 

- Construirea unui parc de distracții/spațiu de agrement  complex; 

- Amenajarea de parcuri de tip „Aventura”;  

- Amenajarea de noi trasee turistice montane pentru biciclete;  

- Realizarea unei rețele integrate de drumeții și sporturi în natură; 

- Realizarea de panouri de orientare, hărți turistice, hărți cu trasee 

tematice etc.; 

- Dezvoltarea unui program complex de evenimente culturale 

desfășurate la nivel local;  

- Înscrierea municipiului Câmpina în categoria destinațiilor turistice de 

Valoarea estimată a investiției: 

3,5 mil. euro 
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Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură Prahova;  

Mediul de afaceri local; 

interes național, prin dezvoltarea și susținerea turismului cultural, de 

tratament, de agrement și implicarea activă a comunității locale;  

- Valorificarea potențialului turistic și cultural din Câmpina prin crearea 

brandului municipiului Câmpina;  

- Elaborarea unui plan de marketing și acțiuni pentru promovarea 

obiectivelor turistice ale municipiului;  

- Realizarea unui ghid turistic al obiectivelor, traseelor și formelor de 

turism ce pot fi practicate în Câmpina și împrejurimi;  

- Identificarea și promovarea facilităților/serviciilor existente pentru 

dezvoltarea turismului de evenimente;  

Ținte cheie: 

- 1 parc de distracții/spațiu de agrement amenajat; 

- 1 ghid turistic realizat; 

- Minim 2 evenimente turistice/culturale organizate anual;  
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5. INFRASTRUCTURĂ ȘI ECHIPARE EDILITARĂ 

 

Plan de măsuri  

 

Măsura 5.1. Îmbunătățirea gradului de accesibilitate în cadrul municipiului Câmpina 

Măsura 5.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 

Măsura 5.3. îmbunătățirea serviciilor de siguranță și ordine publică  

 

M 5.1.     Îmbunătățirea gradului de accesibilitate în cadrul municipiului Câmpina 

Perioadă de 

implementare:  

2016 – 2020  

 

 

 

Surse de finanțare 

posibile:  

POR 2014 – 2020;  

PNDL; Subprogramul 

„Regenerarea urbană a 

municipiilor și orașelor”;  

 Alte fonduri 

guvernamentale;  

Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Elaborarea unui Plan de mobilitate urbană durabilă;  

- Realizarea unui studiu cu privire la necesitățile de accesibilitate rutieră (pentru 

stabilirea drumurilor cu sens unic și alte aspecte necesare fluidizării traficului) și 

feroviară de la nivel local;  

- Reabilitare/modernizare artere principale; 

- Asigurarea mentenanței străzilor secundare;   

- Reabilitarea străzilor și aleilor orășenești (Str. Arinului,  Bd. Carol,  Str. Calea 

Doftanei,  Str. Parcului,  Str. Voila,  Str. Rândunicii,  Str. Buciumului,  Str. Dealului,  

Str. Orizontului, Str. Muncii, Str. Siretului și altele); 

- Reabilitarea străzii Plevnei în urma alunecărilor de teren;   

- Construcția unui sens giratoriu  la intersecția Bd. Carol I cu Str. M. Kogălniceanu și la 

intersecția străzilor Sondei, Schelelor, Carol I;  

- Lucrări de întreținere a drumurilor locale;  

- Reabilitarea și consolidarea Șoselei Paltinu;  

- Îmbunătățirea sistemului de indicatoare rutiere; 

- Modernizarea sistemului de semaforizare;  

- Modernizarea sistemului de management al traficului/ Implementarea de sisteme 

inteligente de management al traficului (ITS); 

- Modernizarea spațiilor de parcare existente/ Crearea de noi spații de parcare (ex: 

construire parcare subterană în zona Pieței);  

- Reamenajarea și dotarea cu bariere electrice a parcării Policlinicii municipale;  

- Convertirea căilor ferate dezafectate în drumuri noi;  

- Reabilitarea/modernizarea stațiilor de autobuz;  

- Implementarea unui sistem de tarifare integrată transport local-transport județean;  

- Implementarea unui sistem de informare a călătorilor; 

- Dezvoltarea unui terminal de transport public urban/județean;  

 

 

Valoarea estimată a 

investiției: 

60 mil. euro 

 

 

 

 

 



 

144 | Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina, perioada 2015-2020 

 

 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Consiliul Județean Prahova; 

Poliția municipiului 

Câmpina; 

CNADR; 

 

- Derularea de campanii de conștientizare a utilizării transportului public; 

- Amenajarea unei parcări colective de tip "park & ride"; 

- Reglementări privind reducerea vitezei de circulație în zonele vulnerabile; 

- Derularea unei campanii de educație rutieră adresate tinerilor;  

- Derularea de campanii de informare /comunicare adresate participanților la trafic 

(șoferi, pietoni, bicicliști, utilizatori de mopede);  

Ținte cheie: 

- 1 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă realizat;  

- Minim 10 km de străzi orășenești modernizate; 

- Minim 10 km de trotuare modernizate;  

- 100 locuri de parcare modernizate; 

- Minim 100 locuri de parcare nou create.  

M 5.2.     Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Național de Dezvoltare 

Locală; Subprogramul 

„Regenerarea urbană a municipiilor 

și orașelor;  

Buget local; 

 

Acțiuni/activități: 

- Elaborarea unui plan multianual de investiții și reabilitarea rețelelor de 

utilități publice;  

- Reglementări privind programul de realizare  a serviciilor de utilități publice; 

- Dezvoltarea infrastructurii de utilități publice locale în comunitățile cu 

populație preponderent romă;   

- Lucrări de reabilitare a conductei de aducțiune, conductă transport și rețele 

de distribuție apă potabilă; 

- Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată;  

- Modernizarea şi extinderea rețelei de canalizare a apelor pluviale – 

extinderea rețelei de canalizare pluvială pe Strada Republicii;  

- Retehnologizarea şi reabilitarea instalațiilor de producere a apei potabile; 

- Studiu privind identificarea de noi surse de apă potabilă;  

- Modernizarea şi extinderea capacității stației de epurare a apelor uzate;  

- Branșament electric pentru stația de epurare a orașului;  

- Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizări pluviale; 

- Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public (zonele Muscel și 

Voila); 

- Introducerea iluminatului public stradal în rețele subterane;  

- Introducerea aducțiunii de gaz pentru susținerea dezvoltării economice a 

zonei turistice;  

- Extinderea rețelei de gaz pe Strada Erupției;  

 

Valoarea estimată a investiției: 

20 mil. euro 

 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Consiliul Județean Prahova; 

Furnizorii de utilități publice. 
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Ținte cheie: 

- Minim 30 km de rețea de distribuție a apei potabile reabilitată; 

- Grad de acoperire cu rețea de canalizare de 100%; 

- Atingerea unui grad ridicat de epurare a apelor uzate;  

M 5.3.     Îmbunătățirea serviciilor de siguranță și ordine publică 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

Fonduri guvernamentale;  

Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Dotarea cu sisteme de supraveghere video a locurilor publice cu 

infracționalitate ridicată (14 străzi); 

- Îmbunătățirea dotării serviciului public de poliție cu echipamente şi 

infrastructură specifică; 

- Mărirea numărului de patrule și a numărului de polițiști în zonele cu 

infracționalitate ridicată;  

- Organizarea de campanii de informare cu privire la siguranța cetățeanului. 

Ținte cheie: 

- Menținerea ordinii și liniștii publice pe raza Municipiului Câmpina;  

- Asigurarea supravegherii video a locurilor publice cu infracționalitate 

ridicată; 

- Reducerea ratei infracționalității cu minim 10%; 

- Creșterea gradului de informare a populației privind siguranța publică.  

Valoarea estimată a investiției: 

0,8 mil. euro 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Consiliul Județean Prahova; 

Poliția municipiului Câmpina;  
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6. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

 

Plan de măsuri  

 

Măsura 6.1. Îmbunătățirea infrastructurii de educație și a calității învățământului în municipiul Câmpina 

Măsura 6.2. Dezvoltarea infrastructurii și activităților culturale 

 

M 6.1.      Îmbunătățirea infrastructurii de educație și a calității învățământului în municipiul Câmpina 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

POR 2014 – 2020; Axa 

prioritară 10 – Dezvoltarea 

infrastructurii educaționale;  

POCU 2014 – 2020; AP 6 – 

Educație și competențe;  

PNDL; Subprogramul 

„Regenerarea urbană a 

municipiilor și orașelor”  

Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Reabilitarea, modernizarea și/sau extinderea clădirilor unităților de învățământ 

din municipiul Câmpina; 

- Reabilitarea Liceului Tehnologic Energetic;  

- Realizare de lucrări de reparații capitale Cămin Energetic; 

- Reabilitarea, extinderea și consolidarea Școlii Gimnaziale „B. P. Hașdeu”; 

- Reabilitarea, extinderea și modernizarea Colegiului Tehnic „Constantin Istrati”;  

- Construirea unei grădinițe în zona Erupției, Str. Parcului;  

- Amenajarea terenului de sport al Grădiniței nr. 5;  

- Amenajarea curților interioare ale unităților de învățământ; 

- Construirea/ modernizarea terenurilor, sălilor de sport școlare; 

- Construcția/ modernizarea sălii de sport a Școlii Gimnaziale „Ion Câmpineanu”;  

- Înființarea unei școli de vară pentru elevi, inclusiv a unei școli pentru părinți;  

- Programe de training pentru elevi (management, leadership, prim ajutor etc.); 

- Program de monitorizare și reducere a violenței în școli;  

- Crearea/ Modernizarea infrastructurii școlare adiacente (facilități de cazare, 

cantine, biblioteci, ateliere, săli de sport etc.); 

- Organizarea de campanii în comunitățile de romi cu scopul stimulării părinților să 

își înscrie copiii în procesul de învățământ; 

- Realizarea unor programe estivale de educație preșcolară pe timpul vacanțelor cu 

grupuri omogene de elevi; 

- Realizarea unor programe de consiliere a părinților din grupurile de etnie romă 

pentru creșterea interesului acestora pentru procesul educativ;  

- Susținerea asociațiilor locale care desfășoară activități la nivelul copiilor proveniți 

din grupuri defavorizate și care întâmpină probleme în procesul educativ; 

- Purtarea de discuții cu cadrele didactice în vedere acordării unei atenții mai mari  

copiilor din grupurile defavorizate care întâmpină dificultăți în procesul de 

învățare; 

 

Valoarea estimată a 

investiției: 

12 mil. euro 
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- Sprijinirea unităților școlare pentru realizarea rețelei de mediatori școlari în 

municipiul Câmpina; 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Unități educaționale locale; 

Ministerul Educației și 

Cercetării Științifice; 

Ținte cheie: 

- Creșterea numărului de unități școlare construite/reabilitate / modernizate;  

- Creșterea  spațiilor destinate activităților sportive reabilitate/ modernizate;  

- Reducerea numărului de abandonuri școlare;  

- Creșterea procentului participării copiilor romi la educația preșcolară;  

- Îmbunătățirea randamentului școlar al copiilor romi;  

- Realizarea rețelei de mediatori școlari în municipiul Câmpina;  

M 6.2.      Dezvoltarea infrastructurii și activităților culturale 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

POR 2014 – 2020; Axa prioritară 5: 

Îmbunătățirea mediului urban și 

conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural;  

Administrația Fondului Cultural 

Național;  

Programul Europa Creativă 2014 – 

2020;  

PNDL; Subprogramul 

„Regenerarea urbană a 

municipiilor și orașelor”  

Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei Tineretului; 

- Amenajarea unui muzeu al localității pentru conservarea și punerea în valoare 

a patrimoniului cultural local (Muzeul Câmpinei);  

- Înființarea Centrului Cultural pentru Tineret;  

- Înființarea unei galerii de artă contemporană; 

- Realizarea unui monument reprezentativ a municipiului Câmpina; 

- Modernizarea sălii de spectacol a Casei de Cultură „Geo Bogza” (dotare cu 

sistem de sonorizare performant; dotare specifică a scenei; decoruri pentru 

Teatru adulți/păpuși etc.);  

- Restaurarea, dotarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al 

obiectivului de patrimoniu Muzeul memorial B. P. Hașdeu;  

- Valorificarea sitului arheologic „Vama Prahovei” (vama Câmpina);  

- Realizarea și dotarea unui Centru de Expoziții;  

- Amenajarea spațiilor destinate evenimentelor/ activităților culturale (săli de 

seminarii, conferințe etc.); 

- Dezvoltarea unei serii de evenimente particularizate pentru atragerea 

turiștilor (ex. festivaluri);  

- Organizarea evenimentelor cu tematică istorică și culturală (expoziții, 

conferințe, seminarii etc.); 
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Valoarea estimată a investiției: 

12 mil. euro 

- Organizarea unei tabere de sculptură anuală sau bianuală, cu expunerea 

lucrărilor în spațiul public; 

- Crearea de parteneriate între Unitățile școlare și ONG-uri pentru atragerea și 

implicarea tinerilor în activități extra-școlare; 

- Organizarea de evenimente de conștientizare și promovare a valorilor 

culturale locale și a identității locale;  

- Organizarea unor spectacole de muzică și dans romani tradiționale; 

- Organizarea de activități pentru promovarea îndeletnicirii romilor; 

- Constituirea unor forme asociative ale persoanelor de etnie romă pentru 

valorificarea anumitor produse;  

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; Unități 

de învățământ; Asociații culturale 

locale; Voluntari;  

Ținte cheie: 

- Creșterea numărului de instituții culturale modernizate/reabilitate/înființate;  

- 1 Centru Cultural amenajat;   

- Creșterea numărului de evenimente/ activități culturale organizate în 

municipiul Câmpina;  

- Valorificarea potențialului cultural specific local; 
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7. SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

Plan de măsuri  

 

Măsura 7.1. Atragerea cadrelor medicale specializate și dezvoltarea infrastructurii medicale  

Măsura 7.2. Dezvoltarea infrastructurii sociale 

Măsura 7.3. Creșterea calității serviciilor sociale  

 

 

 

M 7.1.       Atragerea cadrelor medicale specializate și dezvoltarea infrastructurii medicale 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

POR 2014 – 2020; Axa prioritară 8 – 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și 

sociale;  

 

PNDL; Subprogramul „Regenerarea urbană a 

municipiilor și orașelor”; 

 

Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Crearea de facilități pentru cadrele medicale specializate; 

- Dotarea unităților sanitare cu echipamente specifice moderne; 

- Modernizarea dotărilor/infrastructurii/echipamentelor pentru 

situații de urgență; 

- Modernizarea și dotarea unităților medicale școlare; 

- Extinderea, reabilitarea și dotarea corespunzătoare a Spitalului 

Municipal;  

- Identificarea persoanelor de etnie romă care nu sunt înscrise pe 

listele medicilor de familie și susținerea acestora pentru a se înscrie; 

- Organizarea de caravane în comunitățile rome pentru informare și 

educare asupra bolilor transmisibile, sănătății reproducerii, 

planificării familiale, metodelor contraceptive, importanței vaccinării 

și regulilor de igienă, importanței unui mod de viață sănătos; 

- Efectuarea unor campanii și caravane de vaccinare a copiilor romi; 

- Realizarea unor programe de educație sanitară în școli, în special 

pentru copiii care provin din familii defavorizate, dar și pentru 

familiile acestora. 

Valoarea estimată a investiției: 

10 mil. euro 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Unitățile medicale locale; 

Direcția de Sănătate Publică Prahova; 

Ministerul Sănătății; 

Asociații și fundații; 

Mediul de afaceri local. 

Ținte cheie: 

- Creșterea numărului de unități medicale reabilitate/ modernizate și 

dotate cu echipamente specifice moderne; 

- Creșterea numărului de cadre sanitare specializate; 

- Reducerea incidenței bolilor frecvente;  
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M 7.2.       Dezvoltarea infrastructurii sociale 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Operațional Regional 2014 – 2020; 

Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii 

de sănătate și sociale;  

POCU 2014 – 2020; AP 4 – Incluziunea socială 

și combaterea sărăciei;  

Fonduri guvernamentale;  

Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Înființarea unui centru de voluntariat;  

- Identificarea unor terenuri pentru construirea de locuințe sociale, 

care să fie atribuite fără discriminare;  

- Construcția/reabilitarea/modernizarea locuințelor sociale şi 

protejate; 

- Dezvoltarea centrelor moderne de tip rezidențial și /sau 

nerezidențial pentru persoanele aflate în dificultate;  

- Înființarea unui cămin-spital pentru persoanele vârstnice;  

- Dotarea cu echipamente specifice a infrastructurii de servicii 

sociale; 

- Crearea unui Cluster management micro-regional de întreprinderi 

sociale;  

- Înființarea unei școli de incluziune durabilă în municipiul Câmpina;  Valoarea estimată a investiției: 

5 mil. euro 

Ținte cheie: 

- Dezvoltarea/modernizarea a minim 2 centre/unități sociale; 

- Creșterea numărului de locuințe sociale modernizate;  

- Creșterea numărului de voluntari în domeniul social;  

- 1 Cluster management micro-regional de întreprinderi sociale 

realizat;  

- 1 școală de incluziune durabilă realizată;  

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

DGASPC; 

ONG-uri cu profil social;  
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M 7.3.        Creșterea calității serviciilor sociale 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Operațional Capital 

Uman 2014 – 2020; AP 4 – 

Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei;  

Fonduri guvernamentale;  

Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Sprijinirea activităților ONG-urilor din domeniul social;  

- Programe de integrare pentru persoanele de etnie rromă; 

- Campanii de promovare a incluziunii sociale;  

- Campanii de conștientizare asupra violenței domestice;  

- Campanii de promovare și informare privind valorile familiale;  

- Acțiuni de prevenire a abandonului școlar și a comportamentului violent în școli;  

- Activități de dezvoltare comunitară integrată – activități de informare, 

consiliere, mediere, pregătire etc. 

- Dezvoltarea de servicii suport pentru familii în dificultate (servicii îngrijire, 

locuințe protejate); 

- Dezvoltarea serviciilor de prevenire a abandonului copilului de către familie, 

asigurarea creșterii și dezvoltării acestuia în comunitate;  

- Realizarea unor programe educative de prevenire a abuzurilor asupra copilului 

și violența în familie;  

- Programe de pregătire/ specializare pentru personalul din sistemul de furnizare 

a serviciilor sociale; 

- Dezvoltarea unui centru de training (instruire, practică) pentru persoane active 

fără loc de muncă/studenți pentru formare şi recalificare în industria ospitalității 

– parteneriate pentru practică cu întreprinderile turistice existente; 

- Efectuarea unor campanii locale de prevenire și combatere a discriminării; 

- Crearea unei baze de date cu toți cetățenii români aparținând minorității rome;  

- Identificarea persoanelor/ familiilor de etnie romă fără acte de identitate și 

sprijinirea acestora în obținerea acestor documente; 

- Identificarea și inventarierea familiilor care nu au acte de proprietate, sprijinirea 

acestora pentru obținerea actelor respective și pentru cadastru;  

 

Valoarea estimată a 

investiției: 

3,5 mil. euro 

 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Asociații și fundații sociale; 

DGASPC; Poliția locală;  

Inspectoratul Județean Școlar; 

AJOFM; Unități sanitare;  

Mediul de afaceri local.  

