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CAPITOLUL I – INTRODUCERE ȘI DELIMITAREA OBIECTIVULUI STUDIAT 
1.1. Scopul și obiectivele studiului 
 

Acest studiu a fost elaborat cu scopul de a fundamenta Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z) 
„Regenerare urbană, creşterea mobilităţii urbane nepoluante, prin investiţii de tip integrat în soluţii 
inteligente aferente unui coridor de mobilitate prin redirecţionarea circulaţiei rutiere printr-un pasaj 
subteran şi, extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a Municipiului 
Câmpina” organizat de Primăria Municipiului Câmpina.  
 

Prezenta documentație de urbanism se elaborează la inițiativa Unității Administrativ-Teritoriale a 
Municipiului Câmpina, care prin licitație publică și-a manifestat nevoia de contractare a serviciilor de 
proiectare pentru Planul Urbanistic Zonal “Regenerare urbană, creșterea mobilității urbane nepoluate prin 
investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate prin redirecționarea 
circulației rutiere printr-un pasaj subteran și extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal”, ca 
urmare a necesității reglementării zonei centrale cu următoarele obiective: 

- regenerarea urbană a unor zone de locuințe colective; 
- mobilitate urbană; 
- reconfigurarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a Municipiului Câmpina prin 

realizarea unui pasaj subteran pentru traficul auto. 
 
Studiul de fundamentare (Studiu peisagistic și rețeaua de spații verzi) este întocmit în baza 

Certificatului de Urbanism nr. 463 / 05.11.2021 și a prevederilor Caietului de sarcini, întocmite și 
eliberate de Primăria Municipiului Câmpina. 

 
În cadrul P.U.Z. se vor analiza, și pe cât posibil, prelua propunerile proiectelor desemnate 

câstigătoare în cadrul Concursului de Soluţii realizat la nivelul anului 2010, ce trata areale cuprinse în 
zona de studiu propusă pentru PUZ propus. 

Concursul a fost iniţiat de Primăria Municipiului Câmpina şi a avut ca scop principal selectarea 
celor mai bune propuneri pentru modernizarea şi reabilitarea zonei centrale a municipiului Câmpina, pe 
tronsonul bulevardului Carol I limitat de străzile Henri Coandă, Sergent Major Erou Grigore Nicolae şi 
Maramureş şi zonele adiacente acestuia.  

Zona supusă intervenţiei face parte din nucleul central al municipiului Câmpina, fiind în acelaşi 
timp o arie de mare interes, un spaţiu public reprezentativ şi un pol de atracţie turistică. Toate aceste 
atribute au determinat administraţia publică locală să reconsidere zona cu intenţia: 

1. amplificării potenţialului funcţional; 
2. definirii unui spaţiu al pietonului (circulaţia auto trecând într-un plan secund, cu asigurarea 
accesibilităţii, dar nu şi o tranzitare majoră în cadrul tramei); 
3. favorizării destinderii, contactelor sociale şi agrementului; 
4. diversificării gamei de oferte (în timp) pentru stimularea animaţiei pe întregul parcurs al zilei; 
5. realizării unei „noi imagini” a centrului municipiului, racordată la exigenţele contemporane şi 
care să determine un puternic ataşament al locuitorilor, vital pentru evoluţia zonei. 

 
Prezentul studiu își propune prezentarea tuturor aspectelor importante din punct de vedere 

peisagistic în context arhitectural-urbanistic și al cadrului natural. Studiul de fundamentare al PUZ 
urmărește cunoașterea peisajului la diferite nivele teritoriale (nivel macro, mezzo și micro teritorial), 
pentru o mai bună integrare în peisajul înconjurător, protecția peisajului urban și o eficientă valorificare a 
caracteristicilor peisajului local. 
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În cadrul documentației echipa de elaborare a studiului peisagistic și al rețelei de spații verzi, va 
analiza situația existentă din punctul de vedere al peisajului prin sublinierea componentei sale naturale – 
spațiile verzi, identificarea valorilor de peisaj și a peisajelor fragile și propunerea de recomandări cu privire 
protejarea peisajului, dar și la dezvoltarea sustenabilă a acestuia în concordanță cu direcțiile strategice de 
dezvoltare.   

În cadrul acestui studiu se vor lua ca repere ale conceptului de dezvoltare urbanistică: 

• Peisajul – ca un capitol indispensabil pentru consolidarea imaginii unui “oraș verde”. 
• Prezența naturii în interiorul orașului sub diferite forme. Prezervarea zonelor verzi înseamnă 

prezervarea unei comunități și a unui model cultural urban, oferind în același timp o soluție, în 
plus pentru lipsa spațiilor verzi în marile cartiere; 

 
În plus se vor urmări următoarele obiective:  
• integrare în peisaj la nivel macro-teritorial; 
• protejarea, reabilitarea și valorificarea patrimoniului natural reprezentat de spațiile verzi în 

conexiune cu ecosistemele din teritoriu; 
• structurarea unui sistem verde coerent la nivel municipal și integrarea acestuia în cadrul spațial-

volumetric, ambiental și de imagine; 
• distribuirea echilibrată și eficientă a activităților în oraş, în concordanţă cu funcţiunea urbanistică 

determinantă, vocaţia zonei și inserarea sa în contextul spaţial-funcţional al oraşului. 
 

Elementele generale de temă ale prezentului studiu în corelare cu cele ale P.U.Z.: 

• Crearea unui spațiu pietonal verde şi definirea conexiunilor la nivel pietonal, asigurând articularea 
şi ierarhizarea spațiilor publice cu rol comunitar: odihnă, recreere, promenadă, socializare, care 
să fie corelat integral cu caracterul diferit al vecinătăţilor şi cu necesităţile fiecărei zone;  

• Reconfigurarea spațiului în scopul creșterii confortului fizic al rezidenților din zonă (în special în 
raport cu nivelurile de zgomot și poluare);  

• Regenerare spațiu urban prin extindere/ modernizare trasee/ piste pentru pietoni și biciclete a 
trotuarelor, a zonelor pietonale și a celor 2 parcuri existente (Parcul Barbu Știrbei și Parcul Milia / 
Parcul Regele Mihai I);  

• Amenajarea unor suprafete suficiente pentru pietoni și bicicliști și promovarea unui design care 
să încurajeze locuitorii să se plimbe și să se bucure de spațiul urban;  

• Optimizarea folosirii spațiului urban și îmbunătățirea calității vieții prin reamenajarea zonelor 
reziduale rămase printre blocurile de locuințe și a zonei centrale a orașului;  

• Crearea unui itinerariu pietonal în zona centrală a orașului care să lege mai multe spații 
publice/comerciale și zona de promenadă;  

• Testarea vocațiilor alternative ale spațiilor urbane, altele decât pentru deplasarea și staționarea 
autovehiculelor, prin organizarea de evenimente (instalații urbane, străzi deschise, spații sociale 
comunitare de agrement, etc.)  

• Asigurarea opțiunilor de transport și deplasare blândă pentru toţi cetăţenii și vizitatorii (turiști) 
prin: sporirea gradului de mobilitate al populației; diminuarea cheltuielilor de deplasare și a 
timpului petrecut în ambuteiajele urbane; diminuarea poluării și a zgomotului urban; creșterea 
accesibilității și siguranței populaţiei;  
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Obiectul lucrării constă în documentarea unui spațiu de aproximativ 28.3 de hectare, aflat în 

municipiul Câmpina. Acest teritoriu este alcătuit din zone diferite atât din punct de vedere al funcțiunii 
actuale, cât și din punct de vedere al cadrului natural. 

Documentația are ca scop studierea peisajului și a sistemului de spații verzi la diferite nivele 
teritoriale (nivel macro, mezzo și micro teritorial), în vederea fundamentării unor reglementări urbanistice 
asupra zonei studiate prin PUZ, în contextul urban general al orașului și specific al vecinătăților imediate. 
Observarea peisajului și a sistemului de spații verzi, precum și a modului în care acestea se pot 
interconecta este un proces necesar în momentul în care se dorește o dezvoltare durabilă a zonelor cu 
potențial de amenajare urbană. 

Ținând cont de importanța obiectivului propus la nivel municipal, impactul asupra populației și 
fluxurilor urbane va fi semnificativ. Ca atare, relaționarea acestuia în contextul mai larg al zonei este 
imperativ necesară, iar integrarea presupune conectarea la nivel urban prin elemente de tip spații 
pietonale, spații plantate, spații publice care să asigure o fluiditate spațială, dincolo de cea carosabilă, o 
alternativă mai prietenoasă pe un alt nivel al orașului. 

Studiul are ca scop argumentarea modului de reglementare urbanistică și ulterior de edificare și 
amenajare în zona de intervenție, precum și eventualele propuneri, într-o abordare integrată, contextuală, 
la nivel de sistem urban, ținând cont de interacțiunile cu alte paliere de studiu, precum accesibilitatea, 
localizarea în cadrul orașului, relația cu principalele repere și zone funcționale. 
 
1.2. Mod de abordare a studiului în cadrul PUZ 
 

Pornind de la demersul deja familiar de analiză de sit, prezentul proiect urmărește aprofundarea 
diferitelor niveluri de abordare a proiectării urbanistice și peisagistice. Demararea studiului va include o 
analiză la scară largă, o identificare a tipologiei de peisaj în care se va realiza propunerea ulterioară, 
definind caracteristicile, valorile și potențialul sitului. 

Încadrarea în teritoriu, studiul fotografic, activitatea de documentare vor preceda etapa de 
propunere și detaliere a reglementărilor P.U.Z., în vederea perceperii scărilor diferite de abordare. 

 
În ceea ce privește metodologia elaborării, studiul are ca bază informațiile colectate în cadrul 

vizitei pe sit și de pe internet, precum și a celor primite din partea Primăriei Municipiului Câmpina, 
prelucrarea și redactarea informațiilor fiind efectuate de o echipă de peisagiști. Recomandările privind 
soluția finală au fost formulate pe baza rezultatelor obținute din analiză și au ca scop încurajarea elaborării 
unei soluții de amenajare care vizează protejarea și valorificarea patrimoniului natural existent. 

 
Peisajul este definit prin Convenția Peisajului de la Florența ca parte de teritoriu perceput ca atare 

de către populație, al cărui caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și/sau umani.  
 
Astfel studiul peisajului devine parte a fundamentării politicilor de urbanism și amenajare a 

teritoriului, de mediu, culturale, economice și sociale, deoarece peisajul: 
- participă la interesul general cultural, ecologic, de mediu și social; 
- constituie o resursă favorabilă pentru activitatea economică; 
- protecția, managementul și amenajarea duce la crearea de locuri de muncă; 
- contribuie la formarea culturilor locale; 
- este o componentă de bază a patrimoniului natural și cultural european; 
- contribuie la bunăstarea umană și la consolidarea identității europene; 
- este o parte importantă a calității vieții din areale urbane / rurale; 



 

Zona centrală a Municipiului Câmpina 9/60 

    ISO 9001                                                                                  KS_F04.34   /  E01_R00  

- schimbările economice mondiale continuă să accelereze transformarea peisajelor; 
 

Analizând aceste definiții putem afirma că peisajul este definit de relația dintre cadrul natural și 
cel construit, dintre om, cadrul de viață și activitățile pe care acesta le desfășoară în mediul său 
înconjurător, cu un caracter puternic subiectiv.  

 
Peisajul este definit de două tipologii principale:  
- peisajul natural – patrimoniul natural, zone verzi importante în teritoriu, zone umede, habitate, 
etc.  
- peisajul antropic – peisajul construit – patrimoniul construit, rezultatele acțiunii antropice, 
peisaje rurale – și peisajul cultural material și imaterial (tradiții, evenimente, cutume).  

 
România a ratificat în anul 2002 Convenția europeană a peisajului recunoscând astfel importanța 

peisajului în cadrul de viață al populației, ca o expresie a diversității patrimoniului cultural și natural și 
fundament al identității sale.  
 
Studiul de fundamentare peisagistic și rețeaua de spații verzi va conține următoarea structură majoră: 

• Piese scrise: 
o delimitarea obiectivului studiat; 
o analiza critică a situaţiei existente; 
o evidenţierea disfuncţionalităţilor şi priorităţilor de intervenţie; 
o sinteză, axată în principal pe diagnosticarea disfuncționalităților și pe formularea 

propunerilor de eliminare / diminuare a acestora și de valorificare a potențialului; 
o propuneri de eliminare/diminuare a disfuncţionalităţilor; 
o elaborarea de prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare; 
o piese desenate - hărţi, planuri, machete, diagrame, etc. 

 

 Documentația va enunţa în mod explicit ipotezele de cercetare şi de lucru care stau la baza 
studiului, va prezenta o analiză critică a calităţii datelor folosite şi va explica modelul sau modelele de 
analiză folosite împreună cu avantajele şi limitările acestora; Studiile trebuie să analizeze critic stadiul 
actual al cercetării în tematica pe care o tratează, precum şi exemplele relevante naţionale sau 
internaţionale de bune practici în domeniu; Studiile trebuie să ierarhizeze şi să prioritizeze atât problemele 
studiate, cât şi metodele propuse pentru rezolvarea lor; 

Rezultatele finale ale studiului de fundamentare vor conţine: 

• condiţiile care asigură viabilitatea soluţiilor propuse în cadrul studiului; 
• operaţiunile urbane necesare în vederea punerii în practică a soluţiilor propuse în cadrul studiului, 

care să poată fi transpuse în reglementările documentaţiei de urbanism PUZ;  
• seturile preliminare de reglementări aferente operaţiunilor urbane propuse, împreună cu 

fundamentarea lor. 
 
1.3. Definirea termenilor – tipologii de spații verzi 
 

Peisajele – prezintă trăsături specifice, în funcție de zona geografică, climă, factori geologici, 
hidrologici, pedologici, vegetație. În plus peisajele sunt influentate de tradițiile culturale, de societate, 
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istorie, tehnologie. În prezent intervenţia asupra peisajului este inevitabilă, datorită fenomenului de 
urbanizare intensă, ridicând probleme de integrare din punct de vedere fizic, economic, ecologic, social, 
estetic, cultural. Disocierea dintre peisaj şi urbanizare ce poate rezulta în urma neglijării acestor probleme 
poate crea zone de rupere a unităţii ecologice şi peisagistice. Din acest punct de vedere, studiile de peisaj 
trebuie realizate în paralel cu proiectele de infrastructură (rutieră, feroviară, tehnică) sau cu situaţiile 
locale (restructurări urbane, probleme sociale) care îl afectează. 
 

Problema peisajului urban se pune în contextul în care oraşul încetează să mai comunice cu 
mediul înconjurător, rupere încurajată şi de dezvoltarea tehnologică rapidă, care satisface o mare parte 
din nevoile individului şi societăţii actuale. Peisajul urban trebuie să devină un element de continuitate 
în cadrul oraşului, care să asigure continuitatea istorică şi culturală, prin: 

o încadrarea în context; 
o preluarea caracteristicilor locului; 
o continuitatea elementului natural; 
o asigurarea valorilor estetice urbane. 

 
Perioada dezvoltării urbane aduce noi semnificaţii ale conceptului de peisaj, în sensul în care 

intervenţia antropică devine destul de puternică astfel încât să se constituie în peisaj de sine stătător, mai 
exact – peisaj urban. Peisajul rezultat este în consecinţă o amprentă puternică a societăţii, în sensul în 
care aceasta îşi manifestă identitatea culturală şi/sau specificul tradiţional. 
 
Modalități de structurare și categorii de spații verzi: 

I. la nivel de MACRO-PEISAJ / de la amenajare teritorială, la peisaj cultural, de la zone 
interjudețene, intercomunale, zone metropolitane, la aglomerații urbane (parcuri naturale, 
rezervații și zone protejate, zone balneo-climaterice, zone turistice, etc.) 

 
II. la nivel de MEZZO-PEISAJ – la nivelul asezării umane și a vecinătății imediate ale acesteia: 

oraș, zona administrativă, periferie urbană, zona elementelor naturale majore situate în 
vecinătate, etc. (zona de sport, agrement și loisir, camping, parcuri specializate: sportive, 
agrement, distracții, etc.) 

 
III. la nivel PEISAGISTIC (la nivelul TIPOLOGIILOR DE SPAȚII VERZI): parc și grădina urbană, 

scuaruri specializate (de reprezentare, aferente zonelor rezidențiale, de joc și loisir, de odihnă-
relaxare și contemplare), cimitire, spații verzi cu caracter utilitar și perdele de protecție, etc. 

 
IV. la nivel de MICRO-PEISAJ – la nivelul spațiilor verzi situate în legatură directă cu obiectul de 

arhitectură, cu locuința, pe sau în interiorul construcțiilor rezidențiale (fațade și pereți, 
acoperișuri și terase verzi, sere, etc.) 

 
Tipologiile de spații verzi se pot structura după diferite categorii:  

• după funcția deservită (de odihnă cu suprafețe mici– în cartiere de locuințe 1-5 ha / de loisir cu 
suprafețe medii – 5-10 ha / de loisir cu suprafețe mari – zeci de ha); 

• după frecvența utilizării (utilizare zilnică – scuar, grădină, parc, grădină botanică, parc sportiv, etc. 
săptămânală – parc pădure, zonă de agreement camping , anuală – rezervații naturale, zone 
turistice / balneo climaterice); 

• după amplasament (în perimetrul construit – arii rezidențiale / în intravilan / în extravilan); 
• după gradul de accesibilitate (cu access nelimitat pentru public – aliniemente, scuaruri, parcuri /  

cu access limitat pentru public – terenuri de joc și sport din vecinătatea locuințelor, aferente 
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dotărilor de tip creșă, grădiniță, școli, unități sanitare, culturale , baze sportive, cimitire /  fără 
access pentru public – incinte private); 

• după modul de utilizare (de folosință general /  de folosință limitată); 
• după forma configurativă (linear, fâșii, pată, mixt, etc); 

 
Tipologii de spații verzi: 

I. Scuarul 
• este cea mai mică unitate de spațiu verde amenajat (suprafaţă de la 0,3 până la 3,0 ha); 
• destinat odihnei de scurtă durată sau realizării unui efect decorativ deosebit; 
• raza de deservire - cca 400 m (aproximativ 6 – 8 minute de parcurs pe jos); 
• mărimea se stabileşte, presupunând că 20% din populaţia ce locuieşte în teritoriul deservit 

frecventează simultan scuarul, norma pentru un vizitator fiind de 25—30 m2. 
 

Categorii scuaruri în funcție de localizare: 
• Scuaruri situate în pieţe: 

o suprapunându-se total sau parţial cu suprafaţa acestora; 
o se pot amenaja în faţa unei clădiri cu faţada spre piaţa respectivă. 

• Scuarurile înconjurate de străzi: 
o uşor accesibile; 
o vecinătatea lor cu arterele intens circulate poluează scuarul şi nu asigură liniştea pe care, 

adeseori o caută vizitatorii. 
• Scuarurile aşezate in interiorul cartierelor de locuit: 

o mai liniştite şi mai puţin poluate fizic şi chimic decât cele înconjurate de străzi. 
 
Destinaţia prioritară a scuarurilor este diferită: 
• asigură odihna şi jocul copiilor de vârstă preşcolară (spre exemplu, scuarurile înconjurate de străzi, 

cele din cartierele de locuit etc.) 
• servesc ca loc de recreere pentru o foarte scurtă perioadă, înaintea unei acţiuni riguros planificate, 

cum ar fi scuarurile din apropierea unor instituţii cu caracter public, aşezăminte culturale (teatre, 
cinematografe, muzee etc), limitrofe staţiilor de autobuze, gărilor etc. 

• sunt scuaruri a căror funcţie prioritară este cea decorativă, în faţa unui edificiu important sau la 
intersecţia unor mari artere de circulaţie. Asemenea scuaruri sunt lipsite de alei şi, ca atare, 
accesul nu este posibil. 

 
Categorii de scuaruri: 
• Scuarul de tranziție – este un spațiu liber, amenajat sumar, cu vegetație floricolă sau arbusticolă; 
• Scuarul de circulație – se poate amenaja în intersecțiile cu trafic auto si pietonal (“pastila de 

girație”), acces la mijloacele de transport subterane sau la diverse dotări și “refugiu de protecție” 
pentru pietoni și spații pentru odihnă de scurtă durată. Fiind obligat să asigure securitatea 
circulației, nu se va folosi o vegetație înaltă sau ecrane (ziduri, taluze) care să obtureze vizibilitatea. 

• Scuarul din zonele rezidențiale – se amplasează de regulă în vecinătatea unor dotări (grădinițe, 
școli, complexe comerciale, etc.) sau chiar în preajma unor locuințe colective. Destinat cu 
precădere copiilor și celor vârstnici, va trebui să ofere atât suprafețe însorite, cu echipamente de 
joacă, cât și refugii umbrite. Apa este binevenită fie ca bazin de mică adâncime, fie ca fantână. 
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• Scuarul decorativ – este destinat punerii în valoare a unui obiect reprezentativ: lucrare de artă 
monumentală, monument istoric sau de arhitectură, instituție. În toate cazurile, compoziția se va 
subordona obiectului pe care îl serveste, iar cand sunt mai multe, celui mai dominant ca 
semnificație sau ca volum (scuarul din fața Ateneului din București). 

 
II. Grădina 
• unitate de spaţiu verde cu suprafaţa cuprinsă între 3 şi 20 ha; 
• funcţia principală: asigurarea recreării locuitorilor din raza de deservire de 1,0 — 1,5 km (o distanţă 

care să poată fi parcursă pe jos în 15 — 25 minute); 
• mărimea grădinilor se stabileşte apreciind că 15—20% din populaţia ce locuieşte în zona 

frecventează grădina - norma pentru un vizitator este de 40 m2; 
• grădinile se proiectează în stil mixt: partea centrală poartă amprentele stilului geometric, în timp 

ce spre periferie predomină caracteristicile stilului liber, peisager; 
• este util ca grădina să se izoleze de construcţiile învecinate printr-o perdea compactă de specii 

lemnoase arborescente şi arbustive; 
• număr redus de zone funcționale: zona destinată odihnei active, sectorul pentru odihnă pasivă, 

sectorul pentru copii; 
 

Categorii grădini în funcție de localizare: 
• Grădina din complexul de locuit - grădina la nivel micro-teritorial, aflată în relație directă cu 

subzonele funcționale rezidențiale și complexele de locuit; 
• Grădina de cartier - grădina la nivel mediu, aflată în relație directă cu zonele funcționale 

reprezentative de cartier; 
• Grădina publică – gradină la nivel macro-teritorial, aflată în relație directă cu zonele funcționale 

reprezentative ale orașului. În compoziția lor vom întâlni: promenade, locuri de odihnă, bazine cu 
apă, un sector pentru jocul copiilor, terase și unități de alimentație publică, chioșcuri, pergolă și 
lucrări de artă monumentală, uneori cinematografe și oglinzi de apă cu debarcadere. 

 
III. Parcul 
Parcul face parte, împreună cu pădurea din marile unități ale sistemului de spații verzi din intravilan, 
la nivel macro-teritorial. 
• poate avea un profil predominant (de distracții, expoziții, sportive, etnografice) sau poate avea 

unul mixt (când de obicei întâlnim echipamente pentru destindere, agrement, cultură sau sport); 
• mari unități de spaţii verzi - suprafaţa unui parc trebuie să depăşească 20 ha (în general se 

întâlnesc numai în oraşele cu peste 30 000 locuitori); 
• mărimea acestora se stabileşte în funcţie de numărul locuitorilor, considerând că 10% din 

populaţia oraşului îl frecventează în acelaşi timp, norma pentru un vizitator fiind în medie de 60 
mp. 

În cazul alegerii amplasamentului, se vor avea în vedere mai multe condiții: 
• o suprafață de minimum 20-30 ha (la cele monofuncționale) situate într-o zonă nepoluată; 
• un teren cu o topologie animată care să permită o mare varietate a ambienturilor (reducându-se 

lucrările de sistematizare verticală și favorizandu-se evacuarea rapidă a apelor de ploaie); 
• utilizarea terenurilor neproductive sau nerecomandabile pentru construcții în regim dens; 
• racordarea unui curs natural de apă sau a unei oglinzi de apă alimentată de izvoare; 
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• vecinătatea unor mijloace de transport în comun și spații pentru parcare; 
• evitarea zonelor de trafic intens și preferarea amplasamentului ce poate servi cât mai multe arii 

rezidențiale; 
 

• Parcul pentru odihnă (pasivă și activă), relaxare și contemplare, destindere și agrement. 
• posibilități de destindere pentru toate categoriile de utilizatori și în toate anotimpurile; 
• mai multe zone funcționale: zonă de odihnă pasivă, zonă pentru distracţie pentru copii, precum şi 

zona sportivă, istorică, de teatru etc. 
 

• Parcurile şi grădinile sportive: 
• unităţi de spaţiu verde de sine-stătătoare; 
• pentru 2 000—5 000 utilizatori se atribuie o suprafaţă de minimum 4 ha; 
• când numărul utilizatorilor este cuprins între 5 000-10 000, atunci suprafaţa destinată va fi de la 

4,0 până la 7,5 ha. 
 
IV. Parcurile de distracție 
V. Spațiile verzi aferente altor zone funcționale (spitale, sanatorii și stațiuni balneoclimaterice) 
VI. Grădina arheologică 
VII. Grădina Botanică 
VIII. Grădina Zoologică 
IX. Parcul dendrologic 
X. Grădina / parcul expozițional 
XI. Tehno – parcul sau parcul tehnologic 
XII. Parcul Natural 
 
XIII. Spații verzi pentru joc și recreere a copiilor 
• suprafeţe destinate activităţilor distractive, educative şi culturale ale copiilor situate în interiorul 

zonelor de locuit, întinderi variabile (de la 100 mp - până la câteva hectare); 
• pentru izolarea teritoriului de vânt, praf, gaze de eşapament, zgomot, apare obligatorie plantarea 

unei fâşii perimetrale, constituite din specii arborescente şi arbustive care să formeze o perdea; 
• se recomandă realizarea unor spații de joc cu participarea activă la diferite jocuri colective; 
• locurile de joacă pentru copii pot fi proiectate ca spaţii de o complexitate amuzantă, cu accente 

cromatice, forme şi texturi speciale; 
• spaţiul de joacă poate avea forme variate: curbe, zig-zag-uri, unghiuri, care să se desfăşoare printr-

o serie de tuneluri, obstacole, labirinturi şi locuri de căţărat; 
• spaţii de contraste puternice soare / umbră, neted / aspru, deschis/ închis, etc.; 
• bilanţul teritoriului destinat recreerii copiilor este: 50—60% vegetaţie, 20—25% terenuri pentru 

joacă, 8—10% alei, 5—10% diverse construcţii şi spaţii de învăţământ și 5—8% colţuri speciale; 
• funcțiuni diverse: teatrul descoperit, săli de lectură în aer liber, biblioteci volante, pavilioane sau 

chioşcuri pentru activităţile care necesită linişte (şah, recitări etc), terenuri pentru jocuri de masă 
şi dans, stadion, bazin pentru înot, pistă pentru alergări, pentru patine cu rotile, deal pentru 
săniuţe, alee pentru trotinete, triciclete, biciclete, terenuri pentru jocuri cu mingea (volei, baschet, 
tenis, rugbi, crichet etc), terenuri pentru jocuri de masă, terenuri cu aparate pentru jocuri 
caracteristice diferitelor vârste, teren pentru foc de tabără etc. 
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XIV. Zone verzi din cadrul școlilor, grădinițelor și creșelor 
• construcţii destinate procesului didactic propriu-zis, locuri pentru odihnă şi jocul copiilor în 

recreaţii, terenuri pentru desfăşurarea exerciţiilor sportive şi a jocurilor, suprafeţe pentru 
efectuarea lecţiilor practice de ştiinţe ale naturii şi, eventual, sectoare pentru satisfacerea 
cerinţelor gospodăreşti ale şcolii; 

• suprafaţa se apreciază a fi de 10 mp/elev, vegetaţiei fiindu-i atribuită mai mult de jumătate din 
întreaga suprafaţă; 

• pentru protecţia împotriva zgomotului, prafului, gazelor etc, perimetrul teritoriului se plantează 
cu o fâşie compactă verde de protecție; 

• desfăşurarea activităţilor în aer liber: pentru un copil de 3—6 ani, norma optimă este de 25 mp, 
iar pentru cei de la creşe (sub 3 ani) de 20 mp. 

