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Cuvânt înainte 
adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare în România 

 

Agenda Locală 21 (AL21) a fost elaborată şi 
adoptată la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în 
1992, ca instrument de promovare a conceptului 
dezvoltării durabile. După zece ani, la Johannesburg 
în 2002, al II lea Summit promovează AL21 ca 
principalul instrument în realizarea bunăstării 
populaţiei lumii. Dedicată administraţiei locale, AL21 
stabileşte prin participare publică un echilibru între 
dezvoltarea economică, echitatea socială şi protecţia 
mediului. 

 

Conceptul dezvoltării durabile determină o reevaluare 
permanentă a legăturilor dintre om şi natură şi 
pledează pentru solidaritatea între generaţii ca singura 
opţiune viabilă pentru dezvoltarea pe termen lung. 

 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din 
România sprijină activ dezvoltarea durabilă prin 
asistenţa acordată în cadrul proiectului său de 
“Construire a capacităţilor locale de implementare a 
Agendei Locale 21 în România”. Proiectul a fost 
implementat în 9 oraşe-pilot, în perioada 2000-2002, 
iar ulterior intre 2003-2004, finalizându-se încă 13 
oraşe. Proiectul acoperă în fiecare an un set de oraşe 
şi se află sub coordonarea Centrului Naţional pentru 
Dezvoltare Durabilă, agenţia de implementare a 
PNUD pentru AL21. 

 

 

 

Procesul participativ de elaborare a fost unic, 
stimulând energia cetăţenilor, a sectorului privat, a 
mediului academic, a ONG-urilor şi a autorităţilor 
locale. Toţi aceştia s-au ridicat la înălţimea 
aşteptărilor, iar eforturile lor colective au dat naştere 
prezentului document. Acest raport îşi are rădăcinile în 
necesităţile şi ideile locale, devenind o mărturie a 
eforturilor, energiei şi entuziasmului lor. Fie prin 
furnizarea de informaţii, fie prin acordarea de asistenţă 
tehnică, fie prin participarea directă, întreaga 
comunitate a avut o contribuţie enormă la succesul 
acestuia. 

 

Rezultatul este o strategie coerentă, cu un plan 
concret de acţiune şi de implementare. Ambele oferă 
o garanţie practică a faptului că proiectul poate 
răspunde necesităţilor comunităţii şi că reprezintă o 
contribuţie importantă la dezvoltarea durabilă în 
România. Felicit şi mulţumesc tuturor celor care au 
contribuit la succesul său. 

 
Soknan Han Jung 

Reprezentant Rezident PNUD 
Coordonator Rezident ONU 
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Cuvânt înainte 
adresat de Primarul Municipiului Câmpina 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă este fundamentat 
pe ideea asigurării unei calităţi mai bune a vieţii pentru 
fiecare, atât la momentul prezent cât şi pentru 
generaţiile ce vor urma. Deşi ideea este simplă, 
punerea ei în aplicare necesită un efort complex, pe 
care sunt convins că toţi locuitorii Câmpinei sunt 
capabili să îl facă, pentru a îndeplini concomitent patru 
obiective principale: 

• Dezvoltarea socială care constituie o 
recunoaştere a nevoilor fiecăruia; 

• Protecţia eficientă a mediului înconjurător; 
• Utilizarea chibzuită a resurselor naturale, şi 
• Menţinerea unui nivel înalt şi stabil de 

dezvoltare economică 
 

De ce este nevoie de o dezvoltare durabilă? Pentru că 
nevoia de dezvoltare este resimţită mai acut ca 
oricând, iar făurirea viitorului nu poate urma doar 
modelele trecutului. Provocarea dezvoltării durabile 
constă tocmai în a găsi noi căi de a îmbunătăţi 
calitatea vieţii noastre fără a compromite capacitatea 
generaţiilor ce vor urma de a-şi satisface propriile lor 
nevoi. 

 

Câmpina trebuie să îşi utilizeze resursele sale eficient. 
Avem nevoie de un oraş prosper, înfloritor, bazat pe o 
economie solidă, cu acces la servicii de calitate într-un 
mediu curat şi sănătos. Comunitatea noastră doreşte 
să soluţioneze problemele de mediu pentru oferi cele 
mai bune condiţii dezvoltării urbane, în drumul său 
către o comunitate globală. 

 

„Agenda Locală 21” este coordonată, în cadrul 
Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, de 
Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă de la 

Bucureşti, care răspunde la nivel naţional de 
organizarea, monitorizarea şi activitatea de 
consultanţă pentru acest proiect. 

 

„Agenda Locală 21”, respectiv Planul de Dezvoltare 
Durabilă a Municipiului Câmpina cuprinde trei 
documente: Strategia locală de dezvoltare durabilă, 
Planul local de acţiune şi Proiectele prioritare. În 
scopul realizării „Agendei Locale 21” Primăria 
Municipiului Câmpina a constituit un Comitet Local de 
Coordonare, format din reprezentanţii societăţii civile, 
ai unor instituţii şi societăţi importante din Câmpina. 

 

Dezvoltarea durabilă reprezintă pentru autorităţile 
locale o prioritate, un proces dinamic care permite 
tuturor locuitorilor municipiului să îşi pună în valoare 
potenţialul şi să îşi îmbunătăţească viaţa, protejând în 
acelaşi timp oraşul. 

 

Doresc să adresez mulţumiri tuturor locuitorilor 
municipiului care au contribuit într-un fel sau altul la 
elaborarea acestui document şi care au înţeles că 
doar printr-o dezvoltare durabilă, printr-o dimensionare 
a dezvoltării pe termen mediu şi lung a municipiului 
nostru vom avea o comunitate durabilă. 

 
Primarul Municipiului Câmpina 

Ing. Gheorghe Tudor 
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I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILÃ 

EVALUAREA SISTEMULUI 
SOCIO - ECONOMIC 

I.1. PREZENTARE 

I.1.1. Repere istorice 

Localitatea a fost menţionată documentar în anul 
1503, iar în 1593 apare consemnată ca punct de 
vamă pe drumul spre Transilvania. În 1663 devine 
târg, iar în 1864 este ridicată la rangul de oraş. În 
1890, la Câmpina se ridică prima schelă petrolieră din 
ţară, iar în 1895 se construieşte rafinăria „Fabrica 
Nouă”, pe atunci cea mai mare din Europa. În 1994 
oraşul Câmpina a fost declarat municipiu. 

Localitatea, cu statut de târg în 1663, se dezvoltă 
treptat, beneficiind în 1791 de prima amenajare a 
drumului pe Valea Prahovei, datorită trupelor 
austriece. 

Începând cu 1836, când poetul Cezar Bolliac, găzduit 
de boierul progresist I. Câmpineanu, descrie 
frumuseţile locurilor acestea, prin Câmpina îşi vor 
perinda paşii nenumărate personalităţi culturale: 
Dimitrie Bolintineanu, I. Heliade Rădulescu, B. 
Petriceicu – Haşdeu, G. Coşbuc, N.Grigorescu, C-tin 
Istrati, Eugen Jebeleanu, Geo Bogza etc., scriitori care 
şi-au legat viaţa şi opera de aceste meleaguri. 

Oraşul are şi astăzi o viaţă culturală intensă şi un nivel 
intelectual ridicat al locuitorilor săi. 

Date istorice importante 

1864 Domnitorul Alexandru Ioan Cuza decretează 
statutul de oraş pentru Câmpina 

1871 Prinţul Ştirbei devine unic proprietar al moşiei 
Câmpina 

1879 Se inaugurează calea ferată Ploieşti - Predeal 

1881 Amenajarea primului stabiliment de băi saline 
şi sulfuroase, pe platoul Gafiţa 

1895 Începe exploatarea modernă a ţiţeiului, a 
cărui primă atestare scrisă datează din 1697 

1904 Este fondată prima şcoală de maiştri sondori 
din lume, în „Casa cu grifoni” 

1913 
La Băneşti, Aurel Vlaicu se prăbuşeşte cu 

avionul său, încercând pentru a doua oară să 
treacă Carpaţii 

1919 şi 
1923 

Înfiinţarea celor două licee, de fete, respectiv 
de băieţi 

1970 Înfiinţarea Institutului de Cercetări pentru 
Petrol şi Gaze 

 

La trecerea în mileniul III, când aniversează 500 de 
ani de la atestarea documentară, Câmpina se prezintă 
ca un oraş civilizat, modern, bine îngrijit, meritându-şi 
numele pe care-l primise la începutul secolului al XX-
lea: „Oraşul florilor”. 

I.1.2. Aºezare 

Municipiul Câmpina este situat în judeţul Prahova, al 
3-lea judeţ ca mărime al ţării. Amplasată într-un 
adevărat amfiteatru natural, Câmpina se afla pe două 
coordonate esenţiale ale continentului: paralela de 45 
de grade Nord (la fel cu New York-ul) şi meridianul 26. 
Natura a distribuit în cote aproape egale toate formele 
de relief, dând un farmec aparte acestor meleaguri. 
Lanţurile muntoase cu vârfuri de până la 2.507 m, 
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prezintă tablouri peisagistice de excepţie, de la 
crestele înzăpezite tot anul din împrejurimile vârfului 
Omul, întinse păşuni alpine şi până la nesfârşitele 
păduri seculare, toate înnobilate de o bogată şi variată 
floră şi de un neasemuit fond cinegetic, patronat de 
capra neagră şi ursul carpatin. 

Câmpina se află pe Valea Prahovei, la 30 km 
depărtare faţă de Ploieşti (reşedinţa judeţului Prahova) 
şi la 90 km de Braşov. Aşezat la o altitudine medie de 
450 m, oraşul se înscrie în zona subcarpatică. Este 
mărginit la nord de râul Câmpiniţa, la est de râul 
Doftana, iar la vest de râul Prahova. Cele trei râuri au 
reuşit să modeleze terasa Câmpinei, transformând-o 
într-o platformă triunghiulară, cu pante mai line ori mai 
abrupte, care se întinde pe o suprafaţă de 2.423 
hectare, având o uşoară înclinare pe direcţia nord-
sud. 

Căi de acces: 

• Cu autoturismul pe DN1 (E15): 
- Bucureşti-Câmpina 92 km 
- Braşov-Câmpina 90 km 

• Cu trenul pe magistrala feroviară Bucureşti-
Braşov, la staţia Câmpina. 

În apropiere de oraş se află comuna Băneşti, după 
care şoseaua coboară în lunca largă a Doftanei iar de 
pe pod, în stânga, se zăreşte confluenţa cu râul 
Prahova. 

Coordonate: 

• 45o10’ latitudine nordică 
• 25o42’ longitudine estică. 

Localităţi vecine: Băneşti (E6 – 4 km); Brebu (DJ 102I 
–12 km); Cornu (E60 – 4 km). Câmpina - un oraş cu 
38.758 de locuitori, cu o industrie complexă (rafinarea 
petrolului, reparaţii utilaje petroliere, industria lemnului 
etc.). 

I.1.3. Relief 

Municipiul Câmpina este situat în zona colinară, ca 
un avanpost al subcarpaţilor înaintea câmpiei, la cca. 
1 km de confluenţa râului Prahova cu Doftana, pe 
malul stâng al Prahovei. 

Terasa Câmpinei, care domină cu 40-45 m văile celor 
trei râuri care o delimitează, este modelată de o serie 
de dealuri, care au transformat-o într-o depresiune 
ferită de vânturile puternice ce bat în câmpie. Dealurile 
care înconjoară oraşul au înălţimi medii de 600 m şi 
un aspect ce alternează între colinar şi fragmentat. 

De-a lungul Văii Doftanei se află dealul Ciobul (618 
m); la vest, paralel cu râul Prahova se observă un lanţ 
de dealuri dintre care se evidenţiază Piţigaia (634 m), 
iar spre nord se află vârful Poienii (672 m). Dincolo de 
râul Câmpiniţa spre nord şi nord-est se reliefează 
dealul Cornului, dintre care vârful Voila (675 m) deţine 
supremaţia. 

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 de 
culmi deluroase, cu dimensiuni şi orientări variate, a 
căror înălţime creşte dinspre câmpie spre zona 
muntoasă. Cea mai mare parte a culmilor sunt 
înguste, multe având înfăţişarea unor creste. 

I.1.4. Clima 

Topoclimatul acestui sector în care se află Câmpina 
are un caracter de adăpost, atât faţă de circulaţia 
vestică, cât şi faţă de pătrunderea crivăţului din nord-
est. Bat vânturi cu caracter de foehn. Izotermele lunii 
ianuarie în municipiul Câmpina, medii multianuale: (-
60oC) ÷ (-30oC). 

Temperatura medie multianuală este + 9,5oC. Maxima 
pozitivă a verii a fost de + 37,1oC înregistrată în luna 
iulie a anului 2000, iar valoarea minima de – 21oC, în 
luna ianuarie a anului 2002. 

Amplitudini termice extreme absolute în oraş: 64,4 oC. 
Regimul precipitaţiilor este de 500 – 700 mm/an. 

Numărul anual de zile senine: 160 – 180; viteza medie 
a vântului: 1,5 m/s; valoarea coeficientului solar, Ks = 
0,32; intensitatea izoseismică: 7. 

Toate statisticile recomandă Câmpina ca fiind 
localitatea din România cu cele mai multe zile însorite 
pe an şi cu un aer având efecte curative. 
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I.2. CAPITALUL NATURAL 

I.2.1. Calitatea factorilor de mediu 

 

AER 
În prezent, reţeaua de monitorizare a aerului, 
aparţinând S.C. Compania Publică de Gospodărie 
Comunală S.A. Câmpina, are prevăzute 11 puncte de 
prelevare a probelor, distribuite relativ uniform. 
Principalii indicatori analizaţi sunt: NH3, NO2, H2S, 
SO2, sulfaţi în suspensie, inclusiv aerosoli de H2SO4, 
pulberi sedimentabile. 

Monitorizarea calităţii aerului a evidenţiat faptul că 
S.C. Compania Publică de Gospodărie Comunală S.A. 
Câmpina, prin cele 11 centrale termice, nu aduce 
prejudicii calităţii aerului din oraşul Câmpina. 

Din punct de vedere al poluării: monoxidul de carbon 
(CO) are valori mult sub CMA (Concentraţia Maximă 
Admisă) şi anume: 0,1–0,4 mg/m3 faţă de 6 mg/m3 cât 
este CMA; oxizii de azot (NOx), în special NO2 
reprezintă 0,0001-0,007mg/m3 faţă de 0,3mg/m3 cât 
prevede CMA; SO2 înregistrează valori de cca. 0,02-
0,03 mg/m3 faţă de 0,75 mg/m3 CMA. 
Hidrocarburile din aer, VOC au de asemenea valori 
sub limita admisă. 

 

APĂ 
Alimentarea cu apă a municipiului se realizează dintr-
o singură sursă de suprafaţă, reprezentată de râul 
Doftana, care asigură alimentarea cu apă în proporţie 
de 100% din consum, cu un debit de 450 l/s. Calitatea 
apei potabile este asigurată atât de Compania 
Naţională Apele Române – S.G.A. Prahova, cât şi de 
Compania Publică de Gospodărie Comunală 
Câmpina, aceasta din urmă prin staţia de captare, 
tratare, pompare Voila şi bazinele de apă Muscel. 

Lungimea reţelelor de distribuţie a apei potabile este 
de 138 km, asigurând distribuţia apei în întreg oraşul. 

Surse de apă de suprafaţă 

Debitul mediu multianual al celui mai important râu ce 
traversează zona, Prahova, este de 7,41 m3/s. Râul 
Doftana, ce izvorăşte de sub pasul Predeluş, are o 
lungime de 50 km, un bazin de 418 km2, iar debitul de 
5 m3/s. 

Din punct de vedere al calităţii râurile Prahova şi 
Doftana sunt, în zona Câmpina, de Categoria I, 
amonte (grupează apele care pot fi potabilizate pentru 
alimentarea cu apă a centrelor populate sau care pot fi 
utilizate la alimentarea fermelor zootehnice şi la 
păstrăvării) şi Categoria D, aval (categoria de ape 
degradate, în care fauna piscicolă nu se mai poate 
dezvolta). 

Paltinul, lac de acumulare pe Doftana cu principala 
utilizare - alimentarea cu apă, are un volum de 62,3 
mil. m3 iar calitatea apei: din punct de vedere chimic, 
Categoria I, din punct de vedere biologic, oligotrof. 

Staţia de apă Câmpina are o capacitate de 1.080 mii 
m3/an. 

Surse de apă subterană 

Zona depozitelor de sare este marcată de prezenţa 
dolinelor, în care s-au format următoarele lacuri: 
Peştelui, Bisericii şi Curiacului, precum şi de existenţa 
unor izvoare de apă sărată pe flancurile de est şi vest 
ale terasei. Poluarea cu substanţe impurificatoare 
alterează calităţile fizice, chimice şi biologice ale 
apelor subterane. Astfel, majoritatea hidrostructurilor 
au suferit în timp procesul de contaminare a apei cu 
azotaţi (NO3

–). 

Poluarea se resimte diferenţiat, existând zone în 
care acviferul este intens poluat cu concentraţii ce 
se situează peste limita din STAS 1342/91 pentru 
acest indicator. 

Evacuarea apelor menajere, industriale şi 
meteorice 

Municipiul Câmpina este canalizat în sistem divizor. 
Reţelele de canalizare menajeră şi pluvială acoperă 
circa două treimi din suprafaţa oraşului. 

Lungimea reţelelor de canalizare menajeră este de 45 
km, iar a reţelelor de apă meteorică de 25 km. 
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Disfuncţionalităţi: 

• Staţia de epurare municipală este depăşită, chiar 
dacă dispune atât de treapta de epurare 
mecanică, cât şi de cea biologică. Procesul de 
epurare se desfăşoară cu viteză sporită faţă de 
normal, datorită faptului că debitul de ape uzate 
este mai mare decât cel pentru care a fost 
proiectată staţia; 

• Staţiile de preepurare ale unităţilor industriale din 
municipiul Câmpina funcţionează satisfăcător, 
dar se impune controlul permanent al calităţii 
apelor uzate deversate de agenţii economici în 
reţelele de canalizare orăşeneşti. Acest control 
permanent este realizat de Compania Publică de 
Gospodărie Comunală Câmpina. 

• Inexistenţa canalizării menajere şi pluviale în 
unele cartiere. 

 

SOL 
Predomină cambisolurile, la care se adaugă 
argiluvisoluri şi local molisoluri. 

 

SUBSOL 
În ceea ce priveşte alcătuirea geologică a terasei, 
peste 70% din suprafaţa construibilă prezintă în 
subsol depozite sedimentare ce aparţin miocenului, 
alcătuite din marne şi argile cu intercalaţii de nisip şi 
gresii, dar şi depozite de sare şi gipsuri. 