Ținte cheie: 

- Creșterea numărului de voluntari în domeniul social;  

- Campanii de reducere a fenomenelor sociale negative;  

- Creșterea gradului de pregătire a personalului ce furnizează servicii sociale; 

- Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă locale.  
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8. MEDIU 
 

Plan de măsuri  

 

Măsura 8.1. Reducerea gradului de poluare urbană  

Măsura 8.2. Utilizarea energiilor alternative și îmbunătățirea eficienței energetice și termice 

Măsura 8.3. Îmbunătățirea managementului deșeurilor 

Măsura 8.4. Diminuarea riscurilor naturale 

 

M 8.1.        Reducerea gradului de poluare urbană 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Operațional Infrastructură 

Mare 2014 – 2020;  

POR 2014 – 2020; AP 3;  

Fonduri guvernamentale;  

Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Promovarea practicilor de protecție a mediului în rândul 

întreprinzătorilor locali;  

- Educarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la protecția mediului 

înconjurător și a biodiversității;  

- Acțiuni de voluntariat în vederea curățării zonelor verzi;  

- Cartarea habitatelor naturale și inventarierea speciilor de interes 

comunitar în vederea determinării măsurilor pentru îmbunătățirea / 

menținerea stării de conservare a speciilor și habitatelor de 

importanță comunitară; 

- Campanii de informare privind protecția mediului adresate turiștilor și 

locuitorilor orașului; 

- Studiu de oportunitate privind introducerea unui sistem ecologic de 

transport în comun;  

- Achiziționarea de autobuze ecologice de transport local;  

- Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor hibrid 

sau electrice (stații de încărcare şi/sau schimb baterii pentru vehicule 

electrice); 

- Derularea de campanii pentru conștientizarea conceptului "car 

pooling" (partajare a autoturismelor); 

- Realizarea de perdele verzi de-a lungul arterelor intens circulate care 

să minimizeze impactul negativ al transportului; 

Valoarea estimată a investiției: 

3 mil. euro 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Consiliul Județean Prahova; 

Agenția pentru Protecția Mediului 

Prahova; 

Unități de învățământ; 

Mediul de afaceri local.  
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Ținte cheie: 

- Creșterea suprafețelor verzi ecologizate;  

- Minim 4 acțiuni de ecologizare realizate; 

- Minim 2 campanii de informare realizate;  

M 8.2.        Utilizarea energiilor alternative și îmbunătățirea eficienței energetice și termice 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa 

prioritară 5 – Protejarea și conservarea biodiversității, 

decontaminarea siturilor poluate istoric și monitorizarea 

calității aerului;  

Fonduri guvernamentale; Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Realizarea Parcului Energetic/ Fotovoltaic pe raza 

municipiului Câmpina; 

- Gestionarea adecvată a deșeurilor urbane; 

- Achiziționarea și amplasarea de pubele, containere, 

coșuri de gunoi pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor urbane; 

Ținte cheie: 

- Reducerea poluării urbane și a emisiilor CO2;  

- 1 Parc fotovoltaic realizat;  Valoarea estimată a investiției: 

10 mil. euro 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Companii de furnizare servicii publice de salubritate; 

Agenția pentru Protecția Mediului Prahova;  

M 8.3.        Îmbunătățirea managementului deșeurilor 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 

2020, Axa prioritară 4 – Protecția mediului și 

promovarea utilizării eficiente a resurselor;   

Fonduri guvernamentale; Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Realizarea Master Planului Managementului Deșeurilor; 

- Implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor 

municipale; 

- Campanii de educare şi informare cu privire la colectarea 

selectivă a deșeurilor; 

- Campanii de informare privind compostarea individuală a 

deșeurilor; 

Ținte cheie: 
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Valoarea estimată a investiției: 

5 mil. euro 

- Creșterea gradului de reciclare a deșeurilor solide reciclabile 

colectate; 

- Creșterea gradului de eliminare a deșeurilor colectate;  

- Creșterea gradului de acoperire a serviciilor de salubrizare; 
Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina;  

Agenția pentru Protecția Mediului Prahova; Unități 

de învățământ; ONG-uri; 

M 8.4.        Diminuarea riscurilor naturale 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Operațional Infrastructură 

Mare 2014 – 2020;  

Fonduri guvernamentale;  

Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Lucrări de regularizare a cursurilor de apă; 

- Amenajări pentru protecția mediului: perdele forestiere cu rol de 

protecție împotriva alunecărilor de teren, a înzăpezirii sau a poluării cu 

gaze sau a celei fonice; 

- Lucrări de stabilizare terenuri și stopare alunecări de teren (ex: zona 

Muncii, Scărișoara, Podului, Oborului);  

- Amenajări pentru evitarea alunecărilor de teren pe strada Muncii și 

Plevnei;  

- Crearea infrastructurii verzi și impunerea practicilor agricole în 

vederea reducerii viiturilor; 

- Realizarea/actualizarea/completarea hărților de hazard și risc la 

inundații; 

- Dezvoltarea capacității şi calității serviciilor de urgență prin 

dezvoltarea infrastructurii și a sistemului de pregătire a personalului 

ce încadrează serviciile de urgență profesioniste şi voluntare; 

- Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor şi a sistemelor IT 

asociate; 

- Înlocuirea echipamentelor şi vehiculelor de intervenție;   

Valoarea estimată a investiției: 

6 mil. euro 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Consiliul Județean Prahova; 

ONG-uri; 

Ocolul Silvic Câmpina.  

Ținte cheie: 

- Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale; 

- Reducerea suprafeței terenurilor degradate;  
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9. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
 

Plan de măsuri  

 

Măsura 9.1. Modernizarea infrastructurii și dotărilor administrației publice  

Măsura 92. Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la nivelul Primăriei și instituțiilor 

descentralizate 

Măsura 9.3. Dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor publice oferite 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 9.1.         Modernizarea infrastructurii și dotărilor administrației publice 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 – 2020;  

Fonduri guvernamentale;  

Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Lucrări de întreținere și modernizare a clădirii Primăriei municipiului 

Câmpina; 

- Reabilitarea și modernizarea clădirilor instituțiilor ce asigură servicii 

publice; 

- Achiziția utilajelor pentru lucrări publice; 

- Achiziția de mijloace de transport pentru administrația publică locală;  

- Dezvoltarea sistemelor de management și control în cadrul instituției 

Primăriei Câmpina; 

Valoarea estimată a investiției: 

2 mil. euro 

Ținte cheie: 

- Creșterea numărului de clădiri publice reabilitate;  

- Creșterea gradului de modernizare a administrației publice. 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Mediul de afaceri local;  
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M 9.2.         Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la nivelul Primăriei și instituțiilor 

descentralizate 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014 – 2020;  

Fonduri guvernamentale;  

Buget local; 

Acțiuni/activități: 

- Organizarea de cursuri în domeniul planificării strategice, cu 

accent pe corelarea politicilor publice cu managementul 

financiar; 

- Elaborarea și implementarea de mecanisme de 

implementare și monitorizare a politicilor publice printr-o 

abordare integrată: elaborare politică publică, instruire, 

îmbunătățire management resurse umane - mecanism de 

implementare și monitorizare; 

 

 

Ținte cheie: 

- Creșterea gradului de specializare a personalului 

administrativ în planificarea strategică. 

Valoarea estimată a investiției: 

0,8 mil. euro 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina; 

Instituțiile publice locale.  
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M 9.3.         Dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor publice oferite 

Perioadă de implementare:  

2016 – 2020  

 

Surse de finanțare posibile:  

Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 

2014 – 2020;  

Fonduri guvernamentale; 

Buget local; 

 

Acțiuni/activități: 

- Realizarea cadastrului general în municipiul Câmpina;  

- Analiza nevoilor de pregătire a resurselor umane în concordanță cu nevoile 

instituționale; 

- Dezvoltarea de instrumente suport în elaborarea și implementarea strategiilor 

proprii de resurse umane; 

- Instruirea personalului în domeniul planificării și managementul resurselor 

umane, procese și proceduri de muncă, formare și dezvoltare aptitudini etc.; 

- Evaluarea proceselor și procedurilor de lucru interne utilizate și simplificarea/ 

actualizarea acestora pentru reducerea timpilor de furnizare a serviciilor și 

creșterea eficienței acestora;  

- Dezvoltarea sistemelor interne și a mecanismelor de management a 

performanței, de monitorizare și evaluare a gestionării serviciilor publice;  

- Cartarea și informatizarea resurselor publice gestionate de Primăria Câmpina 

(spații, terenuri); 

- Schimburi de experiență cu autorități locale din România şi/sau din Uniunea 

Europeană în scopul adoptării modelelor de bună practică; 

- Creșterea transparenței privind atât obligațiile și drepturile instituțiilor publice cât 

și drepturile și obligațiile beneficiarilor.  

 

 

 

Valoarea estimată a 

investiției: 

1,2 mil. euro 

 

 

 

Responsabili/Parteneri: 

Consiliul Local Câmpina.  

Ținte cheie: 

- Reducerea timpului de furnizare a serviciilor administrației publice locale; 

- Îmbunătățirea pregătirii profesionale a resurselor umane din administrația 

publică; 

- Implementarea unui sistem de e-administrare.   
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Legături Cross-sectoriale 

 

Legăturile care se creează între sectoarele planului de acțiuni prin interferența obiectivelor sectoriale este 

prezentată în tabelul de mai jos. Sunt indicate obiectivele sectoriale care, prin implementarea lor, contribuie la 

atingerea atât a obiectivelor sectorului din care fac parte, cât și a obiectivelor altui sector din planul de acțiune. 

 

SECTOR S.2. S.3. S.4. S.5. S.6. S.7. S.8.  S.9. 

S.1. Dezvoltare urbană 
Os. 2.1. 
Os. 2.2. 

Os. 3.1. 
Os. 3.2. 
Os. 3.3. 

Os.4.1. 
Os.4.2. 
Os.4.4. 

Os.5.1. 
Os.5.2. 

Os. 6.1. 
Os. 6.2. 

Os. 7.1. 
Os. 7.2. 
Os. 7.3. 

Os. 8.1. 
Os. 8.2. 
Os 8.3. 

 

S.2. 
Populație și forță de 
muncă 

 
Os.3.1. 
Os.3.2. 
Os.3.3. 

Os.4.1. 
Os.4.2. 
Os.4.3. 

Os.5.1. 
Os.5.2. 

Os. 6.1. 
Os. 6.2. 

Os. 7.1. 
Os. 8.1. 
Os. 8.2. 
Os 8.3. 

 

S.3. Dezvoltare economică   
Os.4.1. 
Os.4.2. 
Os. 4.3. 

Os.5.1. 
Os.5.2. 

Os. 6.1. 
Os. 7.1. 
Os. 7.2. 

 

Os. 8.1. 
Os. 8.2. 

 

S.4.  Turism     Os. 6.2. Os. 7.1. 
Os. 8.1. 
Os. 8.2. 
Os 8.3. 

 

S.5. 
Infrastructură și 
servicii publice 

  
 
 

 
Os. 6.1. 
Os. 6.2. 

Os. 7.1. 
Os. 8.2. 
Os 8.3. 

 

S.6. Educație și cultură    
 
 

 
Os. 7.1. 
Os. 7.2. 
Os. 7.3. 

Os. 8.1. 
Os. 8.2. 
Os. 8.3. 

 

S.7. 
Sănătate și protecție 
socială 

      
Os. 8.1. 
Os. 8.2. 
Os. 8.3. 

 

S.8. Mediu         

S.9. 
Capacitate 
administrativă 
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Listă obiective sectoriale:  
 
1. DEZVOLTARE URBANĂ 

1.1. Îmbunătățirea aspectului general al  municipiului 
1.2. Modernizarea spațiilor urbane 
1.3. Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber 

2. POPULAȚIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ  
2.1. Valorificarea resurselor locale 
2.2. Reducerea șomajului 

3. DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
3.1. Atragerea și stimularea investițiilor 
3.2. Valorificarea resurselor economice locale 
3.3. Sprijinirea parteneriatelor publice-private 

4. TURISM 
4.1. Modernizarea infrastructurii turistice 
4.2. Îmbunătățirea calității serviciilor turistice 
4.3. Valorificarea eficientă a resurselor turistice existente 

5. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE 
5.1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a rețelelor de utilități publice 
5.2. Modernizarea serviciilor publice și creșterea siguranței cetățenilor 

6. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 
6.1. Îmbunătățirea infrastructurii de educație  
6.2. Dezvoltarea infrastructurii și activităților culturale 

7. SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
7.1. Atragerea cadrelor medicale specializate și dezvoltarea infrastructurii medicale 
7.2. Dezvoltarea infrastructurii sociale 
7.3. Creșterea calității serviciilor sociale 

8. MEDIU 
8.1. Reducerea poluării urbane și utilizarea energiilor regenerabile 
8.2. Managementul adecvat al deșeurilor 
8.3. Diminuarea riscurilor naturale 

9. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
9.1. Modernizarea infrastructurii și dotărilor administrației publice 
9.2. Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la nivelul Primăriei și instituțiilor 
descentralizate 
9.3. Dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor publice oferite 
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II.3. Portofoliul de proiecte prioritare 

 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE  

 

NR. 
CRT. 

PROIECT 
SURSE DE FINANȚARE 

POTENȚIALE 

VALOARE 
ESTIMATĂ 

(EURO) 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE 

 

S1: DEZVOLTARE URBANĂ 

OBIECTIVE SECTORIALE: 

1.1. Îmbunătățirea aspectului general al  municipiului 

1.2. Modernizarea spațiilor urbane 

1.3. Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber 

1.  
Reabilitarea fațadelor și lucrări de eficiență 
energetică a clădirilor publice; 

POR 2014 – 2020, AP 3 – Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon; Prioritatea de 
Investiții 3.1;  
 
Programul Național de Dezvoltare 

2,5 mil. euro 2016 - 2020 
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Locală; Subprogramul „Regenerarea 
urbană a municipiilor și orașelor”;  
 
Buget local; 

2.  Reabilitarea Clădirii Clubului Copiilor; Buget local; 0,3 mil. euro 2016 - 2018 

3.  Construire de piste pentru biciclete; 

POR 2014 – 2020; AP 5 - 
Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural ; PI 5.2; 
 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală; Subprogramul „Regenerarea 
urbană a municipiilor și orașelor” ; 
 
Buget local; 

0,4 mil. euro 2016 - 2017 

4.  
Reabilitarea/modernizarea trotuarelor, 
aleilor pietonale, care să faciliteze accesul 
inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale; 

POR 2014 – 2020; AP 5 - 
Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural ; PI 5.2; 
 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală; Subprogramul „Regenerarea 
urbană a municipiilor și orașelor” ; 
 
Buget local;  

0,2 mil. euro 2016 – 2017  

5.  Construirea unui Cimitir Nou; Buget local; 0,1 mil. euro 2016 - 2019 

6.  
Extinderea cimitirului și modernizarea 
capelei Bobâlna; 

Buget local; 110 mii euro 2016 (în execuție) 

7.  
Amenajarea de zone de tip „shared space” 
(spații partajate)  

Buget local 0,4 mil. euro 2016 - 2018 

8.  
Reabilitarea fațadelor clădirilor rezidențiale 
și lucrări de eficiență energetică; 

POR 2014 – 2020; AP 3 - Sprijinirea 
creșterii eficienței energetice în 
clădirile publice;  
Programul Național de Dezvoltare 
Locală; Subprogramul „Regenerarea 
urbană a municipiilor și orașelor”;  
 
Alte fonduri guvernamentale;  
 
Buget local; 

4,2 mil. euro 2016 - 2019 
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9.  
Amenajarea unui teren de sport 
multifuncțional; 

Programul Operațional Regional 
2014-2020 AP4 - Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de Investiții 4.3., OS 4.3.1 
Creșterea calității spațiilor publice în 
zonele urbane; 
 
Programe derulate de Compania 
Națională de Investiții – CNI SA; 
 
Buget local; 

0,2 mil. euro 2016 – 2017 

10.  
Amenajarea parcului municipal ca parc 
tematic; 

POR 2014 – 2020, AP 5 - 
Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural; PI – 5.2;  
 
Buget local; 

0,7 mil. euro 2016 - 2018 

11.  Reabilitarea Parcului Soldat; Buget local; 0,4 mil. euro 2016 – 2020 

12.  
Amenajarea aleilor pietonale și spațiilor verzi 
din Parcul Trandafirilor; 

Buget local; 50 mii euro 2016 

13.  
Modernizarea zonei de agrement Fântâna cu 
Cireși; 

Buget Local;  3,5 mil. euro 2017 - 2019 

14.  Amenajarea unui „skate park”; Buget local; 70 mii euro 2016 - 2017 

15.  Modernizarea clădirii Cinematografului local; 
Programe derulate de Compania 
Națională de Investiții – CNI SA;  
Buget local; 

2 mil. euro 2016 – 2017 

16.  
Realizarea unei săli de sport polivalentă a 
municipiului; 

Programe derulate de Compania 
Națională de Investiții – CNI SA; 
 
Buget local; 

6 mil. euro 2017 - 2019 
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S2: POPULAȚIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ 

OBIECTIVE SECTORIALE: 
2.1. Valorificarea resurselor umane locale 

2.2. Reducerea șomajului 

1.  