 
XV. Spații verzi din incinta zonelor industriale 

 
TIPOLOGII DE PLANTAȚII: 

I. Aliniamentele – spațiile verzi aferente străzilor, bulevardelor și autostrăzilor; 
• Sunt plantații în șiruri regulate, cu repartiția echidistantă a exemplarelor componente. 
• FUNCŢIA DECORATIVĂ - prin spaţiile verzi, amplasate de-a lungul căilor de circulaţie, se realizează 

unul din principiile de proiectare, anume acela al armoniei, prin corelarea spaţiului artificial cu cel 
natural, obţinerea unităţii în diversitate etc. 

• asigură legătura sistemului de spaţii verzi urban şi periurban; 
• introduc varietate, prin schimbarea cromatică a frunzelor în diferitele sezoane de vegetaţie, 

bogăţia sau transparenţa, constituie ecrane pentru mascarea unor elemente inestetice, situate în 
apropierea căilor de circulaţie. 

 
• FUNCȚIA SANITARĂ se realizează prin: 
• protejarea pietonilor împotriva insolaţiei; 
• moderarea extremelor temperaturilor diurne; 
• sporirea umidităţii relative a aerului; 
• îmbogăţirea aerului în oxigen; 
• reducerea bioxidului de carbon, rezultat din arderile autovehiculelor; 
• micşorarea vitezei vuitului: 
• reţinerea parţială a picăturilor de ploaie, constituind adăpost pentru pietoni; 
• distrugerea unor tipuri de microbi, ca urmare a însuşirii speciilor de a emana fitoncide. 
 
• FUNCŢIA DE PROTECȚIE - Realizarea siguranţei circulaţiei şi a confortului optic, cu efecte favorabile 

asupra evitării accidentelor, se datorează însuşirilor vegetaţiei, care: 
• separă diferitele categorii de circulaţie: pietonală, velo, autovehicule; 
• sporeşte posibilităţile de orientare şi de menţinere a atenţiei conducătorilor de vehicule, 

îmbunătăţind ghidarea optică, în special noaptea sau pe timp de ceaţă, ploaie, ninsoare; 
• indică traseul drumului, datorită arborilor cu înălţimi mai mari în comparaţie cu semnele rutiere; 
• permite sesizarea, de la distantă, a particularităţilor geometrice ale drumului, în special a 

punctelor ce prezintă pericol pentru circulaţie (curbe, creste sau concavităţi); 
• împiedică „efectul de orbire" a conducătorilor de vehicule de către farurile acelora care vin din 
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sens invers, atunci când între benzile de circulaţie se plantează un aliniament de arbuşti;  
• ecranează luminile farurilor pe timp de noapte, uşurând ghidajul vehiculelor în curbe şi denivelări;  
• reduce starea de oboseală a conducătorilor de vehicule şi menţine trează atenţia, asigurându-le 

„securitatea psihologică"; 
• măreşte siguranţa circulaţiei prin protecţia contra vântului şi a zăpezii; 
• reduce pericolul căderii pietrelor şi a alunecării terenului în porţiunile cu pante mari; 
• reţine căderile sau alunecările de zăpadă din zonele învecinate cu cote superioare drumului; 
• fixează taluzurile rambleelor sau debleelor, împiedicând eroziunea lor. 

 
II. Grupuri 
III. Perdele de protecție 
IV. Masive plantate 
V. Garduri vii 
VI. Decorațiuni florale 

 
SPAȚII PLANTATE PUBLICE URBANE 

CATEGORIA SUPRAFAŢA % LOCUITORI CARE 
FRECVENTEAZĂ 
SIMULTAN 

MP TEREN DE 
PARC PENTRU 
UN VIZITATOR 

NUMĂR 
LOCUITORI 
“AFERENŢI”  

1. parcuri 
(raza peste 1,5 km) 

Minim 20ha 15 – 20 % (10.000 – 
4.000 pentru un parc 
de 20 ha.) 

20 – 50 mp. 67.000 –20.000 

2. grădini 
(raza 1.0–1.5 km) 

3 – 20  ha 15 – 20% 40 mp. 33.000 – 4.000 

3. scuaruri 
(raza 0.5 km.) 

0,3 – 3,0 ha 20% 20 – 30 mp. 6.000 - 600 

 

Categoria de spaţiu plantat Suprafaţa  minimă m.p./locuitor Suprafaţa maximă 
m.p./locuitor 

Parcuri publice 6,0 8,0 

Grădini publice 4.0 6,0 

Scuaruri 1,5 4,0 

Fâşii plantate stradale 1,0 3,0 

Total 12,5 21,0 

 
Conform Legii 24 / 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor: 
a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate; 
b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată: 
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- grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement 
pentru animalele dresate în spectacolele de circ; 
- cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, 
edificii de cult, cimitire; 
- baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă; 
c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive; 
d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă; 
e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică; 
f) păduri de agrement. 
g) pepiniere şi sere. 
 

În sensul legii menționate anterior, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) parc - spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din 
zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau 
recreative pentru populaţie; 
b) scuar - spaţiu verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în 
jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor 
sportive, de agrement pentru copii şi tineret ori în alte locaţii; 
c) grădină - teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali care este folosit pentru agrement şi 
recreere, fiind deschis publicului; 
d) fâşie plantată - plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, realizată în lungul 
căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă; 
e) grădină botanică - grădină în care sunt prezentate colecţii de plante vii cultivate în condiţii naturale ori 
de seră, în vederea studierii acestora sau doar pentru curiozităţile pe care le prezintă; 
f) grădină zoologică - orice colecţie de animale vii, menţinute într-un amplasament administrat şi deschis 
publicului, în scopul promovării conservării biodiversităţii şi pentru a furniza mijloace de educaţie, 
informare şi petrecere a timpului liber, în relaţie cu prezentarea şi conservarea vieţii sălbatice; 
g) muzeu în aer liber - instituţie care dispune de un spaţiu verde neacoperit, special amenajat, în vederea 
expunerii şi studierii unor obiecte de artă, relicve, documente istorice şi ştiinţifice şi a educării publicului; 
h) bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă - complex format dintr-un cadru 
vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex 
de instalaţii sportive); 
i) parc expoziţional - spaţiu verde special amenajat destinat informării publicului şi promovării unor 
evenimente; 
j) spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu - spaţii verzi formate dintr-un cadru vegetal, 
amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de protecţie, de ameliorare 
a climatului şi a calităţii aerului; 
k) pădure de agrement - pădure sau zonă împădurită în care se realizează diferite lucrări în vederea creării 
unui cadru adecvat petrecerii timpului liber; 
l) spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor - plantaţii realizate în lungul cursurilor de apă 
sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de protecţie a acestora; 
m) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică - plantaţii realizate în lungul căilor de circulaţie sau 
în jurul unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calităţii mediului şi protejării 
infrastructurii aferente. 
n) pepinieră - teren pe care se cultivă şi se înmulţesc plante erbacee şi lemnoase până la transplantarea 
pentru plantare definitivă; 
o) sere - terenuri acoperite de construcţii uşoare destinate cultivării plantelor. 
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1.4. Date generale amplasament și delimitarea zonei studiate 
 
 Municipiul Câmpina este situat în județul Prahova care face parte din Regiunea Sud-Muntenia a 
României, municipiu aflat în proximitatea polilor de creștere București - Ploiești - Brașov, ,,poarta de 
intrare" în zona turistică Valea Prahovei. Câmpina se află pe Valea Prahovei, la 30 km depărtare faţă de 
Ploieşti (reşedinţa judeţului Prahova) şi la 90 km de Braşov. 
 Municipiul Câmpina reprezintă un procent de 0.51% din suprafața totală a județului, având o 
suprafață totală de 24,23 km2 și are următoarele coordonate geografice: 45°7'48" latitudine nordică / 
25°44'24" longitudine estică. Acesta se situează la o altitudine de 435 m deasupra nivelului mării. 

 Suprafața totală administrativ – teritorială a Municipiului Câmpina este de 2423 hectare din care 
1515,79 ha – intravilan / 907,2 ha extravilan. 

 Unitățile administrative cu care se învecinează Câmpina sunt: Nord-Vest – Comuna Cornu, Nord-
Est – Comuna Brebu, Nord – Șotrile, Vest – Comuna Poiana Câmpina, Sud-Est – Comuna Bănești, Est – 
comuna Telega. Populația după domiciliu la 1 iulie 2020 a municipiului Câmpina, conform INS, este de 
35.960 de locuitori reprezentând astfel un procent de 4,58% din populația totală a județului Prahova. 

 

fig. 01 – Încadrare Câmpina în județul Prahova 

 Tema are ca subiect zona studiată, ca parte din zona centrală a Municipiului Câmpina și este 
formată din 3 tronsoane: 

• între intersecția străzilor Erupției și Orizontului cu B-dul N. Bălcescu și, intersecția străzii Frații 
Golești cu B-dul Carol I;  

• segmentul dintre intersecția dintre B-dul Carol I cu strada Toma Ionescu, până la intersecția între 
B-dul Carol I cu Calea Doftanei și B-dul Culturii reprezintă zona propusă pentru creșterea 
mobilității nepoluante prin investiții de tip integrat - realizarea unui pasaj subteran; 

• arealul cuprins între zona intersecției str. Sg Maj Erou Grigore Nicolae cu Bdul Carol I și, 
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proximitatea intersecției str Toma Ionescu cu Bdul Carol I, reprezintă zona propusă pentru 
reconfigurare și dotarea spațiului pietonal; 

 
Zona studiată propusă ca parte din zona centrală a Municipiul Câmpina este cuprinsă între 

intersecția străzilor Erupției și Orizontului cu B-dul Nicolae Bălcescu și intersecția străzii Frații Golești cu B-
dul Carol I; segmentul dintre intersecția dintre B-dul Carol I cu strada Toma Ionescu, până la intersecția 
între B-dul Carol I cu Calea Doftanei si B-dul Culturii reprezintă zona propusă pentru creșterea mobilității 
nepoluante prin investiții de tip integrat - realizarea unui pasaj subteran, iar arealul cuprins între zona 
intersecției str. Sergent Major Erou Grigore Nicolae cu B-dul Carol I si proximitatea intersecției str. Toma 
Ionescu cu B-dul Carol I, reprezintă zona propusă pentru reconfigurare și dotarea spațiului pietonal.   

Întregul areal delimitat in suprafață de 28.3 ha va face obiectul regenerării urbane. 

Zona centrală delimitată pentru a fi reglementată prin prezentul PUZ este amplasată în intravilanul 
Municipiului Câmpina, însă nu corespunde cu centrul geometric al UAT-ului sau al intravilanului, ea 
regăsindu-se în zona de sud-vest a localității, dezvoltată în raport cu rafinăria. 

Localitatea s-a dezvoltat spre NE datorită calităților balneo-climaterice – cartiere cu densitate 
mică, dezvoltate pe colinele orașului. Înainte de anul 1990, construcția de locuințe din fonduri de stat - 
locuinţe colective cu P+4-6 niveluri, s-a concentrat în partea centrală a oraşului Câmpina. 

Elementele de cadru natural ce influențează major amplasarea și configurația spațială a localității 
sunt cele 3 cursuri de apă - Prahova, Doftana și Câmpinița care au modelat terasa Câmpina care are o 
formă triunghiulară cu pante mai blânde sau mai abrupte, municipiul fiind amplasat într-un amfiteatru 
natural. Relieful județului Prahova se caracterizează prin varietate și dispunere echilibrată: munții ocupă 
26,2% din suprafața județului, dealurile 36,5 %, iar câmpiile 37,3%, fiind dispuse în formă de amfiteatru. 

 

fig. 02 - Peisajul natural în județul Prahova și din zonele adiacente 
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Cadrul natural specific este oferit de Valea Prahovei și Valea Doftanei, care au potențial mare din 
punct de vedere turistic. Județul Prahova se situează în primele județe ale țării din punct de vedere al 
numărului de turiști, concentrați în primul rând în marile stațiuni montane și mai puțin spre localități rurale 
cu potențial turistic. Printre cunoscutele tipuri de turism, regăsim: turismul montan, balnear, istoric, 
cultural, religios, de afaceri, de vânătoare este și cel tematic. Elemente de cadru natural ce pot 
interveni în modul de organizare urbanistică sunt: relieful, rețeaua hidrografică, clima, condiții 
geo, etc., după cum urmează:  

Relief 
Unitatea de relief din care face parte zona studiată este terasa Câmpina, o zonă colinară între 

subcarparți și câmpie, la circa 1 km de confluența râului Prahova cu Doftana. Terasa Câmpinei este 
modelată de o serie de dealuri, care au transformat-o într-o depresiune. Dealurile care înconjoară oraşul 
au înălţimi medii de 600 m care protejează depresiunea de vânturi puternice şi un aspect ce alternează 
între colinar şi fragmentat. Trecerea de la câmpie spre râurile care o delimitează se face prin versanţi 
abrupţi, uneori direct spre albia râurilor. Subcarpaţii Prahovei au aspectul unui ansamblu deluros, cu 
dimensiuni şi orientări variate. 

În prezent Muncipiul Câmpina este alcătuit din 669 ha de suprafață agricolă (teren arabil, pășuni, 
fânețe, livezi și pepiniere pomicole) /  1754 ha de terenuri neagricole (păduri și alte terenuri forestiere, 
terenuri cu ape și ape cu stuf, terenuri ocupate de construcții și curți și terenuri degradate și neproductive). 

Pedologie și hidrologie 
Municipiul Câmpina se află în bazinul hidrografic Ialomiţa- Buzău, în amonte de confluenţa 

râurilor Doftana şi Prahova. Municipiul este amplasat într-un amfiteatru natural și este înconjurat de trei 
cursuri de apă (Câmpinița, Doftana, Prahova) care au modelat terasa Câmpina într-o formă triunghiulară 
cu pante mai blânde și mai abrupte. 

 
fig. 03 – Rețeaua hidrografică la nivelul județului Prahova (Sursa: 

https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=ad4595d7ea6c4877aec1302384a02886) 



 

Zona centrală a Municipiului Câmpina 20/60 

    ISO 9001                                                                                  KS_F04.34   /  E01_R00  

Râul Doftana traversează teritoriul administrativ în partea estică, pe limita administrativă cu 
comunele Brebu, Telega, Băneşti, iar Râul Prahova traversează teritoriul administrativ în parte vestică pe 
limita administrativă cu comuna Poiana Câmpina. Prin barajul şi lacul de acumulare de la Paltinu, debitul 
râului Doftana s-a regularizat, reducându-se pericolul de inundaţie. Pe teritoriul oraşului Câmpina albia 
râului Prahova este protejată de digurile de protecţie de-a lungul DN1. 

În cadrul oraşului se găsesc o serie de lacuri: 
- Lacul Curiacului - suprafaţă de 1,8 ha. 
- Lacul Bisericii - suprafaţă de 2,4 ha, situat la nord de linia de cale ferată Câmpiniţa are o 

adâncime de 8,0 metri cu apă provenind din izvoare. 
- Lacul Peştelui, situat în partea de est a oraşului cu o suprafaţă de 5,0 ha -  poluat în prezent din 

cauza deversărilor apelor uzate de la rafinărie. 
- În zona centrală a oraşului mai există un lac cu suprafaţă de circa 1,0 ha. 
Aproximativ 80 % din zona constuită a oraşului are în subsol depozite sedimentare (aparţinând 

miocenului), alcătuite din straturi de marne şi argile cu intercalaţii de straturi de nisipuri şi gresii, precum 
şi cu depozite de sare şi gipsuri. În zona depozitelor de sare (zona dolinelor) s-au format lacuri: Peştelui, 
Bisericii şi Curiacului, precum şi izvoare de apă sărată. 

Climă și calitatea aerului 
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 anuală 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 04 – Temperatura și precipitațiile medii ale Municipiului Câmpina (Sursa:  
https://www.meteoblue.com/ro/vreme/historyclimate/climatemodelled/c%C3%A2mpina _681862) 

Cantitatea de precipitații anuală variază între 500-700 mm/an. Vânturile care bat sunt de tip 
foehn. Viteza medie a vântului este de 1,5 m/s. De menționat este trăsătura deosebită pe care mun. 
Câmpina o are, și anume faptul că are cele mai multe zile însorite din toată țara, între 160 și 180 zile anual. 

Soluri 
Din punct de vedere geologic, zona se distinge printr-o structură complexă. Teritoriu municipiului 

reprezintă o terasă înaltă (de eroziune şi acumulare aluvială), situată în amonte de confluenţa râurilor ce 
îl delimitează. Pe cuprinsul intravilanului se individualizează mai multe unităţi morfologice specifice: zona 
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de platou (localitatea), pantele (fruntea terasei) care coboară spre văi, culoarul depresionar salifer (cu 
lacuri) şi şesul aluvial al cursurilor de apă (care delimitează platoul). Formațiile miocene formează un 
anticlinal, vizibil în partea de vest a terasei, în zona gării Câmpina.  Pe aliniamentul străzilor Schelelor şi 
Sondei, formaţiunile vin în contact cu depozite sedimentare ale pliocenului de-a lungul unui accident 
tectonic, care se dezvoltă la sud de această ruptură.  

Zăcămintele de petrol de pe teritoriul localității sunt cantonate în nisipurile și gresiile Pliocene, de 
la contactul cu accidental tectonic și până la 500 m sud de acesta, unde petrolul intră în contact cu apa de 
sinclinal. 

Vegetația și spațiile verzi 
Vegetația pe care o regăsim la nivelul municipiului este variată, cu specific corespunzător reliefului 

existent, respectiv arbori de tip foioase și conifere. Arborii care predomică sunt: fagul și gorunul. 
Pădurile de foioase, gorun și fag sunt favorizate de condițiile naturale ale zonei și acoperă 2/3 din 

suprafața dealurilor înconjurătoare. Pădurea de fag se regăsește în partea de nord a Depresiunii Câmpina, 
pe povârnişurile dealurilor cu soluri umede sunt păduri de plopi şi salcâm, pe dealurile care înconjoară 
oraşul există numeroase plantaţii pomicole, iar pe versanţii afectaţi de eroziune se dezvoltă plante 
agăţătoare şi arbuşti. 

Fauna 
La nivelul întregului județ, fauna este bogată, incluzând peste 3500 de specii printre care: urs, cerb 

carpatin, jder, căprioară, lup, mistreț, o varietate de păsări, reptile, insecte și faună acvatică. 

Zone naturale protejate si arii naturale de protecție 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 05 – Zone naturale protejate si arii naturale de protecție 
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În județul Prahova există șapte arii protejate de interes național reglementate prin Legea 5/2000: 

Parcul Național Bucegi, locul fosilifer Plaiul Hoților, Munții Colții lui Barbeș, Arinișul de la Sinaia, Tigăile 
Ciucaș și Muntele de sare Slănic. 

Contextul socio – economic și demografic 

Populația județului Prahova este de aproape 800.000 locuitori, cu o densitate de cca. 150 locu-
itori/km2, gradul de urbanizare fiind de aproape 50%. Tendința este de scădere a populaţiei, tendință ce 
s-a manifestat continuu după 1992, cu procente mai mare în zonele greu accesibile. 

În ceea ce privește economia, municipiul Câmpina face parte dintr-o bogată în resurse naturale 
ale solului și subsolului, ceea ce a condus la industrializarea oraşului. Dezvoltarea municipiului ca centru 
industrial a condus la o concentrare mare de forţă de muncă, atât din municipiu cât şi din localităţile din 
jur. În prezent economia locală se bazează pe următoarele elemente: resurse naturale, folosințe agricole 
și silvice, turism, factorii balneoclimaterici și factorii de producție. 

Circulația 
Municipiul Câmpina are acces direct din Drumului Național 1 și se desfășoară de-a lungul său, în 

zona sa estică. DN1, unul din cele mai aglomerate trasee din țară din punct de vedere comercial, dar mai 
ales turistic, este insuficient calibrat în raport cu fluxul mare de trafic. De aceea, pe Valea Prahovei apar 
frecvent ambuteiaje, iar Câmpina devine o alternativă pe direcția București - Brașov, fiind tranzitată prin 
zona centrală. În zona de intrare în Câmpina, DN1 prezintă patru benzi, câte două pe sens. Relaţia oraşului 
Câmpina cu comunele şi oraşele învecinate se realizează prin intermediul DJ 100E spre Telega, DJ 102I spre 
Valea Doftanei, DC 4A spre Banesti, DJ 101R spre Breaza si Cornu şi DJ 207 spre comuna Şotrile. Teritoriul 
municipiului este străbătut de calea ferată dublă principală electrificată Bucureşti – Braşov, stația CF 
Câmpina aflându-se la aproximativ 2 km de municipiu, în comuna Poiana Câmpina. 

Accesul direct din DN1 se face prin B-dul Carol, care împreună cu Calea Doftanei reprezintă 
singurele drumuri de categoria a II-a din localitate. 

B-dul Carol, care se continuă în extravilan pe traseul DJ205G, joacă și rol de traseu alternativ al 
DN1 pentru turiștii care vin dinspre București și merg către zonele turistice montane. Astfel, Câmpina și 
îndeosebi zona sa centrală au devenit puncte de oprire (popas) pentru turiști. Din acest motiv, necesitatea 
unui pasaj subteran care să dirijeze traficul turistic de tranziție către ieșirea nordică din localitate este 
justificată. La fel și necesitatea unei parcări subterane pentru turiștii care poposesc în zona centrală a 
orașului pentru cumpărături este oportună. 

Calea Doftanei asigură legătura în teritoriu pe direcție perpendiculară, continuându-se în 
extravilan cu DJ 100E. 

Ocuparea terenurilor 
 Din analiza la nivel local, se poate observă faptul că dezvoltarea nu a fost una planificată și nu 
există zone structurate, exceptând zona centrală (axa Bulevardul Carol I) şi micile nuclee de activități 
economice (comerţ, servicii generale, financiar - bancare, prestări servicii, turism), acestea fiind dezvoltate 
spontan în relaţie cu principalele căi de comunicaţie de importanţă teritorială.    
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 La nivelul intravilanului, funcțiunea dominantă este locuirea (51,26%), fondul construit pentru 
locuinţe individuale fiind în plină dezvoltare. Se regăsesc și zone de locuințe colective  P+4 şi P+ 6-10 etaje, 
preponderent situate pe Bulevardul Carol I şi în ansamblul Kogălniceanu - Plopilor. 

 Zona studiată în prezentul document se caracterizează prin mixitate funcțională atât din punct de 
vedere al utilizărilor existente în teren cât și din punct de vedere al reglementărilor PUG. 

Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată: 
Relaționări între funcțiuni și asigurarea serviciilor în zonă 
 Funcțiunile existente sunt specifice unei zone centrale, iar faptul că sunt concentrate toate aici 
întărește caracterul de centralitate al zonei. Se poate observa, într-o analiză comparativă, o mai mare 
mixitate la nivelul parterului, astfel asigurându-se o mare parte a serviciilor în zonă. 

 Dotarea cu obiective de utilitate publică se realizează în proporție de 90% în zona studiată, acestea 
regăsindu-se atât în interiorul zonei centrale cât și în proximitatea acesteia. 

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit 
 Din analiza gradului de ocupare a rezultat faptul că fondul construit existent se încadrează în 
prescripțiile zonelor reglementate prin PUG sau se află sub parametrii reglementați în cazul zonelor L1 și 
L2. Raportul dintre spațiul construit și cel neconstruit în zona studiată este de aproximativ ¼ - POT general 
de aproximativ 25%. 

Aspecte calitative ale fondului construit 
 Majoritatea construcțiilor se află în stare bună cu excepția blocurilor de P+10E din sudul zonei 
studiate, având risc seismic sau aflându-se în stare de degradare. Regimul de înălțime este de P+4E – 
P+10E. 

Construcțiile din zona analizată sunt realizate în perioadele: 
- după 1990; 
- între 1980-1990; 
- între 1960-1980; 
- anii 1830 - 1940. 
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fig. 06 – Fond construit /  neconstruit; Circulații auto și pietonale; Funcțiuni generale 

Asigurarea cu spații verzi 
Cele mai generoase spații verzi din zona studiată se regăsesc în intersecția dintre Bd. Carol și Calea 

Doftanei având rol de spații principale de socializare la nivelul orașului, având mai multe funcțiuni specifice 
– zonă de promenadă, zonă pentru evenimente, zonă comercială și pentru alimentație publică, etc. 

Restul spațiilor verzi sunt amenajări punctuale, de mici dimensiuni, cu caracter diferit: 

- Scuaruri de reprezentare, caracter ornamental; 
- Spații verzi aferente locuințelor colective ; 
- Spații verzi dedicate locurilor de joacă și loisir; 
- Spații verzi din cadrul instituțiilor publice cu acces limitat 

pentru public; 
- Spații verzi din cadrul incintelor private fără acces; 
- Aliniamente stradale cu rol sanitar, decora�v și de protecție; 
- Vegetație spontană; 
- Grădini de fațadă; 
- Grădini fund de lot. 
 
 
 
 
 

fig. 07 – Spații verzi existente la nivelul zonei 
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CAPITOLUL II - ANALIZA CRITICĂ A SITUAȚIEI EXISTENTE  
2.1. Prezentarea contextului - încadrări în relație cu reglementările și strategiile existente 
 

I. Încadrarea în contextul județean și regional prin introducerea datelor din P.A.T.Z. și P.A.T.J.; 
Analizând localitatea în raport cu Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Prahova, se pot 

concluziona următoarele: 

i. “Căi de comunicație - Propuneri” – municipiul Câmpina beneficiază de o bună accesibilitate, 
având o rețea de drumuri care asigură legătura cu restul teritoriului, fiind amplasat aferent 
DN1, pe traseul căruia este prevăzut și coridorul IV rutier și feroviar. Totodată, având în vedere 
gradul ridicat de aglomerare al DN1, reiese necesitatea autostrăzii care să preia din fluxul mare 
de trafic comercial, dar mai ales turistic. 

ii. “Populația și rețeaua de localități - Propuneri” – Cu o populație de aproximativ 37.000 locuitori 
(2015), municipiul Câmpina este o localitate de rangul II, având o arie de influență de 20 km. 
Aflat în zona de dealuri subcarpatice, mun. Câmpina se află în zona seismică B. 

iii. “Turismul - Propuneri” – fiind amplasat de-a lungul axei turistice Ploiești-Brașov, mun. 
Câmpina, este definit ca centru de coordonare turistică, alături de Sinaia. DN1 este definit ca 
traseu de circulație în turismul de tranzit, dar și ca traseu de circulație în turismul itinerar cu 
valențe culturale. 

iv. “Zonificarea teritoriului” – mun. Câmpina este amplasat aferent unei axe propuse majore de 
circulație de importanță europeană – Autostrada București-Brașov, într-o zonă delimitată cu 
resurse intensive valorificate pentru care se propune: modernizarea și eficientizarea 
exploatării structurilor existente (zona Valea Prahovei). Pentru Câmpina se propune 
modernizarea, retehnologizarea, redimensionarea, privatizarea, externalizarea activităților 
indirect productive. În zonă este prevăzută și o unitate de cercetare-dezvoltare și învățământ 
superior. 

 
II. Încadrarea în relație cu Strategia locală de dezvoltare a municipiului Câmpina -Strategiei de 

Dezvoltare Locală 2021-2027 a Municipiului Câmpina 
o Cum este menționat și în caietul de sarcini, PUZ-ul va avea caracter director și programatic, va 

răspunde programului de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localității în concordanță 
cu prevederile Strategiei de Dezvoltare Locala 2021-2027 a municipiului Câmpina. 

o Câmpina se încadrează în rândul orașelor care aparțin curentului ,,Shrinking Cities" datorită 
migrației populației tinere spre și către zone mai ofertante din punct de vedere al calității 
vieții. Pentru ca municipiul Câmpina să poată în perioada 2021-2027 să stopeze şi chiar să 
combată această pierdere demografică, necesită să adopte o viziune care să vizeze bunăstarea 
cetăţenilor şi să se diferenţieze de municipalităţile apropriate eu un grad mai mare de 
atractivitate. 

