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Cuvânt înainte 
 

Misiunea administraţiei publice locale Poiana Câmpina este de a rezolva, 

prin toate modalitățile posibile, problemele comunității și de a îi întruni 

standardele, asigurând astfel îmbunătățirea continuă a calității vieții cetățenilor 

comunei Poiana Câmpina. 

Valorile împărtășite pentru realizarea misiunii sunt: 

- Profesionalism și inovație în exercitarea funcției publice; 

- Transparența actului administrativ; 

- Flexibilitate, adaptabilitate și dinamism; 

- Calitatea serviciilor publice furnizate; 

- Onestitate și integritate în exercitarea funcției publice; 

- Comunicare eficientă inter și intra-instituțională; 

- Respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale. 

Poiana Câmpina este o localitate dinamică care se află în mijlocul unui 

întreg proces de dezvoltare. 

Plecând de la vechea strategie de dezvoltare locală, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Poiana Câmpina nr. 16/29.03.2018 și realizările 

aduse de aceasta, s-a stabilit viziunea de dezvoltare pe viitor, având ca țel 

continuarea procesului de dezvoltare început în anii precedenți și continuarea 
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acestuia, cu scopul de a ușura condițiile de trai ale cetățenilor comunei Poiana 

Câmpina. 

Prin elaborarea strategiei de dezvoltare locală, primăria comunei, alături de 

consiliul local, doreşte să îşi prezinte, în mod public, viziunile de viitor și soluțiile 

găsite pentru problemele actuale, căutând să găsească sprijin pentru a le duce cu 

bine la capăt. Actualul document, întocmit în contextul judeţului Prahova şi al 

Regiunii Sud-Muntenia a fost creat, la cerere, cu scopul de a corela planurile de 

acţiuni locale cu cele judeţene şi regionale şi afirmându-şi intenţia de a susţine 

activ politicile şi planurile din perioada de programare 2022-2027. Se doreşte o 

dezvoltare durabilă, pe o perioadă scurtă sau medie, care să se mențină de-a lungul 

timpului, astfel încât comuna să crească să din punct de vedere economic, social și 

cultural, atingând standarde de nivel european, păstrându-și în același timp 

autenticitatea și istoria pentru care este cunoscută.  

Pentru o bună desfășurare a activităților propuse de Instituția Primăriei și cea 

a Consiliului Local, se dorește a se găsi o cale prin care toate autoritățile locale să 

lucreze în parteneriat cu factorii de influență ai zonei, accentuând necesitatea 

implicării comunității, prin oferirea unei modalități de integrare a problemelor 

sociale, economice și de mediu. Prezentul document strategic se vrea a avea efecte 

economico-sociale, ce duc la ameliorarea și îmbunătățirea condițiilor de trai. Pe 

aceste baze se poate afirma, cu tărie, că participarea activă a locuitorilor este de o 

necesitate foarte mare pentru a duce planurile și ideile propuse la bun sfârșit. 
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Realizarea acestui document strategic este întocmită la solicitarea 

Consiliului Local și a Primăriei Comunei Poiana Câmpina și are la bază 

colaborarea dintre membrii comunităţii şi reprezentanţii administraţiei publice. 

Obiectivul acestei strategii este de a susţine eforturile viitoare de dezvoltare ale 

comunei, prin stabilirea unor direcţii strategice.  

Rolul Strategiei de dezvoltare locală este acela de a defini viziunea și 

misiunea comunității și de a fixa direcțiile prioritare în ceea ce privește dezvoltarea 

unei unități administrativ - teritoriale.  

Importanța acestei strategii de dezvoltare locală este dată de posibilitatea de 

evoluție a localității.  

În conceperea strategiei de dezvoltare locală sunt câteva puncte care trebuie 

atinse. Viziunea, misiunea comunitară, care sunt foarte importante pentru 

elaborarea strategiei, analiza SWOT și nu în ultimul rând, cercetarea sociologică, 

aceasta jucând un rol foarte important și, bineînțeles, trebuie asigurată exactitatea 

cu privire la datele istorice și monografice.  

Comuna Poiana 

Câmpina

I. Prezentare 

Metodologică
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Strategia asigură accesul către finanțare europeană, guvernamentală sau de 

orice alt ordin. În absența ei, unitățile administrativ -  teritoriale nu pot accede la 

acest tip de finanțare. 

