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PROIECTE CU FONDURI EUROPENE: 

Contracte  de  finantare  semnate: 

1. “Restaurarea, dotarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al 
obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial B.P.Hașdeu” , proiect finantat prin 
POR 2014-2020 POR/2016/5/5.1/1. Contractul de finantare a fost semnat in data de 
04.09.2018, valoarea totala a proiectului este 15.810.886,31 lei. Durata proiectului este 
de  36 luni de la data semnarii contractului de finatare, din care  lucrari de executie 24 
de luni. Proiectul isi propune consolidarea infrastructurii şi a suprastructurii, 
hidroizolarea clădirii, restaurarea tâmplăriei, execuţia de pardoseli din duşumea de 
foioase în toate încăperile de la parter, restaurarea finisajelor exterioare; conservarea/ 
restaurarea componentelor artistice şi pieselor din lemn (piese de mobilier, ceasuri şi 
tâmplărie interioară); conservarea/ restaurarea elementelor decorative din piatră, 
marmură, stucaturi, porţelan, ceramică (sculpturi, vase decorative, elemente de zidărie 
din piatră şi stucatură, etc.); conservarea/ restaurarea colecției memoriale de carte și a 
documentelor pe hârtie (volume de carte legată, cărţi broșate, documente manuscrise, 
fotografii, lucrări de grafică, alte materiale). În interiorul muzeului va fi realizat un mod 
interactiv de prezentare a exponatelor, care va consta din redarea audio a informaţiilor, 
amplasarea în sălile muzeului de sisteme electronice de informare cu touch-screen şi 
holograme reprezentând personajele emblematice din istoria muzeului. În acest sens, 
vor fi achiziţionate următoarele dotări: un sistem ghidaj multimedia, infochioşcuri, un 
sistem de holograme, un sistem de tablete informaţionale, un sistem de sonorizare, 
asistent virtual, proiecţii, ş.a. 
 Pana la acest moment au fost atribuite contracte privind serviciul de consultanta 
in vederea implementarii proiectului; serviciul de audit; serviciul de informare si 
publicitate; proiectare si executie lucrari.  
 

2. “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul 
Câmpina”, blocurile din strada Victoriei nr.12. Proiectul este finantat prin POR 2014-
2020 POR/2016/3/3.1/A/. Contractul de finantare a fost semnat in data de 25.09.2018, 
valoare totala proiect 731 023,52 lei. Durata  proiectului este  22  luni de la data 
semnarii contractului de finantare, din care lucrari de executie 10 luni. Proiectul isi 
propune izolarea termica a partii opace si vitrante a blocului; izolare termica a 
planseului deasupra ultimului nivel. Pana in luna aprilie 2019 au fost semnate contracte 
de servicii de consultant in implementarea proiectului; audit financiar; servicii de 
proiectare si asistenta tehnica. 
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3. “Creșterea eficienței energetice în Spitalul Municipal Câmpina” – Pe data de 
19.03.2019 a fost semnat contractul de finantare la sediul ADR SUD MUNTENIA 
CALARASI. 

Finatarea proiectului: POR 2014-2020 POR2016/3/3.1/B/1/BI. 
Valoarea totala a proiectului este de 26.528.353 lei. 
Perioada de implementare a proiectului este de 62 luni, respective intre 4 iulie 2017 

si  3 august 2022. 
Proiectul isi propune: montarea de panouri fotovoltaice, de echipamente de 

climatizare, de instalatii termice; lucrari de constructii de termoizolatie fatada si 
planseu, reabilitarea instalatiilor de  canalizare interioara si exterioara, instalatii 
necesare obtinerii avizului ISU; instalare lift exterior si inlocuirea celor existente; 
inlocuire instalatii electrice; inlocuire tamplarie exterioara. 

Solutia adoptata de proiectant pentru izolarea termica a peretilor exterior nu este una 
calasica, optandu-se pentru metoda “fatada ventilate”.. O fatada ventilata are prevazut 
un spatiu de aer, care permite aerisirea continua a peretelui.  Aceasta structura 
protejeaza cladirea impotriva umezelii si condensului, si reduce la minimum 
posibilitatea de aparitie unor probleme. Fatadele ventilate reduc vara costurile pentru 
aerul conditionat si iarna costurile pentru incalzire, retinand caldura.  

 

4. “Creșterea eficienței energetice în Colegiul Tehnic C-tin Istrati” Pe data de 
27.02.2019 a fost semnat contractul de finantare cu ADR Sud Muntenia.  

Valoare totala proiect: 8.411.378 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 
45 luni, respective intre 1.aprilie 2017 si  31 decembrie 2020. 