Obiective preluate conform Strategiei locale de dezvoltare a Mun. Câmpina: 

1. „Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente 
aferente unui coridor de mobilitate prin redirecționarea circulației rutiere printr-un pasaj subteran în 
zona centrală a Municipiului Câmpina” 
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- Domeniul de intervenție: Infrastructură locală 
Obiective atinse: OS2: Creșterea accesibilității la nivel local, regional și național și asigurarea unei 

infrastructuri și servicii de transport integrate, sustenabile și de calitate și OS 2.4: Modernizarea 
infrastructurii rutiere și pietonale a municipiului: 

- Sursele de finanțare: PNRR, Buget Local, Alte surse de finanțare; 
- Proiectul de investiții conține tipurile de intervenții: 

- Creșterea siguranței rutiere (reducerea numărului de accidente prin realizarea unui pasaj 
subteran dedicat exclusiv transportului autovehiculelor); 

- Decongestionarea, fluidizarea traficului și reducerea duratei de traversare a zonei centrale 
a municipiului, atât pe direcția N-S, bulevardul Carol I, cât și pe direcția E-V (Calea Doftanei, 
strada Mihail Kogălniceanu, B-dul Culturii); 

- Traficul la nivelul coridorului de mobilitate se va desfășură între intersecția B-dul Carol I cu 
strada Toma Ionescu, până la intersecția între B-dul Carol I cu Calea Doftanei și B-dul 
Culturii, pe o lungime totală de aproximativ 650,00 m și va avea 2 benzi pe sens, plus zona 
de siguranță, pe direcțiile principale N-S B-dul Carol I și pe ieșirea spre Calea Doftanei, 
având o lățime de aproximativ 20,00 m și de 1-2 benzi pe sens, după caz, plus zona de 
siguranță cu o lățime minimă de 10,00 m pe direcțiile B-dul Culturii și str. Mihail 
Kogălniceanu; 

- Relocarea rețelelor de utilități publice; 
- Iluminat cu led, atât în zona de pasaj, cât și în parcarea subterană; 
- Introducerea tipului de parcare subterană amplasată sub parcul din zona centrală (100 -

150 locuri, cu o suprafață maximă 4.000,00 mp), va elimina timpii suplimentari aferenți 
căutării unui loc de parcare și în același timp va aduce un aport semnificativ creșterii calității 
vieții și al siguranței circulației; 

- Reinterpretarea infrastructurii rutiere prin promovarea modalităților de transport 
nepoluante; 

- Sisteme de supraveghere video atât în pasajul subteran, cât și în parcarea subterană; 
- Acces pietonal în parcarea subterană (lift sau scară rulantă) inclusiv pentru persoanele cu 

dizabilități; 
- Sisteme de management al traficului și prioritizare a transportului public; 
- Sisteme cu mesaje variabile; 
- 2 huburi de transport public bike-bus; 
- 2 stații de încărcare rapidă a autovehiculelor; 
- Sisteme de taxare automată pentru transportul public. 

 
2. „Extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a municipiului 

Câmpina” 
- Domeniul de intervenție: Infrastructură locală 
- Obiective atinse: OS2: Creșterea accesibilității la nivel local, regional și național și asigurarea 

unei infrastructuri și servicii de transport integrate, sustenabile și de calitate și OS 2.4: 
Modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale a municipiului; 

- Sursele de finanțare: PORT 2021-2027, PNRR, Buget Local, Alte surse de finanțare; 
- Proiectul de investiții conține tipurile de intervenții: 
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- Regenerarea spațiului urban central prin extinderea/ modenizarea traseelor/ pistelor 
pentru pietoni și biciclete, inclusiv a trotuarelor, amenajarea de zone pietonale și 
modernizarea celor 2 parcuri existente (Parcul Barbu Știrbei și Parcul Milia / Parcul Regele 
Mihai I); 

- Dotarea cu mobilier urban de tip smart; 
- Extindere și iluminat public cu LED, iluminat ornamental, wi-fi, inclusiv dotări si 

echipamente; 
- Supraveghere video; 
- Instalare sistem de monitorizare a poluării aerului. 

 
III. Încadrarea în contextul local – prevederi ale Planului de Mobilitate Durabilă a Municipiului 

Câmpina 2015 - 2023 ; 
 

În zona studiată PMUD-ul 2015-2023 prevede următoarele măsuri pentru îmbunătățirea calității 
factorilor de mediu, diminuarea nivelului de zgomot, sănătate și siguranță: 

- Realizare perdea verde; 
- Reabilitare / modernizare străzi fără transport public; 
- Implementarea sistemului de informare a călătorilor; 
- Achiziționarea de autobuze ecologice – transport local; 
- Implementare sistem de informare a călătorilor; 
- Reorganizarea traseelor pentru accesul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare 

de 7,5 t; 
- Reglementare logistică de aprovizionare. 

 
IV. P.U.G. Municipiul Câmpina; 
Obiectivele P.U.G. constau în: 

- Relaţionarea localităţii cu teritoriul administrativ şi relaţionarea suprateritorială; 
- Stabilirea modului de utilizare a terenului din intravilan; 
- Delimitarea zonelor afectate de servituţi, afectate de interdicţii temporare şi permanente de 

construire şi a zonelor cu riscuri naturale; 
- Evidenţierea deţinătorilor de terenuri şi modul preconizat de circulaţie a terenurilor 

intravilan; 
- Modernizarea şi dezvoltarea echipării şi infrastructurii edilitare aferentă extinderilor 

intravilanului; 
- Stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor; 
- Precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor; 
- Stabilirea destinaţiei terenurilor aflate în extravilanul municipiului. 

 
Măsuri în domeniul spațiilor plantate, agreement și sport: 
- Amenajarea peisageră a spaţiilor verzi existente; 
- Organizarea de spaţii de joaca pentru copii; 
- Realizare patinoar; 
- Organizarea parcajelor şi garajelor fără distrugerea locurilor de agreement existente; 
- Realizarea de dalaje decorative, mobilier urban adecvat şi iluminat public în spaţiile publice 

din zona centrală; 
- Extinderea zonelor destinate agrementului. 
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Arealul delimitat pentru a fi reglementat urbanistic prin prezentul PUZ ca “Zonă centrală” conține 
următoarele zone și subzone funcționale, conform PUG Municipiul Câmpina aprobat prin HCL nr. 15/2013: 

ZONA FUNCȚIONALĂ “L” - Zonă de locuit  
Aceasta este compusă din următoarele subzone funcționale: 
- L1 - Subzona locuințelor individuale şi colective mici cu P - P+2 niveluri situate în interiorul zonei 

protejate cu valoare arhitectural – urbanistică. 
- L2 - Subzona locuințelor individuale regim de construire continuu si discontinuu cu înălțime 

maxim P+2 niveluri. 
- L3 - Subzonă locuințelor colective cu regim de construire continuu si discontinuu și înălțime 

maxim P+4 niveluri. 
 
ZONA FUNCȚIONALĂ „IS” – ZONA MIXTĂ 
Zona mixtă se compune din următoarele subzone: 
- IS1/L1 - Subzonă mixtă compusă din instituții și servicii, locuințe individuale și colective mici P-

P+2 niveluri, situată în interiorul zonei protejate cu valoare arhitectural – urbanistică. 
- IS2/L2 - Subzonă mixtă compusă din instituții și servicii, locuințe individuale cu regim de 

construire continuu și discontinuu. 
- IS2/L3 - Subzona mixta compusa din institutii si servicii, locuinte colective cu regim de 

construire continuu si discontinuu si inaltime de maxim P+4 niveluri. 
 
ZONE FUNCȚIONALE „C” - ZONA CĂI DE COMUNICAŢIE 
Zona este compusă din terenuri pentru căi de comunicaţie rutieră şi feroviară: 
- C1 - subzona căilor de comunicaţie rutieră 
 
ZONE FUNCȚIONALE „SP” - ZONA PENTRU SPAŢII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECŢIE, 
SPORT ŞI AGREMENT 
 

V. Corelarea cu propunerile câștigătoare ale concursului de soluții din anul 2010; 
 

o Concept 1 - Conceptul proiectului este strâns legat de altimetria terenului, diferența de nivel 
de 7 m calculată între extremitatea nordică și sudică a sitului, respectiv pe lungimea traseului 
tunelului subteran, este astfel considerată departe de a fi un impediment, fiind utilizată în 
proiectul propus pentru a aduce nivelul spațiului public la niveul de acces al parterelor 
comerciale. În același timp, diferenta de nivel este utilizată în scopul ierarhizării, creând un 
spațiu public care se parcurge în secvențe diferite. Fiecărei zone îi corespunde un spațiu 
specific, corelat cu caracterul diferit al vecinătăților și cu necesitățile fiecărei zone. 

Armonizarea funcțiunilor cu noul spațiu public transformă viitorul centru al municipiului într-
un pol de atracție turistică și determină în mod decisiv evoluția economică. Zona centrală a 
orașului devine astfel un spațiu public reprezentativ, complex prin funcțiuni, susținând o zonă 
de mare interes. 
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fig. 08 – Concept 1 de amenajare – Concurs anul 2010 

o Concept 2 – Conceptul proiectului prezintă transformarea zonei centrale într-un spațiu 
pietonal major dedicat comunității. Necesitatea unui spațiu pietonal survine urmare a 
coagulării unei comunități puternice și a unei atitudini civice.  Paradigma sub care propunem 
Câmpina poate deveni centrul economic și cultural al unei zone turistice ample cu un potențial 
ridicat asezat într-un cadru natural excepțional și care beneficiază și de resurse culturale 
semnificative.  

Astfel, municipiul are nevoie de spațiu public care să poată susține funcțiuni și evenimente 
culturale: spectacole, ateliere, workshopuri, concerte, funcțiuni ce susțin interacțiunea 
socială, spații expoziționale, centru info point turistic și platforme care pot încuraja 
meșteșugurile și producția locală. 

 

 
fig. 09 – Concept 2 de amenajare – Concurs anul 2010 
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2.2. Secvențele peisajului la nivel zonal 
 
 Din punct de vedere al secvențelor peisajului la nivel zonal, au fost identificate o succesiune de 5 
tipologii de peisaje dominante: peisaj natural (în sudul localității Poiana Câmpina), peisaj al infrastructurii 
(calea ferată și DN1), peisaj natural (cornișa naturală pe care este amenajat Parcul Bulevardul Culturii, 
peisaj urban (centrul Municipiul Câmpina și zonele adiacente) și peisaj industrial (partea de est a 
municipiului – zone ale unor foste platforme industriale și rafinării). În plus, spre zonele periferice ale 
orașului se remarcă peisajul rural (în special în partea de nord a localității) – zone cu locuințe individuale 
cu regim de înălțime mic și curți generoase. 

fig. 10 – Secvențele peisajului la nivel zonal 
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2.3. Rețeaua de spații verzi la nivelul orașului – identificarea acestora și a dotărilor de agrement 
 
Conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina perioada 2021 - 2027, suprafața 

de spații verzi la nivelul Municipiului Câmpina este de 127,2 hectare. Infrastructura de spații verzi este 
constituită din scuaruri, aliniamente de spațiu verde și parcuri publice. Suprafața de spațiu public verde 
pe cap de locuitor este de 35,37 mp/ locuitor, însă acest lucru se datorează faptului că în aria ocupată de 
spații verzi au fost încadrate și terenuri ocupate cu locuri de joacă. 

 
În strategia menționată anterior se remarcă faptul că Municipiul Câmpina nu are un centru istoric 

cu caracter pietonal/ public care să susțină inclusiv funcțiuni complementare precum: comerțul și spațiile 
verzi. De-a lungul Bulevardului Carol I se observă o tendință de dezvoltare axială a funcțiunilor destinate 
activităților economice (prestări servicii, turism, bancar) la parterul locuințelor colective în mixitate cu 
dotările social-culturale de interes major. 

 

 

 
fig. 11 – Rețeaua de spații verzi la nivelul orașului 
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2.4. Evoluția istorică a peisajului zonei 
 

Printre primele documente cu privire la existenţa localităţii sunt şi cele de la începutul secolului al 
XVI-lea (3 ianuarie 1503) când satul Câmpina era trecut în registrele comerciale ale Braşovului. Dacă în 
secolul al XVI-lea Câmpina apărea ca sat şi făcea parte din actualul judeţ Prahova, în a II-a jumătate a 
secolului al XVII-lea, documentele amintesc de târgul Câmpina, funcţie ce se va perpetua în timp devenind, 
până în mijlocul secolului al XIX-lea, factorul dinamic, alături de vamă, în dezvoltarea aşezării. 

Localitatea datează de la data de 8 ianuarie 1503, fiind menționată în registrele vigesimale ale 
negustorilor brașoveni care tranzitau Valea Prahovei. Încă de la începutul secolului XIV, actualul Drum 
Național 1 era tranzitat în scop comercial, făcând legătura între Transilvania și Muntenia. 

Având o amplasare strategică, la intersecția a două drumuri și poziționarea geografică la intrarea 
în Munții Carpați, localitatea a fost punct vamal, fiind denumită în actele emise de cancelariile domnești 
“Vama Prahovei”. Profitând de poziția strategică pentru controlul mărfurilor, localitatea s-a dezvoltat 
rapid, beneficiind de numeroase avantaje în urma comerțului practicat. La mijlocul secolul XIX, vama a fost 
mutată la Breaza, iar mai apoi definitiv la Predeal. 

În 1860, localitatea avea 2777 locuitori şi o zestre imobiliară de 543 de case cu un etaj, două cu 
două etaje şi una cu trei etaje, în timp ce numărul prăvăliilor se ridica la 26. La 1864, Câmpina este 
recunoscută oficial ca oraş / „urbe”. Târgul de la Câmpina a fost ridicat la rang de oraș în anul 1864 prin 
Legea Comunelor. 

Odată cu exploatarea petrolului în zonă, dezvoltarea localității a cunoscut un ritm rapid de 
creștere. Astfel, principalele ocupații ale locuitorilor erau: agricultura, negustoria, apicultura, cărăușia și 
extragerea păcurei din subsol. În acea perioadă, existau opt mori de apă pe râurile Prahova și Doftana. 

Alte date importante: 
1879 – se inaugurează calea ferată Ploiești-Predeal 
1890 – se ridică prima schelă petrolieră din țară 
1897 – se construiește rafinăria “Fabrica Nouă” 
1994 – Câmpina capătă statut de municipiu. 
Pe parcursul ultimelor trei decenii ale secolului al XIX-lea, se realizează străzi şi pieţe şi îşi fac 

apariţia o serie de clădiri de interes general (primărie, şcoli, mici unităţi economice ş.a.). Dezvoltarea se 
va resimţi şi în creşterea suprafeţei amenajate la 1569 ha, locuită în 1879 de 3779 locuitori. 

Către sfârşitul secolului trecut, nucleul principal de interes al dezvoltării urbanistice a municipiului 
se va localiza peste actuala axa NV-SV, respectiv bulevardele Carol I şi Nicolae Bălcescu, ce se intersectează 
cu axa SV-NV, respectiv Bulevardul Culturii-Calea Doftanei. Primele blocuri de locuinţe sunt ridicate la 
începutul anilor ’60 pe Strada Mihai Eminescu, între Calea Doftanei şi Strada 1 Mai, continuând apoi către 
sfârşitul anilor ’60 cu blocurile P+10 situate pe frontul sud-vestic al Bulevardului Carol I, între intersecţia 
cu Strada Toma Ionescu şi cea cu Strada Schelelor-Sondei. 

În anii 1981-1989 începe realizarea fronturilor de blocuri pe cele două laturi ale Bulevardului Carol 
I, cu unele amorse în adâncime, ultimele tronsoane executate fiind cele din zona intersecţiei Bulevardului 
Carol I cu Bulevardul Culturii, frontul vestic, în perioada 1985-1989. 
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fig. 12 – Evoluția istorică a peisajului zonei 

După 1990 se fac unele plombări, cum ar fi clădirea actuală a Băncii Comerciale Române, refaţadizări 
ale unor imobile izolate, cum ar fi Hotel Muntenia, Romtelecom, Grupul Şcolar Silvic (toate acestea fiind 
amplasate pe frontul vestic al Bulevardului Carol I), se diversifică funcţiile de la parterul blocurilor riverane 
şi se continuă activitatea de îmbunătăţire a aspectului spaţiului public. 

Între sec. XIX și XX, Câmpina s-a dezvoltat rapid din punct de vedere economic, demografic, 
urbanistic. În timpul celui de-al doilea Război Mondial, localitatea a fost puternic bombardată de trupele 
aliate din cauza importanței strategice. După încheierea războiului și trecerea la etapa comunistă, orașul 
se dezvoltă în stilul caracteristic regimului trecut. 
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În prezent, Municipiul Câmpina se încadrează în rândul orașelor care apațin curentului ,,Shrinking 
Cities"1 datorită migrației populației spre și către zone mai ofertante din punct de vedere al calității vieții. 

2.5. Relația cu fondul construit și elemente de patrimoniu 
 
Zona centrală delimitată prin prezentul PUZ se compune din imobile construite în perioade diferite: 

după 1990, 1980 – 1990, 1960 – 1980 și punctual 1833. Specificul zonei este dat de construcțiile realizate 
între 1960 și 1990. Majoritatea construcțiilor se află în stare bună cu excepția blocurilor de P+10E din sudul 
zonei studiate, având risc seismic sau aflându-se în stare avansată de degradare. 

Spaţiile publice includ întreaga ampriză a străzilor din localitate, spaţiile verzi de tip parcuri şi 
scuaruri şi piaţetele urbane. Importanţa acestora este oferită de faptul că acestea susțin interacțiunea 
socială, însă au şi un aspect economic care nu trebuie neglijat.  

În ceea ce priveşte atributele spaţiului public – vizavi de exigentele principalului pol de atracţie al 
municipiului – se constată: o suprafaţa redusă pusă la dispoziţia destinderii şi agrementului; un grad scăzut 
de securitate pentru pietoni, din cauza unui trafic auto intens; un cadru construit – cel al blocurilor de 
locuinţe – depăşit din punct de vedere al expresiei arhitecturale; aspectul puţin atractiv al multora din 
zonele de parter destinate publicului; lipsa de identitate şi inventivitate în amenajările exterioare vizând 
atât perioada diurnă, cât şi cea nocturnă. 

fig. 13 – Elemente de patrimoniu și zone de protecție 

 
1 ”Shrinking Cities” reprezintă un fenomen care constă în depopularea orașelor dense, care inițial au avut o 
infrastructură construită pentru a susține o populație mai mare și care ulterior  au suferit o pierdere notabilă a acesteia. 
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2.6. Elemente de cadru natural 

În zona centrală nu sunt elemente de cadru natural care pot fi valorificate, exceptând vegetația 
valoroasă. În vecinătatea vestică, în schimb, este de menționată zona împădurită aferentă B-dului Culturii 
și străzii Podului, către care se încurajează un traseu de-a lungul Căii Doftanei, exclusiv pietonal în zona 
centrală studiată. 

Amplasamentul studiat nu ridică probleme de mediu. 
Poziția zonei centrale în proximitatea zonei Bulevardului Culturii, așezat pe cornișa orașului 

dinspre Valea Prahovei – o zonă cu vegetație specifică creează premisele realizării unor legături „verzi” pe 
direcția vest-est, cu rol de promenadă și traseu pentru mijloace de transport blânde, atât pentru locuitori 
cât și pentru turiști. Promenada verde existentă pe cornișa orașului poate fi dublată de o fâșie verde care 
traversează centru orașului, îmbunătățind imaginea urbană și calitatea locuirii. 

Evidențierea potențialului turistic 

Situarea orașului în proximitatea viitorului traseu al autostrăzii Bucureşti - Braşov, cu acces direct 
prin intermediul nodului rutier de la Comarnic, va impulsiona dezvoltarea activităţilor turistice, şi va 
îmbunătăţi relaţionarea teritorială a oraşului cu zona turistică Valea Prahovei şi cu principalele centre 
economice din proximitate (Ploiesti, Sinaia). Amenajarea zonei centrale joacă un rol important în 
dezvoltarea întregului oraș. 

 
2.7. Riscuri – Surse de poluare și calitatea factorilor de mediu 

Trafic și poluare 
Traficul care aglomerează zona în prezent pe DN1 este generat în principal de activitățile 

economice de pe traseul Bucureşti – Ploieşti - Braşov şi de activităţile turistice de pe Valea Prahovei. 
La nivelul municipiului, analiza reţelei de circulaţie evidenţiază o serie de disfuncţionalităţi cauzate 

de caracterul sistemului rutier (care are foarte puţine posibilităţi de modificare) şi a particularităţilor 
traficului (tranzit important). Dintre acestea, se remarcă: sinuozitatea unor trasee şi declivitatea mare, 
lipsa sau discontinuitatea trotuarelor pe mai multe străzi, intersecţii neamenajate corespunzător, treceri 
la nivel cu calea ferată fără bariere și numărul insuficient de parcări. 

Ca urmare a învecinării unor zone de locuințe cu DN1, în acele zone este prezentă poluarea 
atmosferică și fonică. De asemenea, pe teritoriul municipiului Câmpina există surse majore de poluare şi 
degradare a mediului (rafinăria Steaua Română, sonde, batale, Electroutilaj SA) şi zone poluate ca urmare 
a activităţilor industriale desfăşurate în trecut (Lacul Peştelui). 
 

Risc seismic și alunecări de teren 
Amplasamentul studiat este situat într-o zonă de seismicitate caracterizată printr-o valoare de 

vârf a acceleraţiei terenului ag = 0,28g şi o perioada de colt Tc = 1,0 s (conform codului de proiectare 
seismica P100 -1/2006). 
 

Inundații 
Principalele râuri care traversează localitatea sunt Prahova şi Doftana. Râul Prahova este amenajat 

pe sectorul care traversează orașul, fiind o barieră de protecție împotriva inundaţiilor pentru drumul 
naţional Bucureşti - Braşov (DN 1), precum şi pentru construcţiile aferente. Râul Doftana are debitul 
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regularizat reducând astfel pericolul inundaţiilor prin revărsare. La debite mari (asigurarea de 1%) există 
totuşi pericol de inundaţii. 

 
Gestionarea riscurilor naturale: 

- Stabilizarea alunecărilor de teren active şi prevenirea producerii alunecărilor în zonele sensibile; 
- Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor: amenajarea râului Doftana şi refacerea canalizării pluviale; 
- Combaterea eroziunii solurilor. Regularizări ale albiilor râurilor Doftana şi Câmpiniţa; 
- Protejarea zonelor locuite afectate de torenţi: realizare canalizare pluvială, consolidare maluri torenţi; 
- Reducerea excesului de umiditate din zonele construite: efectuarea de lucrări de asanare, direcţionare 
curs pârâuri, construire căi de acces în zonele afectate. 
 
CAPITOLUL III - TIPOLOGII DE ZONE VERZI CU ACCES PUBLIC ȘI ZONE VERZI CU CARACTER SPECIALIZAT – 
PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI STUDIAT 

3.1. Acces și accesibilitate 
Fluxuri pietonale, aglomerări 
În zona studiată se află câteva puncte de coagulare a unui număr mai mare de vizitatori: 
1. Piaţa Centrală Agroalimentară, situată pe un teren delimitat de străzile Mihai Eminescu, Mihail 

Kogălniceanu, Ion Luca Caragiale şi 1 Mai, cuprinde hala de legume, fructe şi brânzeturi pentru 
producătorii particulari, la latura către Strada 1 Mai a parcelei, un magazin general Carrefour, un magazin 
de mărfuri nealimentare la latura către Strada Kogălniceanu, diferite spaţii comerciale de alimentaţie 
publică amenajate la parterele imobilelor de locuit perimetrale şi un parcaj suprateran cu o capacitate de 
75 locuri, administrat de Primărie; 

2. Zone de socializare cu caracter cvasipermanent şi interes local, cum ar fi: scuarul Barbu Știbei, 
scuarul Milia  / Regele Mihai I, scuarul Monumentului Eroilor / Trandafirilor, scuarul „cu ceas”; 

3. Bulevardul Culturii, unde se află amplasată la nr. 18 şi clădirea monument istoric „Casa cu 
Grifoni” ce găzduieşte Primăria Municipiului, este un traseu de promenadă la sfârşit de săptămână, 
continuat de strada de cornişă a terasei superioare a Prahovei. 
 

În vecinătatea zonei de studiu nu există vreun spaţiu amenajat şi echipat pentru adunări publice, 
concerte în aer liber etc., care să creeze ocazional fluxuri pietonale notabile pe Bulevardul Carol I. 
Festivităţile publice desfăşurate anual, cum ar fi „Serbările Toamnei”, sunt organizate pe tronsonul 
Bulevardului Carol I delimitat de străzile Calea Doftanei-Bulevardul Culturii şi Mihai Kogălniceanu prin 
închiderea completă a circulaţiei auto. 

 
Nu există de asemenea în vecinătate un parc al oraşului. Sunt câteva amenajări de spaţii verzi de 

suprafaţă redusă, dintre care amintim zona de agrement din jurul unui lac natural aflată la nord de limita 
zonei de studiu la cca. 750 m, delimitată de străzile Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bobâlna şi Ion Heliade 
Rădulescu. La circa 500 m faţă de limita sudică a zonei de studiu se află autogara oraşului, cu un trafic 
important de călători, Casa de Cultură a Tineretului (cu cea mai mare sală de spectacole a oraşului) şi 
ştrandul public. 

 
3.2. Caracteristici ale tipologiilor identificate în cadrul zonei studiate 
  

În prezentul studiu, spațiile publice au fost împărțite în raport cu funcționalitatea spațiului, 
raportul dintre spațiul public și fondul construit și rolul în cadrul zonei. În funcție de raportul dintre spațiul 
public și fondul construit, se pot identifica următoarele tipologii: spațiu public liniar, spațiu public alveolar, 
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spațiu public introvertit clar delimitat cu fond construit continuu și fond construit cvasi-continuu. 

fig. 14 – Tipuri de spații publice 
 
 Din punct de vedere al spațiilor verzi, tipologiile au fost împărțite în fucție de acces și frecvența de 
utilizare. Astfel, cele două categorii sunt:  

- Spații verzi cu acces nelimitat, cu frecvență de utilizare zilnică (scuaruri de reprezentare - caracter 
ornamental, spații verzi aferente locuințelor colective și spații verzi dedicate locurilor de joacă și loisir); 

- Spații verzi cu acces limitat, cu frecvență de utilizare ocazională și fără acces (spaații verzi din 
cadrul instituțiilor publice cu acces limitat pentru public, spații verzi din cadrul incintelor private fără acces, 
aliniamente stradale cu rol sanitar, decorativ și de protecție, vegetație spontană, grădini de fațadă și 
grădini de fund de lot. 

Cele mai generoase spații verzi din zona studiată se regăsesc în intersecția dintre Bd. Carol și Calea 
Doftanei având rol de spații principale de socializare la nivelul orașului, având mai multe funcțiuni specifice 
– zonă de promenadă, zonă pentru evenimente de mici dimensiuni, zonă comercială și pentru alimentație 
publică, etc. Restul spațiilor verzi sunt amenajări punctuale, de mici dimensiuni, cu caracter diferit și 
variabil. 

 
 
 
 



 

Zona centrală a Municipiului Câmpina 38/60 

    ISO 9001                                                                                  KS_F04.34   /  E01_R00  

 
fig. 15 – Tipuri de spații verzi 
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3.3. Tipuri de vegetație 
 
Din analiza de cartare a vegetației a fost concluzionat faptul că în zona studiată se regăsesc masive 

de vegetație, arbori ce se remarcă prin colorit (recomandare de păstrare), arbori ce se remarcă prin 
înălțime – accent (recomandare de păstrare), arbori ce se remarcă prin siluetă/ gabarit (recomandare de 
păstrare), zone cu vegetație de aliniament valoroasă (recomandare de păstrare, toaletare și completare 
aliniament), dar și arbori de diferite talii. 