Acest document redă concepția comunității cu privire la prioritățile de 

dezvoltare ale localității pentru perioada 2022-2027. Lucrarea indică necesităţile 

sau activităţile necesare pentru dezvoltarea comunei. 

Atunci când este vorba de dezvoltare, administrația unei localități trebuie să 

aibă o viziune strategică pe termen mediu sau lung, viziune care trebuie adoptată și 

implementată. 

Strategia de dezvoltare locală a fost concepută pornind de la problemele 

identificate sau de la nevoile cu care se confruntă întreaga comunitate.  

Scopul acestei lucrări a fost de a identifica nevoile reale în ceea ce privește 

dezvoltarea comunei Poiana Câmpina, nevoi care, mai departe, au dus la 

întocmirea unor priorități de dezvoltare ale localității, precum și identificarea 

direcțiilor de acțiune strategică pentru perioada 2022-2027. Ulterior, acestea au 

fost transpuse într-un portofoliu de proiecte. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Poiana Câmpina reprezintă 

instrumentul de lucru al administraţiei publice locale. Fără existența acestui 

document, o administrație nu poate asigura o dezvoltare. Pentru elaborarea acestui 

act, s-a ținut cont de problemele specifice ale comunei Poiana Câmpina, care au 

fost puse, apoi,  în concordanță cu obiectivele şi planurile strategice elaborate la 

nivel regional, național şi european. 

Obiectivul acestei strategii este de a sprijini comuna Poiana Câmpina, în 

privința viitoarei perioade de programare, prin stabilirea unor direcţii strategice, 
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care au la bază analiza a patru factori importanţi: puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări cu care se confruntă localitatea. 

Stabilirea Portofoliului de Proiecte al comunei Poiana Câmpina pentru 

perioada 2022 -2027 s-a făcut urmărindu-se datele din evaluarea resurselor 

financiare existente şi a posibilităţilor de dezvoltare.  
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1. Metodologia de lucru 

 

 În vederea conceperii strategiei de dezvoltare locală a comunei Poiana 

Câmpina au fost parcurse mai multe etape:  

- au fost colectate date de la diferite instituții care, ulterior, au fost prelucrate; 

- a fost efectuat un chestionar de opinie. Acesta a fost făcut pentru 

surprinderea cât mai clară  a problemelor cu care localnicii se confruntă și a 

definirii viziunii comunitare holistice. Chestionarul a fost aplicat la un 

număr de 57 de respondenți din comuna Poiana Câmpina. 

- analiza SWOT.   

Comuna Poiana Câmpina trebuie să se dezvolte ca o comună europeană, cu 

standarde de calitate aferente fiecărui domeniu cheie - infrastructură, industrie, 

agricultură, servicii publice și comerciale, resurse umane, asistență socială, 

educație, sănătate, siguranţa cetăţeanului etc, dar şi să se integreze şi să mobilizeze 

activ, la nivel regional, potențialul existent.  

Studiul fizionomiei comunei Poiana Câmpina constă în analiza aspectului 

exterior, dar şi a texturii şi structurii reţelei de căi de comunicaţii şi a densităţii 

locuinţelor, a construcţiilor în general, sub influenţa factorilor fizico-geografici şi 

economico-sociali. Astfel, topografia reliefului, incluzând izolarea sau legătura cu 

aşezările vecine, dar şi tradiţiile au o influenţă hotărâtoare asupra aspectului 

general al comunei. 

Comuna Poiana Câmpina este alcătuită din patru sate, Poiana Câmpina, 

Bobolia, Pietrișu și Răgman, cu o distanță foarte mică între ele. 
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Sistemul aşezărilor rurale determină structura teritorială a producţiei 

materiale şi oferă premise pentru dezvoltarea ulterioară a producţiei, respectiv zone 

de amplasare a unităţilor economice, resurse de muncă şi infrastructură socială. 

Forma exterioară este datorată suprafeţei topografice pe care s-au dezvoltat, 

precum şi condiţiilor istorice.  

Locuinţele sunt dispuse pe ambele părţi ale drumurilor. În timp, extinderea 

vetrelor nu a beneficiat de un plan de sistematizare, astfel că localnicii au 

determinat, prin construcţii noi, o textură mai neregulată, dar nu întâmplătoare. 