 
VEGETAŢIA FORESTIERĂ 
Condiţiile naturale din vecinătăţile oraşului sunt 
favorabile dezvoltării pădurilor de foioase, de gorun şi 
fag care acoperă 2/3 din suprafaţa dealurilor 
înconjurătoare. Pădurea de fag ocupă partea de nord 
a Depresiunii Câmpina. Pe povârnişurile dealurilor cu 
soluri umede sunt păduri de plopi şi salcâm; pe 
versanţii afectaţi de coroziune se dezvoltă plante 
agăţătoare şi arbuşti; pe dealurile care înconjoară 
oraşul există numeroase plantaţii pomicole. 

 

SPAŢII VERZI 
Pentru Municipiul Câmpina, suprafaţa de spaţiu verde 
public pe locuitor este de 98 m2, faţă de standardul de 

16 m2, fiind inclus şi Dealul Muscel ca zonă 
amenajată. 

Disfuncţionalităţi: 

• Dotarea spaţiilor verzi este sub necesar, iar 
mobilierul urban insuficient. 

 

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 
Până la sfârşitul anului 2001, deşeurile menajere 
produse în Câmpina erau depozitate pe rampa 
existentă în sud-estul municipiului, pe malul râului 
Doftana, amplasament lipsit de dotare tehnică sau 
edilitară. Din aceste motive, autorităţile locale 
prahovene, pe baza unui parteneriat, au construit 
rampa ecologică de deşeuri menajere şi deşeuri 
asimilate acestora, amplasată în zona comunei 
Băneşti, pe malul râului Prahova, vechea rampă 
rămânând închisă. Rampa ecologică deserveşte, pe 
lângă locuitorii municipiului Câmpina şi pe cei din 
comunele Cornu, Băneşti, Poiana Câmpina, Telega. 

Rampa îndeplineşte criteriile de ecologizare: montarea 
de membrane geosintetice şi realizarea lucrărilor de 
drenare şi colectare a exfiltraţiilor. 

Capacitatea totală de depozitare a rampei este de 
137.500 m3, suprafaţa depozitului fiind de 15.000 m2. 
Durata de funcţionare a depozitului este de 10 ani, 
urmând ca la închiderea sa, terenul respectiv să fie 
redat circuitului natural. 

Începând cu 01.01.2003 Primăria Municipiului 
Câmpina a implementat sistemul de colectare 
selectivă a deşeurilor în containere speciale. Pentru 
optimizarea acestei colectări selective, Primăria a 
concesionat teren în vederea construirii rampei de 
transfer a deşeurilor de către operatorul de salubritate. 

Disfuncţionalităţi: 

• Unele deşeuri provenite din industrie (solide şi 
lichide) sunt depozitate ilegal în sud-estul 
municipiului; 

• O parte din deşeuri sunt aruncate sau 
deversate în albia râului Doftana; 

• Deşeurile, în special cele menajere, sunt 
aruncate uneori în locuri neamenajate, 
constituind surse de infecţii. 
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ASPECTE PRIVIND SURSELE DE 
POLUARE 
În anul 1895 a luat fiinţă societatea Steaua Română 
care avea în componenţa sa şi rafinăria din Câmpina, 
profilată pe prelucrarea ţiţeiului parafinos. 

Pentru obţinerea gamei de produse, rafinăria a utilizat 
şi procese de rafinare cu acid sulfuric, generatoare de 
deşeuri. Astfel, gudroane acide (rezultate de la 
rafinarea uleiurilor, dezemulsionantului, parafina 
brută), mâl petrolier (provenit din staţiile de epurare 
ape uzate şi de la curăţatul rezervoarelor) au fost 
depozitate în spaţii amenajate care la construcţie s-au 
impermeabilizat şi compactat. 

Rafinăria Steaua Română are următoarele depozite 
de deşeuri: 

A. BATALURI DE GUDROANE ACIDE 

A.1. Zona Turnătorie 

• poziţie geografică: N-E 
• anul înfiinţării: 1920 
• anul închiderii: 1965 
• suprafaţa: 3,3 ha 
• volum depozitat: cca. 70.000 m3 
• număr: 5 batale 
• adâncime: 2-4 m 
• aspect: solid, polimerizat 
• garda de siguranţă: 50-70 cm 

Zona este monitorizată permanent prin: 

• control zilnic efectuat de personalul de 
specialitate; 

• pază permanentă; 
• 2 piezometre din care se recoltează probe de 

apă din pânza freatică, fiind situate pe laturile 
de N-E şi S-E ale municipiului. 

A.2. Zona Bucea 

• poziţie geografică: S-E 
• anul înfiinţării: 1920 
• anul închiderii: sunt active 
• suprafaţa: 6 ha 
• volum depozitat: cca. 80.000 m3 
• număr: 10 batale 
• adâncime: 1,2-5 m 
• aspect: semisolid 

• garda de siguranţă: 50-80 cm 

Zona este monitorizată prin: 

• controlul pânzei freatice care se realizează prin 
recoltarea probelor de apă din piezometrele 
amplasate pe laturile de N şi S ale municipiului; 

• pază permanentă; 
• controlul zilnic efectuat de personalul de 

specialitate. 

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE 
GUDROANELOR ACIDE: 

• acid sulfuric liber: 0,66-15,2 % 
• conţinut sediment: 7,07-48,19 % 
• rezidiu fix, 105 gr.C: 43 
• conţinut produs petrolier: 21-63 % 
• Putere calorifică inf., Kcal/kg: 6.000-8.000 

B. LACUL PEŞTELUI 

• poziţia geografică: N-E 
• treapta de epurare naturală a apelor uzate 
• anul închiderii: nu este cazul 
• adâncime: 0-15 m 
• lungimea: cca. 1.300 m 
• aspect: colmatat cu impurităţi mecanice şi 

produs petrolier a cărui grosime este variabilă 
• garda de siguranţă: 50-80 cm 

Conform cartării batimetrice efectuată de Institutul de 
Marină, Constanţa, stratificaţia lacului este 
următoarea: 

• produs petrolier provenit din apele reziduale 
• stratul emulsionat 
• masa de apă 
• sedimentul de fund 
• impurităţi mecanice. 

Lacul Peştelui a reprezentat şi reprezintă treapta 
naturală de epurare a apelor uzate. Pe lângă apele 
uzate din rafinărie, lacul preia şi apele pluviale din 
zona de N-V a municipiului. 

Tehnici folosite pentru reducerea poluării: 

• S-a renunţat la tehnologiile poluante, existente 
până în 1990 pe platforma situată în zona de N-
E a municipiului. Instalaţiile de bioxid de sulf, 
hidrosulfit de sodiu, sulfat de crom, etc. care prin 
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tehnologia utilizată poluau aerul, apa şi solul au 
fost demolate, zona aflându-se într-un program 
de amenajare. 

• Producţia de cca. 2.900 tone/lună uleiuri şi 300 
tone/lună dezemulsionant D5, obţinută prin 
rafinare cu acid sulfuric a fost oprită. Cantitatea 
de 1.600 tone/an de gudroane acide care se 
evacua la batale, până în 1989, nu s-a mai 
înregistrat odată cu renunţarea la această 
tehnologie poluantă. 

• S-a perfecţionat tehnologia de rafinare a 
parafinelor, diminuându-se cantitatea de 
gudroane acide evacuate la batalele Bucea, de 
la 500 tone/an la 180 tone/an. 

• Mâlul petrolier rezultat din instalaţiile de epurare 
şi curăţare a rezervoarelor nu s-a mai pompat la 
batalul de mâl începând cu anul 1995, odată cu 
punerea în funcţiune a instalaţiei de deshidratare 
mâl, proiect ICPIAF Cluj care a prelucrat 1.948 
tone mâl. Instalaţia nu a mai funcţionat din anul 
1999, odată cu defectarea decantorului 
centrifugal. A fost încheiat un contract de 
colaborare cu firma americană SOTEM 
Internaţional care a procesat 2.196 tone mâl în 
anul 2002, provenit din instalaţiile de epurare si 
126 tone din batalul de mâl. 

• În punctul Lacul Peştelui este amplasată o 
instalaţie pilot (containerizată) adusă de firma 
ENVIRO CHEMIE GmbH Germania, în scopul 
stabilirii soluţiei optime pentru depoluarea 
acestuia. 

Contacte cu firme renumite pentru depoluarea 
solului: 

• CEVA – SUA 
• ARENS – Germania 
• HAILDERBERG – Germania 
• DELTA TP MEDIU CORPORATION – SUA 

Cea mai interesată de o colaborare este firma 
americană DELTA TP MEDIU CORPORAŢION, firmă 
specializată în depoluarea solurilor infestate cu 
gudroane acide şi mâl. Se doreşte realizarea unei 
societăţi mixte, cu obiect de activitate depoluare sol, 
asigurând ecologizarea zonelor de depozit gudroane 
acide şi a zonelor poluate. 

Probleme de mediu prioritare: 

• Poluarea cu produs petrolier 

• Poluarea solului în cartierele fără branşare la 
canalizarea menajeră 

• Evacuarea apelor uzate industriale şi menajere 
în râul Prahova, cu încărcare, datorită staţiei de 
epurare depăşite 

• Depozitarea deşeurilor industriale 
• Depozitarea de deşeuri menajere solide, care 

produc încărcarea zonelor supuse eroziunii 
(malurile apelor) 

• Poluarea aerului datorită numărului mare de 
autovehicule şi inexistenţa unei şosele de 
centură 

• Poluarea produsă datorită rampei vechi de gunoi 
care, deşi închisă depunerii de gunoi, nu are 
efectuate lucrările de închidere efectivă 

• Calitatea apei potabile 
• Lipsa containerelor specializate pentru 

selectarea deşeurilor 
• Măsurarea şi afişarea calităţii factorilor de mediu 

pentru informarea şi conştientizarea populaţiei 
asupra problemelor mediului înconjurător 

INFLUENŢA NOXELOR ASUPRA STĂRII DE 
SĂNĂTATE A POPULAŢIEI 

Înainte de 1989 Câmpina era un oraş foarte 
industrializat. Zona industrială era un factor deosebit 
de poluant. După 1989, unele intreprinderi şi-au 
restrâns activitatea, iar cele care emană gaze toxice 
au fost modernizate, retehnologizate. 

Datorită traficului intens, mai ales la sfârşit de 
săptămână, creşte concentraţia de monoxid de 
carbon, care influenţează negativ aparatul respirator. 

Apa este foarte dură şi săracă în iod, apărând 
afecţiuni renale: litiază renală, infecţii urinare şi guşă 
endemică. 

I.3. CAPITALUL ANTROPIC 

I.3.1. Situaþia economicã a Municipiului 
Câmpina 

Însăşi apariţia şi dezvoltarea Câmpinei ca sat, târg şi 
mai târziu oraş este legată de aspectele economice. În 
chiar actul primei atestări documentare, de la emiterea 
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căruia s-a împlinit pe 8 ianuarie 2003 o jumătate de 
veac este pomenit un negustor câmpinean care făcea 
comerţ cu ceară. Valea Prahovei a fost unul din 
drumurile comerciale ce legau Ţara Românească de 
Ardeal, în special de Braşov, iar Câmpina a avut în Evul 
Mediu un puternic rol comercial, aici strângându-se 
diferite produse destinate manufacturilor din Braşov: 
ceară, miere, peşte, lână, vite, sare, cereale, vin, 
blănuri, porci, piei de animale etc. O dată cu 
dezvoltarea comerţului, produsele aduse din Ardeal 
(precum arme, şei, postavuri, hamuri, cuţite, unelte 
agricole) au determinat apariţia vămii şi târgului în 
Câmpina, în mai puţin de două secole. Vama de la 
Câmpina, aşezată strategic la întâlnirea drumurilor şi 
potecilor din munţi, va aduce mari venituri visteriei ţării, 
fiind avantajată şi de poziţia ei pe drumul cel mai scurt 
între Capitală şi Braşov. Până în anul 1840, an în care 
vama a fost mutată la Breaza, Câmpina devenise cel 
mai important punct vamal al ţării, din punct de vedere 
al încasărilor. 

După ce secole la rând, economia locală se limitase la 
agricultură, pământul fiind fertil, o dată cu comerţul a 
apărut exploatarea resurselor subsolului. Sarea se 
extrage încă din secolul al XIV-lea în ocnele de la 
Telega, iar de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi păcura, 
o bogăţie care, peste două secole, va face cunoscută 
Câmpina în toată Europa. 

La începutul secolului al XIX-lea existau deja meseriaşi, 
care ulterior au înfiinţat primele manufacturi – baza 
industriei de mai târziu. Cei mai mulţi meseriaşi erau 
băcani, dulgheri, cojocari, croitori, dar economia se 
baza încă pe comerţ şi cărăuşie (sarea era transportată 
de la Telega spre porturile dunărene). După o perioadă 
de dezvoltare mai lentă (1840 – 1880), timp în care 
Câmpina fuseseră declarată totuşi oraş, urmează 
dezvoltarea economică vertiginoasă din anii revoluţiei 
industriale româneşti. 

Construirea căii ferate Ploieşti – Predeal în 1879, 
impulsionează comerţul local. Pentru exploatarea 
resurselor s-a dat în folosinţă în 1883 şi calea ferată 
Poiana – Telega, continuată cu o cale ferată îngustă, 
forestieră, ce servea la transportul lemnului de pe Valea 
Doftanei. Pe această cale ferată se aducea şi sarea din 
ocnele de la Telega. Tot atunci apar primele unităţi 
industriale: fabrica de stofe, atelierele mecanice, două 
turnătorii. 

Adevăratul avânt economic se manifestă însă odată cu 
primele exploatări moderne ale ţiţeiului, realizate după 
1880 de către Dumitru V. Hernia, un întreprinzător 

particular, considerat astăzi „pionierul” petrolului 
câmpinean. 

În partea de sud a oraşului, pe platourile Bucea şi 
Gahiţa vor apărea numeroase puţuri şi sonde de 
exploatare din care, la început se extrăgeau zilnic 7-8 
tone de petrol. Veniturile realizate îi vor aduce lui Hernia 
o fabuloasă avere până în anul 1885, anul morţii sale. 
Un an mai târziu se construia şi prima rafinărie 
câmpineană. Au apărut şi alţi întreprinzători, iar 
capitalul străin nu s-a lăsat mult aşteptat. În 1887 s-a 
început săparea sondelor cu mijloace mecanice. 

Exploatarea şi prelucrarea modernă a petrolului 
câmpinean se datorează în cea mai mare parte 
societăţii cu capital româno-austro-franco-ungar Steaua 
Română, înfiinţată în anul 1895 la Câmpina, care va 
construi în 1897 cea mai mare şi modernă rafinărie din 
Europa la acea dată. În partea sudică a oraşului şi în 
luncile Prahovei şi Doftanei a apărut o adevărată 
„pădure” de sonde, producţia depăşind începând din 
acel an 50.000 tone anual. Bogăţia extraordinară a 
subsolului a atras numeroşi specialişti din aproape 
toate ţările Europei. Datorită petrolului, Câmpina a 
devenit un centru cunoscut în întreaga lume. 

Apogeul exploatării „aurului negru” îl constituie perioada 
marilor erupţii naturale libere, de după 1907 şi până la 
izbucnirea Primului Război Mondial. Erupţiile de petrol 
din sonde, foarte spectaculoase, duceau însă la 
importante pierderi, deoarece producătorii nu erau 
pregătiţi pentru a colecta integral o asemenea cantitate 
de petrol brusc eliberată deseori izbucnind şi incendii 
devastatoare. 

Acesta era peisajul economic al oraşului la începutul 
secolului trecut, când industrializarea îşi lăsase o 
puternică amprentă. Dar exploatarea modernă a 
petrolului a dus şi la dezvoltarea altor ramuri industriale. 
Au apărut astfel: atelierele de reparaţii de la Poiana, 
hidrocentrale, termocentrale (una din ele construită în 
1905, fiind cea mai mare din ţară la acea dată), fabrica 
de acid sulfuric (1907). S-a amenajat gara Câmpiniţa 
pentru încărcarea produselor petroliere, s-au construit 
conducte de petrol spre Giurgiu şi Constanţa. 

O a doua mare societate care a influenţat destinele 
petrolului câmpinean a fost Astra Română (cu capital 
româno-anglo-olandez, filială a concernului Shell) 
întemeiată în 1910, anul celei mai mari producţii de 
petrol a Schelei Câmpina (333.382 tone), aceasta 
schelă fiind una din cele mai cunoscute din Europa. 

Perioada capitalistă interbelică a reprezentat cel mai 
important progres economic al oraşului de până atunci. 
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S-au modernizat unităţi industriale precum Atelierele 
Centrale, care produceau utilaje pentru extracţia 
petrolului, s-a introdus în 1929 gazul de sondă pentru 
uz casnic, iar prelucrarea petrolului a devenit principala 
activitate industrială (în 1936 Rafinăria a prelucrat 
1.360.000 tone). Criza anilor 1929-1933 a afectat şi 
economia câmpineană, iar Cel de-al Doilea Război 
Mondial a pus capăt erei industriale a „aurului negru”, 
rafinăria şi schela fiind bombardate de aliaţi. 

O nouă perioadă de dezvoltare, mult mai complexă, a 
înregistrat economia câmpineană în anii ’50-’70. 
Vechile Ateliere Centrale (A.C.C.-ul) au devenit Uzina 
Mecanică, cunoscută la nivel naţional şi internaţional. 
Atelierele Poiana Câmpina au devenit Întreprinderea de 
Reparaţii Motoare Grele şi Instalaţi Petroliere 
(I.R.M.G.I.P.) solicitată de asemenea în toată ţara. Una 
din vechile turnătorii, modernizată, a devenit Uzina 
„Neptun”. Au apărut noi obiective, precum: I.P.T. 
(Întreprinderea de Piese Turnate, actuala Turnătorie 
Centrală), I.R.U.E.A.R. (Întreprinderea de Reparaţii 
Utilaj Electric Automatizări şi Radio), „Energopetrol”, 
Întreprinderea de Echipament Electric, „Electromontaj”, 
I.R.A. (Întreprinderea de Reparaţii Auto). Pentru 
cercetarea în industria petrolului s-a înfiinţat Laboratorul 
Central de Cercetări Ştiinţifice (ulterior I.C.P.P.G. – 
Institutul de Cercetări şi Proiectări de Petrol şi Gaze, 
actualmente I.C.P.T. - Institutul de Cercetări şi 
Proiectări Tehnologice). Pe lângă aceste mari uzine au 
apărut şi fabrici, cum sunt cele de cherestea şi mobilă, 
de ciorapi (cunoscută azi în toată ţara) precum şi 
numeroase unităţi ale industriei uşoare, astfel încât s-au 
conturat adevărate platforme industriale în estul şi sudul 
oraşului. 

Ultimii 12 ani au însemnat modificări radicale în 
economia câmpineană, trecându-se din nou la 
capitalism. Procesul este însă anevoios. Dintre urmările 
imediate, se observă diversificarea ramurilor 
economice, industria grea pierzând teren în faţa celei 
uşoare, a serviciilor şi a comerţului. 