Arborii ce se ramarcă prin colorit sunt reprezentați în principal de molidul argintiu și bradul 
argintiu care își păstrează culoarea pe tot parcursul anului și se găsește atât pe domeniul public (aliniament 
aferent parterului comercial în Parcul Regele Mihai I) , cât și în curțile unor instituții (ex. biserica). Se 
recomandă ca acești arbori să fie păstrați.  

Arborii ce se remarcă prin înălțime sunt coniferele (molidul argintiu, molidul, bradul argintiu și 
pinul neted), dar și arborii foioși (ex. mesteacănul). Coniferele sunt specii întâlnite des în zona studiată, 
acestea fiind specii locale, și se găsesc în majoritatea amenajărilor publice, iar arborii foioși sunt specii 
utilizate des ca aliniament stradal sau punctual în anumite amenajări. Se recomandă ca acești arbori să fie 
păstrați. Se remarcă capăt de perspectivă pentru Strada Henri Coandă și Strada Grigore Nicolae doi stejari 
de talie mare.  

Arborii ce se remarcă prin siluetă/ gabarit sunt teiul (remarcat și prin miros), castanul (flori și 
fructe), mesteacănul (remarcat și prin trunchiul alb), frasinul și stejarul. Arborii foioși se regăsesc cu 
precădere în aliniamentul stradal sau punctual în amenajări. Se recomandă ca acești arbori să fie păstrați. 

De asemenea, în zona studiată se găsesc zone cu vegetație de aliniament valoroasă ce se 
recomandă a se păstra, toaleta și completa unde este necesar. De-a lungul Bulevardului Carol I (direcția S-
N) aceste zone sunt: partea de vest a bulerdului între strada Maramureș și Strada Orizontului, zona de est 
a bulevardului între Piața Ceasului și Calea Doftanei, ambele fronturi între Calea Doftanei și Strada Nicolae 
Grigore, frontul de est între Strada Henri Coandă și Srada 1 Decembrie și ambele fronturi ale bulevardului 
între Strada 1 Decembrie și Strada Golești). Se remarcă ca fiind valoroasă și zonele unde împrejmuirea a 
fost realizată din elemente vegetale (gard viu), cu o înălțime mică, ce lasă posibilitatea trecătorului de a 
vizualiza grădinile interioare. 

Masivele de vegetație se găsesc în partea de sud a zonei studiate (aferente locuirii colective din 
Strada Schelelor), în Parcul Trandafirilor și aferente unor instituții (ex. biserica, Colegiul Forestier) sau 
servicii/ scuaruri.   

În concluzie, din punct de vedere al tipurilor de vegetație, zona este amenajată satisfăcător, sunt 
utilizate specii locale, procentul coniferelor este aproximativ egal cu cel al foioaselor și numărul speciilor 
este limitat (abordare unitară și ordonată pe tot parcursul zonei studiate). Este important faptul că, în 
amenajările actuale au fost utilizate specii de vegetație ce își mențin coloritul pe tot parcursul anului, acest 
fapt reprezentând o imagine de ansamblu mai plăcută trecătorilor și pe timp de iarnă. 
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fig. 16 – Cartarea vegetației 
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3.4. Materiale 
 
 În toată zona studiată principalul material utilizat este asfatul gri pentru circulația carosabilă și 
pietonală, aflat în stare satisfăcătoare. La nivelul scărilor și platformelor de acces în locuințele colective 
aferente Bulevardului Carol I se remarcă o unitate în ceea ce privește materialul folosit – plăci exterioare 
gri – roz, montate în ultimii ani. 

 Punctual, se remarcă materiale necorespunzătoare (dale în culori diferite în zona locuințelor 
colective din sud, zona degradată aferentă fostului cinematograf și dale dreptunghiulare sau hexagonale 
roz aferente unor instituții publice/ servicii). 

 Materialele folosite în circulațiile pietonale aferente scuarurilor Regele Mihai I, Barbu Stirbey și 
Piața Ceasului au culori adecvate și se află înt-o stare preponderent bună. Spațiul public din Parcul 
Trandafirilor prezintă pavaj degradat.  
 
3.5. Mobilier urban 

 
 Mobilierul urban de relaxare, coșurile de gunoi, jardinierele din plastic și panourile de informare 
aferente Bulevardului Carol I sunt preponderent degradate și demodate. Materialul utilizat al băncilor este 
preponderent lemnul, dar coloritul acestora este foarte variat de-a lungul bulevardului (verde, negru, 
maro, gri, etc.). De asemenea coșurile de gunoi de pe B-dul Carol I diferă ca material (plastic, metal, lemn), 
cât și colorit. Panourile de informare existente nu sunt poziționate în locuri special amenajate și reprezintă 
un obstacol în circulația pietonală, sunt neîngrijite și neutilizate. 

Pe tot parcursul bulevardului se observă lipsa parcărilor de biciclete și a infrastructurii velo 
specifice. Stațiile de transport public, chiar dacă sunt realizate din materiale corespunzătoare zonei (lemn) 
și au o culoare unitară, reprezintă o barieră în perceperea spațiului blocând vederea dincolo de acestea. 

Corpurile de iluminat de-a lungul bulevardelor sunt unitare dar nu sunt corespunzător alese, din 
cauză că sunt orientare doar pentru luminarea părții carosabile. Circulația pietonală necesită un iluminat 
special pentru sporirea siguranței utilizatorului. 
 Ca și în cazul materialelor, la nivelul scuarurilor reprezentative se observă un mobilier urban 
diferit. În cazul scuarurilor Regele Mihai I și Barbu Stirbey majoritatea băncilor, coșurilor de gunoi, stâlpilor 
de iluminat sunt integrate în context și se află într-o stare bună. Parcul Trandafirilor prezintă mobilier 
urban incomplet, degradat și demodat. 
 În ceea ce privește tipologiile de împrejmuiri, instituțiile publice și clădirile de servicii nu au gard 
sau au un gard cu înălțime de 80 – 100 cm. Exemplele negative sunt reprezentate de gardurile vii cu 
înălțime mare (ce conferă sentiment de nesiguranță pietonului), gardurile aferente spațiilor verzi ce nu 
permit utilizarea spațiului și gardul lateral din Parcul Trandafirilor din material nepotrivit. De asemenea 
coloritul gardurilor metalice din jurul curților locuințelor colective reprezintă o disfuncție, nefiind unitare 
(galbene, verzi, albe, negre, etc.). 
 
3.6. Modul de percepere de pe principalele trasee 

În zona analizată a fost identificat un număr mai mare de repere, acestea fiind reprezentate în 
general de elemente construite și monumente cu o formă particulară care se pot identifica cu ușurință. 
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Tipuri de repere:  
- Naturale - Quercus rubra (Stejar) capăt de perspectivă pentru Strada Henri Coandă și Strada 

Grigore Nicolae; 
- Funcționale și volumetrice – BCR, fosta poștă; 
- Funcțional - Centru Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina, Spitalul Municipal 

Câmpina, Colegiul Național Nicolae Grigorescu;  
- Simbolic - Turn ceas din piațeta dintre B-dul Carol I și Str. Mihai Eminescu, Parcul Milia, benzinăria 

OMV (fostul Peco), Biserica Adormirea Maicii Domnului; 
- Volumteric – Construcție înaltă nefinalizată de la intersecția B-dului Carol I cu Strada 1 

Decembrie 1918. 

fig. 17 – Elemente de compoziție, direcții și limite 
 

CAPITOLUL IV - ELEMENTE DE SINTEZĂ ȘI INTERPRETĂRI – EVIDENȚIEREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR 

4.1. Principalele probleme  
 

Pentru evidențierea principalelor probleme, în urma analizelor realizate, zona studiată a fost 
împărțită în patru zone diferite: 1. ax central – circulație principală, 2. piața – scuar de reprezentare, 3. 
spații publice aferente locuințelor colective și 4. spații dedicate locurilor de joacă.  

 
1 - Ax central - Circulație principală (Bulevardul Carol I) 
Bulevardul Carol I, care se continuă în extravilan pe traseul DJ205G, joacă și rol de traseu alternativ 

al DN1 pentru turiștii care vin dinspre București și merg către zonele turistice montane. 
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Însă, rolul străzilor nu ar trebui să fie redus la ideea de circulație. Străzile, cu precădere arterele 
principale la nivelul orașului, ar trebui să fie un loc plăcut pentru plimbări și petrecere a timpului liber. 

Caracterul și modul de utilizare a unei artere de circulație sunt determinate de cadrul spațial, 
conexiunea cu restul orașului și funcțiunile dominante. 

Principalele probleme identificate sunt: 
P1 - Trafic intens în zona centrală și parcări insuficiente; 
P2 - Traseu public amenajat insuficient care nu susține punctele de interes la nivelul orașului; 
P3 - Inexistența unei imagini urbane unitare, regim de înălțime variat și tratări de fațade diferite; 
P4 - Mentenanță defectuoasă a spațiului public. 
 
2 – Piață – Scuar de reprezentare (scuarurile Regele Mihai I, Barbu Știrbey și Trandafirilor) 
Piețele reprezintă elemente compoziționale ale orașului, noduri importante ale rețelei de spații 

publice. Conceptul pentru configurarea unei piețe ar trebui să se bazeze pe rolul acesteia în structura și în 
viața orașului. O piață ar putea avea multe forme în funcție de locație, origine, semnificație, evoluție 
istorică, caracter, trafic, etc.  

De asemenea, o piață este definită de calitatea limitelor ei, de aspectul clădirilor din proximitate 
și de procentul spațiului construit. Așadar, o piață poate avea caracter de parc, caracter ornamental, 
caracter reprezentativ, caracter rezidențial, etc. 

Principalele probleme identificate sunt: 
P1 - Spațiu public lipsit de caracter sau slab definit; 
P2 - Discontinuitatea sistemelor publice/ verzi - spațiile publice existente fiind organizate izolat; 
P3 - Prezența unor spații verzi neutilizate, închise publicului prin garduri și mentenanță 
defectuasă; 
P4 - Fațade și conformări volumetrice diferite ale clădirilor de definesc scuarurile. 

 
3 – Spații publice aferente locuințelor colective 
Spațiile publice aferente locuințelor colective ar trebui să fie multifuncționale. Ele trebuie să ofere 

o diversitate de activități utilizatorilor și libertatea de a se mișca în aer liber. Un astfel de spațiu ar trebui 
să fie un mediu favorabil pentru interacțiune socială, să aibă suficiente locuri de odihnă și relaxare, 
suficiente zone cu umbră și spații dedicate fiecărei categorii de vârstă. 

În majoritatea cartierelor de locuințe colective există spațiu neutilizat corespunzător, precum 
zone verzi neamenajate sau cu acces limitat , garaje neutilizate și parcări neorganizate. 

Principalele probleme identificate sunt: 
P1 - Calitatea scăzută a spațiilor publice și verzi aferente locuințelor colective; 
P2 - Parcări insuficiente sau neorganizate; 
P3 - Lipsa spațiilor specializate pentru fiecare categorie de vârstă; 
P4 - Iluminat public slab dezvoltat și pubele de gunoi neamenajate. 

 
4 – Spații dedicate locurilor de joacă 
Spațiile dedicate locurilor de joacă reprezintă un beneficiu pe care orașul îl oferă locuitorilor, fiind 

o unealtă care luptă împotriva problemelor sociale, cu scopul de a forma o comunitate. 
Tipul, configurația și capacitatea acestui tip de spațiu trebuie să răspundă caracterului zonei în 

care este amplasat. Spațiul public trebuie să ofere locuri de joacă pentru copii, iar aceste locuri trebuie 
amplasate cu atenție în funcție de cerere. Utilizarea comună a locurilor de joacă de către copii va contribui 
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la incluziunea socială. Aferent locului de joacă trebuie să existe un spațiu pentru părinții ce supraveghează 
copii. 

Principalele probleme identificate sunt: 
P1 - Spațiile de joacă sunt degradate și nu sunt realizate la standarde europene; 
P2 - Numărul locurilor de joacă este insuficient raportat la cerere; 
P3 - Aferent locului de joacă nu există un spațiu dedicat adulților din care pot supraveghea copii; 
P4 - Locurile de joacă nu sunt integrate în amenajarea generală; 

 
fig. 18 – Tipologii de spații publice identificate la nivelul zonei studiate 

 
4.2. Sinteză și diagnostic 

Principalele disfuncționalități identificate sunt cauzate de inexistența unui sistem verde coerent 
și lipsa funcționalității spațiului.  

Bulevardul Carol I este un traseu public amenajat insuficient care nu susține punctele de interes 
la nivelul orașului. Acesta prezintă trafic intens în zona centrală și parcări insuficiente. Scuarurile existente 
(Parcul Carol I, Barbu Stirbey, Parcul Ceasului și Parcul Trandafirilor) nu au caracter sau sunt slab definite. 
De asemenea funcțiunile existente sunt limitate – relaxare și promenadă. Spațiile verzi și publice sunt 
lipsite de legături la nivel pietonal, funcțional și compozițional. 

Principala problemă a spațiilor publice aferente locuințelor colective este lipsa organizării spațiului 
de către specialiști în domeniul peisagisticii și mentenanța defectuoasă. Numărul locurilor de joacă 
existente este insuficient raportat la cerere, iar spațiile existente sunt degradate și necorespunzătoare 
cerințelor europene. 
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fig. 19 – Sinteza analizelor 
 

 
fig. 20 – Analiza SWOT 
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CAPITOLUL V - PROPUNERI/ RECOMANDĂRI 

5.1. Propuneri de eliminare /  diminuare a disfuncționalităților 
 
Conform Legii 24 / 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților 
pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele 
obligaţii: 

a) să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi; 
b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi; 
c) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale 

aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi 
adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile 
verzi; 

d) să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi; 
e) să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi; 
f) să asigure integritatea, refacerea şi îngrijirea spaţiilor verzi aflate în proprietatea lor; 
g) să coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, cu autorităţile 

centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale la toate lucrările 
preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării acestora; 

h) să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. 
 
Prin administrarea spaţiilor verzi se asigură îndeplinirea următoarelor obiective: 

a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor; 
b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, 

schimbările climatice, 
menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii; 

c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi; 
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în 

starea corespunzătoare funcţiilor lor; 
e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite 

cu vegetaţie; 
f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi 

publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural. 
 
Măsuri specifice de protecție a peisajului 

a) conștientizarea la nivelul populației în ceea ce privește valoarea peisajelor și transformarea lor; 
b) formare și educare: formarea de specialiști, programe pluridisciplinare de formare în politică, 

management și amenajarea peisajului și cursuri școlare și universitare de peisaj; 
c) identificare și evaluare: identificarea peisajelor, analiza caracteristicilor acestora, urmărirea 

transformărilor și evaluarea peisajelor identificate; 
d) definirea obiectivelor; 
e) implementarea propunerilor – protecția, managementul și/ sau amenajarea peisajului. 
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5.2. Impactul estimat generat de intervențiile propuse 
 

Propunerea urmărește o abordare sustenabilă, în acord cu principiile dezvoltării durabile. 
Principiul sustenabilității este reprezentat  de organizarea spațiilor verzi din cadrul zonei sub formă de 
sistem verde integrat și interconectat. Pentru a reuși transformarea spațiilor publice organizate individual 
în spații publice legate în sistem, se pot identifica artere de circulație cu profil generos ce pot fi 
reconfigurate în coridoare ecologice. Acestea au rolul de a realiza sistemul din zona respectivă, care se 
poate conecta cu alte sisteme verzi sau alte elemente majore ale cadrului natural de la nivelul localității. 
 Așadar, se propun următoarele intervenții în zona care face obiectul PUZ cât și în vecinătatea 
acesteia, din punctul de vedere al componentei de peisaj: 
 a) Realizarea unui coridor ecologic în lungul Bulevardului Carol I, având în vedere că există o 
distanță suficient de mare pentru reorganizarea profilului stradal astfel încât în cadrul acestuia să apară 
elemente noi ecologice pentru susținerea statutului de coridor ecologic  (arbori de aliniament dispuși în 
mai multe rânduri, suprafețe și spații verzi). 
 b)  Crearea unor axe verzi cu rol identitar prin plantarea/ completarea de arbori de aliniament 
care împreună cu coridorul verde să lege spațiile verzi dezvoltate izolat (buzunar verde, loc de joacă pentru 
copii, spații pentru vârstnici, gradină de cartier, etc.) în vederea realizării unui sistem interconectat. În 
acest sens, se vor utiliza specii locale amplasate la o distanță optimă de 3 – 6m, în funcție de dimensiunea 
coroanei arborelui. 
 c) Conectarea prin trasee ciclabile și pietonale a principalelor puncte de interes la nivelul zonei 
studiate și din vecinătate. 
 d) Asigurarea accesibilității fiecărei locuințe către toate tipologiile de spații verzi organizate cu 
diverse funcțiuni și pentru toate categoriile de vârstă; Tipologiile de spații verzi se pot clasifica pornind de 
la buzunarul verde și locul de joacă, ce trebuie să fie amplasate în proximitatea fiecărei locuințe, până la 
tipologia de parc natural – parc pădure. 
 e) Crearea/ completarea accentelor vegetale în zone ce reprezintă capete de perspectivă și 
marcarea intersecțiilor și a zonelor de schimbare a direcției; 
 f) Posibilitatea realizării de fațade verzi sau terase verzi, atât în fondul construit existent, cât și în 
cazul viitoarelor construcții propuse; 
 
5.3. Prognoze, sugestii de intervenții / dezvoltare, principii și recomandări 
 
Prognoze 
 

Studiul urmărește reglementarea urbanistică a unei arii cu un important potențial de dezvoltare 
la nivel municipal, sensibilă datorită localizării în zona centrală a orașului.  

În ceea ce privește rețeaua de spații verzi, reglementările urbanistice vor urmări o abordare 
sustenabilă la nivel urban, propunându-și câteva obiective principale:  

- Dezvoltarea urbanistică coerentă va urmări un echilibru între cadrul natural și cel construit, prin 
asigurarea unui sistem interconectat de spaţii publice utilizând ca elemente constitutive străzi de diferite 
categorii şi diferitele spații verzi/ scuaruri minerale; Noile spații verzi/ publice se vor conecta rețelei majore 
de spații plantate și publice, urmărind asigurarea următoarelor obiective: 

- La nivel municipal: creșterea suprafeței de spații plantate și realizarea unui sistem de 
spații verzi interconectat; 

- La nivel local: spații funcționale și verzi destinate fluxurilor urbane. 
 - Completarea plantațiilor de aliniament în vederea realizării unor axe verzi; 
 - Conectarea prin trasee ciclabile și pietonale a principalelor puncte de interes la nivelul zonei 
studiate și din vecinătate; 
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 - Asigurarea accesibilității fiecărei locuințe către toate tipologiile de spații verzi organizate cu 
diverse funcțiuni și pentru toate categoriile de vârstă; 
 - Utilizarea vegetației în acord cu destinațiile specifice reglementate prin PUZ, cât și ca element 
integrat în arhitectura clădirilor – fațade verzi, terase plantate, etc; 
 - Promovarea protecției și managementul peisajului; 
 - Organizarea cooperării europene în acest domeniu. 
 
 În afara condițiilor urbanistice, se vor mai avea în vedere: 
 - valorificarea potențialului peisagistic al zonei de studiu (natural, antropic/ construit și cultural), 
considerat criteriu prioritar în politica de reabilitare și stabilire a strategiilor de intervenție privind 
valorificarea estetico-funcțională a orașului; 
 -  preluarea vegetației valoroase existente și ridicarea calității și cantității suprafeței  de spații 
verzi; 

- amplificarea spațiilor publice cu rol comunitar: odihnă, relaxare, recreere, promenadă, 
socializare, piste velo și skateboard, etc.; 

- analiza monumentelor existente prin prisma valorii artistice, a semnificației, a amplasamentului 
și propunerea de menținere în amplasament, de relocare și de realizare a noi obiective monumentale în 
desfășurarea fronturilor, cu precizarea unor recomandări privind amplasamentul, gabaritul, cote de 
verticală, materiale, etc.; 

- indicarea cromaticii materialelor de alei și platforme. 
 

Sugestii de intervenții pentru fiecare tipologie din zona studiată 
1 - Ax central - Circulație principală (Bulevardul Carol I) 
Principalele sugestii de interveții sunt: 
R1 – Calmarea traficului; 
În cazul străzilor importante la nivelul orașului, de exemplu artera studiată, este importantă 

separarea utilizatorilor pe trasee dedicate. Traficul ar trebui redus în acele zone în care concentrarea 
pietonilor este mai mare. Se recomandă introducerea unor benzi dedicate pentru bicicliști, pentru fiecare 
sens al străzii. Infrastructura verde se poate folosi pentru calmarea traficului și creșterea siguranței în 
deplasare. 

 
R2 - Transformarea bulevardului în coridor ecologic; 
Conectarea tuturor spațiilor publice/ verzi prin trasee pietonale/ axe susținute puternic de 

vegetație pentru crearea unui sistem verde. Având în vedere faptul că în lungul bulevardului studiat există 
o distanță suficient de mare pentru a reorganiza profilul stradal, se pot realiza elemente noi ecologice 
pentru susținerea statutului de coridor ecologic care să susțină componentele sistemului verde: 

- arbori de aliniament dispuși pe mai multe rânduri; 
- suprafeţe verzi cu rol de biofiltru dispuse în lungul circulaţiilor; 
- diverse petice de spații verzi apărute în lungul circulațiilor. 
Parcurile și spațiile verzi ar trebui să fie percepute ca părți de bază ale ecosistemului urban și să 

funcționeze ca parte a unei infrastructuri verzi. Atunci când sunt proiectate parcuri noi sau când se 
recondiționează cele vechi, este important să fie luat în considerare atât contextul urban, cât și cel natural 
în care se află. Din acest motiv, este important să fie implicat un specialist în domeniu (peisagist), pentru 
a evalua și a ține cont de contextul actual și de relațiile existente. 
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 Zonele pietonale trebuie să fie dimensionate suficient de generos încât să nu permită doar 
mobilitatea, ci și  desfășurarea activităților de loisir. Partea neobstrucționată a unui trotuar este destinată 
mișcării. Un trotuar trebuie extins pentru a include zone de ședere, vegetație, infrastructură și alte 
elemente. 
 De asemenea, un alt element important este infrastructura velo care sporește siguranța deplasării 
cicliștilor în spațiile publice. Măsurile implementate trebuie să îmbunătățească condițiile de transport velo 
la nivelul unei rețele, nu doar pe anumite rute singulare. 

 
R3 - Fațade unitare și interesante; 
Problemele în domeniul imaginii urbane și  tratărilor de fațade diferite pornesc de la construcțiile 

noi de slabă calitate care nu se încaddrează în tipologia existentă sau de la procesul de termo-izolare din 
ultimii ani care a avut o abordare necoordonată și, de multe ori, cu rezultate mai nefericite decât originalul. 

În acest sens, este important ca toate localitățile să folosească ghiduri cromatice pentru 
construirea/ reabilitarea acestor blocuri și să încurajeze intervenția artiștilor pentru înfrumusețarea 
acestora. 

Un front stradal activ înseamnă dinamică atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirilor. Adică, 
spațiul din interiorul clădirilor  este conectat permanent cu spațiul public atât din punct de vedere vizual, 
cât și din punct de vedere fizic. Spațiul pietonal poate fi utilizat pentru terasele cafenelelor, vitrinelor, 
băncilor, etc. Un front stradal activ contribuie la vitalitatea economică și la valorificarea spațiului public și 
aduce împreună atât interesele publice, cât și pe cele economice.  
 

R4 - Străzi și trotuare verzi întreținute corespunzător; 
Spațiile verzi contribuie considerabil la starea de bine a locuitorilor. Ca atare, un principiu de bază 

pentru regândirea spațiului public ar trebui să presupună introducerea zonelor verzi ușor de întreținut. 
Orice amenajare trebuie făcută de specialiști în domeniu. 

 
2 – Piață – Scuar de reprezentare (scuarurile Regele Mihai I, Barbu Știrbey și Trandafirilor) 
Principalele sugestii de interveții sunt: 
R1 - Ierarhizarea spațiului public; 
Spațiile publice de mici dimensiuni (de tip scuar), de cele mai multe ori, suferă de lipsă de 

identitate. Aceste lipsuri pot fi contracarate prin asigurarea unei ierarhii în funcție de: activitate, suprafață, 
permeabilitate, lizibilitate, etc; 

Obiectivul este acela că fiecare spațiu public să aibă un caracter ușor de identificat și un rol în 
structura de ansamblu a orașului. Acest lucru se aplică atât proiectării de noi spații publice cât și 
refuncționalizării celor existente. 

 
R2 - Realizarea unui sistem de spații publice interconectat; 
Discontinuitatea sistemelor verzi existente este o carcacteristică des întâlnită în cadrul marilor 

ansambluri de locuit, spaţiile verzi fiind în general organizate izolat sub diverse forme: buzunar verde, 
scuar. În vederea regenerării urbane a zonei se impune un studiu preliminar al situație existente a spațiilor 
verzi și organizarea sistemului verde integrat de către un specialist în domeniu (peisagist). 
 

R3 - Spații publice active întreținute corespunzător; 
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De-a lungul anilor spațiile publice de tip scuar/ piațetă au fost modificate de personal fără 
experiență în domeniul peisagisticii. Astfel, au luat naștere spații fără rol și greu de întreținut. 

Un principiu de bază pentru regândirea spațiului public ar trebui să presupună introducerea 
zonelor verzi ușor de întreținut și cu un rol în cadrul sistemului. Orice amenajare trebuie făcută de 
specialiști în domeniu. 

 
Vegetația are rol esențial în dezvoltarea durabilă a unei zone. Spațiul verde aduce numeroase 

beneficii asupra populației și a mediului construit, contribuit la: reducerea poluării aerului, a efectului de 
seră și poluării auditive, reducerea stresului și menținerea stării de bine a oamenilor. De asemenea, natura 
participă în același timp, la creșterea atractivității mediului urban și la promovarea coeziunii sociale. 

La alegerea speciilor vegetației se vor urmări următoarele: 
- utilizarea speciilor locale; 
- rezistența sporită la poluare (cu precădere folosite în aliniamentele stradale cu trafic crescut); 
- perioada de existență a frunzișului să fie cât mai lungă, în timp ce perioada de exfoliere să fie cât 

mai scurtă, fructele sau semințele să nu murdărească trotuarul/ strada, să fie specii longevive, coroana să 
nu fie pendant și să aibă un trunchi cu înălțime de minimum 2,5 m până la limita inferioară a coroanei; 

- la dispunerea în teren se vor avea în vedere următoarele: specificul zonei, categoria de stradă 
sau spațiu public, natura fluxurilor pietonale/ carosabile, vecinătățile (funcțiunea și regimul de înălțime al 
construcțiilor) și efectele estetice; 

- mentenanța și costurile anuale sunt elemente importante. 
 
Materialele folosite în spațiile publice joacă un rol important în cunoașterea contextului spațial, 

temporal și ideologic. Astfel, la crearea unui spațiu, valorificarea potențialului reprezentativ al materialelor 
este importantă, în special pentru referințele contextului istoric, ideologic, cultural și social ale unui spațiu. 
Materialele și suprafețele spațiilor publice ar trebui să reflecte așadar istoricul și caracterul natural al 
locului în care sunt folosite. La construcția suprafețelor din spațiile publice noi, precum și la reconstrucția 
și la revitalizarea celor existente, materialele locale specifice ar trebui să primească întotdeauna prioritate. 

 
Mobilierul urban (de la mobilier de relaxare la sistemul de iluminat, informare, reclamă), va ţine 

cont de următoarele criterii: 
- să nu afecteze accesibilitatea funcțiunilor din fronturile aferente; 
- să susțină promenada și odihna de scurtă durată; 

 - să se înscrie în peisajul zonei; 
 - să participe la reprezentativitatea și identificarea zonei; 
 - mentenanță ușoară; 
 

R4 - Fațade uniforme și interesante. 
Problemele în acest domeniu pornesc de la construcțiile noi de slabă calitate care nu se încadrează 

în tipologia existentă sau de la procesul de termo-izolare din ultimii ani care a avut o abordare 
necoordonată și, de multe ori, cu rezultate mai nefericite decât originalul. 