Noile construcţii încă mai ţin cont de specificul satului adunat. 

Structura satelor se referă la modul de grupare al locuinţelor în cadrul 

vetrei, sub influenţa factorilor fizico-geografici şi socio-economici. Structura 

morfologică a satelor din această zonă este dată de caracterul adunat al acesteia.  

Astfel, locuinţele sunt construite de o parte şi de alta a drumurilor, una 

lângă alta, pentru a câştiga cât mai mult teren agricol. Evoluţia vetrei se face prin 

construirea caselor spre periferie în continuarea celorlalte, fapt ce va duce, în 

viitor, la o contopire a satelor. 

Localităţile comunei Poiana Câmpina sunt caracterizate de anumite funcţii 

specifice unui teritoriu administrativ, în care se desfăşoară anumite activităţi 

economice și culturale. Principala funcţie a celor patru sate este cea agricolă şi 

industrială, dată de majoritatea populaţiei ce lucrează în aceste ramuri economice. 

Majoritatea populaţiei este implicată direct sau indirect în agricultură, chiar 

dacă un număr foarte mare de oameni sunt salariaţi în industrie. Aceştia din urmă 
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produc necesarul agricol pentru consumul propriu în gospodării, nefiind salariaţi ai 

unei asociaţii agricole sau ai unei ferme de exploatare agricolă.  

Funcţia comercială este, de asemenea, prezentă în toate localităţile şi, prin 

aceasta, se asigură necesarul de produse locuitorilor, prin intermediul magazinelor 

universale, în majoritate alimentare. Populaţia navetistă, cu acces la magazine 

variate din cadrul municipiului Câmpina, nu se aprovizionează din sate.  

Funcţia sanitară a localităţilor este foarte importantă. Există un Centru 

Medical Sancofind în Poiana Câmpina, instituție privată, dar care are contracte cu 

Casa de Asigurări. Aceasta include o clinică balneară, un spital și o maternitate. 

Există, de asemenea, un punct farmaceutic privat și două cabinete individuale cu 

doi medici de familie. 

Funcţia culturală este determinată de desfăşurarea activităţilor de 

învăţământ, culturale şi de recreere intelectuală. Există trei unităţi de învăţământ, 

dintre care două grădiniţe de copii, una în satul Poiana Câmpina și una în satul 

Bobolia,  şi o şcoală din învăţământul primar şi gimnazial. De asemenea, comuna 

dispune de un cămin cultural și Biblioteca Comunală ”Dimitrie Gusti” Poiana 

Câmpina.  

Funcţia administrativă a comunei este deţinută de satul Poiana Câmpina. 

Tot aici se află şi sediul Poliţiei. Aceste sate au centre administrative, unde sunt 

comasate principalele instituţii de interes public.  

În concluzie, comuna Poiana Câmpina oferă oportunități foarte bune pentru 

dezvoltarea de activități economice în industria prelucrătoare, industria chimică, 

comerț, construcții, agricultură sau creșterea animalelor. 
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Un instrument principal al dezvoltării durabile și coerente a comunei este 

Planul de Urbanism General, care va fi refăcut și actualizat, astfel încât dezvoltarea 

pe care o vizăm să nu afecteze mediul, să nu producă dezechilibre sociale sau să 

afecteze arhitectura tradițională a comunei.  

Viziunea propusă pentru comună este: Comuna Poiana Câmpina are 

potențial să joace un rol cheie în cadrul viitoarei zone metropolitane din care va 

face parte, având în vedere tendința prevalentă de relocare a locuitorilor 

municipiului reședință de județ către zone nepoluate și cu potențial turistic 

marcant, așa cum este această așezare rurală. Comuna Poiana Câmpina este o 

comună cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cu cetăţeni pro - activi şi o 

comunitate de afaceri dinamică şi implicată.  