Înființarea unui Centru Regional de formare 
profesională continuă a personalului angajat 
în întreprinderile sociale sau în structuri care 
promovează economia bazată pe 
cunoaștere; 

POCU 2014 – 2020; AP 3 – Locuri de 
muncă pentru toți; PI – 8i;  
 
Bugetul Local;  

5 mil. euro 2016 - 2017 

2.  
Dezvoltarea învățământului dual 
(învățământ profesional complementar la 
cererea agenților economici); 

POCU 2014 – 2020; AP 1 – Inițiativa 
locuri de muncă pentru tineri; 
 
Buget local; 

1 mil. euro 2016 – 2020 

 

 

 

S3: DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

OBIECTIVE SECTORIALE: 

3.1. Atragerea și stimularea investițiilor 

3.2. Valorificare resurselor economice locale 

3.3. Sprijinirea parteneriatelor publice-private 

1.  
Organizare evenimente periodice dedicate 
mediului de afaceri local („Gala mediului de 
afaceri din Municipiul Câmpina”); 

Bugetul local; 80 mii euro 2016 - 2020 

2.  
Dezvoltarea parteneriatelor între 
producătorii locali şi întreprinderile de turism 
cu funcțiuni de cazare şi alimentație publică 

Buget local; 
 
Atragere de parteneri co-interesați;  

50 mii euro 2016 - 2020 

3.  
Centru de resurse informaționale şi 
comunicare pentru mediul de afaceri local; 

Buget local; 0,2 mil. euro 2016 - 2018 

4.  
Înființarea parcului industrial Câmpina (zona 
Paltinu); 

POR 2014 – 2020; AP 2 – 
Îmbunătățirea competitivității IMM-
urilor; 
 
Fonduri guvernamentale;  
 
Buget local; 

10 mil. euro 2016 - 2018 
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S4: TURISM 

OBIECTIVE SECTORIALE: 

4.1. Modernizarea infrastructurii turistice 

4.2. Îmbunătățirea calității serviciilor turistice 

4.3. Valorificarea eficientă a resurselor turistice existente 

1.  
Organizarea de evenimente locale pentru 
atragerea turiștilor; 

Bugetul local; 
30.000 euro 

anual 
2016 - 2020 

2.  
Valorificarea potențialului turistic și cultural 
din Câmpina prin crearea brandului 
municipiului Câmpina; 

POR 2014 – 2020; AP 7 – 
Diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltarea durabilă a turismului; 
 
Bugetul local; 

0,1 mil. euro 2016 – 2020 

3.  
Reabilitare, modernizarea și revitalizarea 
Satului de vacanță; 

POR 2014 – 2020; AP 7 – 
Diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltarea durabilă a turismului; 
 
Bugetul local; 

2 mil. euro 2016 - 2018 

4.  
Reabilitare și extindere baza turistică de 
agrement Muscel; 

POR 2014 – 2020; AP 7 – 
Diversificarea economiilor locale prin 
dezvoltarea durabilă a turismului; 
 
Bugetul local; 

0,5 mil. euro 2016 – 2017  

5.  
Reabilitarea monumentului istoric 
arhitectural - capela Hernea; 

POR 2014 – 2020, AP 5 - 
Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural;  
 
Buget local; 

0,6 mil. euro 2016 - 2017 

6.  
Construirea unui parc de distracții/ spațiu de 
agrement  complex; 

Buget local; 2 mil. euro 2017 – 2019 

7.  
Realizarea unui ghid turistic al obiectivelor, 
traseelor și formelor de turism ce pot fi 
practicate în Câmpina și împrejurimi; 

Buget local; 50 mii euro 2016 - 2017 

8.  
Elaborarea unui plan de marketing și acțiuni 
pentru promovarea obiectivelor turistice ale 
municipiului; 

Buget local; 0,3 mil. euro 2016 - 2017 
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S5: INFRASTRUCTURĂ ȘI ECHIPARE EDILITARĂ 

OBIECTIVE SECTORIALE: 
5.1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a rețelelor de utilități publice 

5.2. Modernizarea serviciilor publice și creșterea siguranței cetățenilor 

1.  Plan de Mobilitate Urbană Durabilă; 

Fonduri europene (BERD, INTERREG 
IVC, URBACT);  
 
POR 2014 – 2020; AP 3 - Sprijinirea  
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon; Prioritate de 
Investiții 3.2;  
 
Fonduri guvernamentale; 
Bugetul local; 

10 mii euro 2016 - 2017 

2.  Reabilitarea străzilor și aleilor orășenești 

POR 2014 – 2020; AP 3 - Sprijinirea  
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon; Prioritate de 
Investiții 3.2; 
 
PNDL (Programul Național de 
Dezvoltare Locală); Subprogramul 
„Regenerarea urbană a municipiilor și 
orașelor” 
 
Buget local; 

Aprox. 
300.000 
euro/km 

2016 – 2020 

3.  
Modernizare și extindere căi de comunicație 
între str. Rezervoarelor, Str. Arinului și str. 
Muscel 

POR 2014 – 2020; AP 3 - Sprijinirea  
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon; Prioritate de 
Investiții 3.2;  
 
Buget local; 

1,2 mil. euro 2016 - 2017 

4.  
Reabilitarea străzii Plevnei în urma 
alunecărilor de teren; 

POR 2014 – 2020; AP 3 - Sprijinirea  
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon; Prioritate de 
Investiții 3.2;  
 
Buget local; 

0.3 mil. euro 2016 - 2017 

5.  Reabilitarea și consolidarea Șoselei Paltinu; 

POR 2014 – 2020; AP 6 – Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță 
regională;   
 
Buget local; 

1,8 mil euro 2016 - 2018 



 

166 | Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina, perioada 2015-2020 

6.  
Modernizarea și extinderea rețelei de 
iluminat public (zonele Muscel și Voila); 

Programul Operațional Regional 2014-
2020 AP 3 – Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon;  
 
Buget local;  

0,25 mil. euro 2016 - 2017 

7.  
Îmbunătățirea sistemului de indicatoare 
rutiere; 

Buget local; 0,2 mil. euro  

8.  Modernizarea sistemului de semaforizare; 

POR 2014 – 2020; AP 3 - Sprijinirea  
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon; Prioritate de 
Investiții 3.2;  
 
Buget local; 

1 mil. euro 2016 - 2017 

9.  
Modernizarea sistemului de management al 
traficului/ implementarea de sisteme 
inteligente de management al traficului (ITS) 

POR 2014 – 2020; AP 3 - Sprijinirea  
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon; Prioritate de 
Investiții 3.2;  
 
Buget local; 

0,2 mil. euro 2016 - 2017 

10.  
Reglementări privind reducerea vitezei de 
circulație în zonele vulnerabile; 

Buget local; 15 mii euro  2016 - 2017 

11.  
Modernizarea spațiilor de parcare existente/ 
Crearea de noi spații de parcare; 

POR 2014 – 2020; AP 3 - Sprijinirea  
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon; Prioritate de 
Investiții 3.2;  
 
Buget local; 

2,5 mil. euro 2016 – 2018 

12.  
Implementare sistem de tarifare integrată 
transport local-transport județean 

POR 2014 – 2020; AP 3 - Sprijinirea  
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon; Prioritate de 
Investiții 3.2;  
 
Buget local; 

0,4 mil. euro 2016 - 2017 

13.  
Dotarea cu sisteme de supraveghere video a 
locurilor publice cu infracționalitate ridicată; 

Buget local; 0,6 mil. euro 2016 – 2017 

14.  
Derularea de campanii de conștientizare a 
utilizării transportului public; 

Buget local; 10 mii euro 2016 - 2018 

15.  
Derularea de campanii de educație rutieră 
adresate tinerilor 

Buget local; 10 mii euro 2016 - 2018 

16.  
Derularea de campanii de informare/ 
comunicare adresate participanților la trafic 
(șoferi, pietoni, bicicliști etc.);  

Buget local; 10 mii euro 2016 - 2018 
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S6: EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

OBIECTIVE SECTORIALE: 
6.1. Îmbunătățirea infrastructurii de educație 

6.2. Dezvoltarea infrastructurii și activităților culturale 

1.  Reabilitare Liceului Tehnologic Energetic 

POR 2014 – 2020; AP 10 – 
Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale;  
 
Buget local; 

2,9 mil. euro 2016 - 2017 

2.  
Reabilitarea, extinderea și consolidarea Școlii 
„B. P. Hașdeu”; 

POR 2014 – 2020; AP 10 – 
Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale;  
 
Buget local; 

1,7 mil. euro 2016 - 2019 

3.  
Amenajarea unei baze sportive la Colegiul 
Tehnic Constantin Istrati  

POR 2014 – 2020; AP 10 – 
Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale;  
 
Buget local; 

0,2 mii euro 2016 - 2018 

4.  
Construcția/ modernizarea sălii de sport a 
Școlii Gimnaziale „Ion Câmpineanu”; 

POR 2014 – 2020; AP 10 – 
Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale;  
 
Buget local;  

12 mii euro 2016 - 2017 

5.  Lucrări de reparații capitale Cămin Energetic; 

POR 2014 – 2020; AP 10 – 
Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale;  
 
Buget local; 

0,8 mil. euro 2016 - 2017 

6.  
Amenajare muzeu pentru conservarea și 
punerea în valoare a patrimoniului cultural 
local (Muzeul Câmpinei) 

POR 2014 – 2020, AP 5 - 
Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural;  
 
Buget local; 

0,1 mil. euro 2016 (în execuție) 

7.  
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei 
Tineretului; 

POR 2014 – 2020, AP 5 - 
Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural;  
 

0,3 mil. euro 2016 - 2017 
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Buget local; 

8.  Înființarea Centrului Cultural pentru Tineret; 

POR 2014 – 2020, AP 5 - 
Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural;  
 
Buget local; 

0,75 mil. euro 2016 - 2018 

9.  
Realizarea unui monument reprezentativ a 
municipiului Câmpina; 

Buget local; 0,15 mil. euro 2016 - 2017 

10.  
Modernizarea sălii de spectacol a Casei de 
Cultură „Geo Bogza”; 

POR 2014 – 2020, AP 5 - 
Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural;  
 
Buget local; 

0,16 mil. euro 2016 - 2017 

11.  
Restaurare, dotare și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural al obiectivului de 
patrimoniu Muzeul memorial B.P. Hașdeu 

POR 2014 – 2020, AP 5 - 
Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural;  
 
Buget local; 

3 mil. euro 2016 – 2020 

12.  
Valorificarea sitului arheologic „Vama 
Prahovei” (vama Câmpina); 

POR 2014 – 2020, AP 5 - 
Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural;  
 
Buget local; 

0,5 mil. euro 2017 - 2018 

13.  
Realizarea și dotarea unui Centru de 
Expoziții; 

POR 2014 – 2020, AP 5 - 
Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural;  
 
Buget local; 

0,5 mil. euro 2016 - 2018 
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S7: SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

OBIECTIVE SECTORIALE: 

7.1. Atragerea cadrelor medicale specializate și dezvoltarea infrastructurii medicale 

7.2. Dezvoltarea infrastructurii sociale 

7.3. Creșterea calității serviciilor sociale 

1.  
Crearea de facilități pentru cadrele medicale 
specializate; 

POR 2014 – 2020; AP 8 – Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare și sociale;  
 
Buget local; 

0,4 mil. euro 2016 - 2020 

2.  
Construcția/ reabilitarea/ modernizarea 
locuințelor sociale şi protejate; 

POR 2014 – 2020; AP 8 – Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare și sociale; 
Prioritate de investiții 8.1. ;  
 
Buget local; 

1,6 mil. euro 2016 - 2018 

3.  
Crearea unui Cluster management 
microregional de întreprinderi sociale; 

POCU 2014 – 2020; AP 4 – 
Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei;  
 
Buget Local;  
 
Atragere de parteneri co-interesați;  

0,5 mil. euro 2016 - 2018 

4.  
Înființarea unei școli de incluziune durabilă în 
municipiul Câmpina; 

POCU 2014 – 2020; AP 6 – Educație și 
competențe;  
 
Buget local; 

1 mil. euro 2016 - 2018 
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S8: MEDIU 

OBIECTIVE SECTORIALE: 

8.1. Reducerea poluării urbane și utilizarea energiilor regenerabile 

8.2. Managementul adecvat al deșeurilor 

8.3. Diminuarea riscurilor naturale 

1.  Plan de Acțiune privind Energia Durabilă 

POR 2014 – 2020; AP 5 - Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon; 
 
Buget local; 

15 mii euro 2016 - 2017 

2.  
Realizarea unui Parc Fotovoltaic pe raza 
municipiului Câmpina; 

POR 2014 – 2020, AP 5 - Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon;  
 
Buget local; 

15 mil. euro 2017 - 2019 

3.  
Realizarea Master Planului Managementului 
Deșeurilor; 

Buget local; 10 mii euro 2016 

4.  
Implementarea sistemului de colectare 
selectivă a deșeurilor municipale; 

Buget local; 0,25 mil. euro 2016 - 2020 

5.  
Campanie de educare și informare cu privire 
la colectarea selectivă a deșeurilor; 

Buget local; 10 mii euro 2016 – 2020 

6.  

Studiu de oportunitate privind introducerea 
unui sistem ecologic de transport în comun/ 
Reabilitarea/modernizarea stațiilor de 
autobuz; 

 
Buget local; 

0,25 mil. euro 2016 - 2017 

7.  
Achiziționarea de autobuze ecologice de 
transport local; 

POR 2014 – 2020; AP 3 - Sprijinirea  
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon; Prioritate de 
Investiții 3.2  
 
Buget local; 

1,2 mil. euro 2016 - 2019 

8.  
Derularea de campanii pentru 
conștientizarea conceptului de „car pooling” 

Buget local 10 mii euro 2016 - 2017 

9.  
Realizarea de perdele verzi de-a lungul 
arterelor intens circulate care să minimizeze 
impactul negativ al transportului; 

POR 2014 – 2020; AP 3 - Sprijinirea  
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon;  
 
Buget local; 

0,3 mil. euro 2017 - 2020 

10.  
Lucrări de stabilizare terenuri și stopare 
alunecări de teren; 

Buget local; 

În funcție de 
zonele 

identificate 
afectate 

2016 - 2020 
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S6: CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

OBIECTIVE SECTORIALE: 

9.1. Modernizarea infrastructurii și dotărilor administrației publice 

9.2. Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la nivelul Primăriei și 

instituțiilor descentralizate 

9.3. Dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor publice oferite 

1.  

Evaluarea proceselor și procedurilor de lucru 
interne utilizate și simplificarea/actualizarea 
acestora pentru reducerea timpilor de 
furnizare a serviciilor și creșterea eficienței 
lor; 

POCA 2014 – 2020; AP 1 - 
Administrație publică și sistem 
judiciar eficiente; 
 
Buget local; 

120 mii euro 2016 - 2020 

2.  
Lucrări de întreținere și modernizare a 
clădirii Primăriei municipiului Câmpina; 

Fonduri guvernamentale; 
 
Bugetul local; 

0,6 milioane 
euro 

2016 - 2018 

3.  
Cartarea și informatizarea resurselor publice 
gestionate de Primăria Câmpina (spații, 
terenuri); 

POCA 2014 – 2020; AP 2 - 
Administrație publică și sistem 
judiciar accesibile și transparente; 
 
Bugetul local; 

0,1 mil. euro  2016 - 2018 

4.  
Realizarea unui sistem informatic integrat și 
dotare cu echipamente IT la Primăria 
municipiului Câmpina; 

POCA 2014 – 2020; AP 2 - 
Administrație publică și sistem 
judiciar accesibile și transparente; 
 
Bugetul local; 

0,25 mil. euro 2016 - 2018 

5.  
Realizarea cadastrului general în municipiul 
Câmpina; 

POR 2014 – 2020; AP 11 – Extinderea 
geografică a sistemului de 
înregistrare a proprietăților în 
cadastru şi cartea funciară; 
 
Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014 – 2020; 
 
Buget local. 

50 mii euro 2016 - 2017 
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FIȘE DE PROIECT 
 

Titlul proiectului 1. Plan de Mobilitate Urbană Durabilă  

Scopul proiectului Realizarea unui instrument de planificare strategică teritorială la nivelul municipiului Câmpina, 

cu scopul implementării unui sistem de transport urban durabil și sustenabil.  

Obiective specifice - Facilitarea accesului la locurile de muncă și la servicii; 

- Creșterea siguranței și securității în trafic; 

- Reducerea nivelului de poluare, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului 

de energie; 

- Eficiență sporită în ceea ce privește costurile transportului; 

- Atractivitate și calitate sporită a mediului urban local, și a designului urban în 

beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu;   

Problema identificată  Mobilitatea urbană este esențială pentru cotidianul fiecărui oraș european modern. La nivelul 

municipiului Câmpina se impune o schimbare cât mai rapidă a modului de abordare și 

organizare a mobilității, în raport cu practicile actuale europene și cu politica europeană de 

mobilitate, pentru a fi satisfăcute nu numai exigențele de accesibilitate, cât și acelea ce țin de 

calitatea locuirii și protejarea mediului natural.  

Soluția propusă Problemele legate de infrastructura de accesibilitate ce intră în administrarea municipiului se 

pot rezolva prin accesarea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea lucrărilor de 

reabilitare şi modernizare a străzilor şi aleilor, de amenajare a spațiilor de parcare, a 

trotuarelor, a utilităților din trama stradală etc.  

 

Planul de mobilitate urbană durabilă reprezintă un document strategic menit să planifice în 

mod durabil satisfacerea nevoilor de mobilitate ale oamenilor şi sectorului economic din 

orașe şi din împrejurimile acestora, pentru o dezvoltare socio-economică armonioasă şi o mai 

bună calitate a vieții în prezent şi în viitor. Documentul strategic valorifică practicile de 

planificare existente pentru toate modalitățile de transport pentru persoane şi mărfuri si ține 

seama de principiile integrării, eficienței socio-economice, participării și evaluării. 

Grupuri țintă Cetățenii municipiului Câmpina; Instituțiile publice;  

Agenții economici; Potențialii investitori;  

Activități principale Pentru întocmirea Planului de mobilitate urbană este necesară parcurgerea mai multor  

etape, care,  pe  lângă  culegerea riguroasă de informații şi date, presupune şi: 

- Analiza planurilor și a studiilor existente; 

- Realizarea modelului de transport inteligent pentru prioritizarea activităților; 

- Dezvoltarea opțiunilor de planificare; 

- Realizarea de planuri alternative; 
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- Dezvoltarea planului integrat de mobilitate urbană durabilă; 

- Asigurarea măsurilor de siguranță în circulație și protecție în cadrul planului; 

- Aplicarea procedurii de evaluare a impactului strategic asupra mediului; 

- Propuneri pentru finanțarea planului de mobilitate; 

- Propuneri privind continuarea, întreținerea și funcționarea modelului inteligent de 

transport.  

Rezultate așteptate - Se vor stabili şi prioritiza problemele de trafic ale tuturor modalităților de transport de 

pe raza municipiului; 

- Se vor identifica soluții posibile pentru problemele identificate și se vor estima 

costurile aferente. 

- Se va analiza fiecare tip de proiect aflat în curs de implementare la nivelul Municipiului 

Câmpina precum şi pe cele propuse în baza modelului de transport creat.  

Buget estimat 10 mii euro 

Surse de finanțare Fonduri europene (BERD, INTERREG IVC, URBACT);  

 

POR 2014 – 2020; AP 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; 

Prioritate de Investiții 3.2;  

 

Fonduri guvernamentale; Bugetul Local;   

Posibili parteneri Consiliul Județean Prahova; Ministerul Transporturilor;  

Poliția Rutieră Câmpina;  

Perioada de implementare 2016 - 2017 

Sustenabilitate Efectele implementării planului de mobilitate urbană durabilă vor conduce la dinamizarea 

mediul de afaceri, reabilitarea infrastructurii atrăgând noi investitori, cu implicații favorabile 

asupra dezvoltării socio-economice a orașului.   