Dintre marile unităţi ale oraşului au supravieţuit şi sunt 
în continuă transformare Steaua Română, Petroutilaj, 
Uzina Mecanică (actualul „Sterom”), Uzina Neptun, 
I.R.A., Turnătoria Centrală Orion, Fabrica de Ciorapi 
Elca, Arta Lemnului (fabrica de mobilă), dar în peisajul 
economic au apărut şi alte societăţi cu capital mixt sau 
privat: Confind, Fibec, Energopetrol, Micron, Edilconst, 
Electromontaj precum şi bănci şi numeroase firme mici 
şi mijlocii – semn al dezvoltării continue a urbei. 

Industria 

Industria extractivă 

Subsolul câmpinean ascunde diverse bogăţii 
exploatate din cele mai vechi timpuri. În trecut la 
Telega s-a exploatat sarea, dar zăcămintele care trec 
şi prin subsolul actualului oraş, pe direcţiile est-vest 
(între Telega şi Poiana, pe aliniamentul lacurilor) nu 
sunt nici pe departe epuizate. Însă bogăţia cea mai 
mare a acestor locuri este petrolul, care a adus 
reconoaşterea oraşului pe plan mondial. În prezent, 
Compania Naţională Petrom face exploatări de petrol 
şi gaze naturale prin sonde în sistem canadian, 
amplasate în sudul oraşului. La Câmpina există un 
institut de cercetare în domeniu cu o puternică tradiţie 
(I.C.P.T.). Exploatările aparţin schelei Băicoi, cu o 
filială la Câmpina. 

Alte bogaţii: materialul lemnos, exploatat raţional din 
fondul forestier aparţinând Ocolului Silvic Câmpina, cu 
păduri de fag şi stejar la nordul oraşului, precum şi 
balastul exploatat în luncile Prahovei şi Doftanei. 

Industria energetică 

Câmpina a fost printre primele centre energetice ale 
ţării, aici funcţionând o uzină electrică încă de la 
începutul secolului trecut. Astăzi, în peisajul energetic 
câmpinean se remarcă mai mult unităţi auxiliare 
acestei industrii. 

Industria metalurgică 

Ramura construcţiilor de maşini şi a prelucrării 
metalelor este foarte bine reprezentată în economia 
câmpineană. Turnătoria Centrală Câmpina se află 
printre unităţile cu tradiţie. 

Unele dintre cele mai mari firme câmpinene, Confind, 
Petroutilaj, Electroutilaj, Neptun, Sterom etc.) produc o 
gamă variată de utilaje şi agregate tehnologice, fiind 
specializate în utilaj minier, petrolier (apreciat şi la 
export) şi în general utilaj şi echipament industrial 
pentru dotarea altor ramuri (de exemplu cea 
energetică). Se realizează de asemenea numeroase 
tipuri de piese turnate sau de schimb pentru o gamă 
variată de întrebuinţări industriale. 
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Industria chimică 

Această ramură, bazată pe materii prime cum ar fi 
sarea şi petrolul, a avut şi ea tradiţii în oraşul nostru, 
fabrica de acid sulfuric fiind cunoscută pe plan 
naţional. În prezent, industria petrochimică este 
reprezentată prin unele activităţi ale Rafinăriei Steaua 
Română. De asemenea, au apărut întreprinderi mici şi 
mijlocii care produc materiale plastice. 

Industria lemnului 

Materialul lemnos, valorificat primar la fabrica de 
cherestea „21 decembrie”, veche de peste un secol, 
este prelucrat în unităţi industriale de profil. La 
Câmpina se produce mobilă, vechea fabrică (azi 
societatea „Arta Lemnului”) având o tradiţie bogată. 

Printre firmele mai noi care au apărut şi se dezvoltă cu 
succes amintim „Lemet”. 

Industria uşoară 

În industria textilă, oraşul Câmpina este de câteva 
decenii reprezentat la nivel naţional de fabrica de 
ciorapi. 

Industria alimentară deserveşte o arie întinsă, având 
unităţi de toate categoriile: de la abator, moară şi 
brutării, la fabrica de mezeluri şi unităţi de patiserie 
sau cofetărie. 

Transporturi si telecomunicaţii 

Acestea s-au dezvoltat mult în ultimii ani. Cu tradiţie în 
domeniul transporturilor (Câmpina era nod feroviar, 
posedând căi ferate încă din anii 1879-1883, iar mai 
târziu a avut cea mai mare autogară din judeţ) oraşul 
este deservit astăzi de mai multe firme private cu profil 
de transport public şi industrial. 

Importante companii naţionale de telecomunicaţii, 
radio şi televiziune prin cablu sunt bine reprezentate în 
peisajul câmpinean actual. 

Comerţ – Servicii 

În acest domeniu, foarte importante sunt firmele de 
construcţii. De asemenea au apărut tot mai multe 
bănci şi case de schimb valutar. Tot în cadrul 

serviciilor se numără şi tipografiile, agenţiile de 
publicitate sau turism, unităţi de service şi reparaţii, de 
asistenţă economică, socială sau de orice tip, etc. 

Investiţii străine 

În municipiul Câmpina nu a întârziat să-şi facă apariţia 
şi capitalul străin. Cele mai importante investiţii la 
momentul actual sunt realizate în domeniul 
construcţiilor de maşini şi utilaje, dar şi în industria 
chimică sau a materialelor de construcţii. 

GELCELL 

Firma este subsidiar al Technophar Equipment & 
Service Ltd. – Canada, lider mondial în producţia de 
maşini pentru fabricarea capsulelor moi şi tari din 
gelatină. Echipamentele de producţie şi tehnologia de 
fabricaţie sunt asigurate de Technophar. Investiţia 
totală în valoare de 2,65 milioane USD a fost 
asigurată de către Technophar Equipment & Service. 

KUMA 

Firma Kuma Produkter Danemarca a înfiinţat în anul 
1998 o companie în România, care a început efectiv 
activitatea de producţie în august 1999. Compania se 
află în Câmpina şi funcţionează într-o clădire complet 
renovată, ce oferă angajaţilor toate facilităţile. 

Firma Kuma Produkter a dezvoltat un nou concept 
pentru băi şi o nouă tehnologie în turnarea chiuvetelor 
din marmură şi granit compozit. Firma operează după 
standardele moderne de lucru, fiind specializată în 
producerea de: chiuvete de baie, glafuri pentru 
ferestre, blaturi bucătării, mese pentru baruri, 
restaurante. 

MICRON 

Micron este o societate care produce componente de 
mecanisme de mare fineţe, din oţel înalt aliat, 
echipamente şi mecanisme pentru aplicaţii speciale. 

Este o companie privată care aparţine Technophar 
Equipment & Service Ltd. (TES) din Ontario, Canada. 

Societatea îşi desfăşoară activitatea într-o clădire nouă, 
construită după standarde nord-americane, utilizând 
materiale şi tehnologii moderne. Este localizată în 
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comuna Cornu, judeţul Prahova. Zona oferă avantaje, 
atât datorită localizării ei în apropierea drumului 
european DN1 şi liniei de cale ferată Bucureşti-Braşov, 
precum şi a posibilităţii de recrutare de personal înalt 
calificat. Suprafaţa construită este de 1.300 m2. Această 
cifră nu include anexele la clădirea principală, în care 
se realizează finisarea produselor realizate. 

PCC STEROM 

Producător de talie internaţională al echipamentelor 
destinate industriei petroliere, chimice şi petrochimice, 
proceselor industriale, resurselor de apă, energetice, 
construcţiilor comerciale, municipale, celulozei şi 
hârtiei, cimentului, maritime şi miniere. 

Compania combină experienţa managerială, tehnică, 
marketingul şi resursele financiare ale Precision 
Castparts Corporation (PCC) cu tradiţia de peste un 
secol a Sterom în proiectarea şi fabricarea 
echipamentelor pentru foraj şi extracţie în industriile 
de petrol şi gaze. 

QUESTA 

Este una dintre cele mai importante investiţii străine în 
judeţ. Situată în comuna Cornu, într-un cadru 
deosebit, fabrica de tricotaje cu capital britanic a fost 
înfiinţată în primii ani ai deceniului trecut şi de atunci 
şi-a dezvoltat producţia, valorificată exclusiv pe piaţa 
externă. 

I.3.2. Dinamica economiei municipiului Câmpina 

Prezentarea structurii economiei locale pe domenii principale de activitate 

Structura economiei locale 
2000 2001 2002 Domenii de activitate 

Nr. firme  % Nr. firme  % Nr. firme  % 
Neprecizat 55 3,57 55 3,35 56 3,09 
Agricultură 89 5,78 91 5,55 93 5,14 

Comerţ 739 48,01 773 47,16 853 47,18 
Construcţii 69 4,48 82 5,00 96 5,31 
Industrie 361 23,45 379 23,12 402 22,23 

Pescuitul şi piscicultura 2 0,13 2 ,12 3 0,16 
Servicii 143 9,29 166 10,12 205 11,34 

Silvicultură 4 0,26 4 0,24 4 0,22 
Transporturi 36 2,34 44 2,68 49 2,71 

Turism 41 2,66 43 2,62 47 2,60 
TOTAL 1.539 100 % 1.639 100 % 1.808 100 % 

(date furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova) 

Analiza situaţiei economice pe domenii, structură şi forma juridică 

Principalele ramuri economice AF OC1 OCM OCR PF SA SNC SRL Total 
Neprecizat      2 24 29 55 
Agricultură     1 3 3 82 89 

Comerţ 60    66 10 66 537 739 
Construcţii 1    3 7 1 57 69 
Industrie 11 1 1  15 22 30 281 361 
Pescuit       1 1 2 

2000 

Servicii 4   2 14 15 6 102 143 
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Principalele ramuri economice AF OC1 OCM OCR PF SA SNC SRL Total 

Silvicultură      1  3 4 
Transporturi 2    5 3 3 23 36 

Turism 5    1 1 9 25 41 

 

Total Câmpina 83 1 1 2 105 64 143 1.140 1.539 
Neprecizat      2 24 29 55 
Agricultură 1    1 3 3 83 91 

Comerţ 63    72 10 66 562 773 
Construcţii 1    6 7 1 67 82 
Industrie 11 1 1  16 22 30 298 379 
Pescuit       1 1 2 
Servicii 5   3 19 15 6 118 166 

Silvicultură      1  3 4 
Transporturi 2    8 3 3 28 44 

Turism 5    1 2 9 26 43 

2001 

Total Câmpina 88 1 1 3 123 65 143 1.215 1.639 
Neprecizat      2 24 29 55 
Agricultură 1    1 3 3 85 93 

Comerţ 69    94 10 66 615 854 
Construcţii 1    7 7 1 80 96 
Industrie 13 1 1  20 22 30 315 402 
Pescuit      1 1 1 3 
Servicii 5   3 30 17 6 144 205 

Silvicultură      1  3 4 
Transporturi 2    8 3 3 33 49 

Turism 5    1 2 9 30 47 

2002 

Total Câmpina 96 1 1 3 161 68 143 1.335 1.808 
(date furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova) 

Structura ocupaţională pe sectoare economice: nr. angajaţi, procente 

2000 2001 
Principalele ramuri economice Nr. salariaţi % Nr. salariaţi % 

Agricultură 28 0,14 79 0,40 
Industrie 8.732 45,70 8.554 43,81 

Construcţii 1.709 8,94 1.688 8,64 
Comerţ 3.863 20,22 4.318 22,12 

Transport, depozitare, comunicaţii 1.140 5,96 588 3,01 
Activităţi financiare, bancare şi de asigurări 195 1,02 189 0,97 

Administraţie publică, asistenţă socială obligatorie 249 1,30 178 0,91 
Învăţământ 794 4,15 795 4,07 
Sănătate 766 4,01 1 033 5,29 

Alte ramuri 1.630 8,53 2.101 1.076 
TOTAL 19.106 100 % 19.523 100 % 

(date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova) 
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Dinamica situaţiei anuale a înmatriculărilor 

Înmatriculări la ORC 
2000 2001 2002 Forma juridică 

Nr. % Nr. % Nr. % 
P.F. 27 18,88 1 1 38 22,48 
A.F. 15 10,49 5 5 8 4,73 

S.N.C. 2 1,40 1 1 120 71,00 
S.R.L. 90 62,93 75 75   
S.A. 9 6,29 18 18 3 1,77 

TOTAL 143 100 % 100 100 % 169 100 % 
(date furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova) 

Dinamica situaţiei societăţilor comerciale cu capital străin 

Număr societăţi 
2000 2001 2002 Ţara 

Nr. % Nr. % Nr. % 
Austria 0 0 1 1,85 1 1,61 
Belgia 1 2,08 1 1,85 1 1,61 

Bulgaria 0 0 0 0 1 1,61 
Canada 2 4,16 2 3,70 2 3,22 
Cipru 3 6,25 3 5,55 3 4,83 

Danemarca 1 2,08 1 1,85 1 1,61 
Elveţia 3 6,25 3 5,55 4 6,45 
Franţa 3 6,25 3 5,55 3 4,83 

Germania 3 6,25 3 5,55 3 4,83 
Grecia 2 4,16 3 5,55 3 4,83 

Irak 2 4,16 2 3,70 3 4,83 
Israel 2 4,16 2 3,70 2 3,22 
Italia 18 37,5 21 38,89 23 37,09 

Liechtenstein 0 0 1 1,85 1 1,61 
Marea Britanie 1 2,08 1 1,85 3 4,83 

Moldova 1 2,08 1 1,85 1 1,61 
Olanda 1 2,08 1 1,85 1 1,61 

Palestina 0 0 0 0 1 1,61 
SUA 2 4,16 2 3,70 2 3,22 

Turcia 3 6,25 3 5,55 3 4,83 
TOTAL 48 100 % 54 100 % 62 100 % 

(date furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova) 
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Distribuţia firmelor după tipul de proprietate 

2000 2001 2002 Tip proprietate 
Nr. % Nr. % Nr. % 

Integral de stat 8 0,52 8 0,48 8 0,44 
Mixt (majoritar stat) 3 0,19 3 0,18 3 0,16 

Privat (românesc şi străin) 56 3,63 61 3,72 64 3,53 
Privat autohton 100% 1.241 80,63 1 310 79,92 1 423 78,70 

Privat străin 100% 28 1,81 31 1,89 37 2,04 
Alte forme de proprietate  

(PF, AF, OC) 203 13,19 226 13,78 273 15,09 

TOTAL 1.539 100 % 1.639 100 % 1.808 100 % 
(date furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova) 

Situaţia agenţilor economici din municipiul Câmpina 
(lei) 

Valori indicatori specifici 2000 2001 2002 
Active imobilizate 881.443.287 1.315.260.217 2.154.380.858 
Active circulante 1.839.189.595 2.539.825.034 2.402.252.352 
Capitaluri proprii 604.680.937 951.528.859 964.452.987 

Datorii totale 2.130.455.470 3.047.753.533 4.684.413.203 
Cifra de afaceri 4.642.027.201 7.696.964.848 9.367.433.556 
Venituri totale 5.263.649.316 8.518.285.907 10.024.745.356 

Cheltuieli totale 5.131.152.534 7.966.289.012 9.689.542.702 
Total creanţe 1.151.106.772 1.644.416.476 1.747.052.571 
Salarii brute 410.964.733.000 649.132.549.000 857.753.807.000 

Număr unităţi înregistrate cu profit 744 748 838 
Număr unităţi cu pierderi 524 490 451 
Număr total de salariaţi 20.202 14.122 14.908 

(date furnizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova) 

Modul de utilizare a suprafeţelor agricole în municipiul Câmpina 

Suprafaţa 
2000 2001 2002 Modul de folosinţă 

Nr. % Nr. % Nr. % 
Arabil 95 18 95 17 95 17 

Livezi şi pepiniere pomicole 61 11 91 16 91 16 
Păşuni 247 46 247 43 247 43 
Fâneţe 134 25 137 24 134 24 

Vii - - - - - - 
Total suprafaţă agricolă 537 100 % 567 100 %  100 % 

(date furnizate de Direcţia Generală de Agricultură şi Industrie Alimentară Prahova) 
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Producţia agricolă a municipiului Câmpina 

Producţia agricolă (tone) Vegetală 
2000 2001 2002 

Grâu – secară - - - 
Porumb boabe 30 129 148 

Cartof 220 400 250 
Legume 165 400 134 

Vii - - - 
(date furnizate de Direcţia Generală de Agricultură şi 
Industrie Alimentară Prahova) 

Producţia agricolă  Animală 
2000 2001 2002 

Carne (tone) 114 82 95 
Lapte (hectolitrii) 5.580 5.726 4.875 
Ouă (mii bucăţi) 871 1.451 1.230 

(date furnizate de Direcţia Generală de Agricultură şi 
Industrie Alimentară Prahova) 

Efectivele de animale în municipiul Câmpina 
Capete  Efective de 

animale 2000 2001 2002 
Bovine 286 255 230 
Porcine 120 98 150 
Ovine 482 436 430 
Păsări 6.500 10.750 10.250 

(date furnizate de Direcţia Generală de Agricultură şi 
Industrie Alimentară Prahova) 

Poştă şi Telecomunicaţii în municipiul Câmpina 

Poştă şi Telecomunicaţii 2000 2001 
Unităţi PTTR - total 6 5 

Abonaţi la serviciul telefonic cu plată 11.882 11.981 
(date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova) 

Turism în municipiul Câmpina 

Unităţi de cazare 2000 2001 
Hoteluri 2 2 

Hanuri şi moteluri 1 1 
Cabane - - 

Vile turistice - - 
Tabere de elevi 1 1 

Alte unităţi de cazare  
(pensiuni, bungalouri, campinguri) 3 2 

Total 7 6 
(date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova) 

Locuri în unităţi de cazare 2000 2001 
Hoteluri 165 163 

Hanuri şi moteluri 22 22 
Cabane - - 

Vile turistice - - 
Tabere de elevi 110 110 

Alte unităţi de cazare  
(pensiuni, bungalouri, campinguri) 53 50 

Total 350 345 
(date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova) 

Turişti cazaţi 2000 2001 
Turişti interni 16.917 14.074 
Turişti străini 889 783 

Total 17.806 14.857 
(date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova) 

I.3.3. Dotãri tehnico-edilitare 

 2000 2001* 
Lungimea străzilor orăşene (total km) 104 107 

Lungimea străzilor orăşene 
modernizate (km) 66 70 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei 
potabile (km) 99 100 

Lungimea reţelei de canalizare (km) 46 51 
Lungimea conductelor de distribuţie a 

gazelor (km) 91,6 89 

Numărul tramvaielor în inventar 
(vagoane) - - 

Numărul troleibuzelor în inventar - - 
Numărul autobuzelor în inventar 17 21 

(*date operative furnizate de Direcţia Judeţeană de 
Statistică) 

Principalele drumuri ce trec prin 
localitate 

DN1,  
DJ102I, 
DJ100E, 
DJ101R,  
DJ207 

Staţii de cale ferată Gara Câmpina 
 

Fond locativ 7.01.1992 18-27.03.2002 Dif. +/- 
Clădiri 4.579 4.963 +384 
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 2000 18-27.03.2002 

Locuinţe existente  
(total nr.) 14.018 14.446 

Locuinţe în proprietate 
publică (nr.) 1.197 466 

Locuinţe din fonduri 
private (nr.) 12.865 13.961 

Suprafaţă locuibilă 
(total mp) 505.568 536.863 

Structura fondului de locuinţe existent, pe 
forme de proprietate: 

 

Anul 2000 

91,5%

8,5%

public

privat

 
 

 

Anul 2002 

96,8%

3,2%

public 
privat

 

I.4. CAPITALUL SOCIAL 

I.4.1. Populaþia 

La recensământul din martie 2002, populaţia 
Municipiului Câmpina era de 38.758 locuitori, 
înregistrând o uşoară descreştere faţă de anii 
precedenţi, din care 49,1% bărbaţi (19.029) şi 50,9% 
femei (19.729). Municipiul Câmpina se situează în 
judeţ pe locul al doilea privind numărul de locuitori. 