Practic, prin elaborarea acestei Strategii s-a urmărit să fie tranșată o viziune 

de dezvoltare pentru perioada 2022 -2027, dezvoltare care să fie făcută în 

domeniile de importanță, să fie promovate măsuri prietenoase cu mediul 

înconjurător, să fie îmbunătățite siguranța și calitatea vieții în comună, să existe o 

stimulare a localnicilor în direcția identificării unor soluții la problemele care sunt 

semnalate sau să fie dezvoltate parteneriate public – private. 
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II. Comuna POIANA CÂMPINA – 

profil localitate 

1. Istoric 

Istoricul așezării se pierde undeva în legendă, împletindu-se cu istoricul 

mănăstirii din localitate. Legenda spune că, până aproape de sfârșitul veacului al 

XVII-lea, locurile acestea erau acoperite cu păduri seculare. Pe vremea 

negocierilor (1687 – 1688) pe care Șerban Cantacuzino (1678-1688) le ducea cu 

imperialii în vederea încheierii unui tratat de alianță, pașii tânărului boier Toma 

Cantacuzino (nepotul lui Șerban) s-au abătut pe aceste meleaguri care l-au cucerit 

de la început. Așa se face că, spre sfârșitul acelui secol, Toma Cantacuzino începe 

construcția Mănăstirii Poiana, pe care, însă, se pare că nu a reușit să o 

desăvârșească până în 2 iunie 1711, când, ajuns mare spătar, în vremea lui 

Constantin Brâncoveanu, trece cu întreaga cavalerie a Țării Românești de partea 

rușilor și, după înfrângerea acestora de către turci, în lupta de la Stănilești (18-22 

iulie 1711), este nevoit să ia calea pribegiei pe meleagurile Rusiei, unde s-a și stins 

din viață după un deceniu. 

Tot istoria spune că finalizarea complexului arhitectural ar fi fost opera lui 

Mihai Cantacuzino, cel ucis de turci în iunie 1716. Astfel, după încheierea 

construcției, Mănăstirea Poiana a fost legată de Mănăstirea Sinaia, drept schit al 

acesteia. Apoi, în jurul mănăstirii, înzestrate de Toma Cantacuzino cu cinci moșii, a 

început să se înfiripe o așezare propriu-zisă. Se pare că, inițial, ea era situată cam 
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pe unde este astăzi stația CFR. După un timp, din cauza inundațiilor provocate de 

râul Prahova, locuitorii s-au îndreptat spre dealuri. În anul 1864 au fost 

împroprietăriți 107 clăcași din Poiana. 

Localitatea a fost menționată pentru prima dată sub numele de Poiana Sării, 

într-un hrisov din 27 mai 1510, semnat de domnitorul Vlad Voievod. Ulterior a 

fost numită Poiana de Prahova, iar din anul 1930 poartă numele Poiana Câmpina. 

Din 1930 și până în aprilie 1989 a fost comună suburbană a orașului Câmpina, iar 

ulterior a devenit cartier al acestui oraș. În august 1991, la cererea cetățenilor și în 

baza Decretului - Lege nr. 38/1990, Poiana Câmpina și-a redobândit statutul de 

comună de sine - stătătoare. 

Un document din a doua jumătate a secolului al XVI-lea precizează că 

“moşia Poiana iaşte de casă de la răposata Domniţa Elena, … mama Agăi 

Cantacuzino, prin testamentul său din 1 septembrie 1667, împărţind averea la cei 

şase feciori ai săi, hotărăşte ca jumătate din Poiana, sat de 30 locuitori, să fie lui 

Şerban şi Matei”. 

Mergând pe firul documentelor, menţionăm unul din 16 august 1833, o 

foaie a Episcopiei Spitalului Colţea. Iată cuprinsul acestei foi: 

“1.  Trăsură din prundul Prahovei, din valea Brăcioaiei, pă sus de 

Mânăstirea Poiana, pă despre hotarul Brezei, până deasupra în capul feţei râului 

despre Prahoviţa (Proviţa)…stânjeni 50. 

Trăsură iar din prundul Prahovei, la mijlocul moşiei, până la Fântâna 

Ţiganului, din jos de Piatră despre Prahoviţa. 
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Trăsură iar din prundul Prahovei, pe la Vrăjitoarea, din izvorul Văii Rele 

până la hotarul Măgureni, stânjeni 1144. 

Lungul moşiei, din capul hotarului Cocorăştii Caplii, până la hotarul Brezii, 

stânjeni 2600”. 