Coerența cu strategia de 

dezvoltare a municipiului 

Câmpina   

S.5. INFRASTRUCTURĂ ȘI ECHIPARE EDILITARĂ 

Măsura 5.1. Îmbunătățirea gradului de accesibilitate în cadrul municipiului Câmpina  

Documente necesare Cerere de finanțare; 

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare pentru lucrări de intervenții; 

Avize; Certificat de urbanism/ Autorizație de construire; 

Studiu geotehnic, Studiu topografic; Studiu de trafic;  

Fișa tehnică privind condițiile de protecție a mediului. 
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Titlul proiectului 2. Plan de Acțiune privind Energia Durabilă  

Scopul proiectului Prin implementarea acestui document strategic, municipiul Câmpina își propune să atingă 

obiectivul european de reducere a emisiilor de CO2 până în 2020, prin creșterea eficienței 

energetice și folosirea surselor locale de energie regenerabilă. Scopul acestui document 

strategic este de a oferi un plan energetic local coerent, susținut financiar și politic de 

comunitatea locală.  

Obiective specifice - Transpunerea strategiei în acțiuni concrete și alocarea resurselor umane și 

financiare pentru implementarea respectivelor acțiuni ale PAED-ului; 

- Implicarea deopotrivă a sectorului public și a celui privat pentru reducerea emisiilor 

de CO2 de la nivel local; 

- Implicarea și consultarea actorilor locali în implementarea planului de acțiune;  

- Promovarea conceptelor ecologice cu privire la obținerea și utilizarea energiei; 

- Reducerea consumului de energie din surse convenționale și poluante;  

Problema identificată  Activitățile antropice au un impact negativ major asupra mediului din cauza emisiilor de CO2, a 

creșterii concentrației de poluanți din atmosferă, a deșeurilor generate sau a epuizării 

materiilor prime. Așadar, se impune tranziția către utilizarea echipamentelor și mijloacelor de 

transport eficiente energetic și de înaltă tehnologie, care să minimalizeze impactul asupra 

mediului și să contribuie la creșterea calității vieții.  

Soluția propusă Proiectul propune dezvoltarea unui plan de acțiune privind energia durabilă la nivel local, 

furnizând un model de bună practică pentru alte localități de acest tip. PAED al municipiului 

Câmpina se va concentra pe următoarele domenii de intervenție:  

o Clădiri şi instalații aferente (clădiri municipale, clădiri din sectorul terțiar, clădiri 

rezidențiale, iluminat public);  

o Transport (flota municipală, transport public, transport privat şi comercial);  

o Producție de energie locală (instalații termice solare şi fotovoltaice solare, co-generare 

de înaltă eficiență, instalații termice cu combustibil biomasă);  

o Planificare urbană (planificare urbană strategică, dezvoltarea de reglementări locale în 

sprijinul construcțiilor durabile);  

o Achiziții (reglementări locale de eficiență energetică, reglementări locale de utilizare 

surse de energie regenerabilă);  

o Comunicare (servicii de asistență tehnică şi consultare, suport financiar şi subvenții, 

campanii de informare şi conștientizare, sesiuni de instruire, organizarea Zilelor 

Municipale ale Energiei etc.);  

o Management deșeuri (colectare selectivă, reciclare). 

Grupuri țintă Cetățenii municipiului Câmpina;  

Instituțiile publice;  
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Agenții economici;  

Activități principale - Evaluarea situației curente; 

- Stabilirea unei viziuni pe termen lung cu obiective clare; 

- Elaborarea PAED-ului; 

- Finanțarea planurilor de acțiune în domeniul energiei durabile;  

- Adaptarea structurilor administrative pentru implementarea PAED; 

- Implementarea PAED; 

- Mobilizarea societății civile pentru a participa la dezvoltarea PAED;  

- Monitorizarea și raportarea progreselor;  

- Transmiterea rapoartelor de implementare (la fiecare 2 ani);  

Rezultate așteptate - Reducerea nivelului de CO2 cu cel puțin 20% până în anul 2020;  

- Creșterea procentului de utilizare a surselor regenerabile de energie;  

Buget estimat 15 mii euro 

Surse de finanțare POR 2014 – 2020; AP 5 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; 

 

Bugetul Local;   

Posibili parteneri Consiliul Județean Prahova;  

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; 

Agenția pentru Protecția Mediului Prahova; 

Mediul de afaceri local;  

Perioada de implementare 2016 - 2017 

Sustenabilitate Monitorizarea regulată pe baza indicatorilor relevanți urmată de revizuiri adecvate ale PAED-
ului permite să se evalueze dacă autoritatea locală își atinge țintele, şi să se adopte măsuri de 
corecție, dacă este necesar.  

Coerența cu strategia de 

dezvoltare a municipiului 

Câmpina   

 S.8. MEDIU 

M8.2. Utilizarea energiilor alternative și îmbunătățirea eficienței energetice și termice 

Documente necesare Cerere de finanțare;  
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Titlul proiectului 3. Reabilitarea, extinderea și consolidarea Școlii „B. P. Hașdeu”; 

Scopul proiectului Îmbunătățirea serviciilor publice de învățământ prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare 

a activităților didactice. 

Obiective specifice - Creșterea calității procesului de învățământ școlar și gimnazial pentru copiii din 

municipiul Câmpina prin modernizarea școlii „B.P. Hașdeu”;  

Problema identificată  Lipsa spațiilor adecvate pentru desfășurarea programului de educație în școala B.P. Hașdeu 

din municipiul Câmpina; 

Soluția propusă Soluția propusă este de a moderniza și extinde școala B.P. Hașdeu, cu săli de clasă dotate 

modern, pentru a deservi copiii din proximitate;  

Grupuri țintă Populația școlară a municipiului Câmpina; 

Cadrele didactice din municipiul Câmpina;   

Activități principale Proiectul presupune extinderea și modernizarea școlii B.P. Hașdeu prin dotarea acesteia cu 

materialele necesare (inclusiv bibliotecă, laboratoare, cabinete de specialitate etc), mobilier 

specific, precum și aparatură și echipamente conforme cerințelor din domeniu.  

Rezultate așteptate - Reabilitarea și extinderea unei unități de învățământ în Câmpina; 

- Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților de învățământ;  

- Creșterea numărului de elevi care vor beneficia de serviciile de învățământ;  

- Crearea de noi locuri de muncă;  

Buget estimat 1,7 milioane euro 

Surse de finanțare POR 2014 – 2020; AP 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; 

PNDL; Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor” 

Bugetul Local;   

Posibili parteneri Consiliul Local Câmpina;  

Consiliul Județean Prahova;  

Inspectoratul Școlar Județean;  

Ministerul Educației și Cercetării Științifice.  

Perioada de implementare 2016 - 2019 

Sustenabilitate Întreținerea ulterioară a obiectivului se va realiza din Bugetul Local.  

Coerența cu strategia de 

dezvoltare a municipiului 

Câmpina   

 S.6. EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ 

M.6.1. Îmbunătățirea infrastructurii de educație și a calității învățământului în municipiul 

Câmpina 

Documente necesare Cerere de finanțare; Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare pentru lucrări de 

intervenții; Proiect tehnic; Avize; Certificat de urbanism/ Autorizație de construire. 
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Titlul proiectului 4. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei Tineretului; 

Scopul proiectului Reabilitarea clădirilor de interes public local şi creșterea accesului publicului larg la serviciile 

socio-culturale, sportive şi educative.  

Obiective specifice - Creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirii Casei Tineretului din municipiul 

Câmpina; 

- Amenajarea și dotarea spațiilor existente în vederea organizării de manifestări culturale 

specifice, expoziții și diferite evenimente artistice, sportive sau de altă natură; 

- Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber la nivelul municipiului Câmpina; 

-  Regenerarea mediului cultural la nivel local;  

Problema identificată  Deși clădirea Casei Tineretului a mai avut parte de intervenții de reabilitare, starea actuală a 

acesteia impune lucrări generale de reabilitare/ modernizare, care să contribuie la dezvoltarea 

posibilităților de petrecere a timpului liber din municipiul Câmpina.  

Soluția propusă Proiectul propune derularea lucrărilor de reabilitare, modernizare și dotare a Casei Tineretului 

și transformarea acestuia într-un centru cultural complex, propice desfășurării de către tineri 

și nu numai, de activități cultural artistice, sportive, turistice și de agrement.  

Grupuri țintă Cetățenii municipiului Câmpina;  

Instituțiile publice;  

Agenții economici;  

Potențialii investitori;  

Activități principale - Reabilitarea clădirii Casei Tineretului; 

- Amenajarea cu mobilier specific; 

- Achiziționarea de aparatură specifică; 

- Promovarea obiectivului la nivel local și regional;  

Rezultate așteptate - Clădirea Casei Tineretului reabilitată și modernizată; 

- Creșterea numărului de evenimente și activități cultural artistice,  sportive sau de 

agrement desfășurate la nivel local;  

Buget estimat 0,3 milioane euro 

Surse de finanțare POR 2014 – 2020; AP - 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;  
 

Administrația Fondului Cultural Național; 
 

Bugetul Local;   

Posibili parteneri Consiliul Local Câmpina; Consiliul Județean Prahova; Direcția Județeană pentru Cultură, Culte 

și Patrimoniu Cultural Național Prahova; Mediul de afaceri;  

Perioada de implementare 2016 - 2017 
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Sustenabilitate Sustenabilitatea financiară va fi asigurată ulterior implementării proiectului atât prin finanțare 

de la bugetul local, cât și prin venituri proprii.  

Coerența cu strategia de 

dezvoltare a municipiului 

Câmpina   

 S.6. EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ 

M.6.2. Dezvoltarea infrastructurii și activităților culturale  

Documente necesare Cerere de finanțare; 

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare pentru lucrări de intervenții; 

Avize; 

Certificat de urbanism/ Autorizație de construire; 
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Titlul proiectului 5. Înființarea parcului industrial Câmpina (zona Paltinu)  

Scopul proiectului Obiectivul  general  al  proiectului  îl  reprezintă  revigorarea  şi  dezvoltarea economiei  locale  

şi  regionale  şi  creșterea  nivelului de trai prin atragerea investițiilor şi crearea de noi locuri de 

muncă în municipiul Câmpina; 

Obiective specifice - Dezvoltarea durabilă a municipiului Câmpina, prin crearea unui parc industrial în zona 

Paltinu; 

- Dezvoltarea mediului de afaceri și creșterea competitivității generale a economiei în 

municipiul Câmpina și localitățile învecinate prin realizarea infrastructurii 

antreprenoriale; 

- Atragerea de investitori străini și intensificarea relațiilor economice între companiile 

locale și cele străine; 

- Creșterea calității vieții persoanelor din comunitățile locale ale municipiului Câmpina și 

localităților învecinate;  

Problema identificată  Dezvoltarea sectorului privat reprezintă o alternativă pentru crearea de locuri de muncă, 

astfel încât restructurarea industriilor să nu mai reprezinte o amenințare din punct de vedere 

al șomajului.  

Soluția propusă Dezvoltarea unui parc industrial este unul dintre cele mai importante proiecte pentru 

dezvoltarea Municipiului Câmpina. Implementarea acestui proiect va duce la revitalizarea 

economiei câmpinene, aflată în declin în ultimii ani. Terenul identificat pentru dezvoltarea 

parcului industrial are aproximativ 16 ha, fiind terenul fostei fabrici de prelucrare a lemnului  - 

21 Decembrie, pe Șos. Paltinu, care în prezent nu are nici o utilizare. 

Grupuri țintă Cetățenii municipiului Câmpina;  

Instituțiile publice;  

Agenții economici;  

Potențialii investitori;  

Activități principale - Delimitarea și împrejmuirea terenului necesar; 

- Lotizarea terenului; 

- Construirea infrastructurii (drumuri de acces, rețele de apă şi canalizare, stație de 

gaz 10x10 m, rețea pluvială în interiorul și in exteriorul Parcului Industrial);  

- Construirea clădirilor administrative și a halelor de producție;  

- Promovarea oportunităților oferite de Parcul Industrial;  

Rezultate așteptate - Creșterea competitivității municipiului Câmpina, ca rezultat al îmbunătățirii 

managementului firmelor și modernizării tehnologice în domenii de vârf ale 

producției și serviciilor;  

- Crearea de noi locuri de muncă cu o pondere semnificativă reprezentată de forța de 
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muncă cu înaltă calificare;  

- Creșterea veniturilor reale ale populației cu cel puțin 10%;  

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial;  

- Atragerea de noi tehnologii; 

- Îmbunătățirea condițiilor de mediu, prin realocarea unor industrii din aceste zone și 

parcul industrial;  

Buget estimat 10 milioane euro 

Surse de finanțare POR 2014 – 2020; AP 2 - Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor;  

 

Parteneriat public-privat; 

 

Bugetul Local;   

Posibili parteneri Consiliul Județean Prahova;  

Mediul de afaceri local;  

Perioada de implementare 2016 - 2018 

Sustenabilitate Implementarea acestui proiect nu presupune creșterea cheltuielilor anuale ale bugetului 

local. Din contra, întreținerea ulterioară a Parcului va fi asigurată prin contractele de 

închiriere, implementarea proiectului ducând la creșterea veniturilor municipiului Câmpina.  

Coerența cu strategia de 

dezvoltare a municipiului 

Câmpina   

 S.3. DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

M.3.1. Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor locale 

M3.3. Atragerea investitorilor în municipiul Câmpina 

Documente necesare Cerere de finanțare; Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare pentru lucrări de 

intervenții; Proiect tehnic; Avize; Certificat de urbanism/ Autorizație de construire, Studiu de 

impact asupra mediului.   
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Titlul proiectului 6. Valorificarea potențialului turistic și cultural din Câmpina prin crearea 
brandului municipiului Câmpina 

Scopul proiectului Dezvoltarea socio-economică a municipiului Câmpina prin valorificarea potențialului natural și 

cultural existent.  

Obiective specifice - Creșterea notorietății municipiului Câmpina și a obiectivelor turistice din cadrul 

acestuia în plan intern și extern; 

- Creșterea numărului de turiști sosiți și a duratei de ședere a acestora;  

- Dezvoltarea în plan socio-economic a municipiului Câmpina pe baza îmbunătățirii 

sectorului turistic;  

Problema identificată  Municipiul Câmpina deține o serie de obiective naturale şi cultural-istorice cu rol important în 

ceea ce privește potențialul turistic al regiunii. Cu toate acestea, la nivel local se înregistrează 

un indice destul de scăzut a capacității de cazare în funcțiune, iar numărul de sosiri al turiștilor 

reprezintă doar 2,53% din totalul înregistrat la nivel județean.  

Soluția propusă Proiectul își propune să dezvolte brandul turistic al municipiului Câmpina cu scopul creșterii 

vizibilității localității, în special pentru turiștii din țară și din străinătate, printr-o campanie de 

promovare coerentă și unitară. Prin implementarea acestui proiect, se dorește crearea unei 

imagini pozitive a municipiului Câmpina ca destinație turistică, prin definirea și promovarea 

resurselor locale, dezvoltarea și consolidarea turismului intern. 

Grupuri țintă Cetățenii municipiului Câmpina;  

Turiștii români și străini; 

Agențiile de turism; 

Agenții economici locali; 

Activități principale - Elaborarea brandului turistic și a elementelor de identitate vizuală; 

- Elaborarea strategiei de marketing și a campaniei de promovare;   

- Conectarea proiectelor ce țin de turismul din Câmpina la brandul astfel realizat;  

Rezultate așteptate - Realizarea brandului turistic al municipiului Câmpina;  

Buget estimat 100 mii euro 

Surse de finanțare POR 2014 – 2020; AP 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 

turismului; 

 

Bugetul Local;   

Posibili parteneri Consiliul Local Câmpina;  

Perioada de implementare 2016 - 2020 
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Sustenabilitate Se preconizează că realizarea brandului turistic al municipiului Câmpina va avea un impact 

favorabil asupra dezvoltării economiei locale și implicit asupra veniturilor de la nivel local.  

Coerența cu strategia de 

dezvoltare a municipiului 

Câmpina   

 S.4. TURISM 

M.4.3. Dezvoltarea și diversificarea ofertei turistice a municipiului Câmpina  

Documente necesare Cerere de finanțare;  
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Titlul proiectului 7. Realizarea unei săli de sport polivalentă a municipiului   

Scopul proiectului Încurajarea desfășurării de activități sportive prin oferirea unor condiții optime pentru 

antrenamente și competiții.   

Obiective specifice - Îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activităților sportive; 
- Îmbunătățirea performanțelor sportive ale asociațiilor sportive existente; 
- Creşterea numărului de competiții sportive organizate la nivelul municipiului Câmpina;  

Problema identificată  Din cauza stării actuale a sălilor de sport locale, cluburile sportive de pe plan local întâmpină 

greutăți în ceea ce privește desfășurarea cu succes în condiții optime a activității sportive și 

organizarea competițiilor sportive. De asemenea, există necesitatea diversificării posibilităților de 

petrecere a timpului liber.  

Soluția propusă Proiectul constă în realizarea unei săli de sport multifuncționale moderne, cu scopul de a oferi 

condiții optime pentru desfășurarea activităților sportive pentru desfășurarea activităților 

sportive și nu numai.  

Grupuri țintă Cetățenii municipiului Câmpina; Instituțiile educaționale;  

Mediul de afaceri; Asociațiile/ cluburile sportive;   

Activități principale - Pregătirea terenului pentru construirea sălii de sport; 

- Construcția sălii de sport multifuncționale; 

- Amenajarea și dotarea bazei sportive cu echipamentele necesare desfășurării într-un 

cadru optim a diverselor activități sportive;  

- Încurajarea și sprijinirea evenimentelor sportive;  

Rezultate așteptate - 1 sală de sport polivalentă realizată modern; 

- Dotarea în condiții optime a sălii de sport;  

Buget estimat 6 milioane euro 

Surse de finanțare Programe derulate de Compania Națională de Investiții – CNI SA; Alte fonduri guvernamentale;  

 

Bugetul Local;   

Posibili parteneri Consiliul Județean Prahova;  

Mediul de afaceri local;  

Perioada de 

implementare 

2017 - 2016 

Sustenabilitate Sustenabilitatea financiară a bazei sportive poate fi asigurată prin resurse proprii, proiectul fiind 

unul generator de venit. În aceste condiții, locurile de muncă create se vor menține şi ulterior 

finalizării finanțării nerambursabile. Prin generarea de profit, baza sportivă poate reprezenta o 

sursă pentru viitoarele investiții din municipiu.  
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Coerența cu strategia 

de dezvoltare a 

municipiului Câmpina   

 S.1. DEZVOLTARE URBANĂ 

M.1.3. Diversificare posibilităților de petrece  a timpului liber.  

Documente necesare Cerere finanțare; Plan Urbanistic Zonal (PUZ);  

Planul de amenajare al locației/ teritoriului;  

Proiect execuție;  

Autorizație construcție;  

Documentația tehnico-economică; 

Raport – evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu).  
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II.5. Surse de finanțare 

 

Finanțarea proiectelor care pot contribui la 

dezvoltarea economică a localității poate avea drept 

sursă bugetul propriu, fondurile nerambursabile 

guvernamentale şi/sau europene sau fondurile 

rambursabile (din categoria creditelor). La aceste 

surse de finanțare se adaugă posibilitatea dezvoltării 

parteneriatelor de tip public-privat, care s-au dovedit 

a fi soluția potrivită pentru rezolvarea anumitor 

probleme comunitare în multe dintre statele 

europene dezvoltate.  