Densitatea populaţiei la 1 iulie 2000 era de 1.599,6 
loc/km2. 

Populaţie 1 iulie  
2000 

Recensământ  
2002 

Masculină 18.947 19.029 
Feminină 21.096 19.729 

Populaţia totală (stabilă) 40.043 38.758 
 

 Anul  
2000 

Recensământ  
2002 

Poziţia localităţii în cadrul 
judeţului, din punct de 
vedere al numărului de 

locuitori 

2 2 

Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe, la 1 iulie 
2000 se prezintă astfel: 

Vârsta,ani Bărbaţi Femei Total 
0 - 4 751 761 1 512 
5 – 9 837 792 1 629 

10 – 14 1.584 1.420 3.004 
15 – 19 1.438 1.355 2.793 
20 – 24 1.546 1.640 3.186 
25 – 29 1.483 1.674 3.157 
30 – 34 1.699 1.832 3.531 
35 – 39 1.098 1.352 2.450 
40 – 44 1.601 1.805 3.406 
45 – 49 1.742 1.851 3.593 
50 – 54 1.280 1.312 2.592 
55 – 59 928 1.112 2.040 
60 – 64 1.008 1.281 2.289 
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Vârsta,ani Bărbaţi Femei Total 

65 – 69 844 1.100 1.944 
70 – 74 557 790 1.347 
75 – 79 321 550 871 
80 – 84 114 238 352 

> 85 116 231 347 
Total 18.947 21.096 40.043 

I.4.2. Convieþuirea etniilor 

În Municipiul Câmpina, peste 98% din locuitori sunt de 
naţionalitate română, fapt care a contribuit la 
menţinerea unui climat paşnic. Nu au fost înregistrate 
conflicte interetnice datorate populaţiei minoritare. 

În urma recensământului din ianuarie1992 şi martie 
2002 a fost stabilită structura etnică a populaţiei din 
Câmpina: 

Naţionalitatea Ian.1992 Mar.2002 
Română 41.181 38.167 
Maghiară 73 55 

Rromi 195 422 
Germană 42 29 

Ucraineană 5 5 
Sârbi 2 1 
Evrei 5 6 
Rusă 5 5 

Greacă 15 16 
Alte naţionalităţi 31 52 

TOTAL 41.554 38.758 

Disfuncţionalităţi: 

Diferenţa mare dintre numărul rromilor declaraţi la 
recensământ şi cei găsiţi în comunităţile compacte. 

Populaţia pe religii: 

Religia Ian.1992 Mar.2002 
Ortodoxă 40.141 37.247 

Romano-catolică 494 466 
Greco-catolică 84 56 

Adventistă 436 450 
Penticostală 123 268 

Baptistă 47 43 

Religia Ian.1992 Mar.2002 
Reformată 29 28 
Musulmană 3 8 

Atei 17 25 
Alte religii 138 156 

Fără religie, nedeclarat 42 11 
TOTAL 41.554 38.758 

I.4.3. Sãnãtate 

Asistenţa medicală în municipiul Câmpina este bună, 
având o reţea de unităţi medicale profilactice şi 
curative care acoperă majoritatea specialităţilor 
medicale. Asistenţa medicală primară este asigurată 
de 4 cabinete individuale, fiecare având 4 medici şi 4 
asistente. Asistenţa medicală ambulatorie cuprinde 15 
cabinete, în care îşi desfăşoară activitatea 2 medici 
primari, 12 medici specialişti şi 36 de asistente 
medicale. 

În oraş funcţionează două spitale, unul cu profil de 
psihiatrie şi Spitalul Municipal cu un număr de 412 
paturi, cu profile diferite (medicină internă, cardiologie, 
chirurgie generală, urologie, ortopedie, neonatologie, 
secţie ATI, pediatrie, boli infecţioase, obstetrică-
ginecologie. 

Secţia exterioară Poiana Câmpina are compartiment 
de O.R.L., oftalmologie, medicină fizică şi balneologie, 
laborator recuperare. 

Asistenţa medicală de urgenţă este asigurată prin 
serviciul de ambulanţă. 

Din analiza Indicatorilor de Sănătate reiese: 

• Tendinţa demografică de îmbătrânire a 
populaţiei, astfel: între 0-50 ani: 24.668 
persoane, iar între 50-85 ani: 12.783 persoane; 

• Indicele de fertilitate: 135,5‰ 
• Speranţa de viaţă la naştere: 72 ani 

Evoluţia indicatorilor de sănătate în anii 2000, 
respectiv 2002  

Indicator Anul 2000 Anul 2002 
Natalitate 8,13‰ 7,3‰ 

Mortalitate generală 11,27‰ 10,65‰ 
Mortalitate infantilă 11,28‰ 13,61‰ 
Excedent natural - 3,14‰ - 3,35‰ 
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Indicele mortalităţii generale este scăzut faţă de media 
naţională. 

Cele mai frecvente cauze ale mortalităţii, pe clase de 
boli sunt: bolile cardio-vasculare, tumori, cancerul, 
accidente, boli ale aparatului digestiv şi respirator. 

Ponderea deceselor o deţin bolile cardiovasculare, 
urmate de tumori şi accidente rutiere. 

Morbiditatea generală este cauzată de următoarele 
boli: degenerative, infecţioase, TBC. 

Evoluţia natalităţii şi mortalităţii în perioada 
2000 – 2002 

Specificaţie 2000 2001 2002 
Născuţi 1.846 1.108 1.146 

Decedaţi 522 443 473 

Unităţi medicale particulare: 

Denumire Număr 
Cabinet psihiatric 3 

Cabinet boli interne 4 
Cabinet obstetrică - ginecologie 1 

Cabinet stomatologie 25 
Cabinet oftalmologie 1 

 
De asemenea în Câmpina funcţionează Policlinica cu 
plată şi Policlinica Medi’s. 

Disfuncţionalităţi: 

• Neasigurarea permanenţei de medicii de 
familie, aceasta făcându-se de către secţiile 
Spitalului Municipal; 

• Oferta insuficientă a unor servicii de 
specialitate; 

• Dotarea deficitară cu aparatură de înaltă 
performanţă pentru stabilirea cât mai rapidă a 
diagnosticului; 

• Preţul ridicat al medicamentelor; 
• Reducerea fondurilor pentru sănătate alocate 

de stat. 

I.4.4. Societatea civilã 

Participarea Cetăţenească 

La nivelul municipiului Câmpina, societatea civilă 
(cetăţeni, grupuri de cetăţeni, organizaţii neguver-
namentale, asociaţii, sindicate) trebuie încurajată să 
se implice în procesul decizional, deoarece “gradul de 
participare al populaţiei la actul decizional 
condiţionează realizarea dezvoltării durabile “. 

Organizaţii non-guvernamentale: 

Asociaţia Cultural Sportiv Ecologistă a Tinerilor 
din Grupul Şcolar Forestier Câmpina/ A.C.S.E.T. 

Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-
turism. 

Grupul ţintă: elevi, tineri, sportivi. 

Clubul de Turism “Silva Câmpina”/ C.T. SiLVA/ 
SILVA 

Afiliată la: Federatia Est-Europeană de Turism 
Profesionist. 

Domenii de interes: ecologic, sport-turism, cultural-
artistic. 

Grupul ţintă: tineri, elevi, studenţi. 

ECO-ALPIN Sport Club Caraiman 
Câmpina/EASC 

Domenii de interes: ecologic, sport-turism, cultural-
artistic. 

Grupul ţintă: tineri, elevi, studenţi. 
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Fundaţia “ZAMOLXES” 

Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie, ecologic, 
social, cooperare internaţională. 

Grupul ţintă: elevi, tineri, persoane cu nivel de trai 
scăzut. 

Asociaţia pentru Tineret „OCTOGON” Câmpina 

Domenii de interes: cultural, educaţie, turism, sport. 

Grup ţintă: tineri, elevi, studenţi. 

Disfuncţionalităţi: 

• Nu numai la nivel naţional, dar şi la nivel local 
se observă că ONG-urile au o imagine deloc 
favorabilă dezvoltării lor în sensul derulării de 
proiecte în folosul comunităţii; 

• Datorită acestei imagini nefavorabile se găsesc 
relativ greu voluntari care să se implice în 
proiectele derulate; 

• O altă cauză a imaginii negative, dar şi a unei 
legi a sponsorizării nemotivantă, determină 
comunitatea locală de afaceri să nu sprijine 
suficient acţiunile desfăşurate în folosul 
comunităţii; 

• Lipsa de preocupare din partea administraţiei 
locale de a sprijinii dezvoltarea acestui segment 
important al societăţii civile, ONG-urile; 

• Comunicarea slabă între organizaţii, pe de o 
parte, şi între organizaţii şi autorităţile locale pe 
de altă parte. 

I.4.5. Mass-media 

Mass-media la nivelul municipiului Câmpina este 
reprezentată astfel: 

• publicaţii: 
- „Partener“ 
- „Zarva” 
- „Oglinda Câmpinei” 
- „Viaţa Prahovei” 
- „Haz de necaz” 

• posturi de radio: 
- Radio Wyl Fm 
- Radio Mix Fm 

• posturi de televiziune: 
- Prima TV Câmpina 

I.4.6. Ordine publicã 

Din punct de vedere al ordinii publice, Municipiul 
Câmpina este un oraş sigur. 

Perfecţionarea cadrului legislativ aferent instituţiilor 
Ministerului de Interne – Jandarmeria şi Poliţia – care 
se ocupă de ordinea publică, în concordanţă cu 
cerinţele compatibilizării acestuia cu dreptul european 
şi acquis-ul comunitar, a dus la eficientizarea muncii 
de prevenire a tuturor genurilor de infracţiuni. 

Independent sau în parteneriat cu autorităţile locale, 
organizaţiile nonguvernamentale, mass-media şi alte 
componente ale societăţii civile s-a urmărit diminuarea 
cauzelor şi a factorilor generatori de criminalitate şi 
crearea în municipiul Câmpina a unui climat de viaţă şi 
a unui mediu de afaceri corespunzător. 

Statistica în domeniu, întocmită pe ultimii trei ani 
(2000-2002), reflectă fidel eforturile depuse în acest 
sens. 

INFRACŢIUNI 
An Economico-

financiare Judiciare Altele Total 

2000 529 540 100 1.169 
2001 289 461 137 887 
2002 245 348 121 714 

 

Din punct de vedere economic, predominante au fost 
faptele de înşelăciune prin folosirea cecurilor fără 
acoperire şi lucrul cu angajaţi fără carte de muncă. 

Judiciar au predominat infracţiunile de furt din 
automobile şi magazine, avându-i ca autori pe tineri 
sub 14 ani sau între 14 şi 18 ani. 

În zona municipiului Câmpina nu au fost înregistrate 
probleme referitoare la convieţuirea etniilor. 

Potrivit statisticii pe primele cinci luni ale anului 2003, 
fenomenul infracţional este în scădere, ceea ce 
demonstrează eficienţa măsurilor şi programelor 
adoptate pe plan local în domeniul ordinii publice. 

Imprimarea unui curs ascendent activităţii de 
prevenire a tuturor genurilor de infracţiuni şi realizarea 
unui parteneriat activ între forţele de ordine şi 
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societatea civilă, a condus la realizarea unui climat de 
normalitate a vieţii în oraşul nostru. 

Componentele Ministerului de Interne – Jandarmeria, 
Poliţia, Pompierii – care îşi desfăşoară activitatea în 
municipiu, au sprijinit în permanenţă organele 
administraţiei locale şi cetăţeanul, ori de câte ori a fost 
nevoie. 

Situaţiile în care au acţionat au fost din cele mai 
diverse: 

• asigurarea pazei şi ordinii publice pe timpul 
vizitei unor înalţi demnitari şi personalităţi; 

• sprijinirea autorităţilor locale cu prilejul 
desfăşurării exerciţiilor de protecţie civilă; 

• asigurarea ordinii publice cu ocazia 
manifestărilor cultural-sportive, desfăşurate atât 
în săli cât şi în aer liber; 

• asigurarea pazei şi a măsurilor de ordine 
publică la secţiile de votare; 

• înlăturarea efectelor unor catastrofe naturale 
(inundaţii, viituri, incendii pe dealurile din 
apropierea oraşului). 

Succesul misiunilor executate a dus la creşterea 
încrederii oamenilor în forţele de ordine, pe care le-au 
simţit alături în situaţiile grele, când nu au fost 
precupeţite eforturile până când cetăţenii şi avutul 
acestora nu au fost în siguranţă. 

Cadrele Ministerului de Interne care îşi desfăşoară 
activitatea în municipiul Câmpina dau dovadă de 
profesionalism în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, 
dar şi de o pregătire intelectuală, fapt ce a dus la o 
integrare deplină în viaţa unui oraş care, la un moment 
dat, a fost considerat peste media obişnuită în ceea ce 
priveşte numărul de intelectuali. 

I.4.7. Protecþia socialã 

La nivelul Municipiului Câmpina se acordă o mare 
atenţie protecţiei sociale, atât prin programe 
guvernamentale, cât şi prin proiecte locale. 

Prin aplicarea legii 67/1995, privind ajutorul social, au 
fost soluţionate 340 de dosare, iar 120 de persoane 
beneficiază de o masă pe zi la cantina socială. 

Numărul de persoane cu handicap înregistrate este de 
500. 

La Primăria Câmpina lucrează un număr de 160 
asistenţi personali (gradul I). 

De asemenea sunt înregistraţi (cu legitimaţii) 170 de 
veterani de război. 

Alte instituţii de protecţie socială: 

Centrul Pilot Sindrom Landon Down 

• instituţie bugetară 
• unicul centru specializat din ţară 
• capacitate: 30 persoane 

vârsta 7-44 ani 
16 adulţi 
14 minori 

• categorii de persoane ocrotite: persoane 
suferind de sindromul down, copii abandonaţi 
sau proveniţi din familii defavorizate social. 

Centrul de plasament 

• unitate destinată ocrotirii copiilor antepreşcolari 
şi preşcolari, cu regim de grădiniţă specială. 

• categorii vizate: copii din familii defavorizate 
social, copii abandonaţi. 

• capacitate: 29 copii (băieţi-fete) 
vârsta 4-8 ani 

• realizări: îngrijirea copilului pe o perioadă 
determinată de timp până la (re)integrarea sa 
familială; îngrijirea individualizată şi 
personalizată a copilului. 

Asociaţia „Iubiţi Copiii” 

• categoria vizată: copii abandonaţi, copii 
abuzaţi, copii din familii monoparentale, copii 
din familii defavorizate social. 

• capacitate: 7 copii 
vârsta 1-16 ani 

• realizări: model de îngrijire tip familial; 
respectarea drepturilor copilului la educaţie prin 
şcolarizare în unităţi de învăţământ din cadrul 
comunităţii locale; demersuri în vederea 
adopţiei. 
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Fundaţia „Speranţa Copiilor” 

• scop principal: creşterea într-un mediu familial a 
treizeci şi cinci de copii aflaţi în dificultate; unor 
familii formate din maxim patru persoane 
(mamă, tată, copii), le vor fi încredinţaţi spre 
creştere şi educare câte cinci copii fără 
protecţie familială. 

• categoria vizată: copiii aflaţi în dificultate. 
• capacitate: 10 copii 

vârsta 6 luni-2 ani 
• obligaţii ale fundaţiei: angajarea mamei în baza 

unui contract de muncă; asigurarea unei 
locuinţe pentru fiecare familie, pe toată 
derularea contractului; asigurarea unei alocaţii 
lunare pentru fiecare familie. 

Asociaţia „Casa Speranţei” 

• îşi propune să ajute mamele singure cu copii 
să-şi dezvolte potenţialul şi capacitatea de 
îngrijire a copilului. 

• capacitate: 32 copii(fete-băieţi) 
vârsta 0-3 ani 
nou-născuţi, sugari, antepreşcolari 

• categorii vizată: copii proveniţi din familii 
sărace, mame necăsătorite. 

La nivelul municipiului funcţionează echipa 
multidisciplinară „Stop violenţei intrafamiliale”, 
alcătuită din specialişti ai instituţiilor statului (poliţia, 
justiţia, asistenţa socială, sănătatea, şcoala, biserica, 
ONG-uri), care asigură servicii specializate de 
informare privind cadrul legislativ, de prevenire, 
monitorizare şi intervenţie eficientă în cazuri de 
violenţă domestică, pentru sensibilizarea comunităţii 
fată de acest fenomen şi implicarea mai activă a 
societăţii civile. 

Situaţia pensionarilor din Câmpina: 

Categorii de pensionari Număr 
Pensionari pentru limită de vârstă 1.799 

Pensionari anticipaţi 161 
Pensionari de invaliditate 485 

Pensionari de urmaş 252 
TOTAL (2000-2003) 2.697 

 

Disfuncţionalităţi: 

• Lipsa unei unităţi de asistenţă medico-socială 
pentru protecţia persoanelor vârstnice, fără 
familie; 

• Lipsa unui centru pentru adăpostirea victimelor 
violenţei în familie; 

• Lipsa unui centru de zi pentru copiii proveniţi 
din familii dezorganizate (părinţi alcoolici, familii 
sărace, familii monoparentale). 

I.4.8. Forþa de muncã în Municipiul 
Câmpina 

Situaţia persoanelor cu drept de indemnizaţie de 
şomaj şi a persoanelor înregistrate în căutarea unui 
loc de muncă, domiciliate în Municipiul Câmpina este 
următoarea: 

ŞOMERI CU INDEMNIZAŢIE 
 2000 2001 2002 Mai 2003 

Femei 1.695 1.773 1.349 669 
Bărbaţi 1.651 1.556 1.167 578 
TOTAL 3.346 3.329 2.516 1.247 

 

ŞOMERI FĂRĂ INDEMNIZAŢIE 
 2000 2001 2002 Mai 2003 

Femei 74 239 295 143 
Bărbaţi 91 178 378 182 
TOTAL 165 417 673 325 

 

Situaţia disponibilizărilor colective: 

ANUL (persoane) Unitatea 
2000 2001 2002 Mai 2003 

Montana 
Trans 13  - - 

Paltinu 71 - - - 
IRA 186 - - - 

Neptun 591 - - - 
Electroutilaj 50 - - - 
EdilConst - - - 237 
Steaua 

Română - - - 150 
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I.4.9. Educaþie 

Din totdeauna, în Municipiul Câmpina nivelul de 
pregătire al elevilor a fost unul ridicat. Cu o reţea 
şcolară bine dezvoltată şi cadre didactice competente, 
Câmpina şi-a căpătat renumele de oraşul cu cei mai 
mulţi intelectuali la numărul de locuitori. 