Referindu-ne la boierimea locală din acea vreme, constatăm că frecvent se 

nasc certuri şi gâlceve mari, ajungându-se la judecată. Aşa se întâmplă în 1763, 

când domnitorul scrie ispravnicului de Prahova: “…iată că-ţi poruncim domnia 

mea să le orânduieşti doi-trei boiernaşi, pe care pohtiţi, acolo la cea numită moşie 

Poiana, în faţa locului, unde să fie atât trimisul medelniceresei Maria, cât şi 

egumenul de la Poiana, şi să le tragă moşie şi să adevereze partea fiştecăruia, să o 

dea deosebit, urmând acei beiernaşi la toate după cum cuprinde în cartea 

domnealor valiţilor boieri de judecată şi să dea cartea lor de adeverinţă la mâna 

fiştecăruia, ca să se ştie cu ce s-au ales şi pe unde să ţie şi să stăpânească, aleasă şi 

fără de gâlceavă, să nu mai aibă pricină între dânşii”. Boiernaşii aleşi de 

ispravnicul Prahovei se apucă de lucru şi, la 30 octombrie 1763, întocmesc o foaie 

de sforăritul moşiei Poiana, astfel că, în 1763, Mănăstirea Poiana rămâne numai cu 

jumătatea moşiei: 933 stânjeni, aşa cum cerea dreptatea. 

 Ȋn 1780, moşia Mănăstirii Poiana se măreşte cu o parte din moşia 

Cernăteşti, danie ce o face protopopul Nicolae dimpreună cu “frate-meu Dinu 

Nisipeanu, cu ruda noastră Neagu ot Hârsa, donăm Sfintei şi Dumnezeieştei 

Mănăstiri Poiana … o parte din moşia Hârsa, ce-i zice Drăgăneasa, 80 pogoane, în 

afară de ceea ce tatăl nostru a făcut deosebit zapis, danie la mânăstire mai înainte. 

Ȋnsă aceste pogoane sunt date cu voinţa şi râvna tuturor fraţilor moşneni, mărind cu 
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această danie moşia Sfintei Mănăstiri, să o stăpânească în pace şi să fie datoare a 

pomeni de numele noastre la Sfântul Jertfelnic”. 

Ca urmare a completării moşiei cu daniile menţionate mai sus, se pot stabili 

hotarele localităţii, după cum urmează: “Din hotarul Brezei, în lung, până la Malul 

Pietros, şi în lat, până la apa Prahovei şi până în capul feţelor râului căruia îi 

aparţine Satul Murul (Poiana), iar de la Malul Pietros, de lângă Prahova, merge pe 

lângă Ţâlfă, la Capul Poienii, şi pe lângă Cornul cel Mare, printr-un frasin dărâmat, 

şi dă în Capul Flotocea, la Glod, şi în lung, până la hotarele Cocorăştii Caplii, 

aparţin jupânesei Maria”. 

Dintr-un document din 1844, semnat de Gheorghe Bibescu, domnul Ţării 

Româneşti, reiese că mânăstirii din Predeal i-au fost atribuite importante danii, 

între care “o samă de munţi şi o moşie la Bobolia, în apropierea Câmpinii”. 

Mănăstirea Poiana, lăcaş de cult de rang boieresc, se transformă într-o 

mănăstire de rang domnesc, ce devine o fortăreaţă militară, specifică Evului 

Mediu, înzestrată cu un grup de oaste grănicerească, cunoscută sub denumirea de 

plăieşi, care, în caz de pericol, împreună cu cetele de dorobanţi de la  Câmpina, 

asigurau apărarea în această parte a ţării, a cărei graniţă se afla la Predeal. Mijlocul 

de comunicare se realiza, în caz de pericol, prin trasul clopotelor de la mânăstirea 

din Predeal, preluat de Poiana Ţapului, Mănăstirea Sinaia, Schitul Lespezi (de la 

Posada), Breaza şi Mănăstirea Poiana. 

Mănăstirea Poiana, lăcaş de cult de rang boieresc, se transformă într-o 

mănăstire de rang domnesc, ce devine o fortăreaţă militară, specifică Evului 

Mediu, în această parte a țării, a cărei graniță se afla la Predeal. Mijlocul de 
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comunicare se realiza, în caz de pericol, prin trasul clopotelor de la mânăstirea din 

Predeal, preluat de Poiana Ţapului, Mănăstirea Sinaia, Schitul Lespezi (de la 

Posada), Breaza și Mănăstirea Poiana. 