 

Fiecare dintre aceste posibile modalități de susținere 

a proiectelor locale prezintă avantaje şi dezavantaje. 

Alegerea unei surse de finanțare optime necesită o 

bună cunoaștere a legislației naționale în vigoare, a 

programelor de finanțare disponibile și, mai ales, a 

nevoilor/problemelor cu care se confruntă 

comunitatea locală.  

 

 BUGETUL LOCAL  
 

Actul normativ prin care este reglementată 

constituirea bugetului la nivel local este legea 

administrației publice locale numărul 215/2001, cu 

toate modificările și completările ulterioare. Astfel, 

conform secțiunii a II-a privind ”Atribuțiile consiliului 

local”, acesta aprobă bugetul local, virările de credite, 

precum și modul de utilizare a rezervei bugetare. 
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Potrivit legii, Consiliul Local poate aproba finanțarea 

unor investiții de interes local din bugetul propriu și 

poate dispune alocarea sumelor necesare pentru 

cofinanțarea proiectelor provenite din alte fonduri. 

Atribuțiile consiliului local presupun și aprobarea 

documentației tehnico-economice pentru lucrările de 

investiții de interes local, a strategiei de dezvoltare 

economico-sociale, de mediu pentru localitate, 

precum și asigurarea realizării diverselor lucrări și 

măsuri privind procesul de integrare europeană, 

mediu și furnizarea diverselor servicii publice.  

 

O pondere importantă în veniturile proprii ale 

bugetelor locale o reprezintă cotele defalcate din 

impozitul pe venit. Aceste cote se alocă diferențiat, la 

nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv: 

- 41,75% la bugetele locale ale comunelor, 

orașelor şi municipiilor; 

- 11,25% la bugetul local al județului; 

- 18,5% într-un cont distinct, deschis pe seama 

direcțiilor generale ale finanțelor publice 

județene pentru echilibrarea bugetelor locale 

ale comunelor, orașelor, municipiilor şi al 

județului.  

 

O altă sursă de finanțare la nivel local este 

reprezentată de Bugetul Județean, din care pot fi 

repartizate fonduri pentru echilibrarea bugetelor 

locale (conform articolului 33, alin. 3, din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale).  

 

 

 

 

 PROGRAMELE GUVERNAMENTALE 
 

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către 

bugetele locale se acordă pentru investiții finanțate 

din împrumuturi externe la a căror realizare 

contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se aprobă 

anual, în poziție globală, prin legea bugetului de stat. 

Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori 

principali de credite ai acestuia (ministerele şi 

agențiile), precum şi din alte bugete, se pot acorda 

transferuri către bugetele locale pentru finanțarea 

unor programe de dezvoltare sau sociale de interes 

național, județean ori local.  

 

Spre exemplu: - Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice oferă 

finanțări pentru acordarea de facilități persoanelor cu 

handicap, acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinței; programe pentru ocuparea temporară a 

forței de muncă etc.; - Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice finanțează 

programe de reabilitare a rețelei rutiere; acțiuni 

privind reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente cu destinație de locuință; reabilitarea 

termică a clădirilor de locuit etc.; - Ministerul 

Mediului și Schimbărilor Climatice oferă finanțări 

pentru programe multianuale prioritare de mediu şi 

gospodărire a apelor; - Ministerul Sănătății 

finanțează investițiile pentru modernizarea unităților 

medicale; - Ministerul Culturii  acordă fonduri pentru 

finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor 

culturale. 
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o PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ, aprobat prin O.U.G. 28/2013 și coordonat de 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, stabilește cadrul legal pentru implementarea 

unor proiecte de importanță națională, care susțin 

dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de 

infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-

educativă.  

 

Subprograme şi beneficiari eligibili: 

 Subprogramul „Modernizarea satului 

românesc”: beneficiarii eligibili sunt unitățile 

administrativ-teritoriale reprezentate de 

autoritățile administrației publice locale ale 

comunelor; 

 Subprogramul „Regenerarea urbană a 

municipiilor şi oraşelor”: beneficiarii eligibili 

sunt unitățile administrativ-teritoriale 

reprezentate de autoritățile administrației 

publice locale ale municipiilor şi oraşelor, 

inclusiv pentru satele componente ale 

acestora; 

 Subprogramul „Infrastructură la nivel 

județean”: beneficiarii eligibili sunt unitățile 

administrativ teritoriale reprezentate de 

autoritățile administrației publice locale 

județene. 

 

Finanțarea programului se asigură din transferuri de 

la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual 

cu această destinație în bugetul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din 

fonduri aprobate anual cu această destinație în 

bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale 

beneficiare și din alte surse legal constituite.  

 

o PROGRAMUL PRIORITAR NAȚIONAL 

PENTRU PROIECTAREA ŞI CONSTRUIREA DE SEDII 

PENTRU AŞEZĂMINTE CULTURALE, în localitățile 

unde nu există asemenea instituții, în mediul rural şi 

mic urban, prin Compania Națională de Investiții 

"C.N.I." - S.A. Acest program este instituit prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2006 

privind înființarea, organizarea şi desfăşurarea 

activității aşezămintelor culturale, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

Programul reprezintă o inițiativă a Guvernului 

României, dedicată creşterii calității vieții culturale în 

mediul rural şi mic urban prin extinderea şi susținerea 

infrastructurii culturale şi prin diversificarea ofertei 

culturale. Programul are 4 obiective, însă în prezent 

se derulează numai componentele care vizează :  

 reabilitarea, modernizarea infrastructurii 

culturale şi dotarea așezămintelor culturale 

din mediul mic urban;  

 reabilitarea, modernizarea infrastructurii 

culturale şi dotarea aşezămintelor culturale 

din mediul rural.  
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 PROGRAMELE EUROPENE DE 

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 
 

 FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE INVESTIȚII 

EUROPENE (ESI)   

 

Fondurile ESI sunt instrumente financiare prin care 

Uniunea Europeană acționează pentru realizarea 

obiectivelor Politicii de Coeziune prin implementarea 

Programelor Operaționale, pentru eliminarea 

disparităților economice şi sociale între regiuni, în 

scopul realizării coeziunii economice şi sociale. 

 

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au 

rolul de a stimula creşterea economică a statelor 

membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea 

disparităților dintre regiuni. Ele nu acționează însă 

singure, necesitând asigurarea unei contribuții din 

partea statelor membre implicate. Ele sunt co-

finanțate, în principal, din resursele publice ale 

statului membru, însă în multe domenii este necesară 

şi contribuția financiară privată, aceasta fiind 

încurajată în cele mai multe cazuri. 

 

În luna August 2014, Comisia Europeană a adoptat 

Acordul de Parteneriat 2014-2020 cu România, 

documentul strategic de primă importanță, ce 

listează marile priorități de investiții pe următorii 7 ani 

și alocarea financiară corespunzătoare din diversele 

categorii de fonduri europene. 

 

 

Acordul de parteneriat 2014 – 2020 (AP) include cinci 

fonduri structurale și de investiții europene (ESI): 

 Fondul european de dezvoltare regională 

(FEDR); 

 Fondul de Coeziune (FC); 

 Fondul Social European (FSE); 

 Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală (FEADR); 

 Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime (EMFF). 

 

În perioada 2014-2020, fondurile alocate României 

sunt de aproximativ 22,9 miliarde EUR în cadrul 

politicii de coeziune (FEDR, FSE, FC), la care se 

adaugă încă 106 milioane EUR din Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (alături 

de o alocare identică din FSE). Fondurile alocate 

pentru dezvoltarea sectorului agricol și a zonelor 

rurale vor fi suplimentate cu 8 miliarde EUR din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR). Alocarea pentru Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime (EMFF) se ridică la 

aproximativ 168 milioane EUR.  

 

Lista programelor finanțate din FEDR, FSE și YEI, FC și 

respectiva alocare pe fonduri (sprijinul total UE 

inclusiv rezerva de performanță), conform Acordului 

de Parteneriat propus pentru România pentru 

perioada 2014 – 2020:  
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Titlul programului 

Fonduri 

Europene 

Structurale și 

de Investiții 

Valoare 

(milioane 

EUR) 

Programul Operațional 

Infrastructura Mare 

FEDR 2,484 

FC 6,935 

Programul Operațional 

Capital Uman 
FSE 4,060 

Inițiativa pentru 

Ocuparea Tinerilor (YEI) 
 106 

Programul Operațional 

Capacitate 

Administrativă 

FSE 553 

Programul Operațional 

Competitivitate  
FEDR 1,330 

Programul Operațional 

Asistență Tehnică  
FEDR 212 

Programul Operațional 

Regional 
FEDR 6,298 

Program Național de 

Dezvoltare Rurală (PNDR)  
FEADR 8,016 

 

Fondul Social European (FSE) este principalul 

instrument prin care Europa susține crearea de locuri 

de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă 

mai bune și asigură oportunități profesionale mai 

echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul 

funcționează prin investiții în capitalul uman al 

Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea 

unui loc de muncă. Pentru perioada 2014-2020, peste 

80 de miliarde EUR sunt alocate statelor membre 

pentru investiții în capitalul uman. La această sumă se 

mai adaugă cel puțin 3,2 miliarde EUR, alocate 

inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”. Astfel, 

finanțarea FSE îmbunătățește perspectivele de 

angajare pentru milioane de europeni, în special 

pentru cei cărora le este dificil să își găsească de 

lucru. 

 

Pentru perioada 2014-2020, FSE va pune accentul pe 

patru dintre obiectivele tematice ale politicii de 

coeziune: 

 promovarea ocupării forței de muncă şi 

sprijinirea mobilității lucrătorilor; 

 promovarea incluziunii sociale şi combaterea 

sărăciei; 

 efectuarea de investiții în domeniul educației, 

al formării competențelor şi al învățării pe tot 

parcursul vieții;  

 consolidarea capacității instituționale şi a 

eficienței administrației publice. 

 

FSE finanțează următoarele priorități: 

• adaptabilitatea angajaților, prin formarea de 

competențe noi, și a întreprinderilor, prin 

adoptarea unor metode noi de lucru; 

• sporirea accesului la locuri de muncă: ajutând 

tinerii în tranziția de la școală pe piața muncii sau 

asigurându-le formare profesională celor aflați în 

căutarea unui loc de muncă, pentru a le 

îmbunătăți perspectivele de angajare; 

• formarea vocațională și învățarea pe tot 

parcursul vieții în vederea dobândirii de noi 

competențe; 

• sprijinirea persoanelor din grupurile 

defavorizate pentru obținerea unui loc de muncă. 
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FSE în România finanțează două programe 

operaționale: 

• Programul Operațional Capital Uman 

• Programul Operațional Capacitate 

Administrativă.  

 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor (YEI – Youth Employment Initiative) va 

amplifica sprijinul oferit de FSE pentru implementarea 

Garanției pentru tineret, prin care se urmărește ca 

toți tinerii de până la 25 de ani să primească o ofertă 

de calitate pentru angajare, continuarea studiilor, o 

ucenicie sau un stagiu în decurs de patru luni de la 

terminarea studiilor sau de la pierderea locului de 

muncă. În paralel, FSE oferă o finanțare importantă 

pentru reforma structurală necesară pe termen lung 

și pentru investițiile în viitorul tinerilor și în economie. 

 

Această inițiativă alocă pentru perioada 2014 – 2020 

aproximativ 3 miliarde EUR pentru regiunile și 

persoanele care sunt afectate cel mai grav de 

problema șomajului și a inactivității în rândul tinerilor 

(regiunile eligibile sunt cele de nivel NUTS 2 în care 

rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25 %). 

Scopul inițiativei este de a se asigura că, în regiunile în 

care aceste probleme sunt deosebit de acute, nivelul 

de sprijin oferit fiecărui tânăr este suficient pentru a 

produce o schimbare reală. 

 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi 

sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea 

dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. 

 

FEDR îşi concentrează investițiile asupra mai multor 

domenii prioritare cheie. Această abordare este 

cunoscută sub denumirea de „concentrare tematică”: 

• Inovare şi cercetare; 

• Agenda digitală; 

• Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii 

(IMM-uri); 

• Economie cu emisii reduse de carbon. 

 

În România, în perioada 2014-2020, FEDR finanțează 

proiecte în valoare totală de peste 10 mld. EUR, în 

cadrul Programelor operaționale şi axelor prioritare 

aferente acestora: 

• Programul Operațional dedicat infrastructurii 

mari este finanțat din FEDR, cu suma totală de 

2.483.527.507 EUR; 

• Programul Operațional dedicat 

competitivității este finanțat din FEDR, cu suma 

totală de 1.329.787.234 EUR; 

• Programul Operațional dedicat asistenței 

tehnice este finanțat din FEDR, cu suma totală de 

212.765.960 EUR; 

• Programul Operațional Regional este 

finanțat din FEDR, cu suma totală de 

6.298.000.000 EUR. 

 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) reprezintă o sursă de finanțare din partea 

UE, utilizată de statele membre pentru a realiza o 

gamă largă de obiective ale politicii de dezvoltare 

rurale, cum ar fi: îmbunătățirea competitivității 

întreprinderilor agricole, forestiere și agroalimentare; 

susținerea protecției mediului natural; susținerea 
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economiilor rurale; asigurarea calității vieții în zonele 

rurale. 

 

FEADR dispune de un buget în valoare de 96,4 

miliarde EUR, care este distribuit în statele membre 

prin intermediul a 94 de Programe de dezvoltare 

rurală (PDR) diferite. La nivelul Uniunii, FEADR este 

supervizat de către Direcția Generală Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene.  

 

Fondurile FEADR disponibile pot fi accesate în baza a 

două documente-cheie: Programul Național de 

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 şi Planul 

Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală. 

 

Fondul de Coeziune (FC) ajută statele membre cu un 

produs național brut (PNB) pe cap de locuitor de mai 

puțin de 90% din media comunitară să-şi reducă 

diferențele dintre nivelurile de dezvoltare economică 

şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. Acesta susține 

acțiuni în cadrul obiectivului „Convergență” şi se află 

sub incidența acelorași reguli de programare, de 

gestionare şi de control ca în cazul FSE şi FEDR. 

 

Fondul de Coeziune finanțează acțiuni care fac parte 

din următoarele domenii: 

- rețele transeuropene de transport, în special 

proiectele prioritare de interes european definite 

de Uniunea Europeană; 

- mediu.  

 

În acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, 

de asemenea, în proiecte din domeniul energiei sau al 

transporturilor, atâta vreme ce acestea prezintă 

avantaje clare pentru mediu: eficacitate energetică, 

utilizarea de surse de energie regenerabile, 

dezvoltarea transportului feroviar, sprijinirea 

intermodalității, consolidarea transporturilor publice 

etc. 

 

În România, în perioada 2014-2020, FC va finanța 

proiecte în cadrul Programului Operațional dedicat 

infrastructurii mari finanțat din FC, cu suma de 

6.934.996.977 EUR.  

 

Fondul European pentru promovarea eficacității 

energetice (EEEF) - Programul energetic european 

pentru relansare are ca obiectiv principal atenuarea 

schimbărilor climatice, atragerea de capitaluri private 

şi publice în finanțarea proiectelor care vizează 

atenuarea schimbărilor climatice şi atingerea 

durabilității economice a fondului. Principalii 

finanțatori sunt Comisia Europeană și Banca 

Europeană de Investiții, iar ca solicitanți eligibili sunt 

autoritățile publice regionale sau locale, autoritățile 

naționale, diversele companii și IMM-uri, precum și 

asociațiile.  

 

Valoarea grantului este de 265 milioane EUR, iar în 

ceea ce privește termenul de depunere, acesta este 

permanent.  

 

Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul 

costurilor (financiare şi temporale) aferente 

documentațiilor pentru cererea de finanțare şi 

raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este 

necesară cofinanțarea locală a proiectelor şi 

finanțarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile 



 

192 | Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina, perioada 2015-2020 

(printre care şi TVA), ceea ce pentru administrația 

publică poate reprezenta o problemă, mai ales în 

cazul programelor de finanțare care prevăd cote mari 

ale contribuției locale. Dar marele avantaj al surselor 

de finanțare nerambursabilă prin programe ale 

Uniunii Europene este că, pentru administrațiile 

publice locale, procentul de cofinanțare este de doar 

2% (pentru majoritatea programelor), iar valorile 

investițiilor sunt mari şi chiar foarte mari, raportat la 

nevoile comunităților şi la posibilitatea de 

cofinanțare. 

 

 PROGRAMELE DE COOPERARE TERITORIALĂ 

 

România poate participa la trei tipuri de programe de 

cooperare teritorială:  

 

- Cooperare teritorială transfrontalieră - 

presupune cooperarea regiunilor din România cu 

regiuni din statele vecine. Programele de cooperare 

transfrontalieră finanțează proiecte de accesibilitate 

transport și tehnologia informației, mediu şi 

prevenirea riscurilor, dezvoltare economică şi socială, 

precum şi acțiuni „people to people”. 

 

- Cooperare teritorială transnațională - 

presupune cooperarea cu regiunile dintr-un anumit 

spațiu geografic; Cooperarea transnațională 

finanțează dezvoltarea de rețele care să ducă la 

dezvoltare teritorială integrată în domenii precum 

inovația, mediul și accesibilitatea și dezvoltarea 

urbană. 

 

- Cooperare teritorială interregională - 

presupune colaborarea cu regiuni din orice stat 

membru al Uniunii Europene, prin intermediul unor 

proiecte gestionate și administrate în comun de 

partenerii din statele participante. Se promovează 

cooperarea între autoritățile publice (locale sau 

regionale) precum și între cercetătorii UE, pe 

probleme de interes comun prin transferul de 

experiență şi bune practici între regiuni şi prin 

constituirea de rețele între orașele UE.  

 

Ca regulă generală, rata de cofinanțare pentru 

programele finanțate din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR) este 85% din fonduri 

comunitare şi 15% din fonduri naționale, iar pentru 

programele finanțate din Instrumentului European de 

Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) este 90% din fonduri 

comunitare şi 10% din fonduri naționale.  

 

Conform Acordului de Parteneriat, în perioada 2014-

2020, România va fi implicată în următoarele 

programe de cooperare: 

 7 programe aferente politicii de coeziune:  

o 2 programe de cooperare transfrontalieră 

între România și Bulgaria și între România 

și Ungaria;  

o 1 program de cooperare transnațională 

(Dunărea); 

o 4 programe de cooperare inter-regională 

(INTERREG EUROPA, URBACT III, 

INTERACT III, ESPON 2020); 

 1 program de cooperare transfrontalieră IPA 

între România și Republica Serbia; 
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 4 programe de cooperare transfrontalieră 

aferente politicii de vecinătate, și anume 

între România și Republica Moldova, 

România și Ucraina, la granița dintre Ungaria, 

Slovacia, România și Ucraina și programul 

Bazinul Mării Negre, toate urmând să includă 

măsuri legate de Politica maritimă integrată 

şi Strategia UE de Creștere Albastră.  