În anul 2002 au început lucrările la sala de sport a 
Colegiului Naţional “Nicolae Grigorescu” şi la noul 
sediu al Şcolii Generale numărul 2, care va fi una din 
cele mai frumoase din ţară. 

Începând cu 1999 la Câmpina funcţionează Colegiul 
Universitar din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe a 
Universităţii “Petrol-Gaze”Ploieşti. Colegiul pregăteşte 
studenţii în următoarele specializări: Administraţie 
Publică Locală, Birotică şi Gestiune Financiar-
Bancară. 

Reţeaua şcolară în anii 2000 - 2002 se prezintă astfel:  

2000 2001 2002 Forma de învăţământ 
Nr. unităţi Nr. elevi Nr. unităţi Nr. elevi Nr. unităţi Nr. elevi 

Învăţământ preşcolar 12 738 11 699 12 grădiniţe 861 
Învăţământ primar şi gimnazial 6 4.088 6 3.864 7 şcoli 3.560 

Învăţământ liceal 
- profil real 

- profil uman 
- profil tehnic 
- profil sportiv 

5 2.838 5 3.011 5 licee 

3.227 
1.055 
307 

1.840 
25 

Învăţământ 
profesional 
de ucenici 

- 1.264 - 1.324 -  
1.569 
1.291 
278 

Învăţământ postliceal 
public 
privat 

- 269 - 267 
2 unităţi 

- 
2  

276 
87 
189 

Învăţământ universitar - - - - 1 unitate 322 
Total 23 9.197 22 9.165 27 9.815 
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A – Grădiniţe 

B – Şcoli I-VIII 

C – Licee şi grupuri şcolare 

D – Săli de clasă 

E – Laboratoare 

F – Ateliere 

G – Săli de sport 

 

Disfuncţionalităţi: 

• Lipsa materialului didactic; 
• Organizare defectuoasă la nivelul informaţiilor 

către populaţie: nu sunt date statistice furnizate 
la timp la nivelul unităţilor de învăţământ; 
organizare defectuoasă în timpul examenelor; 

• Calitatea reparaţiilor şi a curăţeniei la sfârşitul 
anilor şcolari; 

• Preocuparea permanentă faţă de şcolile din 
centru, în detrimentul celor de la periferie; 

• Lipsa echipamentelor de informatică; 
• Paza şi ordinea la unităţile de învăţământ; 
• Sistemul piramidal de distribuţie al banilor: licee 

– şcoli – grădiniţe. 

• Toate lipsurile de la nivelul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării sunt reflectate la nivel 
local. 

I.4.10. Cultura 

CASA TINERETULUI 

Activităţi culturale devenite tradiţionale: 

• Sărbătorirea Zilei Mărţişorului (spectacol); 
• Ziua îndrăgostiţilor (spectacol); 
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• Concurs artistic cu două faze: licee şi şcoli 

generale; 
• Sărbătorirea zilei copilului; 
• Ziua adolescentului (spectacol); 
• Concursul de creaţie literară: “Roşu vertical”. 
 

Număr de participanţi la activităţile culturale: 

• anul 2001 – 19.675; 
• anul 2002 – 45.781; 
• anul 2003 – 26.435. 
 

Buget alocat: 

• 2001 – 2,5 miliarde lei, din care 1,3 miliarde lei 
subvenţie de la stat; 

• 2002 – 2,8 miliarde lei, din care 1,4 miiarde lei 
subvenţie de la stat; 

• 2003 – 3 miliarde lei, din care 1,6 miliarde lei 
subvenţie de la stat. 

CASA DE CULTURĂ “GEO BOGZA” 

Activităţi culturale devenite tradiţionale: 

• Carnavalul primăverii – spectacol dedicat “Zilei 
Femeii”; 

• Cenaclul literar – “B.P. Hasdeu”; 
• Hora Prahoveană – ajunsă la a 13-a ediţie; 
• Universitatea Populară “B.P. Hasdeu” (cursuri 

tehnice şi artistice); 
• Galele APLER (Asociaţia Publicaţiilor Literare şi 

Editurilor din România); 
• Festivalul de Colinde; 
• Spectacole de teatru; 
• Ansamblul folcloric “Ghiocelul”; 
 

Buget alocat: 

• 250 milioane lei/an pentru activităţi culturale. 

MUZEUL MEMORIAL “NICOLAE GRIGORESCU” 

Activităţi culturale devenite tradiţionale: 

• expoziţii temporare cu lucrări de patrimoniu, în 
colaborare cu muzeele de artă din ţară. 

 
Buget alocat: 

• 2001 – 1 miliard lei; 
• 2002 – 500 milioane lei; 

• 2003 – 500 milioane lei; 
 

Număr de vizitatori: 

• 2000 – 11.000; 
• 2001 – 12.500; 
• 2002 – 10.340. 

MUZEUL MEMORIAL “B.P. HASDEU” 

Activităţi culturale devenite tradiţionale: 

• Zilele B.P Hasdeu; 
• Sărbătoarea celor două Iulii; 
• In Memoriam: Iulia Hasdeu; 
• Concerte de muzică clasică; 
• Expoziţii de artă plastică; 
• B.P. Haşdeu – In memoriam – anual în luna 

februarie. Manifestarea cuprinde sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, literatură, muzică şi 
expoziţii de arte plastice şi fotografie. 
Organizator: Primăria Municipiului Câmpina, în 
colaborare cu Muzeul Memorial “B.P. Haşdeu” 
şi Fundaţia Haşdeu. 

• Sărbătoarea celor două Iulii – anual în luna 
iulie. Manifestarea cuprinde sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, literatură, muzică şi 
expoziţii de arte plastice şi fotografie. 
Organizator: Primăria Municipiului Câmpina, în 
colaborare cu Muzeul Memorial “B.P. Haşdeu” 
şi Fundaţia Haşdeu. 

• Iulia Haşdeu – in memoriam. Anual în luna 
noiembrie. 

 Manifestarea cuprinde sesiuni de comunicări 
ştiinţifice, literatură, muzică şi expoziţii de arte 
plastice şi fotografie. 

 Organizator: Primăria Municipiului Câmpina în 
colaborare cu Muzeul Memorial “B.P. Haşdeu” 
şi Fundaţia Haşdeu. 

 
Buget alocat: 

• 2001 – 1,076 miliarde lei; 
• 2002 – 880 milioane lei; 
• 2003 – 1,05 miliarde lei. 
 

Număr de vizitatori: 

• anul 2000 – 16.000; 
• anul 2001 – 18.000; 
• anul 2002 – 20.000. 
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CLUBUL COPIILOR CÂMPINA 

Activităţi de timp liber: 

• Cercuri cultural-artistice (coregrafie, estradă, 
muzică, teatru, pictură, grafică, sculptură, 
tapiserie, UNICEF); 

• Cercuri tehnico-ştiinţifice şi aplicative 
(automatică, construcţii, electronice, creaţie 
vestimentară); 

• Cerc cu caracter sportiv - şahul; 
• Concursuri între cluburi; 
• Expoziţii de pictură, sculptură, măşti, ceramică. 
 

Numărul copiilor înscrişi anual: aprox. 220 

CINEMATOGRAFUL CENTRAL CÂMPINA 

Activităţi: 

• două spectacole/zi; 
 

Buget alocat: 

• 0 lei 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “DR. C. I. ISTRATI” 
CÂMPINA 

Activităţi culturale devenite tradiţionale: 

• expoziţii de carte – temporare şi permanente; 
• lansări de carte; 
• simpozioane, recitaluri de poezie; 
• întâlniri cu scriitori. 
 

Cititori înscrişi: 

• anul 2000 – 3 790 cititori; 
• anul 2001 – 4 100 cititori; 
• anul 2002 – 4 238 cititori. 
 

Fond de carte existent: 66 963 volume. 
 
Buget alocat: 

• 2001 – 670 milioane lei; 
• 2002 – 800 milioane lei; 
• 2003 – 950 milioane lei. 

BIBLIOTECA DE LIMBĂ ENGLEZĂ 

Secţie a Bibliotecii Municipale 

“Dr. C. I. Istrati” Câmpina 
 
Fond de carte existent: 10.750 volume. 
 
Cititori înscrişi: 

• anul 2000 – 585 cititori; 
• anul 2001 – 600 cititori; 
• anul 2002 – 653 cititori. 

 

PATRIMONIU 

• Casa Muzeu “Nicolae Grigorescu”; 
• Casa Muzeu “B.P.Haşdeu”; 
• Casa parohială – fosta stăreţie a schitului 

“Slobozia”; 
• Biserica “Sf. Nicolae” a fostului schit “Slobozia”; 
• Biserica de la han “Adormirea Maicii Domnului”; 
• Beciurile unei foste prăvălii cu locuinţă de 

factură sătească; 
• Beciul locuinţei de factură neoclasică; 
• Şcoala domnească; 
• Locuinţa orăşenească dezvoltată – Vila 

Ştefănescu (Casa cu grifoni); 
• Clubul copiilor şi elevilor - Casa Basic (fost 

palat al pionierilor); 
• Construcţia Primăriei Municipiului Câmpina. 

Activităţi culturale susţinute de ONG-uri 

Festivalul Tineretului 

O acţiune cu dublu scop: promovarea tinerelor talente 
locale din toate domeniile artei şi divertismentului, şi 
aducerea pe scenele câmpinene a unor manifestări 
artistice susţinute de artişti consacraţi. Durează o 
saptămână, se desfaşoară în vacanţa de vară, anual. 
Este realizat de Fundaţia Zamolxes, începând cu 
1997. Din 2003 se va realiza cu participare 
internaţională. 

Centrul Cultural Zamolxes 

Întâlniri tematice săptămânale: 

a. Clubul Cinefililor: vizionări de filme urmate de 
discuţii; 
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b. Atelier de teatru: montarea unor spectacole de 
teatru, participare la festivaluri internaţionale; 

c. Clubul de tineret Video Art – realizarea unor filme 
de scurt metraj şi videoclipuri. 

“Noapte sfântă, noapte de vis” 

Spectacol special de Crăciun organizat de Fundaţia 
Zamolxes. 

Concursul de creaţie “Pasărea măiastră” 

Urmăreşte promovarea tinerelor talente din şcolile 
câmpinene. Primii şapte clasaţi la fiecare disciplină 
(literatură, muzică şi arte plastice) participă la Tabăra 
de creaţie ce se desfăşoară în “Satul de vacanţă” – 
Voila. Acţiune organizată de Fundaţia Zamolxes. 

“Lira Prahoveană” 

Concurs naţional cultural-artistic şi de sport-turism, 
organizat anual, în luna martie, de Clubul de turism 
“Silva” din Câmpina. 

“Lira Primăverii” 

Concurs naţional cultural-artistic şi de sport-turism, 
organizat anual, în luna mai, de Clubul de turism 
“ECO Alpin Caraiman” din Câmpina. 

Tabăra de creaţie interjudeţeană 

Manifestare ce reuneşte tineri talentaţi la literatură şi 
jurnalistică din mai multe judeţe ale ţării. Manifestare 
organizată de Asociaţia pentru tineret “Octogon”. 

I.4.11. Sport ºi agrement 

Pentru cei care aleg sportul pentru ocuparea timpului 
liber sau îşi doresc să se plimbe într-un mediu natural, 
opţiunile pe care le oferă Municipiul Câmpina sunt 
următoarele: 

• Dealul Muscel, aflat la nord, cu pista de 
motocros, aeromodelism, locul preferat al celor 

care folosesc parapanta, deltaplanul, bicicletele 
de munte, dar şi o zonă tradiţională de picnic şi 
festivaluri; 

• Lacul Bisericii, Parcul Central, fostul bulevard - 
aflat în partea de vest a localităţii; 

• Stadioanele echipelor de fotbal FC Coruna 
Câmpina şi Dinamo Poiana Câmpina; 

• Sălile de sport de la Colegiul Naţional N. 
Grigorescu (sală modernă, în construcţie), 
Grupul Şcolar Energetic, Grupul Şcolar 
Industrial Construcţii Maşini Nr. 2, Grupul 
Şcolar Forestier, complexul Grup Şcolar 
Industrial Petrol; 

• Complexul Casei Tineretului, cu ştrand, teren 
de volei, tenis; 

• Complexul Petrom, cu ştrand, teren tenis; 
• Complexul Club AS, cu terenuri de tenis şi 

teren artificial de minifotbal, dotate cu nocturnă, 
pe drumul de ieşire spre Poiana Câmpina; 

• Parc amenajat cu o pistă pentru “rolleri”. 
 

În municipiu se practică diverse sporturi: fotbal, cu 
două echipe, din păcate fără rezultate notabile; artele 
marţiale, existând câteva cluburi de karate cu rezultate 
foarte bune, campioni naţionali pe categorii şi membrii 
în loturile naţionale; motociclismul are reprezentanţi cu 
rezultate în campionatul naţional, iar competiţiile de 
automobilism, stock sau offroad, atrag numeroşi 
spectatori. 

Cluburile şcolare încă funcţionează, cu rezultate 
notabile la badminton, atletism, box, etc. Se joacă mult 
baschetul la nivelul liceelor, dar sunt susţinute şi 
competiţii de şah, bridge, tenis, handbal, orientare 
turistică, tenis de masă, etc. Înotul este practicat la 
nivel de amatorism, deşi există un bazin acoperit. 

Concluzionând, sporturile de echipă sau cele 
individuale suferă prin prisma performanţelor şi 
nivelului de pregătire. 

Disfuncţionalităţi: 

• Bazele sportive nu sunt deschise pentru public 
(chiar şi contra cost); 

• Fonduri insuficiente acordate pentru sport. 

 

■ 
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II. OBIECTIVE 

II.1 OBIECTIVE GENERALE 

Principalele obiective ale dezvoltării municipiului 
Câmpina sunt: 

• Dezvoltarea climatului economic; 
• Creşterea standardului de viaţă; 
• Conservarea tradiţiilor locale şi asigurarea 

accesului la un sistem educaţional 
performant; 

• Strategie de educare şi stimulare a 
instituţiilor şi cetăţenilor la luarea deciziilor 
şi participarea la acţiuni concrete. 

II.2 OBIECTIVE SPECIFICE 

II.2.1 Dezvoltarea infrastructurii de bazã 

Apa 

• Modernizarea şi retehnologizarea staţiei de 
epurare a apei, astfel încât procesul să se 
desfăşoare în conformitate cu standardele 
europene în vigoare; 

• Funcţionarea cât mai eficientă a staţiilor de 
preepurare ale unităţilor industriale; 

• Extinderea reţelelor de canalizare menajeră şi 
pluvială; 

• Construcţia de staţii locale de epurare a apei 
pentru cartierele Voila, Broaşte şi Câmpiniţa. 

II.2.2 Protecþia mediului ºi a resurselor 

Unul din obiectivele de bază urmărite de 
administraţia publică locală este protecţia mediului 
înconjurător şi reducerea gradului de poluare urbană. 
Pentru realizarea unui management eficient al 
problemelor de mediu au fost demarate următoarele 
acţiuni: 

• Organizarea zilei europene „În oraş, fără 
maşină”, manifestare prin care Primăria 
Municipiului Câmpina se alătură 
municipalităţilor europene în politicile de 
sensibilizare a populaţiei în privinţa 
fenomenului poluării generate de traficul auto; 

• Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Mediului, prin 
organizarea unei campanii de conştientizare a 
opiniei publice asupra problemelor de mediu. 

Aer 

• Reducerea emisiilor prin interzicerea circulaţiei 
autovehiculelor care depăşesc nivelul admis al 
noxelor, prin încurajarea folosirii benzinei fără 
plumb şi a introducerii catalizatorilor; 

• Modernizarea parcului de maşini pentru 
transportul public. 

Apa 

• Întreţinerea cursurilor de apă şi a lacurilor de 
acumulare în vederea prevenirii poluării; 

• Încurajarea cercetării în domeniul evaluării şi 
reducerii gradului de poluare a apei subterane, 
precum şi realizarea unei baze de date ce va 
conţine informaţii privind zonele contaminante. 
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Zone împădurite şi spaţii verzi 

• Păstrarea şi conservarea pădurilor şi a zonelor 
de verdeaţă existente; 

• Amenajarea suprafeţelor înverzite pentru a 
deveni atractive pentru locuitori; 

• Asigurarea unei bune gospodăriri a zonelor 
plantate; 

• Modernizarea Bulevardului Culturii; 

Cultivarea respectului pentru natură 

• Promovarea sistemelor de management de 
mediu (EMS) în cadrul activităţilor industriale şi 
a publicării rezultatelor auditurilor/bilanţurilor de 
mediu; 

• Acţiuni educative, publicaţii, activităţi în şcoli, 
concursuri de orientare sportivă; 

• Implicarea comunităţii în activităţi de protecţie şi 
întreţinere a mediului natural. 

Managementul deşeurilor 

• Salubrizarea corectă a tuturor zonelor din 
municipiu şi a teritoriilor extravilane; 

• Iniţierea acţiunilor de colectare selectivă a 
deşeurilor în vederea reciclării lor; 

• Construirea unei rampe de transfer a deşeurilor 
de către operatorul de salubritate, în vederea 
optimizării colectării selective; 

• Închiderea vechii rampe de gunoi. 

II.2.3 Dezvoltare economicã ºi investiþii 

• Înfiinţarea unui Consiliu Consultativ al 
oamenilor de afaceri şi administraţiei locale; 

• Realizarea unui program pentru valorificarea 
potenţialului turistic; 

• Atragerea investitorilor străini în vederea 
exploatării resurselor naturale prin campanii 
pentru promovarea acestor valori. 

II.2.4 Sãnãtate 

• Înfiinţarea unui centru medical pentru 
persoanele neasigurate, care vor avea 
probleme în acordarea de asistenţă socială; 

• Înfiinţarea unui centru de educaţie a populaţiei 
fertile privind planificarea familială; 

• Înfiinţarea unui cămin de bătrâni unde să fie 
instituţionalizate persoanele fără venit sau fără 
familie; 

• Amenajarea unui Centru de Zi pentru mamele 
şi copiii care sunt victime ale violenţei în familie; 

• Înfiinţarea unui Centru de Primire a minorilor 
abuzaţi; 

• Instituirea de cursuri de instruire şi informare a 
populaţiei cu privire la educaţia pentru 
sănătate; 

• Înfiinţarea de Centre de Ajutor pentru 
toxicomani (alcool, tutun, droguri); 

• Înfiinţarea unui post telefonic, în cadrul unui 
ONG, dotat cu personal de specialitate, la care 
să apeleze orice persoană aflată în necesitate; 

• Reamenajarea punctelor sanitare în şcoli. 