În acest sens, este important ca toate localitățile să folosească ghiduri cromatice pentru 
construirea/ reabilitarea acestor blocuri și să încurajeze intervenția artiștilor pentru înfrumusețarea 
acestora. 
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3 – Spații publice aferente locuințelor colective 
Principalele sugestii de interveții sunt: 
R1 - Spații publice active cu diferite roluri, întreținute corespunzător; 
Spațiile publice și verzi aferente locuințelor colective din zona studiată au o calitate scăzută. Deși 

în momentul în care au fost concepute, a existat o abordare coerentă, de-a lungul anilor aceste spații au 
fost alterate/ modificate de locatari fără experiență în domeniul peisagisticii. Au fost plantați arbori ce nu 
se potrivesc contextului, au fost montate garduri de metal și s-a adăugat mobilier urban necorespunzător. 

Soluția pentru aceste tipuri de spații este reorganizarea și alocarea funcțiunilor pentru fiecare 
spațiu astfel încât să devină active. Prin intervenții minimale, fără costuri foarte mari, pot crește calitatea 
lor, încurajând o mai mare utilizare și o responsabilizare a locuitorilor zonei. 

 
R2 - Reorganizarea parcărilor; 
În marea majoritate a cazurilor, o suprafață mare din spațiul public este ocupată de mașini. 

Regenerarea cartierelor de locuințe colective trebuie să caute soluții inteligente la astfel de probleme, 
soluții care să îmbine atât necesitatea de spațiu pietonal liber, cât și nevoia de a parca mașina în zonele 
din proximitatea locuinței. 

 
R3 - Spații specializate pe categorii de vârstă și spații cu folosințe multiple; 
Spațiile ar trebui organizate pe categorii de vârstă și trebuie să existe activități și zone pentru toți 

locatarii. De asemenea, trebuie să existe și spații ce se pot folosi la comun care au menirea de a forma o 
comunitate. De exemplu, un teren de sport poate fi folosit de adolescenți și de copii ca spațiu pentru sport, 
sau poate fi folosit de comunitate ca spațiu pentru evenimente. 

 
R4 - Reorganizarea iluminatului public și pubelelor de gunoi. 
Multe ansambluri de locuințe colective dispun de un iluminat public deficitar care conduce la un 

sentiment de nesiguranță și face aceste cartiere mai greu de navigat în timpul nopții. De asemenea, o 
imagine degradată este dată și de amplasarea necorespunzătoare a pubelelor de gunoi. 

Rezolvarea acestei situații presupune reorganizarea întregului spațiu aferent locuințelor colective. 
 

4 – Spații dedicate locurilor de joacă 
Principalele sugestii de interveții sunt: 
R1 - Spații de joacă ușor de întreținut și durabile; 
Locurile de joacă reprezintă un anumit beneficiu pe care orașul îl oferă rezidenților săi, fiind o 

modalitate potrivită pentru lupta cu problemele sociale. Prin urmare, când se proiectează un nou loc de 
joacă, pe lângă respectarea standardelor europene, ar trebui luate în calcul criterii cum ar fi costurile mici 
de mentenanță, durabilitate, rezistența la vandalism, siguranța utiliztorilor și protecția față de trafic. Atât 
componentele individuale, cât și întreg ansamblul de joacă ar trebui divizate pe categorii de vârstă. 

 
R2 - Reorganizare în funcție de context; 
Proiectarea locurilor de joacă trebuie să țină cont de context și de scara locului. Pe măsură ce 

contextul se modifică, și numărul locuințelor colective crește, utilizarea terenului și densitățile urbane 
exercită presiuni diferite asupra spațiului. Aceste elemente trebuie analizate și trebuie să reprezinte un 
punct de plecare în intervențiile viitoare. 
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R3 - Realizarea spațiilor sigure; 
Locurile de joacă trebuie să fie spații publice care pot fi ușor de observat și de monitorizat. Aferent 

locului de joacă trebuie să existe un spațiu pentru părinții ce supraveghează copii. 
Totuși, eforturile foarte mari de păstrare a siguranței și durabilității locurilor de joacă generează 

izolarea copiilor față de lumea reală și nu permit dezvoltarea completă a personalității lor. Anumite tipuri 
de împrejmumuiri sunt dezirabile doar în situații specifice, în zone foarte aglomerate sau în locuri în care 
copii trebuie protejați de trafic. 

 
R4 - Configurația și amplasarea atentă a locurilor de joacă; 
Configurația și capacitatea locurilor de joacă trebuie să răspundă caracterului zonei în care 

urmează a se amplasa. Spațiul public aferent locuințelor colective trebuie să ofere locuri de joacă în care 
copii se pot juca, iar aceste locuri trebuie amplasate după anumite criterii. Acest lucru poate fi realizat prin 
proiectarea echipamentelor și a vegetației având în vedere contextul urban în care se va amplasa. 

 

fig. 21 – Sugestii de dezvoltare și diminuare /  eliminare disfuncții 
 

Principii și priorități de intervenție 
 A - Peisaj și Axe de vizibilitate 
 - Eliminarea elementelor ce obturează peisajul și percepția spațiului (ex. cabluri supraterane, 
arbori nevaloroși care obturează vederea către un element important natural sau construit). Valorificarea 
perspectivelor către munte. 
 - Rezolvarea fronturilor destructurate pentru o imagine urbană unitară și plăcută în percepția 
utilizatorului. Utilizarea unor materiale, culori și texturi complementare ce nu afectează imaginea 
percepută de utilizator din spațiul public. Păstrarea pe cât posibil a elementelor autohtone (cărămida pe 
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fațadă, detalii, ornamente, etc.) 
 - Îngroparea cablurilor supraterane ale rețelelor edilitare. 
 - Promovarea, realizarea și întreținerea unor terase verzi peste construcțiile existente ce vor 
contribui la microclimatul orașului și vor avea și un rol estetic. 
 - Programe de formare și conștientizare a populației referitoare la importanța peisajului și a 
mediului natural. Implicarea populației și participarea în proiecte de dezvoltare ale orașului. Integrarea 
peisajului în politicile de amenajare a teritoriului și urbanism, mediu, sociale și economice, etc. 
  

B - Rețeaua de spații verzi și Vegetație 
 - Conectarea tuturor spațiilor verzi la nivelul întregii localități prin trasee pietonale /  axe susținute 
puternic de vegetație pentru crearea unui sistem verde. 
 - Păstrarea vegetației valoroase existente și completarea spațiilor cu specii autohtone, ce necesită 
întreținere minimă, rezistente la poluare, pe cât posibil ce își păstrează coloritul / silueta pe tot parcursul 
anului. Amplasarea vegetației în teren va ține cont de condițiile și specificul reliefului. 
 - Respectarea unor distanțe de plantare suficiente dezvoltării ramurilor, a unei distanțe favorabile 
pentru generarea unor zone umbrite. Se va asigura un strat vegetal generos și se vor proteja trunchiul și 
rădăcinile (ex. grilaje de protecție la bază). 
 - Apelarea la un profesionist (peisagist) pentru elaborarea proiectelor de amenajare la nivelul 
orașului ce vor ține cont de context și propunerea unor intervenții ce nu vor deteriora atmosfera sau 
mediul natural existent. Crearea unor spații verzi specializate în funcție de activități. 
 - Mentenanța constantă a spațiilor verzi și mai ales a vegetației pentru evitarea deteriorării sau a 
altor accidente neprevăzute. 
 
 C - Circulații carosabile 
 - Zonele de treceri pentru pietoni necesită o bună semnalizare, atât tactilă, vizuală, cât și acustică. 
Aceste zone pot fi dotate în zonele cu trafic intens cu insule de repaus / refugii care fac trecerea mai ușoară 
și mai sigură. 
 - Reglementarea unor zone cu viteză redusă în zonele rezidențiale, în jurul unităților de 
învățământ și a altor puncte sensibile din oraș. 
 - E recomandată amplasarea vegetației de aliniament pentru calmarea traficului, o imagine mai 
prietenoasă cu pietonul și o calitate a vieții crescute și pentru reducerea surselor de poluare generate de 
noxele autoturismelor. 
 - Parcările se vor dimensiona și marca corespunzător prin indicatoare și marcaje sau materiale 
distincte. Se recomandă amplasarea de spații verzi și arbori în imediata vecinătate a acestora pentru 
umbră și îmbunătățirea microclimatului. 
 - Se vor amenaja locuri de parcare dedicate persoanelor cu dizabilități, cu o suprafață mai mare, 
spațiu de siguranță care permite accesul fără dificultăți. Se poate opta și pentru ridicarea cotei acestor 
parcări pentru acces mai facil. În plus, se recomandă amenajarea de spații de parcare și pentru motociclete 
/  scutere ș.a. 
 

D - Circulații pietonale și velo 
- Crearea unor zone pietonale atractive, având o dimensiune generoasă, în funcție de destinația 

spațiului. 
- Asigurarea unei rețele velo conectate la nivelul întregului oraș, având trasee coerente, 

dimensionate corespunzător și sigure. Împreună cu rețeaua velo se vor asigura și toate dotările necesare 
(ex. rasteluri, spații pentru întreținere și reparații biciclete, etc.). Unde este posibil e recomandată 
realizarea de piste pentru biciclete clar delimitate, dar în zonele pietonale se poate opta și pentru benzi, 
cât timp nu e pusă în pericol siguranța pietonului. 

- Crearea unor piețe cu rol de atracție / întâlnire și cadru al unor activități culturale importante la 
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nivelul orașului (concerte, târguri sezoniere,etc), cât și cu rol compozițional (punerea în evidență a unui 
element construit). 

- Fronturi active și zone de alimentație publică. Se recomandă zone de fronturi active (ex. cafenele, 
cofetării, restaurante, etc.) ce fac legătura între spațiul public și spațiul privat și contribuie la vitalitatea 
economică a zonei. Cu toate acestea, ar trebui să existe reguli stricte cu privire la aspectul acestora, pentru 
o imagine urbană uniformă. 

- Trotuarele necesită o dimensionare corectă. Se recomandă o lățime de minim 1,50 m pentru o 
circulație cotidiană. Dacă sunt permise și extinderi ale unor terase aferente alimentației publice se va avea 
în vedere și lățirea zonei pietonale. Zona teraselor și circulația propriu - zisă nu trebuie să se incomodeze 
reciproc. 

 
E - Mobilier 

 - Este necesară o atenție sporită a gardurilor amplasate spre /  în spațiul public. Se recomandă 
împrejmuirea în jurul locuințelor colective sau a instituțiilor publice cu garduri vii de înălțime mică (aprox. 
30 - 40 cm) care să nu blocheze imaginea grădinilor interioare. 
 - Elementele de mobilier trebuie adaptate la spațiul în care acestea se vor amplasa și să nu 
constituie un obstacol în circulație. Mobilierul stradal trebuie să fie suficient de rezistent la vandalism și 
ușor de întreținut. 
 - Elementele componente ar trebui proiectate în așa fel încât să fie simple și eficiente și, din acest 
motiv, nu ar trebui să conțină detalii complicate. Se poate opta pentru elemente de mobilier urban 
sustenabile, dotate cu stații de încărcare a echipamentelor electrice. 
 - Când se proiectează un nou loc de joacă, ar trebui luate în calcul criterii cum ar fi costurile mici 
de mentenanță, durabilitate, rezistența la vandalism, siguranța utilizatorilor și protecția față de trafic. Se 
recomandă ca locurile de joacă să nu fie împrejmuite sau să se opteze pentru o împrejmuire cu gard viu. 
Se vor alege echipamente care sporesc imaginația utilizatorilor și se vor proiecta în funcție de vârstă. 
 - Echipamentele de joacă vor avea o zonă de siguranță tratată cu material cauciucat (tartan) 
pentru ameliorarea căderii în caz de accidente. 
 

F – Materiale 
- Materialele utilizate ar trebui să ilustreze specificul zonei, să fie de calitate și rezistente. 

Materialele și suprafețele spațiilor publice ar trebui să reflecte istoricul și caracterul locului. Materialele și 
suprafețele de joacă, au un rol important în experiența senzorială a utilizatorilor, în special la nivelul 
percepției lor vizuale, tactile, precum și la nivelul percepției mișcării. 

- Reabilitarea termică a blocurilor. Obiectivele principale ale reabilitării sunt îmbunătățirea 
confortului termic, reducerea pierderilor de căldură și consumului energetic, reducerea costurilor pentru 
încălzire și apă caldă, precum și creșterea calității arhitecturale a mediului urban, incluzând integrarea 
cromatică. 

- Materialele alunecoase trebuie evitate în zonele pietonale, mai ales în zone unde se formează 
des polei. De asemenea, materialele care reflectă lumina trebuie alese cu grijă. E necesară o atenție sporită 
și la alegerea unor materiale pentru circulația pietonală permeabile, ce pot drena apa. 

- Pentru uniformitate, se poate opta pentru eliminarea diferenței dintre trotuar și carosabil și 
tratarea cu același material, atâta timp cât acestea vor fi rezistente la trafic și greutate. Se poate opta 
pentru asemenea intervenții în zonele tip shared space, în spatele blocurilor, etc. 

- Pentru zonele de parcare se poate opta pentru dale înierbate care ajută și la imaginea generală 
a zonei și la scurgerea apei pluviale. 

 
G – Iluminat 
- Iluminatul are un rol important privind aspectul și atmosfera locului. Iluminatul stradal trebuie 

gândit astfel încât să nu perturbe mediul înconjurător și locuitorii. 
- Funcția principală a iluminatului stradal este asigurarea siguranței utilizatorilor și siguranța 
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proprietății. În plus, se poate opta și pentru iluminat la nivelul pavimentului, încastrat în mobilierul urban, 
amplasat la baza arborilor / arbuștilor ș.a. 

- Trebuie ținut cont de faptul că iluminatul stradal trebuie să ofere un aspect plăcut spațiului public 
inclusiv pe timpul zilei, nu doar pe timpul nopții. Dacă noaptea iluminatul creează atmosfera locului, pe 
timpul zilei, oamenii observă direct aspectul fizic al surselor de lumină. 

- Corpurile de iluminat vor respecta caracterul zonei și vor funcționa estetic împreună cu 
elementele de mobilier urban. Materialele acestora vor fi rezistente. Se recomandă utilizarea unor corpuri 
de iluminat sustenabile, ce pot capta razele solare. 

- Se poate opta pentru instalații speciale când sunt evenimente în spațiul public (târguri, zilele 
orașului, etc.) pentru crearea unei atmosfere plăcute. 

 
H – Publicitate stradală și artă urbană 
- Publicitatea stradală trebuie să aibă niște reguli bine definite, pentru a se integra în imaginea 

urbană. O atenție sporită trebuie acordată publicității de bună calitate și impunerea unor măsuri mai 
drastice cu privire la poziționarea, estetica, calitatea și mărimea reclamelor. 

- Se recomandă tratarea calcanelor construcțiilor /  construcțiilor pentru rețele edilitare prin artă 
urbană. Această artă urbană trebuie să se integreze în specificul locului și să fie utilizate nuanțe pastelate 
de culori pentru a nu distrage atenția de la alte elemente de peisaj importante. 

- Posibilitatea amplasării unor elemente de artă în spațiile publice care să corespundă cu specificul 
și cultura locului. 

- Numerele poștale și elementele informative unitare. Se pot amplasa în spațiul public elemente 
de informare / panouri ce conțin informații despre promovarea orașului sau orientare. Acestea pot fi 
foarte utile pentru turiști. 

- Chioșcuri, elemente de vânzare mobile, cabine de pază și toalete publice. Administrația locală 
poate stabili reguli clare privind aceste elemente din spațiul public prin colaborare cu specialiști în design 
/ arhitectură. Acestea pot fi amplasate în locuri gândite în relație cu spațiul, pentru a nu deprecia imaginea. 
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fig. 22 – Ilustrarea principiilor 
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ANEXA – SURSE DOCUMENTARE 

5.4.1. Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior PUZ 
- Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Prahova, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Prahova nr. 62/13.05.2004; 
- Concurs de soluții - Modernizarea și reabilitarea zonei centrale a mun. Câmpina - B-dul Carol I, 

desfășurat în perioada august-noiembrie 2010; 
- Revizuirea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului 

Câmpina, aprobată prin HCL al Municipiului Câmpina nr. 15/28.02.2013; 
- PMUD Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Câmpina, aprobat prin HCL nr. 

3/30.01.2020 și HCL nr. 168/09.12.2020, elaborat de Sigma Mobily Engineering SRL; 
- Strategia de Dezvoltare Locală a Mun. Câmpina pentru perioada 2021-2027, aprobată prin 

Hotărârea nr. 100/19.07.2021; 
- Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 - 2035" elaborată în anul 2015 de 

Academia Română; 
- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030" 

elaborată de Guvernul României, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile; 
- Studiu de mobilitate privind transportul județean de persoane prin curse regulate la nivelul 

Județean Prahova; 
- PIDU Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Polului de creștere Ploiești-Prahova. Partea a treia: 

Profilul spațial și arii de intervenție; 
- Regulamentul local de implicare a cetățenilor în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism 

și amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL al Municipiului Câmpina nr. 38/31.03.2021. 

5.4.2. Lista documentelor și studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUZ și cu prezentul 
studiu 

- Certificat de urbanism nr. 463 / 05.11.2021; 
- Studiu geotehnic 
- Studiu de fundamentare privind circulațiile și căile de comunicație 
- Studiu peisagistic, rețeaua de spații verzi 
- Studiu privind utilitățile publice și tehnologice, echiparea tehnico-edilitară 
- Studiul de fundamentare privind relația spațial-configurativă și funcțională a cadrului construit 

din zona studiată în raport cu cea învecinată 
- Studiul de fundamentare privind regimul de înălțime, silueta și accente verticale 

5.4.3. Date statistice 
- Documentațiile cadastrale ale zonei; 
- Date culese de proiectant din teren; 
- Date culese Google Earth; 
- Date culese de proiectant de pe internet: 

o http://www.primariacampina.ro/  
o http://charta1864.gis-it.ro/charta.html 
o https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=ad4595d7ea6c4877aec1

302384a02886 
o https://natura2000.eea.europa.eu/ 

http://www.primariacampina.ro/
http://charta1864.gis-it.ro/charta.html
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=ad4595d7ea6c4877aec1302384a02886
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=ad4595d7ea6c4877aec1302384a02886
https://natura2000.eea.europa.eu/
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o https://www.meteoblue.com/en/weather/week/c%c3%a2mpina_romania_681
862 

5.4.4. Proiecte de investiții elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistică a zonei 

5.4.5. Baza topografică 
Planul topografic a fost realizat în planul de proiecție stereografic 1970 și sistemul de referință 

altimetric Marea Neagră 1975. Acesta a fost furnizat proiectantului PUZ de către Primăria Câmpina. 

5.4.6. Metodologia utilizată 
Metodologia utilizată este în conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare și 

conținutul - cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16 august 2000.  

La baza elaborării PUZ stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 525/1996, 
completat ulterior prin HGR 490/2011 și ale căror prevederi sunt detaliate în conformitate cu condițiile 
specifice zonei studiate. 

5.4.7. Legislația aplicată 
Documentația are la bază următoarele acte normative modificate și completate ulterior: 

- Legea nr. 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismului; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea 

locuințelor; 
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006; 
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților; 
- Legea 451 / 2002 de ratificare a Convenției Europene a Peisajului adoptată la Florența la 20 

octombrie 2000; 
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a 

recomandărilor privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri și programe; 
- Ordin nr. 1184/2000 pentru aprobarea reglementarii ,,Ghid privind elaborarea analizelor de 

evaluare a impactului asupra mediului ca parte integranta a planurilor de urbanism"; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind 

caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; 
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 331/1999, privind avizarea și autorizarea sanitară a obiectivelor 

cu impact asupra sănătății publice; 
- O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, aprobat prin Legea nr. 82/1998; 
- Ordinul nr. 1298/2017 pentru aprobarea reglementarii tehnice privind proiectarea și dotarea 

locurilor de parcare, oprire și staționare aferente drumurilor publice situate în extravilanul 
localităților; 

- Legea nr. 114/1996 a locuinței; 
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar și publicității imobiliare; 
- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar; 

https://www.meteoblue.com/en/weather/week/c%c3%a2mpina_romania_681862
https://www.meteoblue.com/en/weather/week/c%c3%a2mpina_romania_681862
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- Legea nr. 219/1998 cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic al 
concesiunilor; 

- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locală; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; 
- Codul Civil; 
- Legea nr. 422/2001 privind protecția monumentelor istorice; 
- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției Europene a Peisajului, Florența - 20 octombrie 

2000; 
- Ordinul MDRT nr. 2701/2010 privind informarea și consultarea publicului; 
- Hotărârea de guvern nr. 101/2010 pentru aprobarea regulamentului privind dreptul de 

semnătură pentru amenajarea teritoriului și urbanism și a regulamentului referitor la 
organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din Romania; 

5.4.8. Alte surse  
- Cerasella Crăciun, ’’Metabolismul urban. O abordare Neconvențională a Organismului Urban’’; 
- Mihaela Negulescu, “Mobilitate și formă urbană”; 
- Mihaela Negulescu, Articol “Remodelarea integrate a mobilității și a spațiilor publice”; 
- Conf. Dr. Arh. Cerasella Crăciun, Curs Istoria peisajului - Universitatea de Arhitectură și Urbanism 

Ion Mincu; 
- Conf. Dr. Arh. Cerasella Crăciun, Curs Protecția și restaurarea patrimoniului natural - 

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu; 
- Conf. Dr. Arh. Cristina Enache, Curs Peisaj urban - Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion 

Mincu; 
- Conf. Dr. Arh. Cristina Enache, Curs Studiu de program peisagistic - Universitatea de Arhitectură 

și Urbanism Ion Mincu; 
- World Bank Group, Ghid de reabilitare a spațiilor publice urbane; 
- World Bank Group, Ghid de regenerare urbană; 
- World Bank Group, Ghid de regenerare urbană – Soluții integrate pentru îmbunătățirea 

confortului urban al marilor ansambluri de locuințe colective construite în perioada 
socialismului de stat; 

- World Bank Group, Ghid de regenerare a spațiilor publice. 
 
 
 







CAPITOLUL I

P.U.Z. – “Regenerare urbană, creșterea mobilității urbane nepoluate prin 
inves�ții de �p integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate 
prin redirecționarea circulației ru�ere printr-un pasaj subteran și ex�nderea, 
modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a municipiului 
Câmpina”

Context și amplasare în teritoriu
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fig. 02 - Încadrarea în raport ariile naturale protejate de interes comunitar - situri Natura 2000fig. 01 - Peisajul natural în județul Prahova și din zonele adiacente
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Relieful județului Prahova se caracterizează prin varietate și dispunere echilibrată : munții ocupă 26,2% din 
suprafața județului, dealurile 36,5 %, iar câmpiile 37,3%, fiind dispuse în formă de amfiteatru.

Munții Bucegi

Munții Baiului

Munții Ciucașului

Câmpia Ploieș�lor

Câmpia Gherghiței

Sit de importanță comunitară
ROSCI0038

Sit de importanță comunitară
ROSCI0229

Sit de importanță comunitară
ROSCI0013

Sit de importanță comunitară
ROSCI0153

Sit de importanță comunitară
ROSCI0283

Sit de importanță comunitară
ROSCI0164

Arie de protecție specială 
avifaunis�că - ROSPA0112

Sit de importanță comunitară 
- ROSCI0290
și Arie de protecție specială 
avifaunis�că - ROSPA0152 

În județul Prahova există șapte arii protejate de interes național reglementate prin Legea 5/2000: 
Parcul Național Bucegi, locul fosilifer Plaiul Hoților, Munții Colții lui Barbeș, Arinișul de la Sinaia, 
Tigăile Ciucaș și Muntele de sare Slănic.

JUD. DÂMBOVIȚA

JUD. ILFOV

JUD. IALOMIȚA

JUD. BUZĂU

JUD. BRAȘOV



fig. 03 - Peisajul natural în jurul UAT-ului Câmpina
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Municipiul este amplasat într-un 
amfiteatru natural, pe Valea 
Prahovei și este înconjurat de trei 
cursuri  de apă (Câmpinița, 
Do�ana și Prahova) care au 
modelat terasa Câmpina într-o 
formă triunghiulară cu pante mai 
blânde și mai abrupte.

Terasa Câmpinei este înconjurată 
de o serie de dealuri cu al�tudini 
medii de circa 600 m deasupra 
nivelului mării care protejează 
această depresiune de vânturi 
puternice. De la cei 550 m 
al�tudine ai Dealului Muscel se 
poate vedea panorama orașului 
Câmpina, acest punct fiind și un 
punct de atracție turis�că.

Principala sursă de apă pentru 
județul Prahova este bazinul 
hidrografic al râului Prahova care 
deține 3/4 din teritoriul județului, 
împreună cu râurile: Do�ana, 
Teleajenul, Vărbilăul și Cricovul 
Sărat, care au la rândul lor 
numeroși afluenți. Lacurile care 
se adaugă la rețeaua hidrografică 
a municipiului Câmpina sunt: 
Lacul Peștelui, Lacul Cocorului, 
Lacul Bisericii, Lacul Curiacul, 
Lacul Broaștelor și Lacul Vlădoaia.

Vegetația este variată, cu specific 
c o r e s p u n z ă t o r  r e l i e f u l u i , 
respec�v arbori de �p: foioase, în 
amestec, conifere. Arborii care 
predomină sunt: fagul și gorunul.

La nivelul întregului județ, fauna 
este bogată, incluzând peste 
3.500 de specii printre care: urs, 
cerb carpa�n, jder, căprioară, lup, 
mistreț, o mare varietate de 
păsări, rep�le, insecte și faună 
acva�că.

0 2 4 km

De-a lungul Văii Do�anei 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).
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fig. 04 - Tipologii de peisaj în jurul UAT-ului Câmpina
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h�ps://www.google.com/imgres?imgurl=h�ps%3A%2F%2Flookaside.�sbx.com h�ps://romania.directbooking.ro/prezentare-campina-informa�i-poze-imagini-2535.aspx h�ps://buceginatura2000.com/2019/08/14/peisaje-din-zona-bobolia/

h�ps://www.sejururi.org/poze-Campina.html h�ps://campinatv.ro/News/Ar�cle/1733ea20-57a1-4868-b38d-701a13f09bd9 h�ps://www.sejururi.org/poze-Campina.html

h�p://www.primariacampina.ro/ h�p://www.primariacampina.ro/ h�ps://www.google.com/maps/@45.1362251,25.7485176,3a,60y,302.64h,92.72 h�ps://www.youtube.com/watch?v=92nv_qXb-Ws

h�ps://ziarulprahova.ro/2017/01/campina-sarbatoreste-514-ani-de-atestare-documentara/ h�p://www.primariacampina.ro/municipiul-campina/informa�i-u�le/ h�p://wikimapia.org/8015023/ro/Dealul-Muscel h�ps://www.youtube.com/watch?v=aCh8ya054pw
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ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA, JUDEȚ PRAHOVA - Cap. II. Analiza situației existente

fig. 05.1. - Secvențele peisajului la nivel zonal

Peisaj natural Peisaj 
infrastructură

Peisaj natural Peisaj urban

Peisaj rural

Peisaj industrial Peisaj natural

Peisaj industrial

h�ps://www.google.com/maps/place/C%C3%A2mpina+105600/@45.1035291,25.7405951,666a,35y,332.75h,78.47t
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fig. 05.2. - Secvențele peisajului la nivel zonal
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fig. 07 - Al�metria terenului la nivelul localitățiifig. 06 - Elemente de cadru natural existente și reglementate în UAT Câmpina
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CAPITOLUL II

P.U.Z. – “Regenerare urbană, creșterea mobilității urbane nepoluate prin 
inves�ții de �p integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate 
prin redirecționarea circulației ru�ere printr-un pasaj subteran și ex�nderea, 
modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a municipiului 
Câmpina”

Analiza situației existente
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fig. 08.01 - Încadrare în P.A.T.J. Prahova - Zonificarea teritoriului și funcțiuni economice_Propuneri  

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Prahova, elaborat de INCD Urbanproiect București a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 62/13.05.2004.