 

Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană a 

alocat obiectivului Cooperare teritorială europeană 

suma de 9 miliarde EUR, iar României 0,455 miliarde 

EUR. În perioada 2014-2020, României i-au fost 

alocate 453 milioane EUR pentru cooperare 

teritorială europeană. 

 

Beneficiarii eligibili: autorități publice centrale, 

autorități publice locale, organizații de drept public, 

organisme de drept privat, organizații internaționale. 

Beneficiarii privați pot participa ca parteneri în 

proiecte sau în calitate de subcontractori. 

 

 GRANTURILE SEE / GRANTURI NORVEGIENE 

 

Prin Acordul pentru Spațiul Economic European 

(SEE), trei dintre țările AELS (Asociația Europeană a 

Liberului Schimb) - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, 

fac parte din piața internă europeană şi contribuie la 

dezvoltarea socială şi economică prin intermediul 

granturilor SEE şi norvegiene, de care beneficiază 15 

state membre din estul, centrul și sudul Uniunii 

Europene. Obiectivele majore ale Mecanismului 

Financiar SEE şi Mecanismului Financiar Norvegian 

sunt reducerea disparităților sociale și economice în 

Spațiul Economic European, respectiv întărirea 

relațiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele 

beneficiare. 

 

Granturile SEE și cele norvegiene au fost instituite în 

2004, după ce Uniunea Europeana a primit zece noi 

state membre. Granturile reprezintă un acord între 

statele Spațiului Economic European (SEE – Norvegia, 

Islanda, Liechtenstein) și Uniunea Europeana în baza 

căruia statele SEE au acces pe piața unică europeană. 

Granturile SEE si cele Norvegiene 2009-2014 sprijină 

proiecte în 23 de domenii de finanțare. Fiecare 

domeniu este gestionat de un operator de program, 

în cele mai multe cazuri acesta fiind o instituție 

publică românească sau o organizație 

neguvernamentală.  

 

Pentru perioada 2009-2014, România este prevăzută 

ca fiind al doilea beneficiar al asistenței financiare 

(după valoarea grantului) oferite de țările SEE / AELS - 

Norvegia, Islanda și Liechtenstein, cu o alocare în 

valoare de aproape 306 milioane EUR (190,75 

milioane EUR prin Mecanismul Financiar SEE şi de 

115,20 milioane EUR prin Mecanismul Financiar 

Norvegian).  

 

Fondul Bilateral Național este un instrument menit să 

faciliteze contactul și cooperarea între entități din 

România și cele din statele donatoare (Islanda, 

Principatul Liechtenstein și Norvegia), dimensiunea 

bilaterala fiind obligatorie în orice inițiativă. 

Cooperarea bilaterală cu Consiliul Europei este, de 

asemenea, posibilă. 
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 ALTE PROGRAME EUROPENE 
 

o PROGRAMUL EUROPA PENTRU CETĂȚENI 

2014 – 2020  

 

În cadrul obiectivului global de a aduce Uniunea 

Europeană mai aproape de cetățeni, obiectivele 

generale ale programului sunt următoarele: 

 să ajute cetățenii să înțeleagă mai bine 

Uniunea, istoria și diversitatea ei; 

 să promoveze cetățenia europeană și să 

îmbunătățească, la nivelul Uniunii, condițiile 

de participare civică și democratică. 

 

Obiectivele specifice urmărite la nivel transnațional 

sau dintr-o perspectivă europeană sunt: 

 sensibilizarea publicului cu privire la memoria 

istorică, la istoria și la valorile comune, 

precum și la scopul Uniunii, și anume, 

promovarea păcii, a valorilor sale și a 

bunăstării cetățenilor săi prin încurajarea 

dezbaterii, a reflecției și a creării de rețele; 

 încurajarea participării democratice și civice a 

cetățenilor la nivelul UE printr-o înțelegere 

mai bună a procesului de elaborare a 

politicilor Uniunii și prin promovarea 

oportunităților de angajament societal și 

intercultural și de voluntariat la nivelul 

Uniunii. 

 

 

Programul este deschis celor 28 de state ale Uniunii 

Europene. Solicitanți eligibili: orașe/municipalități sau 

comitete de înfrățire sau rețele ale acestora, alte 

autorități de la nivel local/regional, federații/asociații 

de autorități locale, ONG care reprezintă autoritățile 

locale.  

 

Buget total 2014-2020: 185.468.000 EUR, împărțit 

între cele 2 componente și acțiunea orizontală din 

structura programului: 

 Componenta 1 – Memorie istorică europeană 

 20% 

 Componenta 2 – Implicare democratică și 

participare civică  60% cu măsurile: 

2.1 Înfrățire între localități 

2.2 Rețele de orașe 

2.3 Proiecte ale societății civile 

 Acțiunea orizontală – Valorificare  10%.  

 

o PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014 - 2020 

 

Europa Creativă este un program de finanțare al 

Uniunii Europene care va continua, pentru următorii 7 

ani, programele dedicate culturii și audiovizualului: 

Cultura (2007-2013), Media (2007-2013) și Media 

Mundus. 

 

Programul are un buget total de 1,46 de miliarde EUR 

pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de 

Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru 

Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se 

trimit și se evaluează toate aplicațiile. 
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Europa Creativă are 3 subprograme: Media, Cultura și 

o componentă transversală dedicată garantării 

creditelor bancare pentru sectoarele culturale și 

creative și cooperării în domeniul politicilor culturale 

(disponibilă începând cu 2016). 

 

Subprogramul Cultură al Programului Europa Creativă 

dispune de un buget total de 454,8 milioane EUR 

pentru perioada 2014-2020 și va încuraja cu precădere 

întărirea capacității profesionale a persoanelor care 

lucrează în domeniul culturii, întărirea capacității 

operaționale a organizațiilor care oferă oportunități 

de dezvoltare profesională la nivel internațional, 

circulația transnațională a creațiilor culturale și 

dezvoltarea pe termen lung a publicului pentru 

aceste creații culturale europene. 

 

La subprogramul Cultură sunt eligibili toți operatorii  

din sectoarele culturale și creative, însemnând ONG-

uri, instituții publice și companii private. Toate 

entitățile care depun proiecte sau sunt partenere în 

proiecte în cadrul acestui program trebuie să aibă 

minimum 2 ani de existență juridică.  

 

o PROGRAMUL LIFE – SPRIJINUL UE PENTRU 

MEDIU ȘI CLIMĂ 

 

Programul LIFE reprezintă instrumentul financiar al 

UE dedicat mediului și politicilor climatice. Principalul 

obiectiv al programului este să contribuie la 

implementarea, actualizarea și dezvoltarea politicilor 

și legislației de mediu și climatice prin cofinanțarea de 

proiecte valoare adăugată. Noul program propus se 

bazează pe succesele înregistrate de precedentul 

program LIFE+, dar va fi reformat astfel încât să poată 

avea un impact mai mare, să devină mai simplu și mai 

flexibil și să dispună de un buget considerabil mai 

ridicat. 

 

Astfel, bugetul Programului LIFE 2014-2020 este de 

3.456.655.000 EUR pentru întreaga perioadă de 

desfășurare, atât pentru proiecte gestionate de 

organisme publice cât şi private, din care 

Subprogramul pentru Mediu (ce reprezintă 75%) este 

de 2.592.491.250 EUR iar Subprogramul Politici 

Climatice (25%) are un buget de 846.163.750 EUR. 

Suma este mai mică decât cererea Parlamentului, însă 

reprezintă totuși mai mult decât bugetul perioadei 

anterioare, 2007 – 2013 (Life+), care a fost de doar 2,2 

miliarde EUR. 

 

Fiecare din cele două subprograme vor fi structurate 

pe câte trei direcții principale: 

 Subprogramul pentru Mediu (Mediu și 

utilizarea eficientă a resurselor; 

Biodiversitate; Guvernare și Informare în 

domeniul mediului) 

 Subprogramul pentru Schimbări Climatice 

(Atenuarea Schimbărilor Climatice; 

Adaptarea la Schimbările Climatice; 

Guvernare și Informare în domeniul Climei).  

 

Printre beneficiarii eligibili se numără organismele, 

actorii și instituțiile publice și/sau private, de exemplu, 

autorități publice, ONG-uri, institute de cercetare, 

întreprinderi private etc. Spre deosebire de vechiul 

program, actorii locali pot să realizeze proiecte la 
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nivel local sau regional fără a implica un parteneriat 

internațional. Conform Comisiei Europene, rata 

maximă de cofinanțare este de 60% pentru perioada 

2014 – 2017 și 55% pentru 2018 – 2020.  

 

o PROGRAMUL CADRU ORIZONT 2020 

 

Programul-cadru european „Orizont 2020" dispune 

de un buget de 70 de miliarde EUR şi urmărește în 

mod sistematic finanțarea proiectelor capabile să 

ducă la îndeplinire obiectivele tehnice, ştiințifice, 

educaționale şi sociale asumate de statele membre 

prin intermediul Strategiei „Europa 2020".  

 

Programul «Orizont 2020» este un tip de program 

nou pentru Uniunea Europeană. Este gândit să aducă 

rezultate care pot aduce schimbări concrete în viața 

oamenilor. Cu mai mult de 70 de miliarde EUR pentru 

șapte ani, este cel mai mare program de cercetare al 

Uniunii de până acum şi unul dintre cele mai mari din 

lume. Este singurul program din bugetul Uniunii 

Europene care a cunoscut o creștere a finanțării. 

Bugetul substanțial al Programului «Orizont 2020» 

este un beneficiu major pentru cercetarea şi inovația 

europeană. 

 

 PARTENERIATELE DE TIP PUBLIC-

PRIVAT 
 

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluție 

general recomandată şi promovată pentru rezolvarea 

problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. 

Apariția Legii nr. 178/2010 (cu modificările și 

completările ulterioare) care reglementează 

parteneriatul public-privat este privită drept o 

oportunitate reală de a implementa proiectele 

propuse.  

 

La nivelul administrațiilor publice există posibilitatea 

dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat în 

diverse domenii. În urma adoptării legii 

parteneriatului public-privat s-ar putea externaliza o 

serie de servicii şi activități publice, partenerii locali 

putând fi atât mediul de afaceri, cât şi sectorul non-

profit. 

 

 CREDITAREA 
 

Din punct de vedere procedural, creditarea este o 

modalitate relativ simplă de obținere a finanțării 

pentru proiectele de investiții. Băncile locale sunt 

instituții financiare care au în portofoliu programe de 

finanțare/creditare pentru proiectele care implică 

fonduri europene. Se pot acorda astfel credite de 

investiții atât pentru prefinanțarea fondurilor 

nerambursabile cât și pentru cofinanțarea 

cheltuielilor eligibile și neeligibile din cadrul unui 

proiect, urmând o serie de reglementări interne. 

Costurile aferente creditelor sunt mari şi implică şi un 

anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de 

rambursare a datoriilor, mai ales într-o situație de 

incertitudine cum este cea generată de criza 

financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare poate 

reprezenta o blocare a posibilităților de investiții pe 

termen scurt şi mediu, cu atât mai mult cu cât o 

organizație cu datorii mari devine neeligibilă atât 
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pentru accesarea altor credite, cât şi pentru 

atragerea de fonduri nerambursabile. 

 

Guvernul României stabileşte anual limitele pentru 

finanțările rambursabile care pot fi contractate de 

administrațiile locale, pentru încadrarea în nivelul 

deficitului bugetului general consolidat. Legislația 

națională, care plafonează tragerile din fonduri 

rambursabile contractate sau noi, precum şi gradul 

maxim de îndatorare de 30%, nu este aplicabilă 

creditelor contractate pentru cofinanțarea 

proiectelor europene. 

 

Pentru proiectele de mare amploare se pot accesa şi 

programe de finanțare internaționale ce au ca surse 

instituții financiare internaționale: BERD (Banca 

Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare), BEI 

(Banca Europeană de Investiții), FMI (Fondul Monetar 

Internațional) şi Banca Mondială.  

 

Banca Europeană de Investiții (BEI) finanțează 

proiecte care au ca obiectiv promovarea politicilor UE 

și implementarea Agendei Lisabona, a Inițiativei 

Inovare 2010 de creare și promovare a unei economii 

bazate pe cunoaștere. BEI împrumută pană la 50% din 

valoarea unui proiect și cofinanțează investițiile 

împreună cu alte bănci (Banca Europeană pentru 

Reconstrucție si Dezvoltare). În prezent, BEI a devenit 

cea mai importantă sursă de finanțare internațională 

a  proiectelor din noile state membre ale UE, dar şi 

pentru cele din regiunea Balcanilor.  

 

Banca Mondială sau Banca Internațională de 

Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) s-a dedicat 

exclusiv ajutorării pe termen lung a țărilor întârziate. 

BIRD oferă împrumuturi și ajutoare dezvoltării țărilor 

cu venituri mijlocii și mici. Banca Mondială se oferă ca 

un mijloc de finanțare independent pentru 

completarea finanțărilor necesare și nu pentru 

substituirea finanțărilor naționale. De asemenea, între 

Ministerul afacerilor europene și Banca Mondială s-a 

semnat în anul 2012 un acord pentru servicii de 

consultanță privind asistența tehnică în vederea 

creșterii ratei de absorbție a fondurilor structurale și 

de coeziune atât pentru intervalul 2007 – 2013, cât și 

pentru actualul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, 

2014 – 2020.  
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II.6. Contribuția cu politicile existente/Contribuția la obiectivele orizontale 
 

 

II.6.1. Coerența cu politicile existente 

 

 

Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina 

pentru perioada 2015 – 2020 asigură, prin măsurile şi 

acțiunile propuse, corespondența cu politicile 

comunitare şi naționale.  

 

Principalele documente la care s-a raportat analiza 

coerenței prezentei strategii sunt Strategia Europa 

2020, Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 

a României, Orizonturi 2013-2020-2030 (SNDDR), 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014 

– 2020 (SNDR); Planul de Dezvoltare Regională 2014-

2020 al Regiunii Sud-Muntenia (PDRSM), Master 

Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național 2007-

2026 (MPDTN 2007 - 2026), precum și Planul de 

dezvoltare durabilă a județului Prahova pentru 

perioada 2014 – 2020 (PDDJPH).  
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Sector/măsură Politici existente 

S.1. DEZVOLTARE URBANĂ 

Măsura 1.1. Reabilitarea și amenajarea 

spațiilor publice  

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 2 – Dezvoltarea urbană durabilă; 

Măsura 2.2. Dezvoltarea și regenerarea urbană durabilă; 

 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 2: Dezvoltare urbană durabilă. 

M.2.2. Regenerarea durabilă a centrelor urbane;  

Măsura 1.2. Modernizarea spațiilor 

rezidențiale  

PDR SM  2014 - 2020 – Prioritatea 2 – Dezvoltare urbană durabilă 

 

SNDR 2014 – 2020. Prioritatea de dezvoltare 1: Dezvoltare urbană 

durabilă integrată; Prioritatea de dezvoltare 2: Îmbunătățirea 

eficienței energetice în sectorul clădirilor publice și rezidențiale.  

 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 2: Dezvoltare urbană durabilă. 

M.2.1. Consolidarea capacității de planificare spațială și urbană; 

Măsura 1.3. Diversificarea posibilităților de 

petrecere a timpului liber 

PDRSM  2014 – 2020 – Prioritatea 2 – Dezvoltare urbană durabilă 

 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a 

infrastructurii locale și regionale; Măsura 1.5. Reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii culturale, sportive și recreative; 

 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 1: Dezvoltarea durabilă a 

infrastructurii județene și locale, inclusiv a infrastructurii turistice. 

M1.3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru turism, 

sport, patrimoniul natural și cultural, activități recreative. 

S.2. POPULAȚIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ 

Măsura 2.1. Valorificarea resurselor umane 

locale și reducerea șomajului 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 5 – Susținerea educației și 

ocupării forței de muncă; Măsura 5.3. Corelarea programelor 

educaționale cu cerințele pieței muncii; Măsura 5.4. Sprijinirea 

adaptabilității forței de muncă și promovarea antreprenoriatului; 

Măsura 5.5. Politici active de angajare;  
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PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 5: Dezvoltarea resurselor 

umane, susținerea educației și ocupării forței de muncă. M.5.1. 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale și de 

cercetare; M.5.2. Dezvoltarea capacității instituționale a sistemului 

educațional, de cercetare și de formare continuă; M.5.3. Corelarea 

programelor educaționale cu cerințele pietei muncii; M.5.4. 

Sprijinirea adaptabilității forței de muncă, promovarea 

antreprenoriatului; M.5.5. Politici active de angajare. 

S.3. DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Măsura 3.1. Sprijinirea dezvoltării IMM-

urilor locale 

La nivelul Strategiei Europa 2020, a fost propus ca și instrument 

de lucru: inițiativa O agendă pentru noi competențe și noi locuri de 

muncă, pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, în special pentru 

IMM-uri și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și 

durabile. Din cele 5 obiective majore stabilite în cadrul Strategiei, 

obiectivul Cercetarea, dezvoltarea și inovarea dorește; până în 

2020, un nivel al investițiilor publice și private în cercetare și 

dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene. 

 

SNDR 2014 – 2020. Obiectiv specific 5: Creșterea economiilor 

regionale prin dezvoltarea infrastructurii specifice inovării și 

cercetării, precum și stimularea competitivității IMM-urilor;   

 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 3 – Creșterea competitivității 

economiei regionale pe termen lung; Obieciv: Creșterea 

economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor 

autohtone și consolidarea cercetării-dezvoltării-inovării. Măsura 

3.1. Sprijinirea dezvoltării sectorului IMM, în special a celor bazate 

pe cunoaștere; 

 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 3: Dezvoltarea infrastructurii de 

sprijinire a afacerilor, creșterea competitivității economice;  M.2.1. 

Sprijinirea dezvoltării sectorului IMM, cu precădere a celor bazate 

pe cunoaștere.  
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Măsura 3.2. Program de susținere a 

economiei, produselor și producătorilor 

locali 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurală și 

agricultura; Măsura 7.5. Diversificarea și dezvoltarea sectorului 

agricol și agro-alimentar; 

Măsura 3.3. Atragerea investițiilor în 

municipiul Câmpina 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 3 – Creșterea competitivității 

economiei regionale pe termen lung; Obieciv: Creșterea 

economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor 

autohtone și consolidarea cercetării-dezvoltării-inovării. Măsura 

3.4. Promovarea cooperării interne și internaționale; 

Măsura 3.4. Îmbunătățirea colaborării 

dintre mediul de afaceri şi autoritățile 

publice locale 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 3: Dezvoltarea infrastructurii 

de sprijinire a afacerilor, creșterea competitivității economice;  

M.3.3. Promovarea cooperării în plan intern și extern.  