II.2.5 Ordine publicã 

Pentru factorii responsabili de ordinea publică din 
Câmpina, este prioritară punerea în aplicare a 
programelor de acţiune pe anul 2003 ale Ministerului 
de Interne. Opt din cele nouă programe au 
aplicabilitate pentru oraşul nostru şi vor avea un 
impact pozitiv în cadrul comunităţii. 

Programele prioritare de acţiune sunt: 

1. „Străzi liniştite-oraş sigur”; 
2. „Şcoli şi parcuri în siguranţă”; 
3. „Trafic rutier mai sigur”; 
4. „Împotriva morţii albe”; 
5. „Împotriva fraudei şi a corupţiei”; 
6. „Pentru comunitate, împreună cu cetăţenii”; 
7. „Pentru liniştea comunităţii rurale”; 
8. „Imagine prin fapte”. 

Lansarea acestor programe este o provocare pentru 
Sistemul Ordinii Publice din municipiul Câmpina, 
ridicându-l la standardele Uniunii Europene şi Alianţei 
Nord Atlantice. 

Fiecare program este susţinut de subprograme, cu 
acţiuni adaptate la specificul zonei noastre. 

Reuşita lor va depinde de susţinerea financiară şi 
materială, dar mai ales de susţinerea morală a întregii 
comunităţi. 
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Programele au o mare vizibilitate facilitându-se 
participarea cetăţenilor şi a opiniei publice la 
desfăşurarea activităţilor specifice organelor 
Ministerului de Interne. 

Finalitatea vizată este satisfacerea nivelului de 
aşteptare a societăţii civile şi a cetăţeanului. 

Astfel, programul „Străzi liniştite – oraş sigur” are 
ca scop asigurarea climatului de siguranţă publică şi 
prevenirea criminalităţii, înlăturarea cauzelor şi 
condiţiilor care generează sau favorizează acest 
fenomen, realizarea educaţiei antiinfracţionale, 
consilierea victimelor sau a potenţialelor victime. 
Colaborarea Jandarmeriei cu Poliţia va fi materializată 
prin crearea de echipe de siguranţă publică, ce vor 
contribui la rezolvarea problemelor de ordine publică 
în zone precis determinate, la aplicarea planurilor de 
măsuri sectoriale pentru prevenirea sau descurajarea 
manifestărilor în public şi a devianţelor 
comportamentale (probleme legate de copiii străzii, 
vagabondaj, cerşitorie, găşti de cartier etc.). 

Programul „Şcoli şi parcuri în siguranţă” are ca 
obiectiv creşterea climatului de siguranţă civică în 
zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi în 
locurile de agrement. Prin crearea structurilor mobile 
de ordine publică ale Jandarmeriei s-a scurtat timpul 
de răspuns pentru anihilarea grupurilor infracţionale ce 
acţionează în aceste locuri. 

Programul „Pentru liniştea comunităţii rurale” are 
ca obiective asigurarea prezenţei structurilor de ordine 
publică ale Jandarmeriei în mediul rural, pentru 
prevenirea şi combaterea infracţiunilor specifice zonei 
(furturi de animale, braconaj de toate tipurile, furtul de 
masă lemnoasă etc.). 

Programul „Trafic rutier mai sigur” porneşte de la 
necesitatea de a asigura protejarea vieţii şi a 
integrităţii fizice a participanţilor la trafic. 

Programul „Împotriva fraudei şi a corupţiei” 
reprezintă, în contextul actual, o prioritate stringentă. 

Obiectivele acestui program sunt: 

• prevenirea şi combaterea fraudelor în domeniul 
restituirilor ilegale de TVA, taxe, accize, 
impozite, evaziuni fiscale, fraude în domeniul 
privatizării şi administrării patrimoniului public şi 
privat; 

• descoperirea şi cercetarea fraudelor bancare şi 
a infracţiunilor specifice pieţei de capital; 

• perfecţionarea metodelor de intervenţie pentru 
descoperirea infracţiunilor generatoare de bani 

murdari, protejarea intereselor legitime ale 
persoanei. 

 
Programul „Pentru comunitate – împreună cu 
cetăţenii” are ca obiectiv reducerea criminalităţii şi 
asigurarea unui grad sporit de siguranţă a cetăţenilor. 
În acest sens, se va înfiinţa poliţia de proximitate şi vor 
spori competenţele Jandarmeriei române. 

Succesul activităţii forţelor de ordine din Câmpina se 
datorează în primul rând calităţii resurselor umane de 
care dispune atât Poliţia, cât şi Jandarmeria, şi mai 
puţin mijloacelor tehnice sofisticate, a căror 
achiziţionare ar presupune eforturi financiare 
considerabile, pe care municipiul nu şi le poate încă 
permite. 

Pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului 
a fost elaborat un Plan unic de ordine publică, care 
urmăreşte eliminarea paralelismelor şi suprapunerilor 
în activitatea de asigurare a ordinii publice şi o mai 
bună colaborare a Jandarmeriei cu Poliţia şi Corpul 
Gardienilor Publici. 

Întreaga activitate a forţelor de ordine publică se va 
reflecta în programul „Imagine prin fapte”. Se va 
asigura mediatizarea optimă şi operativă a activităţii 
de ordine publică şi a informaţiilor de interes general. 

Prin testarea periodică a reacţiei comunităţii, prin 
sondaje de opinie şi crearea cadrului instituţional de 
consultare a societăţii civile în legătură cu activităţile şi 
programele derulate de formaţiunile Ministerului de 
Interne, se va reuşi monitorizarea permanentă a 
efectelor produse de acţiunile întreprinse pentru 
asigurarea ordinii publice. 

II.2.6 Educaþie 

• Prezenţa activă pe internet a fiecărei unităţi de 
învăţământ (sprijin acordat de Primăria 
Municipiului Câmpina); 

• Finalizarea lucrărilor la sala de sport a 
Colegiului Naţional „Nicolae Grigorescu” (anul 
2004) şi la noul sediu al Şcolii Generale Nr. 2 
(anul 2006); 

• Realizarea bazelor de date la nivelul unităţilor 
de învăţământ; 

• Înfiinţarea învăţământului universitar de lungă 
durată la Colegiul Universitar Câmpina; 

• Dotarea şi folosirea eficientă a bibliotecilor 
şcolare; 
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• Programe de educaţie ecologică în şcoli. 

II.2.7 Culturã 

Casa Tineretului 

• Dotarea instituţiei cu mijloace audio – vizuale. 

Casa de Cultură „Geo Bogza” 

• Înfiinţarea unei formaţii de teatru şi teatru 
pentru copii; 

• Înfiinţarea unui taraf de muzică populară; 
• Dotări cu mijloace de tehnică culturală 

(acustică, instrumente muzicale, calculatoare). 

Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu” 

• Înfiinţarea unui centru de documentare „Nicolae 
Grigorescu”; 

• Crearea de spaţii noi pentru expoziţii 
temporare. 

Muzeul Memorial „B.P.Haşdeu” 

• Restaurarea cupolei şi a camerei de spiritism; 
• Lucrări de întreţinere a castelului. 

Clubul Copiilor Câmpina 

• Înfiinţarea unui cerc de limbă engleză. 

Biblioteca Municipală „Dr.C.I. Istrati” 

• Informatizarea serviciilor de bibliotecă; 
• Creşterea şi diversificarea fondului de carte 

existent, prin achiziţii şi donaţii. 

Biblioteca de Limbă Engleză 

• Informatizarea serviciilor de bibliotecă; 
• Creşterea şi diversificarea fondului de carte 

existent, prin achiziţii şi donaţii. 

II.2.8 Sport ºi agrement 

• Nevoia de orientare spre sport a generaţiilor 
tinere, de (re)amenajare a unor complexe 
sportive şi de regândire a accesului, în prezent 
destul de restrictiv, la bazele sportive care 
asigură un minim de condiţii; 

• Finalizarea lucrărilor la sala de sport a 
Colegiului Naţional “Nicolae Grigorescu” (anul 
2004); 

• Realizarea unui centru sportiv modern în cadrul 
bazei Grupului Şcolar Petrol; 

• Amenajarea unor zone pentru pregătirea 
sportivă şi stimularea sportului de performanţă. 

 
■ 
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III. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE 

III.1. CONSIDERAÞII GENERALE 

Planul Local de Acţiune (PLA) - ca instrument de 
planificare şi implementare - conţine un set de politici 
pe domenii de activitate ce se aplică într-un termen 
determinat în scopul realizării obiectivelor generale 
fixate într-o strategie. Termenul de realizare a planului 
local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 
10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale 
de Dezvoltare Durabilă (SLDD). 

Planul de acţiune este procesul participativ de 
dezvoltare a unui plan relativ scurt, care utilizează 
resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, 
de obicei într-o zonă bine definită. 

Periodic, PLA va fi revizuit, astfel încât ţintele fixate să 
ţină cont de evoluţia macroeconomică la nivel 
naţional, starea economiei la nivel regional şi local, 
precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la 
implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la 
intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa 
evaluării resurselor la un proiect este mai mică, având 
în vedere că, pe măsură ce se înaintează în timp, 
variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o 
prognoză economică se multiplică. 

III.2. OBIECTIVE GENERALE 

• Dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea 
accesului neîngrădit al populaţiei şi 
consumatorilor industriali la această 
infrastructură (apă, electricitate, distribuţie 
gaze, căi de transport); 

• Accesul la locuinţă; 
• Protecţia mediului; 
• Reducerea sărăciei; 

• Regenerarea urbană (regenerarea capitalului 
natural, în special a terenurilor şi a resurselor 
de apă contaminate, precum şi reabilitarea 
urbană prin refacerea si dezvoltarea centrului 
istoric, a clădirilor istorice aflate în afara 
perimetrului istoric delimitat şi redezvoltarea 
clădirilor prin refacerea faţadelor şi a 
funcţiunilor de bază sau redefinirea acestor 
funcţiuni). 

Implicarea tuturor partenerilor, fie că reprezintă 
societatea civilă, fie că reprezintă administraţia publică 
locală sau grupuri de interese, este calea cea mai 
sigură pentru implementarea rapidă a Planului Local 
de Acţiune şi a realizării obiectivului strategic de 
dezvoltare durabilă în toate structurile societăţii 
noastre. 

III.3. MÃSURI DE ÎNTÃRIRE A 
CAPACITÃÞII LOCALE 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în Planul 
Local de Acţiune, Primăria Municipiului Câmpina, ca 
autoritate locală, trebuie să-şi întărească capacitatea 
instituţională la toate nivele de decizie şi execuţie, 
această acţiune presupunând nu numai atragerea şi 
furnizarea de resurse financiare suficiente, ci şi 
mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai 
eficiente mecanisme de comunicare şi reanalizarea 
cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor. 

Armonizarea procedurilor administrative cu cele din 
Uniunea Europeană, structură la care România 
doreşte să adere până în 2007, este unul din 
principalele obiective urmărite de către autoritatea 
locală. 

Consolidarea capacităţii instituţionale este un proces 
de durată, în care administraţia locală trebuie să 
acţioneze pentru identificarea tuturor situaţiilor de 
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neconformare cu directivele U.E. specifice, dar mai 
ales pentru schimbarea radicală a atitudinii 
funcţionarului public faţă de accesul cetăţenilor la 
activitatea administraţiei. 

Accesul la fondurile nerambursabile pe care Uniunea 
Europeană le pune la dispoziţia României, în perioada 
de preaderare, este crucial pentru realizarea multor 
proiecte incluse în Strategia de Dezvoltare Durabilă şi 
Planul Local de Acţiune. 

Managementul resurselor umane 

1. Creşterea nivelului de pregătire profesională 

• identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de 
training şi instruire; 

• corelarea necesităţilor cu potenţialul uman 
existent; 

• identificarea unui sistem de training permanent. 

2. Utilizarea eficientă a resurselor umane 

• identificarea regulamentului de organi-zare şi 
funcţionare a personalului; 

• personalul să lucreze în domenii de activitate 
bine definite; 

• actualizarea permanentă a fişei postului. 

3. Creşterea responsabilităţii şi a independenţei 
profesionale 

• conştientizarea importanţei activităţii fiecărui 
angajat; 

• funcţionarea sistemului instituţional să fie 
transparentă pentru fiecare angajat; 

• acordarea unor stimulente financiare în funcţie 
de eficienţa activităţii depuse. 

4. Îmbunătăţirea politicilor de personal şi de 
conducere 

• îmbunătăţirea colaborării dintre birourile şi 
serviciile primăriei; 

• reînnoirea politicilor de funcţionare a birourilor. 

Legislaþie ºi regulamente – Realizarea 
compatibilitãþii instituþionale cu UE 

• armonizarea capacităţii instituţionale şi a 
structurilor de implementare pentru preluarea 
legislaţiei comunitare. 

Strategii, politici, planuri 

1. Schimbarea de fond a raportului dintre 
administraţie şi cetăţean 

• serviciul public în folosul cetăţeanului; 
• eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt 

confruntaţi cetăţenii şi agenţii economici; 
• consolidarea şi lărgirea cadrului de participare 

a societăţii civile la procesul decizional; 
• elaborarea unei strategii de comunicare 

operativă cu cetăţenii; 
• fondarea unui sistem de management al 

calităţii. 

2. Elaborarea unui sistem de monitorizare a 
calităţii serviciilor publice 

• gestionarea mai eficientă a banului public; 
• creşterea veniturilor prin proiecte şi programe 

cu finanţare nerambursabilă; 
• cheltuirea eficientă a veniturilor. 

3. Managementul informaţiilor 

• Corelarea şi integrarea bazelor de date din 
fiecare instituţie. 
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III.4. PROIECÞIE FINANCIARÃ 

Bugetul local pe surse, capitole, titluri şi subcapitole pe anii 2001 – 2006, mii lei 

 DENUMIREA 
INDICATORILOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Venituri – total 148.130.700 196.112.000 245.664.503 264.948.200 335.895.400 402.304.500 
2 Venituri proprii - total 40.790.000 47.995.000 77.749.000 73.960.000 83.930.000 94.150.000 
3 Venituri curente 28.730.000 40.595.000 61.549.000 61.960.000 70.830.000 79.650.000 
4 Venituri fiscale 22.330.000 33.595.000 48.025.000 52.710.000 60.040.000 67.630.000 
5 Impozite directe 21.700.000 33.145.000 39.500.000 44.950.000 50.970.000 62.800.000 
6 Impozitul pe profit - - - - - - 
7 Impozite şi taxe de la populaţie 8.500.000 12.500.000 17.000.000 19.150.000 22.470.000 26.150.000 

8 Taxa pentru folosirea terenurilor 
proprietate de stat 300.000 250.000 700.000 600.000 700.000 800.000 

9 Impozitul pe clădiri şi terenuri de 
la persoane juridice 9.500.000 16.795.000 17.000.000 19.500.000 21.600.000 23.700.000 

10 Alte impozite directe 3.400.000 3.600.000 4.800.000 5.700.000 6.200.000 6.600.000 
11 Impozite indirecte 630.000 410.000 8.525.000 7.760.000 9.070.000 10.380.000 

12 Vărsăminte din profitul net al 
regiilor autonome - - - - - - 

13 Vărsăminte de la instituţii publice 5.000.000 4.550.000 9.000.000 5.250.000 5.970.000 6.390.000 
14 Diverse venituri 1.400.000 2.450.000 4.500.000 4.000.000 4.820.000 5.630.000 
15 Venituri din capital 1.260.000 900.000 4.400.000 12.000.000 13.100.000 14.500.000 
16 Venituri cu destinaţie specială 10.800.000 6.500.000 11.800.000 - - - 
17 Prelevări din bugetul de stat 99.900.700 144.647.000 157.715.503 189.338.200 249.765.400 305.354.500 

18 Cote defalcate din impozitul pe 
salarii 450.685 - - - - - 

19 Sume defalcate din TVA pentru 
bugetele locale 50.975.315 65.115.620 82.183.000 106.238.200 126.955.400 152.694.200 

20 Cote şi sume defalcate din 
impozitul pe salarii 48.474.700 - - - - - 

21 Subvenţii primite de la bugetul 
de stat 1.740.000 - 10.200.000 - - - 

22 Subvenţii primite de la alte 
bugete 1.740.000 - - - - - 

23 Încasări din rambursarea 
împrumuturilor acordate - - - - - - 

24 Împrumuturi - - - - - - 
25 Împrumuturi pentru investiţii 5.700.000 3.470.000 - - - - 
26 Împrumuturi temporare - - - - - - 
27 Cheltuieli - total 148.130.700 196.112.000 245.664.503 264.948.200 335.895.400 402.304.500 
28 Cheltuieli curente 112.830.700 153.882.000 150.832.503 217.048.200 279.695.400 337.604.200 
29 Cheltuieli de personal 60.871.300 77.317.000 92.450.000 122.603.700 148.800.000 181.290.000 
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 DENUMIREA 
INDICATORILOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

30 Cheltuieli materiale şi servicii 33.600.340 49.251.380 77.620.000 62.840.000 96.140.000 115.952.000 
31 Subvenţii 9.380.000 12.265.000 10.200.000 11.400.000 13.200.000 15.670.000 
32 Transferuri 8.979.060 15.048.620 21.682.503 20.204.500 21.555.400 24.692.200 
33 Cheltuieli de capital 35.300.000 42.230.000 43.700.000 47.900.000 56.200.000 64.700.000 
34 Operaţiuni financiare - - - - - - 
35 Împrumuturi acordate - - - - - - 
36 Rezerve - - - - - - 
37 Autorităţi publice 9.550.000 14.280.000 18.000.000 23.900.000 27.500.000 34.800.000 
38 Învăţământ 58.601.400 75.470.000 88.550.000 112.563.200 136.185.400 163.094.200 
39 Sănătate 762.300 970.000 1.150.000 1.500.000 1.800.000 2.150.000 
40 Cultură, religie, sport, tineret 4.606.000 4.060.000 4.850.000 5.390.000 6.400.000 7.700.000 

41 Asistenţă socială, alocaţii, pensii, 
ajutoare, indemnizaţii 9.920.000 17.000.000 23.032.503 22.300.000 25.600.000 29.700.000 

42 Servicii şi dezv. publică şi 
locuinţe 53.152.000 76.497.000 86.032.000 97.095.000 136.800.000 162.700.000 

43 Agricultură şi silvicutură 89.000 - - - - - 

44 Transporturi şi telecomunicaţii 100.000 75.000 
10.400.000 

 
300.000 400.000 520.000 

45 Alte acţiuni 550.000 1.260.000 1.850.000 1.900.000 1.210.000 1.640.000 

46 
Fond pentru garantarea 

împrumuturilor externe, dobânzi 
şi comisioane aferente 

- - - - - - 

47 Transferuri - - - - - - 
48 Fonduri de rezervă - - - - - - 
49 Cheltuieli cu destinaţie specială 10.800.000 6.500.000 11.800.000 - - - 
50 Excedent/Deficit - - - - - - 