LEGENDĂ:

Mun. Câmpina este situat în zona Valea Prahovei cu resurse intensiv valorificate pentru care se propune 
modernizarea și eficien�zarea exploatării structurilor existente. Din factorii potențiali ai dezvoltării economice 
durabile sunt de menționat modernizarea, retehnologizarea, redimensionarea, priva�zarea, externalizarea 
ac�vităților indirect produc�ve, precum și unitatea de cercetare-dezvoltare și învățământ superior.
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fig. 08.02 - Încadrare în P.A.T.J. Prahova - Zone de risc natural_Situația existentă și propuneri  

Măsuri pentru zone expuse la riscuri naturale:
- inundații: apărarea localităților prin realizarea lucrărilor de îndiguire și apărare de maluri, regularizări ale 
cursurilor de apă;
- alunecări de teren: măsuri și acțiuni pentru eliminarea sau reducerea instabilității versanților și a declanșării 
fenomelor de alunecare din cauze naturale, eliminare sau stabilizare alunecărilor de teren din cauze antropice 
și prevenirea și evitarea degradării terenurilor prin alunecări de teren.

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Prahova, elaborat de INCD Urbanproiect București a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 62/13.05.2004.
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fig. 08.03 - Încadrare în P.A.T.J. Prahova - Reabilitarea , protejarea și conservarea mediului_Propuneri  

LEGENDĂ:

Strategia din domeniul mediului înconjurător are ca obiec�ve globale îmbunătățirea calității factorilor de 
mediu, cât și limitarea și/sau eliminarea impactului nega�v asupra acestora.
Pentru fiecare factor de mediu s-au stabilit strategii de rezolvare a problemelor create de poluare și degradare 
în raport cu situația existentă.

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Prahova, elaborat de INCD Urbanproiect București a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 62/13.05.2004.
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fig. 09 - Încadrare în P.U.G. Municipiul Câmpina_Reglementări urbanis�ce - Zonificare funcțională

POT max. CUT max. Rh max.ZONE FUNCȚIONALE H max.

L1 Zonă pentru locuințe - regim mic de
înălțime - Subzona locuinţelor individuale
şi colec�ve mici cu P - P+2 niveluri situate
în interiorul zonei protejate cu valoare
arhitectural - urbanis�că

35% 1.0

L3 Zonă pentru locuințe colec�ve (P+4, P+6
și dotări) - Subzona locuinţelor colec�ve
cu regim de construire con�nuu și
discon�nuu și înălțime maxim P+4
niveluri

50% înălţimea maximă admisibilă
este egală cu distanţa dintre
aliniamente;

2.5

IS1 Zonă ins�tuții publice și servicii - subzonă
pentru ins�tuții și servicii de interes
general cu regim de construire

 

con�nuu
și discon�nuu situa�e în zona protejată

50% 1.5

IS2/L3 Zonă centrală în care se încurajează
dezvoltarea insituțiilor publice și
serviciilor, comerțului și serviciilor
turis�ce - Subzonă mixtă compusă din
ins�tuții și servicii, locuințe colec�ve cu
regim de construire con�nuu și
discon�nuu și înălțime de maxim P+4
niveluri

50% 2.5

SP1 Zone plantate amenajate

 

-

 

parc

 

-

 

Zona
spaţiilor verzi amenajate,

 

scuaruri
publice, parcuri, grădini

 5% 0.2

IS2/L2 Zonă locuințe individuale în care se
încurajează dezvoltarea comerțului și
serviciilor - Subzonă mixtă compusă din
ins�tuții și servicii, locuințe individuale cu
regim de construire con�nuu și
discon�nuu

50% 1.5

L2 Zonă pentru locuințe - regim mic de
înălțime - Subzona locuinţelor individuale
cu regim de construire con�nuu și
discon�nuu cu înălțime maxim P+2
niveluri

50% 1.5

IS2 Zonă ins�tuții publice și servicii - subzona
pentru instituții și servicii de interes general
cu regim de construire continuu

 

și
discontinuu

60% 2.5

IS1/L1 Zonă ins�tuții publice și servicii - Subzona
mixtă compusă din ins�tu�i si servicii,
locuințe individuale și colec�ve

 

mici
P-P+2 niveluri, situată în interiorul zonei
protejate cu valoare
arhitectural-urbanis�că

40% 1.5

L1

P+2E -

C1 Zona căi de comunicație -

 

subzona

 

căilor
de comunicaţie ru�eră

35 - 50% 1.0 - 2.5 înălţimea maximă admisibilă
se stabilește prin studii de
specialitate;

P+3E+M
P+4E

P+2E
P+3E+M

10 m

P+2E -

P+5E

P+2E -

15 m

P+2E+M

P+2E

10 m

10 m

20 m

ZONE FUNCȚIONALE REGLEMENTATE PRIN PUG CÂMPINA,
aprobat prin HCL nr. 15/2013

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL 
REPERTORIUL ARHEOLOGIC NAȚIONAL (RAN)

CALEA DOFTANEI

D
J102I - B-D

U
L CARO

L I

BD. C
ULT

URII

ÎNCADRARE PUZ ZONA CENTRALĂ
ÎN PUG CÂMPINA

FOND CONSTRUIT

ZONE ATESTATE ISTORIC / DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR 
ISTORICE/ RESTRICȚIE / INTERDICȚIE

CĂI DE COMUNICAȚIE

LEGENDĂ

DOTĂRI ȘI UNITĂȚI ECONOMICE - EXISTENTE

9. ȘCOALA GENERALĂ
15. SPITAL CONTAGIOASE
18. POLICLINICĂ + MATERNITATE
24. SINAGOGĂ
34.BANCA COMERCIALĂ
36. HOTEL
40. SPAȚII COMERCIALE
41. SUPERMARKHET

Funcțiunile predominante reglementate prin P.U.G., în 
zona centrală sunt ins�tuțiile și serviciile, acestea fiind 
cele caracteris�ce unui as�el de areal și susținând 
caracterul zonei.

TRUP 2
Rezervat stație 
de epurare

TRUP 5
Restaurant Bucur

TRUP 4
Fabrica de 
cherestea

TRUP 3
Stație de apă

P.U.G. Municipiul Câmpina aprobat prin H.C.L. nr. 15/2013
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fig. 10 - Încadrare în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina perioada 2021 - 2027

B-D
U

L CARO
L I

B-D
UL C
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URII

CALE
A D

OFT
ANEI

PROIECTE PRIORITARE PROPUSE PENTRU MUNICIPIUL CÂMPINA ÎN PERIOADA 2021-2027 ÎN ZONA DE STUDIU

„Ex�nderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a municipiului Câmpina”
Domeniul de intervenție: Infrastructură locală
Obiec�ve a�nse: OS2: Creșterea accesibilității la nivel local, regional și național și asigurarea unei infrastructuri și servicii 
de transport integrate, sustenabile și de calitate și OS 2.4: Modernizarea infrastructurii ru�ere și pietonale a municipiului
Sursele de finanțare: PORT 2021-2027, PNRR, Buget Local, Alte surse de finanțare;
Proiectul de inves�ții conține �purile de intervenții:
Ÿ regenerarea spațiului urban central prin ex�ndere/ modenizarea traseelor/ pistelor pentru pietoni și biciclete, inclusiv 

a trotuarelor, amenajarea de zone pietonale și modernizarea celor 2 parcuri existente (Parcul Milia și Parcul Regele 
Mihai);

Ÿ dotarea cu mobilier urban de �p smart;
Ÿ ex�ndere si iluminat public cu LED, iluminat ornamental, wi-fi, inclusiv dotări si echipamente;
Ÿ supraveghere video;
Ÿ instalare sistem de monitorizare a poluării aerului.

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A MUN. CÂMPINA PERIOADA 2021-2027
„Municipiul Câmpina al anului 2027 este un oraș smart cu un mediu social ac�v și cu o calitate a vieții sporită, care se 
preocupă de mediul înconjurător și are un mediu economic diversificat și inova�v.”
„Pentru a putea construi Câmpina conturată în viziune, misiunea municipalității Câmpina este aceea de a s�mula 
prosperitatea și bunăstarea locuitorilor prin valorficarea în parametrii maximali ai resurselor existente (poziția 
geografică deosebită, cadrul natural ofertant, capitalul uman, iden�tățile locale, cadrul construit și altele) ținând cont in 
același �mp de respectarea principiilor de dezvoltare durabilă stabilite la nivel european: sănătate și bunăstare, călitate 
în educație, creștere economică, industrie, inovare și infrastructură, as�el încât inves�țiile din perioada 2021-2027 să 
transforme orașul intr-un oraș incluziv, sigur, rezilient, sustenabil pe termen lung și atrac�v atât pentru locuire, cât și 
pentru turiș�.”

OBIECTIVE STRATEGICE
1. S�mularea compe��vității mediului economic și a inovării tehnologice;
2. Creșterea accesibilității la nivel local, regional și național și asigurarea unei infrastructuri și servicii de transport 
integrate, sustenabile și de calitate;
3. Creșterea capacității administra�ve a municipiului și a cooperării inter-regionale și la nivelul zonei urbane funcționale;
4. Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen 
lung;
5. Punerea în valoare a patrimoniului natural existent, crearea unei infrastructuri verzi integrate a orașului și tranziția 
către surse de energie regenerabile;
6. Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini 
dobândirea de competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale;
7. Dezvoltarea serviciilor sociale și a incluziunii sociale;
8. Valorificarea elementelor de iden�tate locală și promovarea acestora pentru dezvoltarea sectorului de servicii.

Prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina pentru perioada 2021-2017 s-
au propus o serie de proiecte în zona de studiu ce susțin intervențiile propuse prin prezenta 
documentație de urbanism.
Proiecte vor aduce beneficii atât la nivel zonal cât și local prin a�ngerea obiec�velor 
strategice din punct de vedere a infrastructurii de transport, valorificarea patrimoniului 
istoric, natural și de iden�tate locală.

Sursa: Google Earth Pro, Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina pentru perioada 2021-2027, aprobată prin HCL nr. 
100 / 19.07.2021 
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fig. 11 - Rețeaua de spații verzi la nivelul orașului

Zone plantate amenajte - parc

Zonă spații plantate, agrement, sport

Perdele de protecție

Păduri

Cursuri de apă/ lacuri

Zonă inundabilă la debite catastrofale 
ale Do�anei și Prahovei

R = 500 m
 

R 
= 

15
00

 m
 

R 
= 

15
00

 m
 

R 
= 

50
0 

m
 

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina perioada 
2021 - 2027, suprafața de spații verzi la nivelul Municipiului Câmpina este de 
127,2 hectare. Infrastructura de spații verzi este cons�tuită din scuaruri, 
aliniamente de spațiu verde și parcuri publice. Suprafața de spațiu public verde 
pe cap de locuitor este de 35,37 mp/ locuitor.
În strategia menținată anterior se remarcă faptul că Municipiul Câmpina nu are 
un centru istoric cu caracter pietonal/ public care să susțină inclusiv funcțiuni 
complementare precum comerțul și spațiile verzi.

Tipologii spații spații verzi în funcție de suprafață

Tipologii spații spații verzi conform Legii Nr. 24/ 2007
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fig. 12 - Rețeaua de spații verzi la nivel zonal
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fig. 13.1. - Evoluția istorică a peisajului zonei

13.2. Planul orașului Câmpina pe la 1860 13.3. Planul orașului Câmpina pe la 1864 , Sec. XIX13.1. Planul Câmpina pe la 1790 (Lesser and Greater Wallachia)
h�ps://www.ceeol.com/search/ar�cle-detail?id=593247 h�p://charta1864.gis-it.ro/charta.htmlh�ps://www.ceeol.com/search/ar�cle-detail?id=593247

h�ps://www.historia.ro/mul�media/foto/campina-fotografii-vechi#37699 h�ps://www.historia.ro/mul�media/foto/campina-fotografii-vechi#37714h�ps://www.historia.ro/mul�media/foto/campina-fotografii-vechi#37718
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fig. 13.2. - Evoluția istorică a peisajului zonei

13.1. Planul orașului Câmpina pe la 1935 13.2. Planul Câmpina pe la 1997 (Harta militară a României) 13.3. Planul topografic Câmpina
h�ps://haarkleurenfotos.blogspot.com/2018/11/harta-militara-romaniei.html h�p://www.primariacampina.ro/h�ps://maps.arcanum.com/en/browse/composite/

h�ps://www.historia.ro/mul�media/foto/campina-fotografii-vechi#37733 h�ps://www.historia.ro/mul�media/foto/campina-fotografii-vechi#37702h�ps://www.historia.ro/mul�media/foto/campina-fotografii-vechi#37700
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fig. 14.1. - Analiză compara�vă a peisajului istoric/ actual

Sursa: https://campinatv.ro/News/Search?searchTerm=C%C3%A2mpina%2C+Rom%C3%A2nia+100
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Sursa: https://campinatv.ro/News/Search?searchTerm=C%C3%A2mpina%2C+Rom%C3%A2nia+100

fig. 14.2. - Analiză compara�vă a peisajului istoric/ actual
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fig. 16 - Circulații auto și pietonale 
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fig. 15 - Fond construit / neconstruit
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fig. 17 - Funcțiuni generale
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fig. 18 - Secvențe ale fondul construit

ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA, JUDEȚ PRAHOVA - Cap. II. Analiza situației existente
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fig. 19 - Elemente de patrimoniu și zone de protecție
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Sursa: Imagini Google

Sursa: Imagini proprii Sursa: Imagini proprii
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CAPITOLUL III

P.U.Z. – “Regenerare urbană, creșterea mobilității urbane nepoluate prin 
inves�ții de �p integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate 
prin redirecționarea circulației ru�ere printr-un pasaj subteran și ex�nderea, 
modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a municipiului 
Câmpina”

Par�cularități ale amplasamentului
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ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA, JUDEȚ PRAHOVA - Cap. III. Par�cularități ale amplasamentului

fig. 20 - Elemente de compoziție, direcții și limite
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Cap de perspec�vă secundar
Cap de perspec�vă nesusținut

Sursa: Google Earth Pro - anul 2019 
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8
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4 10
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2

3

11

6 12

5

0 50 m 100 m0 50 m 100 m

Quercus rubra - Stejar

Quercus rubra - Stejar
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fig. 21 - Tipuri de spații publice

Spațiu public liniar

Spațiu public extrover�t clar delimitat, fond contruit

Spațiu public introver�t clar delimitat, fond construit con�nuu

Spațiu public alveolar

Spațiu public liniar

Spațiu public cu funcția de piațetă/ spațiu de adunare

Spațiu public cu funcția de promenadă

Spațiu public cu funcția de circulație pietonală

Raportul dintre spațiul public și fondul construit

Funcționalitatea spațiului public

Limita zonei studiate

Funcțiuni generatoare de fluxuri pietonale

Parter comercial care animă spațiul public

Funcțiuni care nu influențează spațiul public

Funcțiuni care influențează nega�v spațiul public aferent

Tipologii de spații publice

Spațiu public aferent locuințelor colec�ve

Spațiu privat deschis publicului aferent ins�tuțiilor publice
sau serviciilor

Spațiu public cu rol de protecție

Spațiu public cu valoare ambientală

Spațiu public pietonal  valoros, animat și reprezenta�v
Rolul în cadrul zonei

cvasi-con�nuu

Exemple �pologii de spații publice în funcție de raportul dintre spațiul public și fondul 
contruit

0 50 m 100 m

Sursa: Google Earth Pro - anul 2019 

Spațiu public introver�t clar delimitat, fond construit con�nuu 

Spațiu public extrover�t clar delimitat, fond contruit cvasi-con�nuu

Spațiu public alveolar
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fig. 22 - Tipuri de spații verzi

0 50 m 100 m

Spații verzi cu acces nelimitat, cu frecvență de

u�lizare ocazională și fără acces

Spații verzi din cadrul ins�tuțiilor publice cu

acces

și de protecție

Grădini de fațadă

Vegetație spontană

Aliniamente stradale cu rol sanitar, decora�v

Spații verzi din cadrul incintelor private fără
acces limitat pentru public

Spații verzi dedicate locurilor de joacă și loisir

Scuaruri de reprezentare, caracter ornamental

Spații verzi aferente locuințelor colec�ve

Spații verzi cu acces limitat, cu frecvență de

u�lizare zilnică

Grădini fund de lot

Limita zonei studiate

fig. 23 - Cartarea vegetației

Limita zonei studiate

Masive de vegetație

Arbori de talie mare

Arbori de talie medie

Arbori de talie mică

Arbori ce se remarcă prin
colorit - recomandare de păstrare
Arbori ce se remarcă prin
înălțime - recomandare de păstrare
accent

Arbori ce se remarcă prin
siluetă / gabarit - recomandare de păstrare

Zone cu vegetație de aliniament valoroasă
- recomandare de păstrare, toaletare și
completare aliniament - unde e posibil
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fig. 24.1. - Tipuri de vegetație dominantă - Arbori coniferi

1 Picea pungens

2

3

4

Molid argin�u

- Se găsește atât 
pe domeniul 
public, cât și în 
curțile unor 
ins�tuții (ex. 
biserica) 

- Arbore 
conifer
- Își păstrează 
culoarea pe 
tot parcursul 
anului

Picea abies Molid

- Se găsește atât 
pe domeniul 
public, cât și în 
curțile unor 
ins�tuții (ex. 
biserica) 

- Arbore 
conifer
- Își păstrează 
culoarea pe 
tot parcursul 
anului

Abies alba Brad argin�u

- Arbore 
conifer
- Își păstrează 
culoarea pe 
tot parcursul 
anului

- Se găsește atât 
pe domeniul 
public, în curțile 
unor ins�tuții 
(ex. biserica), 
cât și în curți 
private

Pinus strobus Pin neted

- Arbore 
conifer
- Își păstrează 
culoarea pe 
tot parcursul 
anului

- Se găsește 
preponderent 
pe domeniul 
public

Nr. crt. Denumire ș�ințifică Denumire populară Caracter Alte mențiuni Imagini de referință / per ano�mp Imagini din sit
Primăvara Vara Toamna Iarna
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fig. 24.2. - Tipuri de vegetație dominantă - Arbori foioși

5 Tilia platyphyllos

6

7

8

Tei cu frunză mare

- Se găsește 
preponderent în 
vegetația de 
aliniament 
aferentă 
străzilor 

- Arbore foios
- Se remarcă 
prin miros

Aesculus 
hippocastanum Castan sălba�c

- Se găsește pe 
domeniul 
public, atât în 
cadrul vegetației 
de aliniament, 
cât și punctual 
în amenajări

- Arbore foios
- Se remarcă 
prin flori și 
fructe

Betula pendula Mesteacăn

- Arbore foios
- Se remarcă 
prin trunchiul 
alb și siluetă

- Se găsește pe 
domeniul 
public, punctual 
în amenajări

Fraxinus excelsior Frasin

- Arbore foios
- Se remarcă 
prin gabarit

- Se găsește 
puncutal pe 
domeniul public

Nr. crt. Denumire ș�ințifică Denumire populară Caracter Alte mențiuni Imagini de referință / per ano�mp Imagini din sit
Primăvara Vara Toamna Iarna
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fig. 24.3. - Tipuri de vegetație dominantă - Arbuș� coniferi

9 chamaecyparis 
lawsoniana

10

11

12

chiparos de 
california

- Se găsește 
preponderent în 
vegetația 
aferentă 
ins�tuțiilor 
publice și 
curților din fața 
locuințelor 
colec�ve 

- Arbust 
rășinos
- Se remarcă 
prin siluetă
- Își păstrează 
culoarea pe 
tot parcursul 
anului

thuja occidentalis tuia

- Se găsește pe 
domeniul 
public, cât și 
punctual în 
amenajări 
publice sau 
private

- Arbust 
conifer
- U�lizat cel 
mai frecvent 
ca și gard viu
- Își păstrează 
culoarea pe 
tot parcursul 
anului

juniperus 
horizontalis

ienupăr târâtor

- Arbust 
conifer
- Se remarcă 
prin siluetă
- Se ex�nde 
ușor
- Își păstrează 
culoarea pe 
tot parcursul 
anului

- Se găsește pe 
domeniul 
public, punctual 
în amenajări

taxus baccata �sa

- Arbust 
conifer
- Poate fi 
u�lizat ca și 
gard viu
- Își păstrează 
culoarea pe 
tot parcursul 
anului

- Se găsește 
puncutal pe 
domeniul 
public, în special 
în zona 
scuarurilor verzi 
centrale

Nr. crt. Denumire ș�ințifică Denumire populară Caracter Alte mențiuni Imagini de referință / per ano�mp
Primăvara Vara Toamna Iarna

Imagini din sit
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fig. 24.4. - Tipuri de vegetație dominantă - Arbuș� foioși

13 prunus 
laurocerasus

14

15

16

laur englezesc

- Arbust foios
- Își păstrează 
culoarea pe 
tot parcursul 
anului

cotoneaster 
horizontalis

barcoace
tărâtoare

- Arbust foios
- Își păstrează 
culoarea pe 
tot parcursul 
anului

berberis 
aquifolium

dracila

- Arbust foios
- Poate fi 
u�lizat ca și 
gard viu
- Se remarcă 
prin colorit

euonymus 
japonicus

salba
japoneză

- Arbust foios
- Poate fi 
u�lizat ca și 
gard viu
- Își păstrează 
culoarea pe 
tot parcursul 
anului

Nr. crt. Denumire ș�ințifică Denumire populară Caracter Alte mențiuni Imagini de referință / per ano�mp
Primăvara Vara Toamna Iarna

Imagini din sit

- Se găsește pe 
domeniul 
public, în curțile 
din fața 
locuințelor 
colec�ve

- Se găsește pe 
domeniul 
public, în curțile 
din fața 
locuințelor 
colec�ve

- Se găsește pe 
domeniul 
public, în curțile 
din fața 
locuințelor 
colec�ve, dar și 
punctual în 
amenajări

- Se găsește pe 
domeniul 
public, în special 
în amenajările 
scuarurilor 
centrale verzi și 
a ins�tuțiilor 
publice din 
vecinătate
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fig. 24.5. - Tipuri de vegetație dominantă - Arbuș� foioși

17 hibiscus syriacus

18

19

20

hibiscus sau
zămoșiță de
siria

- Arbust foios
- Se remarcă 
prin flori

buxus 
sempervirens

cimișir

ilex vomitoria yaupon

yucca filamentosa yuca de grădină

- Arbust foios
- Se remarcă 
prin floare

Nr. crt. Denumire ș�ințifică Denumire populară Caracter Alte mențiuni Imagini de referință / per ano�mp
Primăvara Vara Toamna Iarna

Imagini din sit

- Se găsește pe 
domeniul 
public, în curțile 
din fața 
locuințelor 
colec�ve

- Arbust foios
- U�lizat cel 
mai frecvent 
ca și gard viu
- Își păstrează 
culoarea pe 
tot parcursul 
anului

- Se găsește pe 
domeniul 
public, în special 
în amenajările 
scuarurilor 
centrale verzi și 
a ins�tuțiilor 
publice din 
vecinătate

- Arbust foios
- Poate fi 
u�lizat ca și 
gard viu

- Se găsește pe 
domeniul 
public, în curțile 
din fața 
locuințelor 
colec�ve

- Se găsește 
preponderent în 
vegetația 
aferentă 
ins�tuțiilor 
publice și 
curților din fața 
locuințelor 
colec�ve 
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fig. 24.6. - Tipuri de vegetație iden�ficate punctual în sit - Arbori și Arbuș�

21 Abies concolor Brad argin�u

22
Fraxinus excelsior 
pendula

Frasin pendular

23

24

25

26

27

28

Ailanthus al�ssima

Quercus lyrata

Quercus rubra

Salix babylonica

Populus nigra

Prunus cerasifera

Cenușer, Oțetar 
fals

Stejar

Stejar roșu
american

Salcie pletoasă

Plopul negru

Corcoduș roșu

26 27 27 28

262524 25

2322 2221
Nr. crt. Denumire ș�ințifică Denumire populară Imagini de referință
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fig. 24.7. - Tipuri de vegetație iden�ficate punctual în sit - Arbori și Arbuș�

29 Fagus sylva�ca Fagul

Nr. crt. Denumire ș�ințifică Denumire populară

30 Rhus typhina Oțetar roșu

31

32

33

34

35

36

cy�sus scoparius

coleus 
scutellarioides

juniperus 
communis

berberis julianae

cornus sericea

rosa

mătură neagră

urzică roșie

ienupăr

drăcilă

sânger

trandafir

Imagini de referință

30 333231

3535 36 36

29 29 29 30
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fig. 25.1.1. - Materiale u�lizate la nivelul zonei studiate

0 50 m 100 m

A - Sistem de circulație (carosabil + pietonal) - asfalt gri

B - Scări și pla�orme de acces ale locuințelor colec�ve aferente Bulevardului Carol I - plăci exterioare (gri - roz)

Limita zonei studiate

Circulații auto
Circulații pietonale

Construcții existente

Scări și pla�orme de acces ale locuințelor
colec�ve

Spațiul public din parcul Trandafirilor
prezintă un pavaj degradat
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fig. 25.1.2. - Materiale u�lizate la nivelul zonei studiate

Limita zonei studiate

Circulații auto
Circulații pietonale

Construcții existente

0 50 m 100 m

C - Pavaje aferente ins�tuțiilor publice/ serviciilor - dale dreptunghiulare sau hexagonale roz

D - Pavaje punctuale - aceste materiale nu se regăsesc în alte amenajări din cadrul zonei studiate 

Ins�tuții publice/ servicii

Zone pavaje punctuale

Dale dreptunghiulare  cu
culoare nepotrivită 

- Dale hexagonale cu culoare nepotrivită
- Nu se potrivesc cu restul amenajărilor 

Pavaj degradat aferent unui spațiu
abandonat - fostul cinematograf

Culori nepotrivite
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fig. 25.2. - Materiale u�lizate la nivelul scuarurilor de reprezentare

Limita zonei studiate

Circulații auto
Circulații pietonale

Construcții existente

0 50 m 100 m

E - Sistem de circulație scuar  - dale pătrate griMilia/ Regele Mihai I/ Barbu S�rbey

F - Sistem circulație parcul Trandafirilor și scuar Ceas  

Scuar Milia/ Regele Mihai I/ Barbu S�rbey

Parcul Trandafirilor și scuar Ceas

Spațiul public din parcul Trandafirilor
prezintă un pavaj degradat

Spațiul public din parcul Trandafirilor
prezintă un pavaj degradat
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fig. 26.1.1 - Mobilier urban u�lizat la nivelul zonei studiate

Limita zonei studiate

Construcții existente

0 50 m 100 m

A - Mobilier urban de relaxare aferent întregului bulevard - bancă din lemn și metal

B - Coșuri de gunoi de pe întregul bulevard - coș de gunoi din plas�c/ metal/ lemn

Zona aferentă Bulevardului Carol I

Mobilier urban degradat

Mobilier urban degradat

Stație transport public 

Mobilier urban cu aspect
nega�v
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fig. 26.1.2. - Mobilier urban u�lizat la nivelul zonei studiate

Limita zonei studiate

Construcții existente

0 50 m 100 m

Zona aferentă Bulevardului Carol I

C - Jardiniere/ spații pentru vegetație de-a lungul bulevardului - jardiniere din plas�c și spa�i arbori

D - Panouri informare de-a lungul bulevardului - panouri din metal

Panou degradat

Jardinieră din plas�c 
cu aspect nega�v
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fig. 26.1.3 - Mobilier urban u�lizat la nivelul zonei studiate

Limita zonei studiate

Construcții existente

0 50 m 100 m

Zona aferentă Bulevardului Carol I

E - Elemente ornamentale - sculpturi/ busturi 

F - Corpuri de iluminat din metal și bolarzi de-a lungul bulevardului

Elemente ornamentale - sculturi/ busturi

La nivelul întregii zone studiate se
remarcă lipsa parcărilor de biciclete
și necesitatea lor
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fig. 26.2.1 - Mobilier urban u�lizat la nivelul scuarurilor de reprezentare

I - Mobilier urban scuar  - coșuri de gunoi și corpuri de iluminatMilia/ Regele Mihai I/ Barbu S�rbey

J - Mobilier urban - elemente ornamentale 

Limita zonei studiate

Construcții existente

0 50 m 100 m

Zona aferentă Bulevardului Carol I

Scuar Milia/ Regele Mihai I/ Barbu S�rbey

Parcul Trandafirilor și scuar Ceas

Reper

Reper
Piața Ceasului

Mobilier urban corespunzător ce
se integrează în amenajarea zonei

Mobilier urban corespunzător ce
se integrează în amenajarea zonei

Monument istoric
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fig. 26.2.2. - Mobilier urban u�lizat la nivelul scuarurilor de reprezentare

Limita zonei studiate

Construcții existente

0 50 m 100 m

Zona aferentă Bulevardului Carol I

G - Amenajare scuar  - pergole de lemnMilia/ Regele Mihai I/ Barbu S�rbey

H - Mobilier urban de relaxare pentru scuarurile existente - bancă din lemn și metal 

Scuar Milia/ Regele Mihai I/ Barbu S�rbey

Parcul Trandafirilor și scuar Ceas

Zonă amenajată corespunzător

Mobilier urban corespunzător ce
se integrează în amenajarea zonei

Mobilier urban corespunzător ce
se integrează în amenajarea zonei
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fig. 27 - Tipologii de împrejmuiri u�lizate la nivelul zonei studiate

A - Împrejmuiri aferente ins�tuțiilor publice

B - Exemple nega�ve 

C - Exemple pozi�ve

Împrejmuire neportvită
Degradează imaginea spațiului public

Vegetație cu înălțime
nepotrivită
- Spațiu nesigur

Împrejmuire care nu este necesară

Spațiu verde nefolosit 

Împrejmuire care nu este necesară

Spațiu verde nefolosit 

Loc de joacă neatrac�v și
degradat

Înălțime gard viu potrivită

Înălțime gard viu potrivită



CAPITOLUL IV

P.U.Z. – “Regenerare urbană, creșterea mobilității urbane nepoluate prin 
inves�ții de �p integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate 
prin redirecționarea circulației ru�ere printr-un pasaj subteran și ex�nderea, 
modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a municipiului 
Câmpina”

Elemente de sinteză, diagnos�c și recomandări

44    |     Studiu peisagis�c și rețeaua de spații verzi



45    |     Studiu peisagis�c și rețeaua de spații verzi

ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA, JUDEȚ PRAHOVA - Cap. III. Par�cularități ale amplasamentului

fig. 28.1 - Tipologii de spații publice iden�ficate la nivelul zonei studiate - Structura schemei

1 - Ax central -
Circulație principală

2 - Piață -
Scuar de reprezentare

3 - Spații publice aferente
locuințelor colec�ve

4 - Spații  dedicate
locurilor de joacă

A - Iden�ficare �pologii

B - Definiții și situația actuală - Prezentarea principalelor
probleme pentru fiecare �pologie

C - Variante generale de intervenții

D - Suges�i de intervenții propuse pentru fiecare �pologie

E - Corelare cu principiile de intervenții
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1 - Ax central - Circulație principală 2 - Piață - Scuar de reprezentare 3 - Spații publice aferente locuințelor colec�ve 4 - Spații  dedicate locurilor de joacă

fig. 28.2 - Tipologii de spații publice iden�ficate la nivelul zonei studiate - Iden�ficare �pologii
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fig. 28.3 - Tipologii de spații publice iden�ficate la nivelul zonei studiate - Definiții și prezentarea situației actuale

1 - Ax central - Circulație principală 2 - Piață - Scuar de reprezentare

A - Definiție �pologie

B - Situația actuală - Prezentarea principalelor probleme pentru fiecare �pologie

Bulevardul Carol, care se con�nuă în extravilan pe traseul 

DJ205G, joacă și rol de traseu alterna�v al DN1 pentru turiș�i care 

vin dinspre Bucureș� și merg către zonele turis�ce montane.