S.4. TURISM 

Măsura 4.1. Modernizarea infrastructurii de 

acces la obiectivele turistice 

SNDR 2014 – 2020. Obiectiv specific 6: Stimularea dezvoltării 

competitive și durabile a turismului la nivel regional și local prin 

dezvoltarea durabilă a patrimoniului cultural, cu potențial turistic 

și crearea/modernizarea infrastructurii specifice de turism.  

Măsura 4.2. Modernizarea infrastructurii și 

a serviciilor turistice  

MPDTN 2007 - 2026, Obiectiv: Dezvoltarea stațiunilor balneare din 

România pentru a asigura gama de tratamente, centre şi servicii 

necesare pentru un număr de clienți într-o rapidă creştere. 

 

MPDTN 2007 - 2026, Obiectiv: Extinderea sistemului de marcare a 

obiectivelor turistice de interes național în conformitate cu 

standardele UE şi introducerea de rute turistice tematice. 

 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a 

infrastructurii locale și regionale; Măsura 1.4. Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii turistice;  

 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 1: Dezvoltarea durabilă a 

infrastructurii județene și locale, inclusiv a infrastructurii turistice.   

Măsura 4.3. Dezvoltarea și diversificarea 

ofertei turistice a municipiului Câmpina  

MPDTN 2007 - 2026, Obiectiv: Asigurarea unei dezvoltări durabile 

a turismului într-o manieră în care bogățiile sale de mediu, 

culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în 
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prezent şi păstrate pentru generațiile viitoare. 

S.5. INFRASTRUCTURĂ ȘI ECHIPARE EDILITARĂ 

Măsura 5.1. Îmbunătățirea gradului de 

accesibilitate în cadrul municipiului 

Câmpina 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a 

infrastructurii locale și regionale; Obiectiv: Creșterea atractivității 

și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității 

și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în 

vedere promovării dezvoltării durabile; Măsura 1.1. Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii de transport. 

 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 1: Dezvoltarea durabilă a 

infrastructurii județene și locale, inclusiv a infrastructurii turistice. 

M1.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport.  

Măsura 5.2. Modernizarea și extinderea 

infrastructurii tehnico-edilitare 

SNDR 2014 – 2020. Obiectiv specific 1: Creșterea rolului și 

funcțiilor orașelor și municipiilor în dezvoltarea regiunilor prin 

investiții care să sprijine creșterea economică, protejarea 

mediului, îmbunătățirea infrastructurii edilitare urbane și 

coeziunea socială;  

 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a 

infrastructurii locale și regionale; Măsura 1.2. Extinderea și 

modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și de servicii publice; 

 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 1: Dezvoltarea durabilă a 

infrastructurii județene și locale, inclusiv a infrastructurii turistice. 

M.1.2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de utilitati si 

servicii publice.  

Măsura 5.3. Îmbunătățirea serviciilor de 

siguranță și ordine publică  

SNDDR 2013-2020-2030. Orizont 2020. Obiectiv național: 

Atingerea nivelului mediu actual al UE în privința eficienței 

economice, sociale şi de mediu a transporturilor şi realizarea unor 

progrese substanțiale în dezvoltarea infrastructurii de transport. 
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S.6. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

Măsura 6.1. Îmbunătățirea infrastructurii de 

educație și a calității învățământului în 

municipiul Câmpina 

SNDDR Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu 

de performanță al UE-27 în domeniul educației și formării 

profesionale, cu excepția serviciilor în mediul rural și pentru 

grupurile dezavantajate unde țintele sunt cele ale UE pentru 2010. 

 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 5 – Susținerea educației și 

ocupării forței de muncă; Obiectiv: Dezvoltarea capitalului uman 

din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a 

participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și 

stimularea ocupării forței de muncă; Măsura 5.1. Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii educaționale și de cercetare;  

 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 5: Dezvoltarea resurselor 

umane, susținerea educației și ocupării forței de muncă;  

Măsura 6.2. Dezvoltarea infrastructurii și 

activităților culturale  

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a 

infrastructurii locale și regionale; Măsura 1.5. Reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii culturale, sportive și recreative; 

 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a 

infrastructurii locale și regionale; Măsura 1.6. Protejarea și 

valorificarea patrimoniului natural și cultural;  

S.7. SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

Măsura 7.1. Atragerea cadrelor medicale 

specializate și dezvoltarea infrastructurii 

medicale 

SNDDR Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea unor parametri 

apropiați de nivelul mediu actual al stării de sănătate a populației și 

al calității serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; 

integrarea aspectelor de sănătate și demografice în toate politicile 

publice ale României. 

 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 6 – Susținerea sănătății și 

asistenței sociale; Obiectiv: Îmbunătățirea accesului la asistență 

medicală și servicii sociale de calitate și promovarea incluziunii 
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sociale; Măsura 6.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

serviciilor de sănătate și asistență socială;  

 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 6: Susținera sănătății și 

asistenței sociale. M.6.1. Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii serviciilor de sănătate și asistență socială;   

Măsura 7.2. Dezvoltarea infrastructurii 

sociale 

SNDDR 2013-2020-2030. Obiectiv general: Crearea unei societăți 

bazate pe incluziunea socială prin luarea în considerare a 

solidarității între generații şi în interiorul lor şi asigurarea creşterii 

calității vieții cetățenilor ca o condiție a bunăstării individuale 

durabile.  

 

SNDDR 2013-2020-2030. Orizont 2030. Obiectiv național: 

Apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte state 

membre ale UE în privința coeziunii sociale şi calității serviciilor 

sociale. 

 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 6 – Susținerea sănătății și 

asistenței sociale; Măsura 6.2. Dezvoltarea capacității 

instituționale a sistemului sanitar și de asistență socială;  

 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 6: Susținera sănătății și 

asistenței sociale.  M.6.2. Dezvoltarea capacității instituționale a 

sistemului sanitar și de asistență socială.   

Măsura 7.3. Creșterea calității serviciilor 

sociale  

SNDDR Orizont 2020. Obiectiv național: Promovarea consecventă, 

în noul cadru legislativ și instituțional, a normelor și standardelor 

UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de șanse și sprijinirea 

activă a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a 

Strategiei Naționale pe termen lung privind populația și 

fenomenele migratorii. 

 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 6 – Susținerea sănătății și 

asistenței sociale; Măsura 6.3. Promovarea incluziunii sociale și 
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combaterea sărăciei;  

 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 6: Susținera sănătății și 

asistenței sociale.  M.6.3. Promovarea incluziunii sociale și 

combaterea sărăciei.   

S.8. MEDIU 

Măsura 8.1. Reducerea poluării urbane PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 4 – Protecția mediului și 

creșterea eficienței energetice; Obiectiv: Protejarea și utilizarea 

eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural; Măsura 

4.1. Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de 

mediu.  

 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 4: Protecția mediului și 

creșterea eficienței energetice. M.4.1. Amenajarea, extinderea și 

modernizarea infrastructurii de mediu.  

Măsura 8.2. Utilizarea energiilor alternative 

și îmbunătățirea eficienței energetice și 

termice 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 4 – Protecția mediului și 

creșterea eficienței energetice; Obiectiv: Protejarea și utilizarea 

eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural; Măsura 

4.4. Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării 

resurselor regenerabile; 

 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 4: Protecția mediului și 

creșterea eficienței energetice. M.4.4. Eficientizarea consumului de 

energie și promovarea utilizării resurselor regenerabile;  

Măsura 8.3. Îmbunătățirea 

managementului deșeurilor 

PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 4: Protecția mediului și 

creșterea eficienței energetice. M.4.1. Amenajarea, extinderea și 

modernizarea infrastructurii de mediu;  

Măsura 8.5. Diminuarea riscurilor naturale  PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 4 – Protecția mediului și 

creșterea eficienței energetice; Obiectiv: Protejarea și utilizarea 

eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural; Măsura 

4.3. Reducerea vulnerabilității la riscuri și adaptarea la schimbările 

climatice; 
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PDDJPH 2014 – 2020 – Prioritatea 4: Protecția mediului și 

creșterea eficienței energetice. M.4.2. Protejarea și conservarea 

mediului și a biodiversității; M.4.3. Reducerea vulnerabilității la 

riscuri și adaptarea la schimbări cliamtice;  

S.9. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

Măsura 9.1. Modernizarea infrastructurii și 

dotărilor administrației publice 

SNDDR Orizont 2020. Obiectiv național: Definitivarea procesului 

de reformă administrativă și reducerea substanțială a decalajelor 

față de nivelul mediu de performanță al administrației centrale și 

locale și al serviciilor publice din celelalte state membre ale UE; 

creșterea gradului de încredere și satisfacție al cetățenilor în 

raporturile cu autoritățile administrative. 

Măsura 9.2. Îmbunătățirea capacității de 

planificare strategică și bugetară la nivelul 

Primăriei și instituțiilor descentralizate  

SNDDR Orizont 2020. Obiectiv național: Definitivarea procesului 

de reformă administrativă și reducerea substanțială a decalajelor 

față de nivelul mediu de performanță al administrației centrale și 

locale și al serviciilor publice din celelalte state membre ale UE; 

creșterea gradului de încredere și satisfacție al cetățenilor în 

raporturile cu autoritățile administrative. 

Măsura 9.3. Dezvoltarea capacității de 

gestionare a serviciilor publice oferite  

SDDR Orizont 2020. Obiectiv național: Definitivarea procesului de 

reformă administrativă și reducerea substanțială a decalajelor față 

de nivelul mediu de performanță al administrației centrale și locale 

și al serviciilor publice din celelalte state membre ale UE; creșterea 

gradului de încredere și satisfacție al cetățenilor în raporturile cu 

autoritățile administrative. 

 

PDR SM 2014 - 2020 – Prioritatea 2 – Dezvoltarea urbană durabilă; 

Măsura 2.1. Consolidarea capacității locale, județene și regionale de 

planificare spațială și urbană; 

 



 

Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina, perioada 2015-2020  | 207 

II.6.2. Contribuția la obiectivele orizontale 
 

Acțiunile propuse în cele 9 planuri sectoriale de 

acțiune sunt realizate în concordanță cu prevederile 

comunitare şi naționale vis-à-vis de obiectivele 

orizontale: dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse 

şi societatea informațională. 

 

Egalitatea de şanse. Acest obiectiv orizontal 

presupune a nu se realiza nici o deosebire, restricție 

sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, 

etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 

gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală 

cronică necontagioasă etc. 

 

Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina 

pentru perioada 2015-2020 respectă, prin 

intervențiile propuse, egalitatea de şanse a 

locuitorilor. Prin implementarea strategiei se va 

asigura accesul persoanelor cu dizabilități în toate 

instituțiile publice, va creşte coeziunea socială şi se 

vor îmbunătăți serviciile sociale pentru populația 

defavorizată. 

 

Unul dintre proiectele strategiei se referă la 

înființarea de piste pentru biciclete, facilitându-se 

astfel utilizarea şi a altor mijloace de transport în 

afara autoturismelor.  

 

De asemenea, prin extinderea și modernizarea 

infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare se asigură 

accesul întregii populații din municipiul Câmpina la 

servicii de calitate, îmbunătățindu-se accesibilitatea 

tuturor zonelor din municipiu.  

 

Dezvoltarea durabilă este un alt obiectiv orizontal 

important în comunitatea europeană, având trei 

dimensiuni principale – ecologică, economică şi 

socială. 

 

Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina 

pentru perioada 2015-2020 respectă, în planurile 

sectoriale de acțiune, principiile dezvoltării durabile. 

În primul rând, strategia de dezvoltare propune 

extinderea şi dezvoltarea serviciilor de colectare şi 

transport al deşeurilor, modernizarea sistemului de 

epurare a apelor uzate şi susținerea reducerii 

consumului de energie, toate acestea ducând la 

îmbunătățirea condițiilor de mediu din oraş. 

 

Protecției şi conservării mediului îi este dedicată o 

secțiune sectorială distinctă, dar reducerea nivelului 

de poluare din municipiu, amenajarea spațiilor verzi, 

protecția naturii şi îmbunătățirea condițiilor de 

mediu se vor produce şi ca urmare a unor acțiuni din 

cadrul altor secțiuni ale strategiei. Spre exemplu, 

prin îmbunătățirea infrastructurii de parcări se vor 

reduce noxele cauzate de autoturisme în zonele 

frecventate de turişti, scăzând impactul acestora 

asupra mediului înconjurător.  
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Nu trebuie omis nici impactul pozitiv pe care îl are 

modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare, ca 

urmare a acestui proiect urmând a se diminua 

pierderile din sistem şi a se reduce foarte mult 

cantitatea de apă uzată deversată, în prezent, fără 

epurare, în apele curgătoare din municipiu.  

 

Contribuția Strategiei de dezvoltare a municipiului 

Câmpina pentru perioada 2015-2020 la dezvoltarea 

durabilă se realizează şi prin proiecte ce țin de 

domeniul socio-economic: stimularea inovațiilor 

tehnologice, atragerea investitorilor, conservarea 

patrimoniului cultural existent, îmbunătățirea stării 

de sănătate a populației, îmbunătățirea condițiilor 

de furnizare a serviciilor medicale, îmbunătățirea 

nivelului de conștientizare cu privire la importanța 

protejării mediului etc. 

 

Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina 

pentru perioada 2015-2020 va contribui şi la tranziția 

spre o societate informațională, existând mai multe 

proiecte ce vor avea impact în acest domeniu. 

Printre acestea, amintim proiectul de utilizare a 

serviciilor de e-administrație, utilizarea 

instrumentelor on-line pentru activitățile de 

promovare şi informare turistică, introducerea 

rețelelor wireless în spațiile publice etc. 
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II.7. Mecanismul de monitorizare și evaluare 
  

 

Monitorizarea şi evaluarea implementării 

strategiei 
 

Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei 

de dezvoltare a municipiului Câmpina pentru 

perioada 2015 – 2020 are drept scop atât aprecierea 

gradului de realizare al proiectelor propuse în 

document, per ansamblu, cât şi fundamentarea 

eventualelor revizuiri şi modificări ale obiectivelor, 

țintelor, planurilor de măsuri şi acțiuni. 

 

Monitorizarea reprezintă procesul continuu de 

culegere a informațiilor relevante despre modul de 

implementare a Strategiei de dezvoltare a 

municipiului Câmpina pentru perioada 2015 – 2020, în 

timp ce evaluarea este un proces care foloseşte 

informațiile obținute pe parcursul monitorizării 

pentru a stabili dacă strategia şi-a atins ținta şi a avut 

eficiența scontată: îndeplinirea viziunii şi obiectivelor 

strategice şi specifice menționate. 

 

Monitorizarea implementării strategiei va fi realizată 

în permanență de către un departament/o persoană 

al/a Primăriei municipiului Câmpina, desemnat prin 

decizie a Primarului municipiului Câmpina. 

Monitorizarea va consta în verificarea implementării 
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în perioada programată a activităților, colectarea 

datelor necesare pentru popularea bazei de date a 

indicatorilor de evaluare etc. Această activitate 

contribuie şi la o îmbunătățire a coordonării 

proiectelor realizate la nivel local cu cele realizate la 

nivel județean şi regional. 

 

Evaluarea implementării strategiei se bazează pe 

compararea gradului de atingere a țintelor propuse 

inițial cu situația dezvoltării orașului la diferite 

momente. Pentru aceasta trebuie avută în vedere 

evoluția indicatorilor de evaluare şi a stadiului la care 

aceştia se află în funcție de țintele aferente stabilite în 

cadrul obiectivelor specifice. 

 

Evaluarea va fi efectuată de către departamentul care 

va realiza şi activitatea de monitorizare. La o perioadă 

stabilită de Primarul municipiului Câmpina (se 

recomandă perioade nu mai mici de 1 an), acest 

departament va prezenta în plenul Consiliului Local 

un raport de evaluare a implementării strategiei care 

va conține situația indicatorilor de evaluare. În baza 

acestei situații, departamentul va propune eventuale 

modificări sau actualizări ale prevederilor strategiei. 

 

Se recomandă ca, la perioade mai mari de timp (3-5 

ani) sau în cazul unor schimbări socio-economice sau 

administrative majore, să se efectueze o revizuire a 

documentului strategic. 

 

 

 

 

 

Indicatori de evaluare a implementării 

strategiei 
 

Dezvoltarea infrastructurii tehnico – edilitare: 

o Lungimea rețelei de alimentare cu apă potabilă; 

o Lungimea rețelei de canalizare; 

o Lungimea rețelei de joasă tensiune; 

o Gradul de conectare la rețeaua de apă potabilă; 

o Gradul de conectare la rețeaua de canalizare; 

o Gradul de conectare la rețeaua de electricitate; 

o Lungimea rețelei de drumuri locale; 

o Numărul de spații de parcare;  

o Lungimea trotuarelor modernizate. 

 

Creșterea calității serviciilor publice: 

o Numărul sălilor de clasă; 

o Unități de învățământ reabilitate; 

o Numărul laboratoarelor şcolare; 

o Numărul sălilor de sport; 

o Unități medico-sanitare reabilitate; 

o Numărul de cadre medicale specializate; 

o Incidența bolilor frecvente; 

o Numărul de parteneriate în domeniul furnizării 

serviciilor sociale; 

o Numărul de ONG-uri active în domeniul social; 

o Numărul cazurilor de abandon şcolar; 

o Numărul cazurilor de violență domestică; 

o Numărul cazurilor de abandon familial; 

o Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru 

copii proveniți din medii defavorizate; 

o Rata şomajului; 

o Numărul întreprinderilor sociale; 

o Numărul volumelor din Biblioteca Publică; 
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o Numărul de abonați ai Bibliotecii Publice; 

o Evenimente culturale organizate; 

o Zone publice supravegheate video; 

o Rata infracționalității (număr infracțiuni la 

10.000 de locuitori); 

o Numărul dotărilor din parcurile de joacă pentru 

copii; 

o Numărul băncilor instalate în spațiile publice; 

o Numărul de coşuri de gunoi montate în spațiile 

publice. 

 

Dezvoltare economiei locale: 

o Numărul întreprinderilor; 

o Densitatea IMM-urilor (număr IMM-uri la 1.000 

de locuitori); 

o Cifra de afaceri totală; 

o Numărul şomerilor înregistrați; 

o Numărul mediu al salariaților; 

o Numărul de parteneriate de tip public-privat 

dintre Primăria municipiului Câmpina şi mediul 

de afaceri. 

 

 

 

 

 

Turism: 

o Numărul de turiști; 

o Numărul de obiective turistice modernizate/ 

reabilitate;  

o Indicele de utilizare a capacității de cazare;  

o Numărul de locuri de petrecere a timpului liber;  

o Numărul evenimentelor culturale organizate 

anual; 

 

Protecția mediului: 

o Cantitatea de deşeuri menajere generate; 

o Gradul de acoperire a serviciilor de salubrizare; 

o Cantitatea de deşeuri de echipamente electrice 

şi electronice colectată selectiv pe locuitor; 

o Numărul de acțiuni de ecologizare. 