 

■ 
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IV. OBIECTIVE SPECIFICE ªI PROIECTE 
IDENTIFICATE 

IV.1 PROTECÞIA MEDIULUI ªI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 

Titlul 
proiectului 

Val. Est. 
(mii 

euro) 

Per. 
timp 

Instituţiile/ 
Departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare şi 
evaluare 

1 

Îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu 

- reintegrarea în 
mediu a rampei de 
gunoi existente în 

Câmpina 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse 

Reintegrarea în 
mediu a rampei 

de gunoi 
1.250 2004 -

2014 

1. Primăria Câmpina 
2. APM Prahova 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. APM Prahova 
3. AL 21 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. APM Prahova 
3. AL 21 

4. Alte organizaţii 

2 

Reabilitarea 
parcului Bd. Culturii 

– consolidarea şi 
amenajarea 

peisagistică a zonei 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse 

Reamenajare 
Parc Bd. Culturii 95 2004 - 

2007 

1. Primăria Câmpina 
2. APM Prahova 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. APM Prahova 
3. AL 21 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. APM Prahova 
3. AL 21 

4. Alte organizaţii 

3 

Aparatură de 
măsură şi control a 

proceselor 
tehnologice şi a 

emisiilor 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse 
Aer mai curat 150 2004 – 

2007 

1. Primăria Câmpina 
2. APM Prahova 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. APM Prahova 
3. AL 21 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. APM Prahova 
3. AL 21 

4. Alte organizaţii 

4 

Sistem de colectare 
selectivă a bateriilor 

portabile uzate in 
vederea protecţiei 

mediului si 
reciclarea acestor 

produse industriale. 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse 

Sistem de 
colectare 

selectivă a 
bateriilor portabile 

2 2004 – 
2005 

1. Primăria Câmpina 
2. APM Prahova 

3. Agenţii economici 
4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. APM Prahova 
3. AL 21 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. APM Prahova 
3. AL 21 

4. Alte organizaţii 

5 

Îmbunătăţirea 
calităţii apelor uzate 

deversate în râul 
Doftana 

1. Rafinăria 
Steaua 

Română 
2. Alte surse 

Modernizarea 
staţiei de epurare 1.212 2004 – 

2007 

1. Rafinăria Steaua 
Română 

2. Alte organizaţii 

1. Rafinăria 
Steaua Română 

2. AL 21 
3. Alte organizaţii 

1. Rafinăria 
Steaua Română 

2. AL 21 
3. Alte organizaţii 
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IV.2 Economie 

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 

Titlul 
proiectului 

Val. Est. 
(mii 

euro) 

Per. 
timp 

Instituţiile/ 
Departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare şi 
evaluare 

1 

Promovarea 
identităţii turistice 

teritoriale 
Punerea în valoare 

a patrimoniului 
cultural, arhitectonic 

şi istoric, 
racordarea la 

circuitul turistic 
internaţional 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Firme turism 

4. Alte surse 

Centrul pentru 
promovarea 
turismului 
regional 

0,5 2 ani 

1. Primăria Câmpina 
2. CJ Prahova 
3. Firme turism 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Firme turism 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Alte organizaţii 

2 

Realizarea de zone 
atractive pentru 

dezvoltarea 
industrială - 
promovarea 

tehnologiilor curate 
Promovarea 

investiţiilor străine 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 
4. Alte surse 

Parc Industrial 
pentru Tehnologii 

Moderne 
2,5 5 ani 

1. Primăria Câmpina 
2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

3 

Climat de afaceri 
atractiv 

Promovarea 
investiţilor străine 

Servicii de asistenţă 
şi consultanţă 
pentru afaceri 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 
4. Alte surse 

Centru de Afaceri 
şi 

Promovare a 
Investiţiilor 

0,6 2 ani 

1. Primăria Câmpina 
2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

4 

Sprijinirea tinerilor 
intreprinzători 
Dezvoltarea 

industriilor mici şi a 
serviciilor 

Stimularea 
dezvoltării 

serviciilor din 
sectorul privat 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 
4. Alte surse 

Centrul Incubator 
de Afaceri 

0,5 5 

1. Primăria Câmpina 
2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

5 

Stimularea 
dezvoltării 

diversităţii calificării 
forţei de muncă 
Îmbunătăţirea 

calificării în domenii 
neacoperite 
Promovarea 

formării 
profesionale 

adaptate cerinţei 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 
4. Alte surse 

Centrul de 
Formare a 
Resurselor 

Umane 

1,2 4 

1. Primăria Câmpina 
2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 

Titlul 
proiectului 

Val. Est. 
(mii 

euro) 

Per. 
timp 

Instituţiile/ 
Departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare şi 
evaluare 

6 

Implementarea 
sistemului de 

asigurare a calităţii 
serviciilor 

administraţiei locale 
în conformitate cu 

ISO 9000 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Alte surse 

ISO9000 in APL 0,1 2 
1. Primăria Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Alte organizaţii 

7 

Prospectarea 
relansării industriilor 

tradiţionale 
compatibile cu 

profilul geografic şi 
geologic al zonei 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 
4. Alte surse 

Promovarea 
industriei locale 0.5 4 

1. Primăria Câmpina 
2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. CJ Prahova 
3. Investitori 

4. Alte organizaţii 

IV.3 SÃNÃTATE ªI PROTECÞIE SOCIALÃ 

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 

Titlul 
proiectului 

Val. Est. 
(mii 

euro) 

Per. 
timp 

Instituţiile/ 
Departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare şi 
evaluare 

1 

Înfiinţarea unui 
centru medical 

pentru persoanele 
neasigurate 

1.Primăria 
Câmpina 
2.Grant 

Assistance for 
Grassroots 

Projects (GGP) 
prin Asociaţia 
Mutuală Amus 

France 
Roumanie 

Centru medical 
pentru persoane 

neasigurate 
- 2004 -

2009 

1.Primăria Câmpina 
2.Asociaţia Mutuală 

Amus France 
Roumanie 

3.Spitalul Municipal 
Câmpina 

1.Primăria 
Câmpina 

2.Asociaţia Amus 
3.Alte ONG-uri 

4. AL 21 

1. Primăria 
Câmpina 
2. AMUS 
3. GGP 
4. AL 21 

2 

Înfiinţarea unui 
centru de educaţie 
pentru populaţia 

fertilă 

1.GGP – 
AMUS 

2.Spitalul 
Câmpina 

3.Primăria 
Câmpina 

4.Fundaţia 
Medis 

Centru de 
informare şi 
educare a 

persoanelor fertile 
privind 

planificarea 
familială 

- 2004 -
2005 

1. Primăria Câmpina 
2. AMUS 
3. MEDIS 
4. AL 21 

1. Primăria 
Câmpina 
2. AMUS 
3. MEDIS 
4. AL 21 

1. Primăria 
Câmpina 
2. AMUS 
3. GGP 

4. MEDIS 
5. AL 21 

3 

Înfiinţarea unui 
cămin de bătrâni 

unde să fie 
instituţionalizate 
persoanele fără 
venit sau fără 

familie 

1. GGP - 
AMUS 

2. Spitalul 
Câmpina 

3. Primăria 
Câmpina 

Cămin de bătrâni - 2004 -
2009 

1. Primăria Câmpina 
2. AMUS 

3. Zamolxes 
4. AL 21 

1. AMUS 
2. Primăria 
Câmpina 

3. Zamolxes 
4. AL 21 

1. AMUS 
2. Primăria 
Câmpina 

3. Zamolxes 
4. AL 21 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 

Titlul 
proiectului 

Val. Est. 
(mii 

euro) 

Per. 
timp 

Instituţiile/ 
Departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare şi 
evaluare 

4 

Amenajarea unui 
centru de zi pentru 

mamele şi copii 
care sunt victime 

ale violenţei în 
familie şi de primire 

pentru copii 
abuzaţi. 

1. Fondul 
„Copiii mai 

întâi”şi 
programul de 

finanţare 
Childnet prin 

AMUS 
2. Spitalul 
Câmpina 

3. Primaria 
Câmpina 

4. Zamolxes 

Centru de zi sau 
de primire pentru 
mamele şi copii 

abuzaţi 

- 2004 -
2009 

1. AMUS 
2. Primăria Câmpina 

3. Zamolxes 

1. AMUS 
2. Primăria 
Câmpina 

3. Zamolxes 
4. AL 21 

1. AMUS 
2. Primăria 
Câmpina 

3. Zamolxes 
4. AL 21 

5 

Organizarea de 
cursuri de instruire 

şi formare a 
populaţiei cu privire 
la educaţia pentru 

sănătate 

1. AMUS 
2. Spitalul 
Câmpina 
3. MEDIS 

Cursuri de 
instruire şi 

informare cu 
privire la educaţia 
pentru sănătate 

- 2004 -
2005 

1. AMUS 
2. Spitalul Câmpina 

3. MEDIS 

1. AMUS 
2. Spitalul 
Câmpina 
3. MEDIS 
4. AL 21 

1. AMUS 
2. Spitalul 
Câmpina 
3. MEDIS 
4. AL 21 

6 

Înfiinţarea de centre 
de ajutor pentru 

toxicomani (alcool, 
tutun, droguri) 

1. GGP - 
AMUS 

2. Spitalul 
Câmpina 
3. MEDIS 

4. Primăria 
Câmpina 

Centru de 
reabilitare 
toxicomani 

- 2004 -
2009 

1. AMUS 
2. Spitalul Câmpina 

3. MEDIS 
4. Primăria Câmpina 

1. AMUS 
2. Spitalul 
Câmpina 
3. MEDIS 

4. Primăria 
Câmpina 
5. GGP 
6. AL 21 

1. AMUS 
2. Spitalul 
Câmpina 
3. MEDIS 

4. Primăria 
Câmpina 
5. GGP 
6. AL 21 

7 

Înfiinţarea unui post 
telefonic în cadrul 

unui ONG, care are 
în structură 
personal de 

specialitate, pentru 
persoanele aflate în 

necesitate 

1. Primăria 
Câmpina 
2. AMUS 
3. MEDIS 

Linie telefonică 
pentru persoane 

aflate în 
necesitate 

- 2004 -
2005 

1. Primăria Câmpina 
2. AMUS 
3. MEDIS 

1. Primăria 
Câmpina 
2. AMUS 
3. MEDIS 
4. AL 21 

1. Primăria 
Câmpina 
2. AMUS 
3. MEDIS 
4. AL 21 

8 
Asigurarea 

climatului de 
siguranţă publică 

Alte resurse 
(Bugetul M.A.I.) 

„Străzi liniştite – 
Oraş sigur” - 2004 - 

2014 

Ministerul 
Administraţiei şi 

Internelor 
Societatea civilă M.A.I. şi 

societatea civilă 

9 

Siguranţa civică în 
zona instituţiilor de 
învăţământ şi locuri 

de agrement 

Alte resurse 
(Bugetul M.A.I.) 

„Şcoli şi parcuri în 
siguranţă” - 2004 - 

2014 

Ministerul 
Administraţiei şi 

Internelor 
Societatea civilă M.A.I. şi 

societatea civilă 

10 
Protecţia vieţii 

participanţilor la 
trafic 

Alte resurse 
(Bugetul M.A.I.) 

„Trafic rutier mai 
sigur” - 2004 - 

2014 

Ministerul 
Administraţiei şi 

Internelor 
Societatea civilă M.A.I. şi 

societatea civilă 

11 

Stoparea 
consumului şi a 

traficului de 
stupefiante 

Alte resurse 
(Bugetul M.A.I.) 

“Împotriva morţii 
albe” - 2004 - 

2014 

Ministerul 
Administraţiei şi 

Internelor 
Societatea civilă M.A.I. şi 

societatea civilă 

12 
Prevenirea şi 
combaterea 

fraudelor 

Alte resurse 
(Bugetul M.A.I.) 

„Împotriva fraudei 
şi a corupţiei” - 2004 - 

2014 

Ministerul 
Administraţiei şi 

Internelor 
Societatea civilă M.A.I. şi 

societatea civilă 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 

Titlul 
proiectului 

Val. Est. 
(mii 

euro) 

Per. 
timp 

Instituţiile/ 
Departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare şi 
evaluare 

13 Reducerea 
criminalităţii 

Alte resurse 
(Bugetul M.A.I.) 

„Pentru 
comunitate, 
împreună cu 

cetăţenii” 

- 2004 - 
2014 

Ministerul 
Administraţiei şi 

Internelor 
Societatea civilă M.A.I. şi 

societatea civilă 

14 
Înfiinţarea 

Jandarmeriei 
Rurale 

Alte resurse 
(Bugetul M.A.I.) 

Pentru liniştea 
comunităţii rurale - 2004 - 

2014 

Ministerul 
Administraţiei şi 

Internelor 
Societatea civilă M.A.I. şi 

societatea civilă 

15 Reflectarea 
activităţii M.A.I. 

Alte resurse 
(Bugetul M.A.I.) 

„Imagini prin 
fapte” 15 2004 - 

2014 

Ministerul 
Administraţiei şi 

Internelor 
Societatea civilă M.A.I. şi 

societatea civilă 

IV.4 EDUCAÞIE 

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 

Titlul 
proiectului 

Val. Est. 
Mii euro 

Per. 
timp 

Instituţiile/ 
Departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare şi 
evaluare 

1 

Realizarea unei 
construcţii moderne 

cu dotări 
corespunzătoare în 
vederea susţinerii 
sportului în rândul 

adolescenţilor 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Ministerul 
Amenajării, 

Construcţiilor şi 
Turismului 

3. Alte surse de 
finanţare 

Colegiul Naţional 
„N.Grigorescu” 
construcţie sală 

de sport 

 2001 - 
2004 

1. Primăria Câmpina 
2. Ministerul 
Amenajării, 

Construcţiilor şi 
Turismului 

3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Guvernul 
României 

4. Alte organizaţii 

- proiect in 
derulare 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL21 Câmpina 
3. Alte organizaţii  

2 

Amenajarea unui 
spaţiu de 

învăţământ modern 
racordat la 
necesităţile 

învăţământului 
contempo-ran 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse de 
finanţare 

Şcoala Generală 
Nr.2 construirea 

noului sediu 
 2001 -

2006 
1. Primăria Câmpina 

2. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Guvernul 
României 

4. Alte organizaţii 

- proiect în 
derulare 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

3 

Realizarea unor 
reţele de computere 

în fiecare şcoală 
primară şi 
gimnazială 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse de 
finanţare  

Informatizarea 
Şcolilor 

Gimnaziale 
Câmpinene –

condiţie “sine qua 
non” a viitorului 

 2004 -
2005 

1. Primăria Câmpina 
2. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Firme 

specializate în 
Soft sau/şi Hard 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

4 

Realizarea unor 
spaţii adecvate 
pentru lectură şi 

studiu individual şi 
actualizarea 

fondului de carte 
din bibliotecile 

şcolare 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Inspectora-
tul Şcolar 
Judeţean 

3. Ministerul 
Educaţiei şi 
Cercetării 

4. Alte surse de 
finanţare 

“Să redescoperim 
cititul si cartea”  2004 -

2006 

1. Primăria Câmpina 
2. Ministerul 
Educaţiei şi 
Cercetării 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 
3. AL21 Câmpina 
4. Editori de carte 
5. Alte organizaţii  

1. Primăria 
Câmpina 

2. Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 
3. AL21 Câmpina 
4. Alte organizaţii  
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 

Titlul 
proiectului 

Val. Est. 
Mii euro 

Per. 
timp 

Instituţiile/ 
Departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare şi 
evaluare 

5 

Reamenajarea 
bazelor sportive din 

unităţile şcolare, 
terenurile în aer 
liber şi dotarea 
sălilor de sport 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse de 
finanţare 

„Minte sănătoasă 
în corp sănătos”- 

Dotarea şi 
reutilarea bazelor 

sportive din 
şcolile 

Câmpinene 

 2004 -
2007 

1. Primăria Câmpina 
2. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL21 Câmpina 
3. Ministerul 
Amenajărilor 

Construcţiilor si 
Turismului 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

6 

Amenajarea unor 
terenuri de joacă 

adecvate vârstei, în 
incinta instituţiilor 
învăţământului 

preşcolar 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse de 
finanţare 

Primii paşi în viaţă 
-învăţământul 

preşcolar 
 2003 -

2006 
1. Primăria Câmpina 

2. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL21 Câmpina 
3. Firme locale de 

Amenajare si 
Înfrumuseţare 
a Teritoriului 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

7 

Dotarea şcolilor cu 
mijloace specifice 
învăţămân-tului 

necesare înţelegerii 
unor discipline cu 

largă 
corespondenţă în 
practică, dotarea 
laboratoarelor de 
ştiinţe, dotarea 

atelierelor la Şcolile 
de Arte si Meserii si 
Şcolile Profesionale 

1. Ministerul 
Educaţiei si 
Cercetării 

2. Primăria 
Câmpina 

3. Alte surse de 
finanţare 

Învăţământ 
modern cu 

mijloace moderne 
 2004 -

2008 

1. Primăria Câmpina 
2. Ministerul 
Educaţiei si 
Cercetării 

4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL21 Câmpina 
3. Agenţi 

economici 
4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

8 

Înfiinţarea 
învăţământului 

preuniversitar de 
lungă durată, în 
conformitate cu 

principiile dezvoltării 
durabile – 

pregătirea în 
domeniile conforme 

nevoilor oraşului 
(Inginerie, 

Economic) sau ale 
zonelor geografice 
imediat apropiate 

(Turism, Mediu,etc.) 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse de 
finanţare 

Câmpina, oraşul 
intelectualilor  2004 -

2007 

1. Primăria Câmpina 
2. Ministerul 
Educaţiei şi 
Cercetării 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Ministerul 
Educaţiei şi 
Cercetării 

3. AL21 Câmpina 
4. Instituţii de 
învăţământ 
superior din 

Ploieşti sau alte 
oraşe. 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Ministerul 
Educaţiei şi 
Cercetării 

3. AL21 Câmpina 
4. Instituţii de 
învăţământ 
superior din 

Ploieşti sau alte 
oraşe. 