 Finatarea proiectului propus: POR 2014-2020 POR2016/3/3.1/B/1/BI. 
 Proiectul isi propune: montarea de instalatii termice ( cu cazane in condensatie si 

central pe peleti); instalatii necesare obtinerii avizului ISU; inlocuire tamplarie 
exterioara; izolare termica pereti si planseu,inlocuire si reabilitare  instalatii electrice si 
corpuri de iluminat;  

  
5. “Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor 

administrative si reducerea birocratiei la nivelul Municipiului Campina” 

(SIPOCA 648) 
Finantare: Programul Operational  Capacitate Administrativa , axa proritara 2, 

obiecttiv specific 2.1 (POCA/471/2/1)    
Proiectul a fost semnat in data de 27/06/2019. 
Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea capacitaţii instituţionale şi 

eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Câmpina prin simplificarea procedurilor 
administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din 
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perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) 
şi front-office pentru serviciile publice furnizate. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
OS1. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, in corespondenta 

cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor 
din perspectiva front-office, dar şi back-office prin achiziţia şi implementarea unei 
platforme integrate (portal web, arhivare electronică, captură documente, control 
managerial intern, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică şi 
management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de 
baza din cadrul instituţiei, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării 
întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaţionale ale instituţiei, reducând astfel 
întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităţilor operative şi va asigura 
accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Câmpina şi retro-
digitalizarea unui număr de cca. 20000 dosare aflate in arhiva clasica si cu valoare 
operaţională prezentă pentru a facilita rezolvarea cererilor cetăţenilor în curs de 
soluţionare. 

 
OS2. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilitaţilor personalului din cadrul Municipiului 

Câmpina, in vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avuta in vedere 
formarea/instruirea, evaluarea/testarea şi certificarea competentelor/cunoştinţelor 
dobândite pentru 50 persoane din cadrul grupului ţintă, in ceea ce priveşte utilizarea 
soluţiilor informatice implementate in cadrul proiectului . 

Valoarea totala a proiectului: 2.925.773,78 Lei  
Durata proiectului: 18 luni incepand cu data de 27.06.2019 
 
Contracte aflate in etapa de contractare  

 
1. “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul 

Câmpina”  (blocuri Carol I 7 ABC), proiectul se afla in etapa de contractare. Durata  
proiectului este de 20 luni de la data semnarii contractului de finantare, din care 12 luni 
reprezinta lucrari de executie. 

Valoare totala proiect: 3.441.125 lei. Proiectul este finantat prin POR 2014-2020 
POR/2018/3/3.1/A/. 

 Proiectul isi propune: inlocuire tamplarie exterioara; inchidere balcoane in geam 
termopan; montarea de siteme fotovoltaice, inlocuire lifturi; izolare termica pereti; 
inlocuire si reabilitare  instalatii electrice si corpuri de iluminat;   

 
 

2. “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe 
în municipiul Câmpina”(cartierul Erupției); proiect depus in luna iulie 2018. Proiectul 
se afla in etapa de contractare. Valoarea totala a proiectului: 4.153.934 lei. Durata 
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estimata a proiectului este de 36 de luni de la data semnarii contractului de finantare, 
din care lucrari de executie 18 luni. Proiectul isi propune: construirea unei gradinite cu 
program prelungit care poate gazdui un numar de 80 de copii. Proiectul isi propune 
constuirea unei gradinite modern, cu parte si un etaj, loc de joaca amenajat in curte, 
zona de odihna, bucatrie, zona de spalatorie, spatiu multifunctional, cabinet medical.   

Proiect depus prin POR 2014 – 2020 axa prioritara 10/10.1/A. 
 
3.“Reabilitare, modernizare, extindere sistem de iluminat public în municipiul 

Câmpina”; proiectul a fost depus spre finantare prin POR 2014-2020 Axa 3/3.1/C la 
data de 17.08.2018. Acesta se afla in etapa de contractare. 

 Valoarea totala a proiectului este 7.683.935 lei. Durata proiectului este de 12 de luni 
de la data semnarii contractului, din care 7 luni reprezinta lucrari de executie. Proiectul 
isi propune inlocuirea corpurilor de iluminat public cu becuri cu led pe anumite strazi 
cuprinse in proiect  si completarea acestora acolo unde ele nu exista; extindere retea pe 
str. Drumul Taberei si str. Podului; montarea de panouri fotovolataice pentru trecerile 
de pietoni (13 locatii); echiparea intregului sistem de iluminat public cu sistem 
intelligent prin telegestiune. 

 
4. “Antreprenoriatul social, solutia pentru o economie durabila”  

Proiectul  a fost propus spre finantare prin  POCU/449/4/16/Consolidarea capacității 
întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a 
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. 

 Proiectul se afla in evaluare.  
Valoarea totala a proiectului este de 13.698.623,54 lei.  
In cadrul proiectului Municipiul Campina se afla in parteneriat cu Corpul expertilor 

in accesarea fondurilor europene (lider parteneriat), Municipiul Ploiesti ( partener 2) si 
Asociatia profesionala a formarii in Administratia publica locala “Cinaq” ( partener 3) 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea si consolidarea, in 
mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, 
in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin 
integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea 
serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului 
antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Sud - Est si Sud 
Muntenia. 
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 Proiecte aflate in etapa de pregatire a documentatiei de depunere a Cererii de 

Finantare 

 

1. Proiectele propuse în Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Câmpina          
(pentru persoanele aflate în risc de sărăcie, defavorizate),  elaborată în cadrul 
proiectului “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 
municipiului Câmpina” sunt: construire de locuințe sociale (suma alocata prin POR 
2014-2020 axa  prioritara  9,  este 2.300.000 Euro),  modernizare străzi Oborului, 
Padurii, Caramidari  ( suma alocata prin POR 2014-2020 – axa prioritara 9,  este de 
500.000 de Euro, proiecte finantate prin POCU 2014-2020 avand o valoare de 
aproximativ 3.200.000 Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