Cercetând tradiţia locală, aflăm de la Petre Moraru, care ştie din povestirile 

lui Tudor Moraru, zis Pietroiu, că a trăit între anii 1829-1932 (103 ani), având 

misiunea ca în caz de pericol, să aprindă focul pe vârful Răcmanului. 

La 26 decembrie 1844, inginerul hotarnic Grigore Pleşoianu face hotărnicia 

acestei moşii, iar la 30 decembrie acelaşi an, face hotărnicia moşiei Cernăteşti 

(Valea Manti) cu o parte a acestei moşii. 

Nicolae şi cetaşii Mănăstirii Poiana - cetaşii amintiţi în document reprezintă 

un grup de ţărani liberi, ce au acceptat de bunăvoie trecerea lor, cu moşie cu tot, de 

Poiana. 

Ȋn martie 1865, inginerul hotarnic Scarlat Popovici, conform Legii rurale şi 

ordonanţelor ministeriale, “dă pogoanele legiuite locuitorilor Satului Murul, după 

proprietatea Schitului Poiana, în sumă de 358 pogoane şi 462 stânjeni pătraţi, iar la 

21 aprilie 1865, împroprietăreşte pe această moşie cinci clăcaşi ai Satului 

Doftăneţul”, dându-le 10 pogoane şi 1018 stânjeni. Ȋn iulie 1866, împroprietăreşte, 

pe aceeaşi moşie, pe locuitorii Satului Poiana, cu 556 pogoane şi 1230 stânjeni, iar 

în anul 1868, 34 de locuitori din Satul Nisipoasa, cu 250 pogoane şi 10 prăjini. 

Dintr-un proces-verbal din 6 iulie 1866, rezultă că locurile rezervate 

căminelor, potrivit legii fiind de 356 pogoane şi 379 stânjeni, au fost repartizate 

după numărul şi categoriile locuitorilor săteni aşezaţi pe moşia Bobolia, după cum 

urmează: preoţi (1), săteni cu 4 boi (2 gospodării), săteni cu 2 boi (13 gospodării), 
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săteni cu mâinile (27 gospodării). Pentru preot s-au dat 17 pogoane, pentru săteni 

cu 4 boi câte 22 pogoane, pentru săteni cu 2 boi câte 7 pogoane şi 19 prăjini, pentru 

săteni cu mâinile câte 4 pogoane şi 15 prăjini. Pentru cele 45 de case şi grădini, 

ceea ce constituia vatra satului, s-au mai acordat câte 8 stânjeni, în care intră uliţele 

proprietăţii şi cimitirul, totalizând 13 pogoane şi 102 stânjeni, la care  se adaugă 

clădirile comunale: biserica – 520 stânjeni, magazia de rezervă – 398 stânjeni, 

primăria – 280 stânjeni, şcoala – 398 stânjeni. 

Ȋn satul Pietriş, în baza unui tabel nominal oficial al persoanelor care au 

primit plata arenzilor pe terenurile concesionate Schelei Câmpina, situaţia se 

prezintă astfel: 9 locuitori înstăriţi, printre care Radu Cucu, Constantin Filip, 

Manta Tudose, Radu Raicu, Stanciu Ciortan, Niţă Coman; 30 ţărani mijlocaşi, ca 

Mihai Comărniceanu, Chiţu Măcelaru, Niţă Dragomir, Gheorghe Apostol, Ion 

Cergan, Ioniţă Cucu, Niţă Tănase, Ioniţă Chiţu. Acestora se adaugă şi alte categorii 

de ţărani, printre care Dumitru Opincaru, Matei Cojanu, Stan Ciopală, Constantin 

Lăutaru, Gheorghe Boncu, Toma Voinea. Se precizează că locuitorii acestui sat, 

spre deosebire de locuitorii satelor Poiana, Răcman şi Bobolia, datorită bogăţiilor 

subsolului (petrol), primesc redevenţă pentru terenurile concesionate Schelei 

Câmpina. 

Aceste câteva documente stabilesc suprafaţa moşiei Poiana la 1540 

pogoane, 3089 stânjeni şi 10 prăjini, care corespunde cu suprafaţa de astăzi a 

localităţii. 
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2. Așezare și relief: 

Comuna Poiana Campina este situată în zona colinară a Carpaţilor 

Meridionali, pe valea râului Prahova, în apropiere de municipiul Câmpina, la 

jumătatea distanţei dintre Ploieşti şi Sinaia şi la 94 kilometri de capitala Bucureşti. 