9 

a) dezvolta-rea de 
capacităţi de 

comunicare şi 
învăţare; 

b) informare 
specifică pentru 

elevi 
c) asistenţă formală 

şi non-formală 
pentru tinerii cu 
handicap fizic 

1. Primăria 
Câmpina 

2. GRASP 
3. PHARE 
4. Fundaţia 
Zamolxes. 

Centrul „Şansă 
egală” 25  2004 - 

2005 

1. Dep. Social al 
Primăriei Câmpina; 

2. Fundaţia 
Zamolxes. 

Public-privat 

1. Dep. Social al 
Primăriei 
Câmpina; 

2. AL21 Câmpina 
3. Fundaţia 
Zamolxes. 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 

Titlul 
proiectului 

Val. Est. 
Mii euro 

Per. 
timp 

Instituţiile/ 
Departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare şi 
evaluare 

10 

Realizarea unui 
complex sportiv 
care să includă 

Casa Tineretului, 
stadionul de lângă 

aceasta, construcţia 
unei săli de sport, 

acoperirea 
strandului 

1.Consiliul 
Local Câmpina 

2. ANS 
3.DJTS PH 

4. Alte resurse 

Complexul Sportiv 
Câmpina 2.250 2004 - 

2006 

 1. CL Câmpina 
2. ANS 

3. DJTS PH 

 1. AL21 Câmpina 
2. CL Câmpina 

3. Alte organizaţii 

 1. AL21 Câmpina 
2. CL Câmpina 

3. Alte organizaţii 

11 

Reamenaja-rea 
popicăriei din 
incinta Casei 
Tineretului 

1.Consiliul 
Local Câmpina 

2. ANS 
3.DJTS PH 

4. Alte resurse 

Reamenajarea 
popicăriei 
olimpice 

150 2004 – 
2006 

1.CL Câmpina 2. 
ANS 

3. DJTS PH 

1. AL21 Câmpina 
2. CL Câmpina 3. 

Alte organizaţii 

 1. AL21 Câmpina 
2. CL Câmpina 

3. Alte organizaţii 

12 
Acoperirea 

ştrandului Casei 
Tineretului  

1. CL Câmpina 
2. Alte resurse 

Acoperirea 
ştrandului Casei 

Tineretului 
500 2004 – 

2006 
1. CL Câmpina 

2. Alte organizaţii 

1. AL21 Câmpina 
2. CL Câmpina 

3. Alte organizaţii 

1. AL21 Câmpina 
2. CL Câmpina 

3. Alte organizaţii 

13 
Reamenajarea 
bazelor sportive 

existente, materiale  

1. CL Câmpina 
2. ANS 

3. DJTS PH 
4. Alte resurse 

Reorganizarea 
sportului 350 2004 - 

2005 

1. CL Câmpina 
2. ANS 

3. DJTS PH 
4. Alte organizaţii  

 1. AL21 Câmpina 
2. CL Câmpina 

3. Alte organizaţii 

1. AL21 Câmpina 
2. CL Câmpina 

3. Alte organizaţii 

Notă: Valorile reale ale unor astfel de proiecte de anvergură nu pot fi precizate decât în urma unor studii detaliate. 
În prezentul material s-a încercat cuantificarea nevoilor imediate ale învăţământului câmpinean care fac obiectul prezentului 
proiect, în conformitate cu principiile conceptului de „dezvoltare durabilă”. 

IV.5 CULTURÃ 

Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 

Titlul 
proiectului 

Val. Est. 
Mii euro 

Per. 
timp 

Instituţiile/ 
Departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare şi 
evaluare 

1 

Dotarea Casei 
Tineretului cu 
instalaţie de 
sonorizare, 
proiectare şi 

iluminare. 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse 

Dotare cu 
mijloace audio – 

vizuale. 
34.5 

2004 – 
2007 

1. Primăria Câmpina 
2. Casa Tineretului 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 
2. Casa 

Tineretului 
3. AL 21 Câmpina 
4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 
2. Casa 

Tineretului 
3. AL 21 Câmpina 
4. Alte organizaţii 

2 

Restaurarea 
elementelor 
originale din 
arhitectura 

castelului „Iulia 
Haşdeu” 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse 

Castelul „Iulia 
Haşdeu” - 

2004 - 
2007 

1. Primăria Câmpina 
2. Castelul „Iulia 

Haşdeu” 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 
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Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice 

Finanţare: 
Primărie 

Alte resurse 

Titlul 
proiectului 

Val. Est. 
Mii euro 

Per. 
timp 

Instituţiile/ 
Departamente 
responsabile 

Parteneriat Monitorizare şi 
evaluare 

3 

Realizarea reţelelor 
de calculatoare, 
conectarea la 

internet şi 
introducerea 
legislaţiei pe 

computer 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse 

Informatizarea 
serviciilor de 

bibliotecă 
11 

2004 - 
2007 

1. Primăria Câmpina 
2. Biblioteca 
Municipală 

3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

4 

Diversificarea 
fondului de carte 

existent în 
bibliotecă 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Fundaţia 
EEIST 

3. Alte surse 

Diversificarea 
fondului de carte - 

2004 – 
2014 

1. Primăria Câmpina 
2. Biblioteca 

Câmpina 
3. Fundaţia EEIST 
4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Fundaţia 
EEIST 

3. AL 21 Câmpina 
4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Fundaţia 
EEIST 

3. AL 21 Câmpina 
4. Alte organizaţii 

5 
Înfiinţarea unei 

trupe de teatru şi 
teatru pentru copii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse 
Trupă de teatru - 

2004 – 
2005 

1. Primăria Câmpina 
2. Casa de Cultură 

„Geo Bogza” 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Casa de 
Cultură 

3. AL 21 Câmpina 
4. Alte organizaţii 

6 Înfiinţarea unui taraf 
de muzică populară 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse 
Taraful Câmpina - 

2004 – 
2005 

1. Primăria Câmpina 
2. Casa de Cultură 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

7 Dotări cu mijloace 
de tehnică culturală 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse 

Dotarea Casei de 
Cultură 35 

2004 – 
2006 

1. Primăria Câmpina 
2. Casa de Cultură 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

8 
Înfiinţarea unui cerc 
de limba engleză la 

Clubul Copiilor 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse 

Cursuri de limba 
engleză - 

2004 – 
2006 

1. Primăria Câmpina 
2. Clubul Copiilor 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

9 

Înfiinţarea unui 
centru de 

documentare 
„Nicolae 

Grigorescu” 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Ministerul 
Culturii 

3. Alte surse 

Centru 
documentar 

„Nicolae 
Grigorescu” 

60 
2004 – 
2007 

1. Primăria Câmpina 
2. Muzeul „Nicolae 

Grigorescu” 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Ministerul 
Culturii 

3. AL 21 Câmpina 
4. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Ministerul 
Culturii 

3. AL 21 Câmpina 
4. Alte organizaţii 

10 
Crearea de spaţii 

noi pentru expoziţii 
temporare 

1. Primăria 
Câmpina 

2. Alte surse 
Expoziţii - 

2004 – 
2008 

1. Primăria Câmpina 
2. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

1. Primăria 
Câmpina 

2. AL 21 Câmpina 
3. Alte organizaţii 

 

■ 
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V. PROIECTE PRIORITARE 

V.1. PROIECTE IDENTIFICATE ÎN 
CADRUL AGENDEI LOCALE 21 
PENTRU PERIOADA 2004 – 2014 

V.1.1 Reamenajare Parc Bulevardul 
Culturii 

Finanţatori / Parteneri 
Consiliul Local – Primăria Municipiului Câmpina 

Beneficiari 
Reabilitatea se adresează în mod special cetăţenilor 
din oraşul Câmpina, realizându-se astfel: o zonă cu 
caracter de agrement necesară atât oraşului, cât şi 
comunităţilor din zonă. 

Implementator 
Consiliul Local – Primăria Municipiului Câmpina 

Scopul proiectului 
Reabilitarea parcului existent: 

• consolidarea terenului, amenajarea peisagistică 
a zonei pentru a deveni un punct de atracţie 
pentru populaţia oraşului; 

• echiparea parcului din punct de vedere edilitar şi 
dotarea cu obiective specifice unei zone de 
agrement (pavilioane, alei, bănci, locuri de joacă 
pentru copii, spaţii de odihnă pentru adulţi). 

Locaţia 
Suprafaţa care face obiectul proiectului este delimitată 
la est de Bulevardul Culturii, la sud de strada Lt.Col. 
Erou Oprescu Adrian şi la nord de aliniamentul aleii 

pietonale în trepte, paralelă cu frontul aferent străzilor 
Podului şi Grindului. 

Suprafaţa este de cca. 78.450 mp. 

Finanţarea / Descrierea parteneriatului 
Valoarea totală a investiţiei de 3.788.930 mii lei (anul 
1977) va fi asigurată din surse bugetare şi parteneriat 
public – privat. 

Conţinutul proiectului 
• obiective existente – reabilitări, modernizări şi 

punere în valoare; 
• rezolvarea scurgerii apelor meteorice şi a celor 

freatice ce izbucnesc la suprafaţa terenului în 
anumite zone; 

• realizarea de ziduri de sprijinire; 
• dotarea parcului cu alei, locuri de odihnă şi 

mobilier specific pentru obţinerea atractivităţii 
pentru public; 

• completarea echipării tehnico – edilitare; 
• îmbunătăţirea aspectului peisagistic al parcului; 
• se propune reamenajarea cafe – barului 

(actualmente dezafectat), eventual amenajarea 
unui chioşc cu caracter alimentar; 

• amenajarea a 2 – 3 grupuri sanitare pentru parc 
din zidărie de cărămidă; construcţiile amintite 
vor fi iluminate, echipate cu instalaţie de apă, 
iar apele uzate vor fi conduse la fose septice; 

• pe versanţii cu pante repezi este necesară 
menţinerea densităţii ridicate a arboretului 
pentru asigurarea protecţiei solului; 

• în zonele caracterizate cu un grad sporit de 
prelucrare peisagistică, cuprinzând aleile şi 
zonele limitrofe, este necesară ameliorarea 
compoziţiei prin introducerea unor specii de 
răşinoase şi foioase, arbori şi arbuşti cu valoare 
ornamentală deosebită; 

• monotonia arborelui de plop va dispare prin 
deschideri treptate de ochiuri în care se 
propune instalarea unui sortiment variat de 
specii. 
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Program implementare 
Nu s-a început programul de implementare din lipsă 
de fonduri. 

Sursa de finanţare 
Contribuţie financiară din surse proprii (co-finanţare): 
cca. 25% 

Stadiul de pregătire al proiectului 
• Proiectul este întocmit de Institutul Naţional al 

Lemnului – ARHITEXT – INTELSOFT SRL 
• Stadiul lucrării este de studiu de fezabilitate. 

V.1.2. Reintegrarea în mediu a rampei 
vechi de gunoi în municipiul Câmpina 

Domeniu proiect 
Managementul deşeurilor 

Autoritatea publică coordonatoare 
Primăria Municipiului Câmpina 

Beneficiarul proiectului 
Municipiul Câmpina 

Localizare proiect 
Zona de sud – est a Municipiului Câmpina, pe malul 
drept al râului Doftana, ocupând o suprafaţă de cca. 4 
ha, având o încărcare de 812.300 m3 dintr-o 
capacitate totală de 1.015.500 m3. 

Scopul proiectului 
Reintegrarea în mediu a rampei existente. 

Descriere proiect 
Lucrările propuse pentru dezactivarea rampei constau 
în lucrări de: 

• acoperire şi încadrare în mediul natural; 

• asigurare a stabilităţii taluzelor şi a maselor de 
gunoi; 

• împrejmuire cu perdea de protecţie naturală; 
• protejare a calităţii apelor subterane prin 

captarea levigatului cu drenuri perimetrale şi 
evacuarea lui în staţia de epurare a localităţii; 

• colectare evacuare a gazelor de fermentare 
prin forje de monitorizare dotate cu captatoare 
de gaze; 

• dren de contur cu staţie de pompare şi 
conductă de refulare. 

Impermeabilizarea naturală 
Acoperire compusă din dren gaze → etanşare 
minerală → dren apă → strat vegetal. 

Impermeabilizare artificială 
Acoperire artificială → acoperire compusă din dren 
gaze → geomembrană → geotextil → dren apă → 
strat vegetal. 

Impactul produs de realizarea proiectului: 
• respectarea legislaţiei de mediu şi gospodărire 

a apelor; 
• salubrizarea şi ecologizarea zonei riverane; 
• încetarea poluării apelor râului Doftana şi a 

pânzei freatice; 
• redarea în circuitul natural a terenului afectat; 
• crearea de noi locuri de muncă pe perioada 

executării lucrărilor. 

Durata de implementare: 10 ani 

Costul estimat al proiectului: 1.250 mii euro 

Sursa de finanţare 
Contribuţie financiară din surse proprii (co-finanţare): 
cca. 25% 

Stadiul de pregătire al proiectului 
• Proiectul este întocmit de SC ConsProiect SA 

Ploieşti. 
• Stadiul lucrării este de studiu de fezabilitate. 
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V.1.3 Sortarea ºi tratarea deºeurilor 
solide 

Localizare proiect 
Localizarea acţiunii: oraşul Câmpina, str. Oborului nr. 
6, pe terenul pus la dispoziţie în acest scop de către 
Primărie. 

Obiective generale 
• Reducerea cantităţii de deşeuri solide 

depozitate ecologic; 
• Substituirea unor materii prime folosite la 

producerea de bunuri; 
• Crearea premiselor pentru abordarea altor 

procedee de valorificare a deşeurilor; 
• Sporirea gradului de confort urban. 

Obiective derivate 
• Generalizarea sistemului de sortare şi tratare a 

deşeurilor solide nepericuloase în oraşul 
Câmpina şi implementarea acestui sistem în 
restul zonelor de operare (oraşul Breaza şi 
comunele învecinate); 

• Realizarea unui parteneriat public – privat 
privind gestionarea deşeurilor solide. 

Activităţi principale 
• Colectarea / precolectarea deşeurilor solide de 

plastic, hârtie, cartoane, metale; 
• Sortarea / trierea materialelor menţionate 

anterior în rampa intermediară; 
• Tratarea materialelor sortate / triate; 
• Transportul şi depozitarea ecologică a 

deşeurilor biodegradabile rezultate în urma 
acţiunii de sortare / triere. 

Date economice 
• Investiţie estimată la circa 29.250 euro; 
• Perioadă de implementare: 24 luni; 
• Surse de finanţare: - credite bancare 63% 

- proprii 17% 
- atrase 20%. 

• Rezultate: ~ 43.000 euro 

Stadiul actual al proiectului: 
• Preliminar 

V.1.4 Modernizarea staþiei de epurare 

Localizare proiect 
• Zona de sud – vest Câmpina. 

Obiective 
1) De reglementare (încadrare în norme) 

• vor fi realizaţi parametrii de epurare din 
standardele româneşti şi UE; 

• poluare redusă (reţinere maximă a poluanţilor 
în procesul de epurare); 

• ecologizarea văii râului Prahova. 
2) Emisii 

• problema mirosului (poluării aerului) va fi 
rezolvată; 

• conţinutul în poluanţi al apelor uzate, în special 
substanţe organice se va reduce. 

3) Costul operaţiilor procesului de epurare 

• consumul de energie electrică va scădea 
drastic odată cu refacerea treptei biologice; 

• se va ameliora calitatea şi cantitatea nămolului; 
• numărul personalului poate fi redus. 

Estimarea primară a costului investiţiei 
Evaluarea următoarelor costuri de investiţie este 
primară, costul estimat, 3.500.000 euro, încadrân- du-
se la limita superioară a unei investiţii de mediu în 
România. Costurile pot fi afectate în special de 
construcţiile civile şi alte servicii ce pot fi făcute local. 

• Construcţii civile, euro 1.028.500 
• Echipamente, euro 1.742.125 
• Consultanţă, euro  165.000 
• Total, euro 2.935.625 
• Necotate, euro  514.440 
• Grand total, euro 3.450.065 
• Estimare, euro 3.500.000 

Stadiul actual al proiectului: 
• studiu 
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V.1.5 Reabilitarea sistemelor de 
transport ºi distribuþie a apei potabile 

Situaţia existentă 
Alimentarea cu apă a oraşului Câmpina se face din 
râul Doftana prin două puncte: 

• lacul de priză Voila (apă brută) – staţia de 
tratare proprie a S.C. C.P.G.C. – decantoare, 
filtre rapide – clorinare – pompare – refulare Dn 
700, rezervoare Muscel – reţea distribuţie; 

• conductă de transport apă tratată Dn 1000 de 
la Sistemul Paltinu al Companiei Naţionale 
Apele Române – prin staţia de pompe Doftana 
– conductă de refulare Dn 400 – reţea de 
distribuţie. 

Prezenţa apei subterane se face simţită la (- 0,5) m 
până la adâncimi mai mari şi prezintă agresivitate 
sulfatică, motivată atât de prezenţa sării cât şi a 
reziduurilor petroliere. În aceste condiţii şi terenul 
prezintă agresivitate faţă de beton sau metal, lucru 
dovedit de uzura conductelor de oţel montate în 
subteran. 

Necesarul de apă pentru consumatorii oraşului 
Câmpina (populaţie şi industrie, unităţi economice) 
este de Qmediu,zi = 372 l/s şi Qmax,zi = 435 l/s. 

Lungimea totală a reţelelor de distribuţie este de 110 
km având diametrul între 50 şi 600 mm, cu vechime 
între 2 ani şi peste 70 de ani. 

Lungimea conductelor de aducţiune este de 7.000 m 
din care 4.650 m Dn 700 oţel şi 2.400 m Dn 400 din 
oţel. Conductele de refulare Dn 700 (realizate în 1985) 
şi Dn 400 (existentă din anul 1930) sunt în stare 
avansată de uzură, înregistrând circa 4 – 5 avarii pe 
săptămână, astfel se crează mari disfuncţionalităţi şi 
întreruperi în funcţionare, cu implicaţii majore asupra 
calităţii apei, mărind în mod exagerat pierderile în 
sistem, precum şi cheltuielile de întreţinere – 
exploatare, cu implicaţii directe asupra preţului de cost 
şi deci de livrare la populaţie. 

Situaţia proiectată 

Se propune reabilitarea următoarelor lucrări: 

• conductă refulare (aducţiune oţel protejat Dn 
700 de la staţia de pompe Voila până la 
căminul de golire CG2) pe o lungime de 3.300 
m în prima urgenţă din totalul de 4.350 m; 

• conducta de refulare Dn 400 – L = 2 350 m de 
la staţia de pompe Doftana la reţeaua de 
distribuţie din zona str. Ec. Teodoroiu; 

• alte 8 străzi cu reţele de diferite diametre şi 
lungime. 

Lucrările de reabilitare prevăzute cuprind: 

• înlocuirea conductelor existente cu conducte 
noi, la diametre corespunzătoare; 

• înlocuirea branşamentelor existente cu unele 
noi; 

• dotarea cu apometre la nivelul fiecărui 
consumator; 

• prevederea pe conductele de distribuţie de 
hidranţi de incendiu exteriori din 100 în 100 m 
pe străzile respective. 

Indicatori tehnico – economici 

Principalii indicatori tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiţii sunt: 

• valoare totală fără TVA – 1.937.304 euro, din 
care C + M reprezintă 1.689.704 euro 

• valoare totală cu TVA – 2.305.392 euro, din 
care C + M reprezintă 2.010.747 euro. 

Durata de realizare a investiţiei 
• 30 luni 

Stadiul actual al proiectului: 
• studiu de fezabilitate. 
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