Însă, rolul străzilor nu ar trebui să fie redus la ideea de circulație. 

Străzile, cu precădere arterele principale la nivelul orașului, ar 

trebui să fie un loc plăcut pentru plimbări și petrecere a �mpului 

liber.

Caracterul și modul de u�lizare a unei artere de circulație sunt 

determinate de cadrul spațial, conexiunea cu restul orașului și 

funcțiunile dominante.

Piețele reprezintă elemente compoziționale ale orașului, noduri 

importante ale rețelei de spații publice. 

Conceptul pentru configurarea unei piețe ar trebui să se bazeze 

pe rolul acesteia în structura și în viața orașului. O piață ar putea 

avea multe forme în funcție de locație, origine, semnificație, 

evoluție istorică, caracter, trafic, etc. De asemenea, o piață este 

definită de calitatea limitelor ei, de aspectul clădirilor din 

proximitate și de procentul spațiului construit.

Așadar, o piață poate avea caracter de parc, caracter ornamental, 

caracter reprezenta�v, carcter rezidenți, etc.

3 - Spații publice aferente locuințelor colec�ve 
Spațiile publice aferente locuințelor colec�ve ar trebui să fie 

mul�funcționale. Ele trebuie să ofere o diversitate de ac�vități 

u�lizatarilor și libertatea de a se mișca în aer liber.

Un as�el de spațiu ar trebui să fie un mediu favorabil pentru 

interacțiune socială, să aibă suficiente locuri de odihnă și 

relaxare, suficiente zone cu umbră și spații dedicate fiecărei 

categorii de vârstă. 

În majoritatea car�erelor de locuințe colec�ve există spațiu 

neu�lizat corespunzător, precum zone verzi neamenajate sau cu 

acces limitat , garaje neu�lizate și parcări neorganizate.

4 - Spații  dedicate locurilor de joacă
Spațiile dedicate locurilor de joacă reprezintă un beneficiu pe care 

orașul îl oferă locuitorilor, fiind o unealtă care luptă împotriva 

problemelor sociale, cu scopul de a forma o comunitate.

Tipul, configurația și capacitatea acestui �p de spațiu trebuie să 

răspundă caracterului zonei în care este amplasat. Spațiul public 

trebuie să ofere locuri de joacă pentru copii, iar aceste locuri 

trebuie amplasate cu atenție în funcție de cerere. 

U�lizarea comună a locurilor de joacă de către copii va contribui la 

incluziunea socială. Aferent locului de joacă trebuie să existe un 

spațiu pentru părinții ce supraveghează copii.

1 - Ax central - Circulație principală 2 - Piață - Scuar de reprezentare 3 - Spații publice aferente locuințelor colec�ve 4 - Spații  dedicate locurilor de joacă

P1 - Trafic intens în zona centrală și parcări insuficiente;

P2 - Traseu public amenajat insuficient care nu susține punctele de 
interes la nivelul orașului;

P3 - Inexistența unei imagini urbane unitare, regim de înălțime 
variat și tratări de fațade diferite;

P4 - Mentenanță defectuasă a spațiului public.

P1 - Spațiu public lipsit de caracter sau slab definit;

P2 - Discon�nuitatea sistemelor publice/ verzi - spațiile publice 
existente fiind organizate izolat;

P3 - Prezența unor spații verzi neu�lizate, închise publicului prin 
garduri și mentenanță defectuasă;

P4 - Fațade și conformări volumetrice diferite ale clădirilor de 
definesc scuarurile.

P1 - Calitatea scăzută a spațiilor publice și verzi aferente 
locuințelor colec�ve;

P2 - Parcări insuficiente sau neorganizate;

P3 - Lipsa spațiilor specializate pentru fiecare categorie de vârstă;

P4 - Iluminat public slab dezvoltat și pubele de gunoi neamenajate.

P1 - Spațiile de joacă sunt degradate și nu sunt realizate la 
standarde europene;

P2 - Numărul locurilor de joacă este insuficient raportat la cerere;

P3 - Aferent locului de joacă nu există un spațiu dedicat adulților 
din care pot supraveghea copii;

P4 - Locurile de joacă nu sunt integrate în amenajarea generală;

Școala Generală Câmpina

Colegiul Național
Nicolae Grigorescu

Piața centrală

Școala Gimnazială "Ion Câmpineanu"

Casa cu grifoni 

Liceul Tehnologic Energe�c

Muzeul de Petrol Câmpina

Trafic intens și parcări insuficiente

Imagine urbană neunitară

Punctele de interes nu sunt
legate într-un sistem

Mentenanța
defectuasă
a spațiului public

Discon�nuitatea sistemului de spații publice/ verzi
- spațiu public organizat izolat

Fațade și conformări volumetrice diferite

Prezența unor spații verzi neu�lizate

Spațiu public lipsit de caracter sau slab definit

Parcări insuficiente sau neorganizate

Iluminat public slab dezvoltat și pubele
de gunoi neamenajate

Calitatea scăzută a spațiilor publice și verzi

Lipsa spațiilor specializate pentru
fiecare categorie de vârstă

Locurile de joacă nu sunt integrate în
amenajarea generală și nu au spațiu
aferent de unde părinții pot supraveghea 

Locuri de joacă degradate și
numărul lor este insuficient



P1 - Trafic intens în zona centrală și parcări insuficiente;

P2 - Traseu public amenajat insuficient care nu susține punctele de 
interes la nivelul orașului;

P3 - Inexistența unei imagini urbane unitare, regim de înălțime 
variat și tratări de fațade diferite;

P4 - Mentenanță defectuasă a spațiului public.

P1 - Spațiu public lipsit de caracter sau slab definit;

P2 - Discon�nuitatea sistemelor publice/ verzi - spațiile publice 
existente fiind organizate izolat;

P3 - Prezența unor spații verzi neu�lizate, închise publicului prin 
garduri și mentenanța defectuasă;

P4 - Fațade și conformări volumetrice diferite ale clădirilor ce 
definesc scuarurile.

P1 - Calitatea scăzută a spațiilor publice și verzi aferente 
locuințelor colec�ve;

neu�lizat 

P2 - Parcări insuficiente sau neorganizate;

P3 - Lipsa spațiilor specializate pentru fiecare categorie de vârstă;

P4 - Iluminat public slab dezvoltat și pubele de gunoi neamenajate.

P1 - Spațiile de joacă sunt degradate și nu sunt realizate la 
standarde europene;

P2 - Numărul locurilor de joacă este insuficient raportat la cerere;

P3 - Aferent locului de joacă nu există un spațiu dedicat adulților 
din care pot supraveghea copii;

P4 - Locurile de joacă nu sunt integrate în amenajarea generală;
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fig. 28.3 - Tipologii de spații publice iden�ficate la nivelul zonei studiate - Prezentarea situației actuale

B - Situația actuală - Prezentarea principalelor probleme pentru fiecare �pologie

1 - Ax central - Circulație principală 2 - Piață - Scuar de reprezentare 3 - Spații publice aferente locuințelor colec�ve 4 - Spații  dedicate locurilor de joacă

Parcări insuficiente
Lipsa spațiilor de parcare
pentru bicliclete

Lipsă vegetație
de aliniament

Suprafață mare
asfaltată fără vegetație

Regim de înălțime
neadecvat pentru
parcelă de colț

Regim de înălțime și materiale
neadecvate

Spațiu părăsit/
degradat

Spațiu neu�lizat

Rampă necorespunzătoare
și materiale degradate

Spațiu fără u�lizare

Spațiu lipsit de caracter
sau slab definit

Spațiu lipsit de caracter
sau slab definit

Spațiu organizat izolat

Spațiu organizat izolat

Spațiu neamenajat
corespunzător

Mentenanță
defectuasă

Mentenanță
defectuasă

Spații verzi neu�lizate

Fațadă nepotrivită

Gard viu ce deteriorează
imaginea urbană

Fațadă nepotrivită

Spațiu public degradat

Spațiu verde Materiale și mobilier
degradate

Suprafață asfaltată
mare 

Parcările nu sunt
organizate corespunzător

Spațiu neorganizat

Spațiu verde neu�lizat 

Suprafață asfaltată
mare 

Gard metalic ce împiedică
u�lizarea spațiului verde

Iluminat public slab
dezvoltat

Iluminat public slab
dezvoltat

Pubele de gunoi
neamenajate

Spațiu de joacă și
echipamente degradate

Spațiu de joacă și
echipamente degradate

Suprafață mare
neu�lizată

Un singur loc de jaocă
pentru toate blocurile
din sudul zonei studiate

Spațiu neorganizat
corespunzător

Loc de joacă care nu 
beneficiază de un spațiu
pentru supraveghere

Spațiu neorganizat
corespunzător

Loc de joacă care nu 
beneficiază de un spațiu
pentru supraveghere

Loc de joacă îngrădit
necorespunzător 

Loc de joacă îngrădit
necorespunzător 

Loc de joacă 
neintegrat în amenajarea
generală

Suprafață mare
neu�lizată

Sursa: Imagini proprii
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fig. 29 - Sinteza analizelor

Școala Generală
Câmpina

Colegiul Național Nicolae Grigorescu

Piața centrală

Școala Gimnazială "Ion Câmpineanu"

Casa cu grifoni 

Liceul Tehnologic Energe�c

Muzeul de Petrol Câmpina

PUNCTE TARI
Peisaj
- Existența unor perspec�ve favorabile către zonele 
muntoase

Mobilitate
- Fluxurile de circulație pietonală concentrate în zona 
studiată;

Vegetație, materiale și mobilier
- Structură vegetală amplă, valoroasă și vegetație 
îngrijită
- Existența unui aliniament vegetal ce funcționează 
ca o perdea de protecție față de circulația carosabilă

Fond construit
- Zone generoase de servicii la parter ce atrag fluxuri 
pietonale.

PUNCTE SLABE
Peisaj și compoziție
- Regim de înălțime variat și tratări de fațade diferite;
- Centru istoric slab definit cu funcțiuni limitate;

Mobilitate
- Ax principal slab dezvoltat din punct de vedere al 
capacității și confortului pietonului;
- Zona centrală sufocată de parcări și trafic ru�er;

Spații verzi, vegetație, materiale și mobilier
- Spații publice lipsite de caracter sau slab definite, ce 
au doar rol ornamental;
-Spații publice organizate izolat - ce nu sunt legate 
într-un sistem;
- Areale deficitare din punct de vedere al prezenței și 
echipării spațiilor plantate la nivelul locuințelor 
colec�ve;
- Discon�nuitatea sistemului de spații publice/ verzi;

Fond construit
- Construcții noi dezvoltate spontan ce creează 
dezordine în peisaj; (Clădire fosta Bancă Comercială)
- Elemente de patrimoniu nevalorificate ca elemente 
emblema�ce și de iden�tate ale orașului;
- Stuctură clădire abandontă - Intersecția Str. 1 
Decembrie 1918 și B-dul Carol I.



fig. 30 - Analiza SWOT
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Peisaj
- Varietate mare de elemente de peisaj natural (păduri, ape, dealuri, etc.) în oraș și 
în vecinătate
- Perspec�ve favorabile din oraș și din centrul orașului către zonele muntoase
- Declivitatea terenului generează perspec�ve favorabile și dinamice pe traseu
Mobilitate
- Fluxurile de circulație pietonală concentrate în zona studiată;
- Rezerve de teren în vecinătate pentru posibilitatea relocării zonelor de parcare;
Vegetație, materiale și mobilier
- Structură vegetală amplă, valoroasă și vegetație îngrijită. U�lizarea unor specii de 
plante ce asigură colorit și siluetă / volum pe parcursul întregului an.
- Specii u�lizate autohtone compa�bile cu amplasarea în teritoriu a localității și cu 
relieful
- Existența unui aliniament vegetal ce funcționează ca o perdea de protecție față de 
circulația carosabilă
Fond construit
- Zone punctuale cu fond construit nou sau renovat
- Zone generoase de servicii la parter ce atrag fluxuri pietonale. Zonă deservită de 
toate dotările necesare unei zone centrale

- 

Peisaj și compoziție
- Inexistența unei imagini urbane unitare, regim de înălțime variat și tratări 
de fațade diferite;
- Tratarea insuficientă a intersecțiilor și spații insuficiente cu rol de întâlnire 
/ ac�vități mul�funcționale de �p piațete publice.
- Centru istoric are un caracter care nu susține traseele pietonale și 
conturarea unor spații publice ac�ve aferente acestora.
Mobilitate
- Ax principal nesusținut și slab dezvoltat din punct de vedere al capacității 
și confortului pietonului;
- Zona centrală sufocată de parcări și trafic ru�er; Parcări insuficiente;
- Trasee pietonale amenajate insuficiente care să lege puncte de interes din 
oraș;
- Trasee și dotări pentru biciclete / tro�nete inexistente;
Spații verzi, vegetație, materiale și mobilier
- Zone verzi neu�lizate, îngrădite, ce au doar rol ornamental;
- Varietate mare de materiale u�lizate necompa�bile între ele și mobilier 
variat neuniform degradat;
- Număr redus al spațiilor verzi amenajate și al locurilor de joacă /  locuri 
pentru persoane vârs�ce în incintele din spatele locuințelor colec�ve;
- Spații verzi și publice ce nu deservesc toate ac�vitățile necesare (zone sport, agrement, joacă, spații animale de companie) 
Fond construit
- Construcții noi dezvoltate spontan ce creează dezordine în peisaj; (Clădire fosta Bancă Comercială)
- Elemente de patrimoniu nevalorificate ca elemente emblema�ce și de iden�tate ale orașului;
- Nestudierea  amănunțită a unor axe importante de vizibilitate în zona centrală (față de peisajul montan, elemente de 
patrimoniu, elemente vegetale importante, etc.)
- Zone de locuit cu aspect neomogen, alăturări de funcțiuni necompa�bile sau vecinătăți deranjante - locuințe colec�ve și 
locuințe individuale alăturate. Calcane ale unor construcții vizibile din axul principal de parcurgere al centrului orașului.
- Existența unor sonde de petrol în sit ce necesită măsuri suplimentare de protecție
- Stuctură clădire abandontă - Intersecția Str. 1 Decembrie 1918 și B-dul Carol I ce reprezintă un accent de înălțime și capăt de 
perspec�vă ce degradează imaginea urbană prin aspectul actual.
Peisaj
- Nevalorificarea axelor râurilor din vecinătate - Valea Prahovei și Valea 
Do�anei.
- Existența pădurilor în intravilan ce necesită măsuri suplimentare de 
protecție
- Sistem de spații verzi și dotări de agrement inexistent și neconectat / 
nerelaționat la nivelul întregii unități teritoriale
Mobilitate
- Nedezvoltarea metodelor de transport eficiente și sustenabile ce va duce 
la o dezvoltare atat pe plan economic cât și social necontrolată, lucru care 
va genera o aglomerație ridicată cauzată de numărul mare de u�lizatori de 
automobile.
- Nevalorificarea circulației pe cale ferată - Gara Mun. Câmpina se află la o 
distanță mare față de centrul orașului, e separată de oraș de Dn1 și nu 
există alterna�ve de transport spre centrul orașului;
- Vecinătatea cu Dn1, ce reprezintă o sursă majoră de poluare; Municipiul 
Câmpina nu dispune de o centură ocolitoare ce poate prelua traficul din 
zonă

Zona urbana 
- Dezvoltări hao�ce care pot genera o aglomera�e mai mare și care poate fi controlata cu greu
- Existența unor zone industriale abandonate, degradate și neproduc�ve în oraș ce poluează elementele naturale și peisajul 
urban al municipiului (Batale- Lacul Peștelui,Rafinăria Steaua Română) și afectează peisajul urban din oraș
Administra�v
- Dezinteres pentru implementarea unei strategii de promovare și marke�ng /  branding a orașului
- Colaborarea insuficientă cu restul localităților ce funcționează ca atractori turis�ci de pe Valea Prahovei
- Scăderea populației din oraș în ul�mii ani.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

Peisaj
- Elemente de cadru natural și de peisaj valoaroase în proximitate (Pădurea ..., Râul 
Prahova, Valea Do�anei, etc.)
- Numeroase atracții turis�ce în zonă
Mobilitate
- Amplasarea municipiului pe axa Bucureș� - Brașov (Valea Prahovei), axă ce atrage 
un număr mare de fluxuri de persoane
- Posibilitatea valorificării transportului pe sină, datorită frecvenței mare a 
trenurilor în Municipiul Câmpina ce favorizează u�lizarea în regim de nave�sm sau 
turis�c zona (Bucureș� - Câmpina / Brașov - Câmpina)
Administra�v
- Interes sporit din partea autorităților publice pentru dezvoltarea și reabilitarea 
localității 
- Fonduri pentru lucrări de interes major ce vin în sprijinul /  orientate către 
cetățeni și către dezvoltarea turis�că
- Programe de educare, conș�en�zare și implicare a populației în dezvoltările 
urbanis�ce ale orașului.



CAPITOLUL V

P.U.Z. – “Regenerare urbană, creșterea mobilității urbane nepoluate prin 
inves�ții de �p integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate 
prin redirecționarea circulației ru�ere printr-un pasaj subteran și ex�nderea, 
modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a municipiului 
Câmpina”

Priorități de intervenție, prognoze, principii și concept

51    |     Studiu peisagis�c și rețeaua de spații verzi



52    |     Studiu peisagis�c și rețeaua de spații verzi

ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA, JUDEȚ PRAHOVA - Cap. III. Par�cularități ale amplasamentului

fig. 31.1 - Tipologii de spații publice iden�ficate la nivelul zonei studiate - Variante generale de intervenții

C - Variante generale de intervenții

Teren de sport Rețea de piste de bicicliș� Zone amenajate pentru fitness Mini Golf

1 - Zone dedicate ac�vităților spor�ve 2 - Zone dedicate socializării

3 - Spații specializate pe categorii de vârstă 4 - Mobilier urban adecvat

5 - Zone specializate pentru interacțiune socială 6 - Zone de vegetație

Loc pentru socializare Zonă promenadă Lățirea trotuarului Zone dedicate animalelor
de companie

Loc de joacă
pentru copii

Spații amenajate
pentru seniori

Skete park pentru
adolescenți

Spații mul�funcționale Mobilier urban de calitate Parcări reamenajate
și rasteluri de biciclete

Cișmea Pubele poziționate și 
amenajate corespunzător

Zonă alimentație publică/
parter comercial

Zone pentru târguri
sezoniere/ piață volantă

Zone pentru evenimente
în aer liber

Zone amenajate pentru
expoziții

Zonă de vegetație/
aliniament stradal

Loc amenajat
pentru relaxare

Grădini urbane Zone verzi  cu acces nelimitat
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fig. 31.2 - Tipologii de spații publice iden�ficate la nivelul zonei studiate - Variante generale de intervenții

C - Variante generale de intervenții

h�ps://worldlandscapearchitect.com/te-boelaerpark h�ps://worldlandscapearchitect.com/te-boelaerpark h�ps://worldlandscapearchitect.com/te-boelaerpark

h�ps://compe��on.adesignaward.com/design.php?ID=88414 h�ps://parklife.co.nz/h�ps://www.zillow.com/b/50-columbus-jersey-5XjpJp/ h�ps://www.archilovers.com/projects/
273539/high-loop.html

h�ps://www.istockphoto.com/ro/fotografie/teren-de
baschet-cu-vedere-aerian

h�ps://www.vdl.lu/en/visi�ng/leisure-and-nature-ac�vi�es/playgrounds h�ps://secure.avaaz.org/community_pe��ons/es/
_jorgue_herrera_direc�va_de_pandeporte

h�ps://blog.skateboard.com.au/skateparks/new-zealand/winton-skatepark/ h�ps://www.truenaturehealingarts.com/press

1 - Zone dedicate ac�vităților spor�ve

2 - Zone dedicate socializării

3 - Spații specializate pe categorii de vârstă



54    |     Studiu peisagis�c și rețeaua de spații verzi

ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA, JUDEȚ PRAHOVA - Cap. III. Par�cularități ale amplasamentului

fig. 28.4 - Tipologii de spații publice iden�ficate la nivelul zonei studiate - Variante generale de intervenții

C - Variante generale de intervenții

h�ps://www.ebrdgreenci�es.comh�ps://landezine.com/renova�on-of-slovenska-boulevard-in-ljubljana/

h�ps://landezine.com/renova�on-of-slovenska-boulevard-in-ljubljana/

h�ps://cadp.md/2020/11/06/gradinile-urbane-din-berlin-cum-sunt-organizate/

h�p://www.christophecamus.fr/non-classe/place-de-jaude-clermont-
ferrand-63-atelier-des-paysages-a-marguerit-atelier-darchitecture-b-paris/

h�ps://www.mylondonhome.com/property-for-sale/property-for-sale/the-nova-
building-victoria-street-victoria-london-sw1e/13948

h�ps://www.scancondo.com/for-sale/T6413-0009/32236/Urgent-sale-!!-
Condo-The-Tree-Sukhumvit-64,-beau�ful-room

h�ps://www.pinterest.de/eflyman/planter-edge/h�ps://lejardinces�out.typepad.com/lejardinces�out/2007/01/la_
solitude_du_.html

5 - Zone specializate pentru interacțiune socială 

6 - Zone de vegetație
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fig. 31.2 - Tipologii de spații publice iden�ficate la nivelul zonei studiate - Variante generale de intervenții

C - Variante generale de intervenții

4 - Mobilier urban adecvat

5 - Zone specializate pentru interacțiune socială 

6 - Zone de vegetație

h�ps://landezine.com/renova�on-of-slovenska-boulevard-in-ljubljana/ h�ps://landezine.com/renova�on
-of-slovenska

h�ps://landezine.com/renova�on-of-slovensk
-boulevard-in-ljubljana/

h�ps://www.archdaily.com/14158/
the-park-at-lakeshore-east-ojb/500f
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fig. 32.1 - Tipologii de spații publice iden�ficate la nivelul zonei studiate - Suges�i de intervenții propuse pentru fiecare �pologie

D.1 - Suges�i de intervenții propuse pentru zona 1 - Ax central - Circulație principală 

E.1 - Corelare cu principiile de intervenții zona 1 - Ax central - Circulație principală 

P1 - Trafic intens în zona centrală și parcări insuficiente
R1 - Calmarea traficului
        În cazul străzilor importante la nivelul orașului, de exemplu artera studiată, este importantă separarea u�lizatorilor pe 
trasee dedicate. Traficul ar trebui redus doar în acele zone în care concentrarea pietonilor este mai mare. Se recomandă 
introducerea unor benzi dedicate pentru bicicliș�, pentru fiecare sens al străzii.
          Infrastructura verde se poate folosi pentru calmarea traficului și creșterea siguranței în deplasare.

P2 - Traseu public amenajat insuficient care nu leatgă punctele de interes la nivelul orașului
R2 - Transformarea bulevardului în coridor ecologic 
       Conectarea tuturor spațiilor publice/ verzi prin trasee pietonale/ axe susținute puternic de vegetație pentru crearea unui 
sistem verde. Având în vedere faptul că în lungul bulevardului studiat există o distanță suficient de mare pentru a reorganiza 
profilul stradal, se pot realiza elemente noi ecologice pentru susținerea statutului de coridor ecologic care să susțină 
componentele sistemului verde:
 - arbori de aliniament dispuși pe mai multe rânduri;
 - suprafeţe verzi cu rol de biofiltru dispuse în lungul circulaţiilor;
 - diverse pe�ce de spații verzi apărute în lungul circulațiilor.

P3 - Inexistența unei imagini urbane unitare, regim de înălțime variat și tratări de fațade diferite
R3 - Fațade unitare și interesante
       Problemele în acest domeniu pornesc de la construcțiile noi de slabă calitate care nu se încaddrează în �pologia existentă 
sau de la procesul de termo-izolare din ul�mii ani care a avut o abordare necoordonată și, de multe ori, cu rezultate mai 
nefericite decât originalul.
       În acest sens, este important ca toate localitățile să folosească ghiduri croma�ce pentru construirea/ reabilitarea acestor 
blocuri și să încurajeze intervenția ar�ș�lor pentru înfrumusețarea acestora. 