Din punct de vedere al coordonatelor geografice, comuna Poiana Câmpina se află 

la 45 grade şi 14 minute latitudine nordică, 25 grade şi 39 minute longitudine 

estică. 

Se învecinează la est – cu municipiul Câmpina, la sud-est – cu comuna 

Băneşti, la sud – cu comuna Măgureni, la vest – cu comuna Proviţa de Jos, la nord 

– cu oraşul Breaza, iar la nord-est – cu comuna Cornu. 

Comuna Poiana Câmpina este formată din satele Poiana Câmpina 

(reşedinţă a comunei), Bobolia, Pietrişu şi Răgman. Fiecare sat este amplasat din 

punct de vedere geografic, astfel: 

 Poiana Câmpina – zona centrală a comunei, la intersecţia drumurilor 

judeţene care traversează localitatea şi în apropierea Gării CFR 

Câmpina; 

 Bobolia – în sudul comunei, ocupând parţial platforma dealurilor şi 

coborând spre albia râului Prahova, în apropierea confluenţei 

acestuia cu râul Doftana; 

 Pietrişu – ocupă o fâşie îngustă, paralelă cu calea ferată, la poalele 

dealurilor, între satele Poiana Câmpina şi Bobolia; 

 Răgman – se află la limita nordică a comunei, pe drumul spre Podu 

Vadului (Breaza). 



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
20 

 

 

 



 

Comuna Poiana Câmpina
 

 

 

 

Distanţa dintre satele componente ale comunei Poiana Câmpina este relativ 

mică. Astfel, de la sud către nord, între Bobolia şi Pietrişu sunt 3 km, între

şi Poiana Câmpina 2 km, iar între Poiana Câmpina şi Răgman distanţa este de sub 

1 km. 

Din punct de vedere geografic

această poziţie strategică decurgând o serie de avantaje. De asemenea, datorită 

acestei aşezări, comuna Poiana Câmpina este ferită de vicisitudini meteorologice, 

fiind protejată de vânturi puternice şi precipitaţii 

Datorită aşezării geografice în această zonă colinară, comuna Poiana 

Câmpina are numeroase bogăţii ale solului şi s

facilitează obţinerea unor recolte bogate de porumb, legume şi fructe, păşunile şi 

fâneţele sunt deosebit de prielnice pentru creşterea oilor şi a vitelor, iar în subsolul 

localităţii se află sare, petrol, gaze naturale, p
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Distanţa dintre satele componente ale comunei Poiana Câmpina este relativ 

mică. Astfel, de la sud către nord, între Bobolia şi Pietrişu sunt 3 km, între

şi Poiana Câmpina 2 km, iar între Poiana Câmpina şi Răgman distanţa este de sub 

Din punct de vedere geografic, se află la intrarea pe Valea Prahovei, din 

această poziţie strategică decurgând o serie de avantaje. De asemenea, datorită 

i aşezări, comuna Poiana Câmpina este ferită de vicisitudini meteorologice, 

fiind protejată de vânturi puternice şi precipitaţii abundente.  

Datorită aşezării geografice în această zonă colinară, comuna Poiana 

Câmpina are numeroase bogăţii ale solului şi subsolului. Astfel, pământul negru 

facilitează obţinerea unor recolte bogate de porumb, legume şi fructe, păşunile şi 

fâneţele sunt deosebit de prielnice pentru creşterea oilor şi a vitelor, iar în subsolul 

localităţii se află sare, petrol, gaze naturale, precum şi ape minerale sărate.