 

Dezvoltarea capacității administrative și implicarea 

comunității în luarea deciziilor: 

o Funcționari publici beneficiari ai sesiunilor de 

specializare şi perfecționare în domenii de 

interes (achiziții publice, management de 

proiect, furnizarea serviciilor publice, ECDL etc.); 

o Numărul studiilor de evaluare a oportunității 

externalizării serviciilor publice. 
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II.8. Analiza factorilor interesați 
 
 

Stakeholderii (factori interesați) sunt indivizii sau 

grupurile care pot influența o anumită politică, ori 

care pot fi afectați de aceasta. Un factor interesat 

poate fi o persoană (un cetățean), o instituție (aici 

incluzând diferitele departamente ale administrației), 

grupuri specifice sau categorii de persoane (ca de 

exemplu tineri, bătrâni, elevi etc.), o anumită zonă 

rezidențială sau chiar întreaga comunitate. 

 

Populația este unul dintre principalii stakeholderi ai 

Strategiei de dezvoltare a municipiului Câmpina 2015 

– 2020, atât datorită numeroaselor domenii în care 

vor avea beneficii în urma acestei strategii, cât şi 

datorită capacității de a influența anumite resurse 

pentru implementarea ei. 

 

Per ansamblu, interesul populației în urma strategiei 

este de a avea condiții mai bune de viață, locuri de 

muncă diversificate şi bine remunerate şi servicii 

publice de calitate. Şi, într-adevăr, principalii 

beneficiari ai tuturor planurilor sectoriale de acțiune 

sunt locuitorii municipiului Câmpina, aceștia urmând a 

se bucura de parcuri şi spații de joacă pentru copii 

bine amenajate, zone noi de agrement, drumuri 

modernizate, infrastructură tehnico-edilitară 

reabilitată, siguranță şi ordine publică, servicii 
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educaționale şi de sănătate mai eficiente, mediu mai 

curat, activități culturale mai frecvente etc. 

 

Pe de altă parte, populația poate avea un impact 

fundamental asupra bunei implementări a strategiei, 

gradul de acceptabilitate al populației vis-à-vis de 

măsurile şi acțiunile propuse fiind determinant. Mai 

mult decât atât, implicarea populației este necesară 

pentru crearea unei societăți civile puternice, un pion 

esențial în deciziile luate la de autoritățile publice 

nivel local. 

 

Un alt stakeholder cheie este mediul de afaceri. 

Interesul principal al antreprenorilor locali este de a fi 

rezolvate obstacolele/dificultățile întâmpinate de 

aceştia în prezent: infrastructura rutieră şi tehnico-

edilitară, colaborarea dintre mediul de afaceri şi 

autoritățile publice, birocrația, etc. De asemenea, 

mediul de afaceri va beneficia de facilități mai 

dezvoltate în urma implementării strategiei. 

 

Mediul de afaceri joacă un rol cheie în Strategia de 

dezvoltare a municipiului Câmpina şi datorită 

capacității de a mobiliza anumite resurse financiare 

pentru implementarea planurilor de acțiune propuse 

în acest document. 

 

Autoritățile publice locale (Consiliul Local şi Primăria 

Câmpina) reprezintă unul dintre cei mai importanți 

stakeholderi în implementarea Strategiei de 

dezvoltare a municipiului Câmpina pentru perioada 

2015-2020. Strategia de dezvoltare presupune 

realizarea unor investiții majore care pot fi demarate 

doar de autoritățile publice locale. De altfel, pentru 

realizarea investițiilor din fonduri europene este 

necesară implicarea autorităților publice ca principal 

beneficiar şi contribuitor financiar (pentru co-

finanțare). 

 

Mai mult decât atât, autoritățile publice locale dețin 

nu doar resursele financiare, ci şi cele de legitimitate 

pentru implementarea strategiei de dezvoltare, între 

atribuțiile Consiliului Local fiind următoarele 

elemente: 

- avizează sau aprobă studii, prognoze şi programe de 

dezvoltare economico-socială, de organizare şi 

amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a 

teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la 

programe de dezvoltare județeană, regională, zonală 

şi de cooperare transfrontalieră; 

- aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de 

credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; 

aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar; 

stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe 

speciale, în condițiile legii; 

- stabileşte măsurile necesare pentru construirea, 

întreținerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, 

precum şi a întregii infrastructuri aparținând căilor de 

comunicații de interes local; 

- aprobă documentațiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiții de interes local şi asigură 

condițiile necesare în vederea realizării acestora; 

- asigură condițiile materiale şi financiare necesare 

pentru buna funcționare a instituțiilor şi serviciilor 

publice de educație, sănătate, cultură, tineret şi sport, 

apărarea ordinii publice, apărarea împotriva 

incendiilor şi protecția civilă, de sub autoritatea sa; 

urmărește şi controlează activitatea acestora; 
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- acționează pentru protecția şi refacerea mediului 

înconjurător, în scopul creșterii calității vieții; 

contribuie la protecția, conservarea, restaurarea şi 

punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor şi rezervațiilor naturale, în 

condițiile legii; 

- contribuie la realizarea măsurilor de protecție şi 

asistență socială;  

- înființează şi organizează târguri, piețe, oboare, 

locuri şi parcuri de distracție, baze sportive şi asigură 

buna funcționare a acestora. 

 

Şi Primarul are competențe ce pot influența 

implementarea Strategiei de dezvoltare a 

municipiului Câmpina pentru perioada 2015-2020, 

având rolul de a întocmi proiectul bugetului local şi 

contul de încheiere a exercițiului bugetar şi de a le 

supune spre aprobare consiliului local. Astfel, prin 

atribuțiile deținute, atât Consiliul Local Câmpina cât şi 

Primarul municipiului Câmpina joacă un rol cheie în 

implementarea acțiunilor propuse în cadrul strategiei. 

 

Pe de altă parte, autoritățile publice locale vor avea şi 

o serie de beneficii directe ca urmare a implementării 

strategiei, precum dezvoltarea resurselor umane. 

 

Un alt stakeholder în implementarea Strategiei de 

dezvoltare a municipiului Câmpina pentru perioada 

2015-2020este Consiliul Județean Prahova. Una dintre 

modalitățile prin care această instituție poate 

influența dezvoltarea municipiului Câmpina este prin 

includerea în strategia județeană a unor investiții 

pentru municipiul Câmpina. De asemenea, una dintre 

atribuțiile Consiliului Județean Prahova este de a 

aproba bugetul propriu al județului, împrumuturile, 

virările de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare, de a stabili impozite şi taxe, precum şi taxe 

speciale, în condițiile legii şi de a hotărî repartizarea 

pe comune, orașe şi municipii a cotei din sumele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau 

din alte surse, în condițiile legii. Astfel, asemenea 

autorităților publice locale, Consiliul Județean 

Prahova dispune atât de resurse financiare, cât şi de 

legitimitate pentru a influența implementarea 

Strategiei de dezvoltare a municipiului Câmpina.  

 

Prefectura este un alt stakeholder al Strategiei de 

dezvoltare a municipiului Câmpina pentru perioada 

2015-2020, Prefectul fiind reprezentantul Guvernului 

pe plan local care asigură legătura operativă dintre 

fiecare ministru, respectiv conducător al organului 

administrației publice centrale din subordinea 

Guvernului şi conducătorul serviciului public 

deconcentrat din subordinea acestuia. O primă 

modalitate prin care Prefectul poate influența 

implementarea strategiei este prin efectuarea de 

lobby la nivel central pentru realizarea de investiții în 

municipiul Câmpina şi rezolvarea problemelor 

întâmpinate de locuitori şi mediul de afaceri. De altfel, 

una dintre atribuțiile Prefecturii este acționarea 

pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare şi dispunerea măsurile 

necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu 

competențele şi atribuțiile ce îi revin, potrivit legii. 

 

O altă atribuție a Prefecturii este aceea de a colabora 

cu autoritățile administrației publice locale pentru 

determinarea priorităților de dezvoltare teritorială. În 
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acest fel, Prefectura Prahova poate reprezenta şi 

municipiul Câmpina şi necesitățile de dezvoltare din 

localitate. 

 

În județul Prahova există mai multe servicii publice 

deconcentrate: AJOFM Prahova, ITM Prahova, Casa 

de Pensii Prahova, Administrația Finanțelor Publice, 

Direcția Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranța 

Alimentelor etc. Toate serviciile deconcentrate 

reprezintă un alt stakeholder al Strategiei de 

dezvoltare a municipiului Câmpina pentru perioada 

2015-2020, principala modalitate prin care pot 

influența dezvoltarea municipiului fiind prin 

parteneriate cu autoritățile publice locale. De 

asemenea, serviciile publice deconcentrate pot 

contribui prin furnizarea de informații privind situația 

din municipiul Câmpina a necesităților de dezvoltare 

identificate pe fiecare domeniu în parte. 

 

Instituțiile publice de cultură reprezintă un alt factor 

interesat în Strategia de dezvoltare a municipiului 

Câmpina pentru perioada 2015-2020. Prin 

implementarea strategiei, se va dezvolta şi moderniza 

infrastructura în care își desfășoară activitatea în 

prezent instituțiile culturale şi se va recurge la 

sprijinirea activităților culturale. Pe de altă parte, 

instituțiile publice culturale pot contribui la 

dezvoltarea municipiului Câmpina prin co-participare 

la proiectele de finanțare şi prin furnizarea de 

informații privind situația din teren. 

 

Şi instituțiile publice de sănătate vor avea o serie de 

beneficii în urma implementării strategiei, aceasta 

presupunând dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii de sănătate în scopul îmbunătățirii 

serviciilor de sănătate. De îmbunătățiri la capitolul 

infrastructură vor avea parte şi instituțiile publice de 

învățământ. Atât acestea, cât şi instituțiile din 

domeniul sănătății pot participa ca parteneri în cadrul 

investițiilor ce se vor realiza la nivelul municipiului 

Câmpina. 

 

Organizațiile non-guvernamentale pot contribui la 

dezvoltarea serviciilor sociale din municipiul Câmpina 

prin efectuarea de parteneriate cu autoritățile publice 

locale ori prin dezvoltarea unor proiecte finanțate 

prin fonduri nerambursabile. Prin natura activităților 

desfășurate, însă, ONG-urile pot contribui şi la 

dezvoltarea altor sectoare. 

 

Mass-media este un alt stakeholder important în 

dezvoltarea municipiului Câmpina. Principalul rol al 

său este de a atrage investitori, cât şi de a crește 

numărul turiștilor din localitate. Ca mediator – 

informator între autoritățile publice locale şi 

populație, mass-media are un rol esențial în 

influențarea opiniei publice şi a acceptabilității 

acesteia privind investițiile din municipiu. În acest fel, 

mass-media poate determina apariția unor presiuni la 

nivelul administrației publice locale şi introducerea 

unor probleme pe agenda publică.   
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II.9. Procesul de elaborare a strategiei 
 

 

„Strategia de dezvoltare a municipiului Câmpina 

2015 – 2020” a fost elaborată respectând criteriile 

cheie de calitate utilizate în evaluarea 

documentelor strategice la nivel european: 

relevanță, eficacitate, eficiență, consecvență şi 

coerență pragmatism, sustenabilitate şi 

aranjamente de management şi monitorizare. 

 

Elaborarea „Strategiei de dezvoltare a 

municipiului Câmpina 2015 – 2020” a presupus 

parcurgerea a trei etape principale: 

 Etapa elaborării auditului socio-economic 

al municipiului Câmpina; 

 Etapa elaborării strategiei de dezvoltare a 

municipiului Câmpina; 

 Etapa de consultare publică. 

 

Documentul programatic a urmărit 9 secțiuni de 

interes pentru dezvoltarea socio-economică a 

municipiului Câmpina: 

 

1. Dezvoltare urbană  

2. Populație și forță de muncă  

3. Dezvoltare economică  

4. Turism  

5. Infrastructură și echipare edilitară  

6. Educație și cultură  
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7. Sănătate și protecție socială  

8. Mediu  

9. Capacitate administrativă 

 

Prima etapă a procesului de planificare are drept 

rezultat elaborarea primei secțiuni a 

documentului, auditul socio-economic al 

municipiului Câmpina. Analizele conduse în cadrul 

acestei etape reprezintă fundamentul pentru 

elaborarea viziunii, obiectivelor şi a planurilor de 

măsuri și acțiuni. Această secțiune a documentului 

a fost redactată într-o manieră concluzivă, 

prezentând informații sintetizate despre situația 

municipiului Câmpina, grupate pe cele 9 secțiuni 

de interes enunțate anterior.  

 

În cea de-a doua etapă a fost elaborată partea 

strategică a documentului, compusă din viziune, 

obiective, planuri de măsuri şi acțiuni şi portofoliul de 

proiecte prioritare. Această secțiune a fost elaborată 

utilizând deopotrivă concluziile auditului dezvoltării 

socio-economice realizat, cât şi informațiile şi 

recomandările colectate prin procesul de consultare 

publică. 

 

Cea de-a treia etapă a procesului de planificare este 

reprezentată de activitățile de consultare publică. 

Consultarea publică este parte integrantă a primelor 

două etape, atât auditul dezvoltării socio-economice 

a orașului, cât şi partea strategică fiind bazate pe 

concluziile consultărilor publice. 

 

 

Etapa 1: Elaborarea auditului socio-economic al 

municipiului Câmpina 

 

Auditul dezvoltării socio-economice a municipiului 

Câmpina reprezintă prima secțiune a documentului 

strategic, analizând situația existentă în localitate, 

identificând principalele probleme, principalele 

direcții de dezvoltare economică şi resursele pe care 

se poate baza aceasta. Pentru aceasta s-au utilizat 

două serii de date: secundare şi primare. Datele 

secundare au fost preluate de la instituțiile abilitate: 

Institutul Naționale de Statistică, Direcția Județeană 

de Statistică a Județului Prahova, Consiliul Local 

Câmpina, AJOFM Prahova, APM etc. De asemenea, au 

fost analizate și documentele programatice și 

analizele socio-economice existente în județul 

Prahova și la nivel regional și național.  

 

Datele primare utilizate au fost obținute în baza 

sondajelor de opinie în rândul comunității locale și a 

dezbaterilor publice cu principalii actori relevanți de la 

nivel local: reprezentanți ai administrației publice 

locale, reprezentanți ai mediului de afaceri, 

reprezentanți ai instituțiilor publice, elevii / tinerii şi 

organizațiile nonguvernamentale din Câmpina. 

 

Auditul cuprinde analiza celor nouă sectoare de 

interes, realizată pe baza datelor oficiale disponibile. 

Acestea sunt completate de informațiile cantitative și 

calitative obținute în etapele prezentate anterior. 
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Pe baza celor nouă secțiuni s-a realizat o matrice 

SWOT (puncte tari, puncte slabe, amenințări, 

oportunități) care sintetizează informațiile esențiale 

din fiecare capitol.  

 

Opiniile comunității au fost evaluate în funcție de 

frecvența de apariție şi de importanța pe care 

respondenții au asociat-o aspectelor analizate. În 

acest fel, a rezultat o ierarhizare a problemelor, a 

necesităților de intervenție, a resurselor etc. Acolo 

unde informațiile au fost suficiente şi concludente, a 

fost evaluată şi prioritizarea intervențiilor sectoriale, 

în baza necesității de intervenție şi a importanței 

problemelor, așa cum a reieșit din consultările 

publice. 

 

Etapa 2: Elaborarea Strategiei de dezvoltare a 

municipiului Câmpina 

 

Conform concluziilor analizelor socio-economice 

efectuate şi a consultărilor publice, a fost 

formulată viziunea de dezvoltare a municipiului 

Câmpina pentru perioada de timp acoperită de 

Strategie. Viziunea de dezvoltare afirmă succint 

cadrul general al direcțiilor de dezvoltare, 

prezentând situațiile generale şi stările de fapt 

spre care se tinde prin implementarea strategiei. 

 

În contextul stabilit de viziunea de dezvoltare a 

fost elaborat un obiectiv general al strategiei, care 

are subordonat un set de obiective strategice și 

specifice. De asemenea, pentru fiecare dintre cele 

nouă sectoare analizate, au fost elaborate o serie 

de obiective sectoriale care pot fi atinse pe baza 

unui plan sectorial de măsuri și acțiuni. Astfel, 

fiecare obiectiv conține acțiunile propuse, 

organizațiile responsabile de implementarea 

acestora, bugetul estimat al îndeplinirii 

obiectivului și țintele cheie stabilite până la 

sfârșitul perioadei de programare. Acțiunile 

incluse în planurile sectoriale de măsuri sunt 

adresate întregii comunități, ele implicând 

deopotrivă instituțiile şi administrația publică, 

mediul de afaceri, societatea civilă şi chiar simplii 

cetățeni. Pentru atingerea țintelor propuse, 

proiectele care vor fi dezvoltate în municipiul 

Câmpina în perioada următoare vor trebui 

încadrate în planurile sectoriale cuprinse de 

Strategie.  

 

Estimarea bugetară a măsurilor propuse a luat în 

calcul standardele de cost actuale, eventualele 

estimări realizate în baza unor studii de fezabilitate 

existente, valoarea proiectelor similare în 

implementare sau implementate de curând etc. 

Stabilirea valorilor estimative a urmărit indicatorii 

incluși în țintele cheie. 

 

În conformitate cu viziunea, obiectivele şi planurile 

sectoriale de acțiune, a fost elaborat un set de 

proiecte prioritare pe care Consiliul Local Câmpina își 

propune să le implementeze în perioada de 

programare a strategiei utilizând în special fonduri 

din surse de finanțare nerambursabile. Aceste 

proiecte sunt incluse în Portofoliul de proiecte al 

strategiei şi acoperă toate cele nouă secțiuni ale 

documentului şi presupun un larg parteneriat cu 

instituțiile publice, mediul de afaceri şi societatea 
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civilă. Modul de bugetare a proiectelor cuprinse în 

portofoliul de proiecte este similar celui utilizat la 

stabilirea valorilor estimative pentru măsurile 

sectoriale. 

 

Etapa 3: Consultările publice 

 

Fiecare fază din procesul de elaborare a 

documentului de programare a inclus şi o activitate 

de consultare a comunității locale, de la identificarea 

principalelor probleme ale orașului până la 

prioritizarea acțiunilor şi proiectelor incluse. 

 

Consultările publice au fost organizate în două etape. 

În prima etapă au fost identificate principalele 

probleme ale municipiului Câmpina şi direcțiile 

principale spre care, în opinia comunității, ar trebui 

îndreptată dezvoltarea localității.  

 

Cea de-a doua etapă a consultărilor a fost organizată 

după definitivarea cadrului strategic general, mai 

precis după definitivarea unei viziuni generale de 

dezvoltare, a unui set de obiective sectoriale, a 

direcțiilor principale de dezvoltare şi a planurilor de 

măsuri pentru fiecare din cele nouă secțiuni ale 

documentului. 



 

 

 