P4 - Mentenanță defectuasă a spațiului public
R4 - Străzi și trotuare verzi întreținute corespunzător
     Spațiile verzi contribuie considerabil la starea de bine a locuitorilor. Ca atare, un principiu de bază pentru regândirea 
spațiului public ar trebui să presupună introducerea zonelor verzi ușor de întreținut. Orice amenajare trebuie făcută de 
specialiș� în domeniu. 

Zonă de vegetație/
aliniament stradal

Lățirea trotuarului

Zonă promenadă

Loc pentru socializare

Rețea de piste de bicicliș�

Mobilier urban
de calitate

Parcări reamenajate
și rasteluri de biciclete

Zonă alimentație publică/
parter comercial

Zonă de vegetație/
aliniament stradal

Școala Generală Câmpina

Colegiul Național Nicolae Grigorescu

Piața centrală

Școala Gimnazială "Ion Câmpineanu"

Casa cu grifoni 

Liceul Tehnologic Energe�c

Muzeul de Petrol Câmpina Categorii de principii ce vizează zona 1:
- Peisaj și axe de vizibilitate;

- Rețeaua de spații verzi și vegetație;

- Circulații carosabile;

- Circulații pietonale și velo;

Categorii de principii ce vizează zona 1:
- Mobilier;

- Materiale;

- Iluminat;

- Publicitate stradală și artă urbană.
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fig. 32.2 - Tipologii de spații publice iden�ficate la nivelul zonei studiate - Suges�i de intervenții propuse pentru fiecare �pologie

D.2 - Suges�i de intervenții propuse pentru zona 2 - Piață - Scuar de reprezentare

E.2 - Corelare cu principiile de intervenții zona 2 - Piață - Scuar de reprezentare

P1 - Spațiu public lipsit de caracter sau slab definit
R1 - Ierarhizarea spațiului public
        Spațiile publice de mici dimensiuni (de �p scuar), de cele mai multe ori, suferă de lipsă de iden�tate. Aceste lipsuri pot fi 
contracarate prin asigurarea unei ierarhii  în funcție de: ac�vitate, suprafață, permeabilitate, lizibilitate, etc;
         Obiec�vul este acela ca fiecare spațiu public să aibă un caracter ușor de iden�ficat și un rol în structura de ansamblu a 
orașului. Acest lucru se aplică atât proiectării de noi spații publice cât și refuncționalizării celor existente.

P2 - Discon�nuitatea sistemelor publice/ verzi - spațiile publice existente fiind organizate izolat
R2 - Realizarea unui sistem de spații publice interconectat
     Discon�nuitatea sistemelor verzi existente este o carcacteris�că des întâlnită în cadrul marilor ansambluri de locuit, 
spaţiile verzi fiind în general organizate izolat sub diverse forme: buzunar verde, scuar.
       În vederea regenerării urbane a zonei se impune un studiu preliminar al situație existente a spațiilor verzi și organizarea 
sistemului verde integrat de către un specialist în domeniu .  

P3 - Prezența unor spații verzi neu�lizate, închise publicului prin garduri și mentenanță defectuasă
R3 - Spații publice ac�ve întreținute corespunzător
    De-a lungul anilor spațiile publice de �p scuar/ piațetă au fost modificate de personal fără experiență în domeniul 
peisagis�cii. As�el, au luat naștere spații fără rol și greu de întreținut. 
    Un principiu de bază pentru regândirea spațiului public ar trebui să presupună introducerea zonelor verzi ușor de 
întreținut și cu un rol în cadrul sistemului. Orice amenajare trebuie făcută de specialiș� în domeniu. 

P4 - Fațade și conformări volumetrice diferite ale clădirilor de definesc scuarurile
R4 - Fațade uniforme și interesante
       Problemele în acest domeniu pornesc de la construcțiile noi de slabă calitate care nu se încaddrează în �pologia existentă 
sau de la procesul de termo-izolare din ul�mii ani care a avut o abordare necoordonată și, de multe ori, cu rezultate mai 
nefericite decât originalul.
       În acest sens, este important ca toate localitățile să folosească ghiduri croma�ce pentru construirea/ reabilitarea acestor 
blocuri și să încurajeze intervenția ar�ș�lor pentru înfrumusețarea acestora. 
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aliniament stradal

Zone pentru evenimente
în aer liber

Cișmea

Mobilier urban
de calitate

Skete park pentru
adolescenți

Spații amenajate
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Loc de joacă
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Zonă alimentație publică/
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Categorii de principii ce vizează zona 1:
- Peisaj și axe de vizibilitate;

- Rețeaua de spații verzi și vegetație;

- Circulații pietonale și velo;

Categorii de principii ce vizează zona 1:
- Mobilier;

- Materiale;

- Iluminat.



57    |     Studiu peisagis�c și rețeaua de spații verzi

ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA, JUDEȚ PRAHOVA - Cap. III. Par�cularități ale amplasamentului

fig. 32.3 - Tipologii de spații publice iden�ficate la nivelul zonei studiate - Suges�i de intervenții propuse pentru fiecare �pologie

D.3 - Suges�i de intervenții pentru zona 3 - Spații publice aferente locuințelor colec�ve

E.3 - Corelare cu principiile de intervenții zona 3 - Spații aferente locuințelor colec�ve

P1 - Calitatea scăzută a spațiilor publice și verzi aferente locuințelor colec�ve
R1 - Spații publice ac�ve cu diferite roluri întreținute corespunzător
       Spațiile publice și verzi aferente locuințelor colec�ve din zona studiată au o calitate scăzută. Deși în momentul în care au 
fost concepute, a existat o abordare coerentă, de-a lungul anilor aceste spații au fost alterate/ modificate de locatari fără 
experiență în domeniul peisagis�cii. Au fost plantați arbori ce nu se potrivesc contextului, au fost montate garduri de metal și 
s-a adăugat mobilier urban necorespunzător. 
       Soluția pentru aceste �puri de spații este reorganizarea și alocarea funcțiunilor pentru fiecare spațiu as�el încât să 
devină ac�ve. Prin intervenții minimale, fără costuri foarte mari, pot crește calitatea lor, încurajând o mai mare u�lizare și o
responsabilizare a locuitorilor zonei.

P2 - Parcări insuficiente sau neaorganizate
R2 - Reorganizarea parcărilor
       În marea majoritate a cazurilor, o suprafață mare din spațiul public este ocupată de mașini. Regenerarea car�erelor de 
locuințe colec�ve trebuie să caute soluții inteligente la as�el de probleme, soluții care să îmbine atât necesitatea de spațiu 
pietonal liber, cât și nevoia de a parca mașina în zonele din proximitatea locuinței.

P3 - Lipsa spațiilor specializate pentru fiecare categorie de vârstă
R3 - Spații specializate ăe categorii de vârstă și spații cu folosințe mul�ple
       Spațiile ar trebui organizate pe categorii de vârstă și trebuie să existe ac�vități și zone pentru toți locatarii. Dar, trebuie să 
existe și spații ce se pot folosi la comun care au menirea de a forma o comunitate. De exemplu, un teren de sport poate fi 
folosit de adolescenți și de copii ca spațiu pentru sport, sau poate fi folosit de comunitate ca spațiu pentru evenimente. 

P4 - Iluminat public slab dezvoltat și pubele de gunoi neamenajate
R4 - Reorganizarea iluminatului public și pubelelor de gunoi
     Multe ansambluri de locuințe colec�ve dispun de un iluminat public deficitar care conduce la un sen�ment de  
nesiguranță și face aceste car�ere mai greu de navigat în �mpul nopții. De asemenea, o imagine degradată este dată și de 
amplasarea necorespunzătoare a pubelelor de gunoi. 
          Rezolvarea acestei situații presupune reorganizarea întregului spațiu aferent locuințelor colec�ve.
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Categorii de principii ce vizează zona 1:
- Rețeaua de spații verzi și vegetație;

- Circulații carosabile;

- Circulații pietonale și velo;

Categorii de principii ce vizează zona 1:
- Mobilier;

- Materiale;

- Iluminat.
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fig. 28.5 - Tipologii de spații publice iden�ficate la nivelul zonei studiate - Suges�i de intervenții propuse pentru fiecare �pologie

D.4 - Suges�i de intervenții propuse pentru zona 4 - Spații dedicate locurilor de joacă

E.4 - Corelare cu principiile de intervenții pentru zona 4 - Spații dedicate locurilor de joacă

P1 - Spațiile de joacă sunt degradate și nu sunt realizate la standarde europene
R1 - Spații de joacă ușor de întreținut și durabile
       Locurile de joacă reprezintă un anumit beneficiu pe care orașul îl oferă rezidenților săi, fiind o modalitate potrivită pentru 
lupta cu problemele sociale. Prin urmare, când se proiectează un nou loc de joacă, pe lângă respectarea standardelor 
europene, ar trebui luate în calcul criterii cum ar fi costurile mici de mentenanță, durabilitate, rezistența la vandalism, 
siguranța u�liztorilor și protecția față de trafic.

P2 - Numărul locurilor de joacă este insuficient raportat la cerere
R2 - Reorganizare în funcție de context
       Proiectarea locurilor de joacă trebuie să țină cont de context și de scara locului. Pe măsură ce contextul se modifică, și 
numărul locuințelor colec�ve crește, u�lizarea terenului și densitățile urbane exercită presiuni diferite asupra spațiului.
         Aceste elemente trebuie analizate și trebuie să reprezinte un punct de plecare în intervențiile viitoare.

P3 - Aferent locului de joacă nu există un spațiu dedicat adulților din care pot supraveghea copii
R3 - Realizarea spațiilor sigure
       Locurile de joacă trebuie să fie spații publice care pot fi ușor de observat și de monitorizat. Acestea sunt spații unde copiii 
se pot juca sub supravegherea părinților sau însoțitorilor.

P4 - Locurile de joacă nu sunt integrate în amenajarea generală
R4 - Configurația și amplasarea atentă a locurilor de joacă
       Configurația și capacitatea locurilor de joacă trebuie să răspundă caracterului zonei în care urmează a se amplasa. Spațiul 
public aferent locuințelor colec�ve trebuie să ofere locuri de joacă în care copii se pot juca, iar aceste locuri trebuie 
amplasate după anumite criterii. Acest lucru poate fi realizat prin proiectarea echipamentelor și a vegetației având în vedere 
contextul urban în care se va amplasa.

ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA, JUDEȚ PRAHOVA - Cap. III. Par�cularități ale amplasamentului

fig. 32.4 - Tipologii de spații publice iden�ficate la nivelul zonei studiate - Suges�i de intervenții propuse pentru fiecare �pologie
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Categorii de principii ce vizează zona 1:
- Rețeaua de spații verzi și vegetație;

- Mobilier;

Categorii de principii ce vizează zona 1:
- Materiale;

- Iluminat.
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fig. 33.1 - Principii și priorități de intervenție

Peisaj și Axe de vizibilitate

Rezolvarea fronturilor destructurate pentru o imagine urbană unitară și plăcută în 
percepția u�lizatorului. U�lizarea unor materiale, culori și texturi complementare ce 
nu afectează imaginea percepută de u�lizator din spațiul public. Păstrarea pe cât 
posibil a elementelor autohtone (cărămida pe fațadă, detalii, ornamente, etc.)

Eliminarea elementelor ce obturează peisajului și percepția spațiului (ex. cabluri 
supraterane, arbori nevaloroși care obturează vederea către un element important 
natural sau construit). Valorificarea perspec�velor către munte.
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Promovarea, realizarea și întreținerea unor terase verzi peste construcțiile existente ce 
vor contribui la microclimatul orașului și vor avea și un rol este�c.

Programe de formare și conș�en�zare a populației referitoare la importanța peisajului 
și a mediului natural. Implicarea populației și par�ciparea în proiecte de dezvoltare ale 
orașului. Integrarea peisajului în poli�cile de amenajare a teritoriului și urbanism, 
mediu, sociale și economice, etc.
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h�ps://www.webphoto.ro/des�na�i/piata-sfatului-din-brasov-locul-de-intalnire-al-turis�lor.html

h�ps://www.broadsheet.com.au/brisbane/city-file/ar�cle/brisbane-walkable-city
h�ps://www.proudgreenbuilding.com/news/green-roofs-take-root-worldwide/
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fig. 33.2 - Principii și priorități de intervenție

Păstrarea vegetației valoroase existente și completarea spațiilor cu specii autohtone, 
ce necesită întreținere minimă, rezistente la poluare, pe cât posibil ce își păstrează 
coloritul / silueta pe tot parcursul anului. Amplasarea vegetației în teren va ține cont 
de condițiile și specificul reliefului.

Conectarea tuturor spațiilor verzi la nivelul întregii localități prin trasee pietonale /  
axe susținute puternic de vegetație pentru crearea unui sistem verde. 

Respectarea unor distanțe de plantare suficiente dezvoltării ramurilor, a unei 
distanțe favorabile pentru generarea unor zone umbrite. Se va asigura un strat 
vegetal generos și se vor proteja trunchiul și rădăcinile (ex. grilaje de protecție la 
bază)

Apelarea la un profesionist (peisagist) pentru elaborarea proiectelor de amenajare la 
nivelul orașului ce vor ține cont de context și propunerea unor intervenții ce nu vor 
deteriora atmosfera sau mediul natural existent. Crearea unor spații verzi specializate 
în funcție de ac�vități.

Mentenanța constantă a spațiilor verzi și mai ales a vegetației pentru evitarea 
deteriorării sau a altor accidente neprevăzute.

Rețeaua de spații verzi și Vegetație

h�ps://nordicroads.com/properly-placed-vegeta�on-in-ci�es-improves-air-quality/
h�ps://berloga-workshop.com/blog/1072-superkilen-copenhagen.html
h�ps://www.pacificdataintegrators.com/insights/importance-of-vegeta�on-management



P

30

61    |     Studiu peisagis�c și rețeaua de spații verzi

ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA, JUDEȚ PRAHOVA - Cap. V. Priorități de intervenție, prognoze, principii și concept 

fig. 33.3 - Principii și priorități de intervenție

Reglementarea unor zone cu viteză redusă în zonele rezidențiale, în jurul unităților 
de învățământ și a altor puncte sensibile din oraș.

Zonele de treceri pentru pietoni necesită o bună semnalizare, atât tac�lă, vizuală, cât 
și acus�că. Aceste zone pot fi dotate în zonele cu trafic intens cu insule de repaus / 
refugii care fac trecerea mai ușoară și mai sigură.

E recomandată amplasarea vegetației de aliniament pentru calmarea traficului, o 
imagine mai prietenoasă cu pietonul și o calitate a vieții crescute și pentru reducerea 
surselor de poluare generate de noxele autoturismelor.

Parcările se vor dimensiona și marca corespunzător prin indicatoare și marcaje sau 
materiale dis�ncte. Se recomandă amplasarea de spații verzi și arbori în imediata 
vecinătate a acestora pentru umbră și îmbunătățirea microclimatului.

Se vor amenaja locuri de parcare dedicate persoanelor cu dizabilități, cu o suprafață 
mai mare, spațiu de siguranță care permite accesul fără dificultăți. Se poate opta și 
pentru ridicarea cotei acestor parcări pentru acces mai facil.
În plus, se recomandă amenajarea de spații de parcare și pentru motociclete /  scutere 
ș.a.

Circulații carosabile

h�ps://www.skyscrapercity.com/threads/30-20-speed-limit-zone-streets-in-your-city-show-us.1635035/
h�ps://www.barcelona.cat/mobilitat/en/means-of-transport/motorcycle
h�ps://safety.�wa.dot.gov/ped_bike/tools_solve/medians_brochure/
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fig. 33.4 - Principii și priorități de intervenție

Asigurarea unei rețele velo conectate la nivelul întregului oraș, având trasee 
coerente, dimensionate corespunzător și sigure. Împreună cu rețeaua velo se vor 
asigura și toate dotările necesare (ex. rasteluri, spații pentru întreținere și reparații 
biciclete, etc.). Unde este posibil e recomandată realizarea de piste pentru biciclete 
clar delimitate, dar în zonele pietonale se poate opta și pentru benzi, cât �mp nu e 
pusă în pericol siguranța pietonului.

Crearea unor zone pietonale atrac�ve, având o dimensiune generoasă, în funcție de 
des�nația spațiului.

Crearea unor piețe cu rol de atracție / întâlnire și cadru al unor ac�vități culturale 
importante la nivelul orașului (concerte, târguri sezoniere,etc), cât și cu rol 
compozițional (punerea în evidență a unui element construit).

Fronturi ac�ve și zone de alimentație publică. Se recomandă zone de fronturi ac�ve 
(ex. cafenele, cofetării, restaurante, etc.) ce fac legătura între spațiul public și spațiul 
privat și contribuie la vitalitatea economică a zonei. Cu toate acestea, ar trebui să existe 
reguli stricte cu privire la aspectul acestora, pentru o imagine urbană uniformă.

Trotuarele necesită o dimensionare corectă. Se recomandă o lățime de minim 1,50 m 
pentru o circulație co�diană. Dacă sunt permise și ex�nderi ale unor terase aferente 
alimentației publice se va avea în vedere și lățirea zonei pietonale. Zona teraselor și 
circulația propriu - zisă nu trebuie să se incomodeze reciproc.

Circulații pietonale și velo

h�ps://www.reliance-foundry.com/blog/bikeways-bike-infrastructure
h�ps://clujtravel.com/en/union-square-cluj-napoca/
h�ps://hercanberra.com.au/city/planning-our-way-to-paris/
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fig. 33.5 - Principii și priorități de intervenție

Elementele de mobilier trebuie adaptate la spațiul în care acestea se vor amplasa și 
să nu cons�tuie un obstacol în circulație. Mobilierul stradal trebuie să fie suficient de 
rezistent la vandalism și ușor de întreținut.

Este necesară o atenție sporită a gardurilor amplasate spre /  în spațiul public. Se 
recomandă împrejmuirea în jurul locuințelor colec�ve sau a ins�tuțiilor publice cu 
garduri vii de înălțime mică (aprox. 30 - 40 cm) care să nu blocheze imaginea 
grădinilor interioare.

 Elementele componente ar trebui proiectate în așa fel încât să fie simple și eficiente 
și, din acest mo�v, nu ar trebui să conțină detalii complicate. Se poate opta pentru 
elemente de mobilier urban sustenabile, dotate cu stații de încărcare a 
echipamentelor electrice.

Când se proiectează un nou loc de joacă, ar trebui luate în calcul criterii cum ar fi 
costurile mici de mentenanță, durabilitate, rezistența la vandalism, siguranța 
u�lizatorilor și protecția față de trafic. Se recomandă ca locurile de joacă să nu fie 
împrejmuite sau să se opteze pentru o împrejmuire cu gard viu. Se vor alege 
echipamente care sporesc imaginația u�lizatorilor și se vor proiecta în funcție de 
vârstă.

Echipamentele de joacă vor avea o zonă de siguranță tratată cu material cauciucat 
(tartan) pentru ameliorarea căderii în caz de accidente.

Mobilier

h�ps://www.houzz.com/magazine/make-your-garden-fences-disappear-with-this-surprising-color-stse�vw-vs~79462335
h�ps://therecursive.com/made-in-serbia-how-solar-powered-urban-furniture-is-making-ci�es-more-sustainable/
h�ps://www.pinterest.com/pin/680465824930447182/
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fig. 33.6 - Principii și priorități de intervenție

Reabilitarea termică a blocurilor. Obiec�vele principale ale reabilitării sunt 
îmbunătățirea confortului termic, reducerea pierderilor de căldură și consumului 
energe�c, reducerea costurilor pentru încălzire și apă caldă, precum și creșterea 
calității arhitecturale a mediului urban, incluzând integrarea croma�că. 

Materialele u�lizate ar trebui să ilustreze specificul zonei, să fie de calitate și 
rezistente. Materialele și suprafețele spațiilor publice ar trebui să reflecte istoricul și 
caracterul locului. Materialele și suprafețele de joacă, au un rol important în 
experiența senzorială a u�lizatorilor, în special la nivelul percepției lor vizuale, 
tac�le, precum și la nivelul percepției mișcării.

Materialele alunecoase trebuie evitate în zonele pietonale, mai ales în zone unde se 
formează des polei. De asemenea, materialele care reflectă lumina trebuie alese cu 
grijă. E necesară o atenție sporită și la alegerea unor materiale pentru circulația 
pietonală permeabile, ce pot drena apa.

Pentru uniformitate, se poate opta pentru eliminarea diferenței dintre trotuar și 
carosabil și tratarea cu același material, atâta �mp cât acestea vor fi rezistente la trafic 
și greutate. Se poate opta pentru asemenea intervenții în zonele �p shared space, în 
spatele blocurilor, etc.

Pentru zonele de parcare se poate opta pentru dale înierbate care ajută și la imaginea 
generală a zonei și la scurgerea apei pluviale.

Materiale

h�ps://blog.bimsmith.com/11-Exterior-Wall-Cladding-Designs
h�ps://www.andreaslindinger.at/2015/01/20/viennas-mariahilferstrase-combines-pedestrian-zone-and-shared-space/
h�ps://depositphotos.com/40696581/stock-photo-green-parking-lot.html



65    |     Studiu peisagis�c și rețeaua de spații verzi

ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPINA, JUDEȚ PRAHOVA - Cap. V. Priorități de intervenție, prognoze, principii și concept 

fig. 33.7 - Principii și priorități de intervenție

Funcția principală a iluminatului stradal este asigurarea siguranței u�lizatorilor și 
siguranța proprietății. În plus, se poate opta și pentru iluminat la nivelul 
pavimentului, încastrat în mobilierul urban, amplasat la baza arborilor / arbuș�lor 
ș.a.

Iluminatul are un rol important privind aspectul și atmosfera locului. Iluminatul 
stradal trebuie gândit as�el încât să nu perturbe mediul înconjurător și locuitorii. 

Trebuie ținut cont de faptul că iluminatul stradal trebuie să ofere un aspect plăcut 
spațiului public inclusiv pe �mpul zilei, nu doar pe �mpul nopții. Dacă noaptea 
iluminatul creează atmosfera locului, pe �mpul zilei, oamenii observă direct aspectul 
fizic al surselor de lumină. 

Corpurile de iluminat vor respecta caracterul zonei și vor funcționa este�c împreună cu 
elementele de mobilier urban. Materialele acestora vor fi rezistente. Se recomandă 
u�lizarea unor corpuri de iluminat sustenabile, ce pot capta razele solare.

Se poate opta pentru instalații speciale când sunt evenimente în spațiul public (târguri, 
zielele orașului, etc.) pentru crearea unei atmosfere plăcute.

Iluminat

h�ps://www.archdaily.com/887505/office-building-in-za-bramka-street-ultra-architects/
h�ps://www.pinterest.com/pin/414401603188687672/
h�ps://www.pinterest.com/pin/671951206879981889/?d=t&mt=login
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fig. 33.8 - Principii și priorități de intervenție

Se recomandă tratarea calcanelor construcțiilor /  construcțiilor pentru rețele 
edilitare prin artă urbană. Această artă urbană trebuie să se integreze în specificul 
locului și să fie u�lizate nuanțe pastelate de culori pentru a nu distrage atenția de la 
alte elemente de peisaj importante.

Publicitatea stradală trebuie să aibă niște reguli bine definite, pentru a se integra în 
imaginea urbană. O atenție sporită trebuie acordatăpublicității de bună calitate și 
impunerea unor măsuri mai dras�ce cu privire la poziționarea, este�ca, calitatea și 
mărimea reclamelor. 

Posibilitatea amplasării unor elemente de artă în spațiile publice care să corespundă 
cu specificul și cultura locului.

Numerele poștale și elementele informa�ve unitare. Se pot amplasa în spațiul public 
elemente de informare / panouri ce conțin informații despre promovarea orașului sau 
orientare. Acestea pot fi foarte u�le pentru turiș�.

Chioșcuri, elemente de vânzare mobile, cabine de pază și toalete publice. 
Administrația locală poate stabili reguli clare privind aceste elemente din spațiul public 
prin colaborare cu specialiș� în design /  arh�ectură. Acestea pot fi amplasate în locuri 
gândite în relație cu spațiul, pentru a nu deprecia imaginea. 

Publicitate stradală și artă urbană

h�ps://mooool.com/en/quzhou-park-258-metrostudio.html
h�p://hayo.co/10-of-the-most-amazing-european-street-ar�sts-to-discover-and-follow/
h�p://www.francescagaragnani.it/index.php?proj=42#proge�
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fig. 34 - Concept /  suges�i de dezvoltare, reabilitare, modernizare

Caracterul zonei

ConcluziiSuges�i de dezvoltare

Reabilitarea locurilor de joacă sau crearea de noi locuri de 
joacă interac�ve, specializate.
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Trezoreria

Info

Info
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Info

Fosta poștă

Hotel 

Muntenia

Colegiul Tehnic 

Forestier

Casa Tineretului

Circulații

Spații verzi și vegetație

Direcții și perspec�ve - Axe de vizibilitate

Zonă caracter mixt - având atât ins�tuții publice și funcțiuni 
de servicii , cât și zone de locuințe - Se recomandă o soluție 
de îmbinarea și echilibrarea a acestor funcțiuni.

Secvențe majore ale spațiilor iden�ficate de-a lungul axului 
central

Fronturi ac�ve - ac�vități de servicii / alimentație publică la 
parterul construcțiilor

Direcții majore de amplasare a pistelor pentru biciclete - 
Recomandare de creare a unei rețele în zona centrală și în 
jurul acesteia. Crearea unor legături și la nivel de oraș ce 
leagă puncte importante și sistemul de spații verzi.

Amplasarea unor zone de parcare de vor suplini locurile 
eliberate din zona centrală.

Zone intrare / ieșire pasaj ru�er subteran - marcate 
orienta�v

Protejarea și menținerea arborilor valoroși

Valorificarea perspec�velor favorabile din zona centrală  
sau a unor elemente de importante de patrimoniu.

Păstrarea axei principale de circulație existentă

Crearea unor legături vizuale și pietonale către zona verde 
din Vestul zonei centrale

Puncte de informare și orientare

Zonă caracter predominant rezidențial, cu inserții 
punctuale de ins�tuții, se menține parterul comercial al 
construcțiilor la bulevard - Se recomandă o soluție 
orientată către necesitățile locuitorilor, dar care să 
respecte principiul amenajării din centru.

Zonă caracter central - dominând ins�tuțiile publice și 
funcțiunile de servicii , se remarcă în zonele de locuințe 
parterul comercial al clădirilor (fronturi ac�ve) - Se 
recomandă o soluție de adaptare a spațiului public la 
standarde europene caracteris�ce unei zone centrale, 
eliminarea circulației carosabile la nivel pentru crearea 
unor spații generoase pietonale

Menținerea, toaletarea și completarea vegetației de 
aliniament. Suplimentare, mai ales în incintele din spatele 
locuințelor colec�ve spațiilor verzi și a vegetației.

Info

Piața cu ceas

Din punct de vedere peisagis�c zona centrală a Municipiului 
Câmpina este într-o stare bună. Având în vedere tendințele 
europene și evoluția urbană spre “orașe orientate către pietoni” 
(walkable ci�es) Mun. Câmpina se poate alinia la aceste tendințe 
printr-o intervenție majoră de restructurare urbană a spațiilor 
publice. 

Prin urmare, dezvoltarea unui pasaj subteran ce “ascunde” traficul 
ru�er, elimină / restructurează zonele de parcare și generează 
zone generoase pietonale deasupra este o soluție fiabilă și 
oportună. O dată cu această intervenție majoră, pentru crearea 
unei imagini urbane unitare și sporirea calității vieții locuitorilor 
sunt necesare și intervenții minore ce țin de fondul construit, 
materialul vegetal, rețea de piste pentru biciclete, materialele și 
mobilierul din spațiul public și conexiunile din zona ex�nsă 
centrului. 

Prezentul studiu a urmărit propunerea acestor elemente necesare 
creșterii valorii și importanței spațiului urban. În concluzie, 
reglementarea unui areal important al orașului, de dimensiuni 
mari, printr-o documentație de urbanism și studierea amănunțită 
a tuturor elementelor de peisaj ce se concluzionează cu 
recomandări și propuneri, poate aduce un aport semnifica�v 
economic și social Municipiului și psihologic locuitorilor acestuia.
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