 

Distanţa dintre satele componente ale comunei Poiana Câmpina este relativ 

mică. Astfel, de la sud către nord, între Bobolia şi Pietrişu sunt 3 km, între Pietrişu 

şi Poiana Câmpina 2 km, iar între Poiana Câmpina şi Răgman distanţa este de sub 

se află la intrarea pe Valea Prahovei, din 

această poziţie strategică decurgând o serie de avantaje. De asemenea, datorită 

i aşezări, comuna Poiana Câmpina este ferită de vicisitudini meteorologice, 

Datorită aşezării geografice în această zonă colinară, comuna Poiana 

ubsolului. Astfel, pământul negru 

facilitează obţinerea unor recolte bogate de porumb, legume şi fructe, păşunile şi 

fâneţele sunt deosebit de prielnice pentru creşterea oilor şi a vitelor, iar în subsolul 

recum şi ape minerale sărate. 
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Din punct de vedere al caracteristicilor fizico-geografice, comuna Poiana 

Câmpina se încadrează în zona depresiunilor şi culmilor subcarpatice. Zona se 

caracterizează prin varietatea formelor morfologice rezultată din caracterul 

complex al structurii geologice şi de varietatea  factorilor de modelare a reliefului. 

Succesiunea treptelor de relief poartă atât amprenta factorilor geologici, cât şi a 

celor fizico-geografici, care au participat activ la formarea şi evoluţia lor. Relieful 

s-a format treptat, de la nord la sud, ca urmare a ciclurilor de sedimentare şi a 

fazelor orogenice de la sfârşitul Levantinului şi începutul Cuaternarului, ducând la 

o fragmentare, în unele locuri chiar accentuată, în zona de dealuri. Predomină 

aspectul terasat, întrerupt de văi cu forme neregulate. Cel mai înalt punct al 

localităţii este Vârful Poienii, la limita vestică a localităţii, în apropierea drumului 

judeţean spre Proviţa de Jos, de aici coborându-se în trepte până în câmpia satului 

Cocorăştii Capli, de la sud de Bobolia. Dealurile sunt parţial împădurite, cu pante 

accentuate, relief accidentat, zona fiind neconstruibilă. Văile s-au adâncit de-a 

lungul anilor, au format terase, relieful fiind influenţat de eroziunea torenţială a 

apelor, alunecările de teren şi spălarea solului de torenţi. 

3. Reţeaua hidrografică 

Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Prahova, care curge prin 

extremitatea estică a aşezării. Albia majoră a râului este cuprinsă între DN 1 şi 

rambleul căii ferate Ploieşti – Braşov. Celelalte ape, torenţii Tulburea, Valea Rea şi 

alţii se formează şi se scurg pe versanţi, prin ravene torenţiale şi se evacuează în 

mod natural către râul Prahova fără a produce pagube majore, pe un traseu, în 

general, dirijat de rigole şi canale amenajate. 
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Râul Prahova străbate comuna Poiana Câmpina de la Nord – Vest la Sud – 

Est, pe o lungime de aproximativ 10 km, având o pantă de 9,9 m/km şi un debit 

mediu de cca. 7 mc/s. Ȋn lunile mai – iunie, debitele pot depăşi 80 mc/s (recordurile 

fiind consemnate pe 15 mai 1984 şi 19 iunie 1985 – 80.9mc/s).  

Lunca râului Prahova se extinde pe teritoriul comunei Poiana Câmpina în 

braţe mai mari datorită depozitelor fluviatile consolidate haotic şi formează 

ostroave. Albia minoră îşi schimbă configuraţia după fiecare viitură sau precipitaţii 

maxime. De asemenea, în ultimii ani s-au efectuat lucrări de amenajare 

hidrografică, odată cu introducerea unei reţele de alimentare a mai multor micro-

hidrocentrale. Ȋnălţimea malurilor scade de la nord de la 3 m la cca 1,5 m spre sud 

în dreptul localităţii Bobolia. 

Afluenţii râului Prahova vin toţi de pe partea dreaptă a cursului apei, pe 

teritoriul comunei Poiana Câmpina, şi sunt următorii: 

 Pârâul Bregarea; 

 Pârâul Tulburea; 

 Pârâul Valea Rea; 

 Pârâul Piţigaia; 

 Pârâul Tisa. 

Ȋn zona sudică a teritoriului comunei, râul Prahova primeşte pe stânga unul 

din cei mai importanţi afluenţi ai săi, pârâul Doftana (confluenţa acestuia cu râul 

Prahova fiind limita naturală între trei teritorii administrative, respectiv Poiana 

Câmpina, Băneşti şi Câmpina). 
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4. Factori de risc natural şi antropic: 

Studiile geotehnice efectuate în comuna Poiana Câmpina au identificat mai 

multe zone cu probleme: 

Zone improprii de construit reprezentate prin zonele de curs ale reţelei 

hidrografice şi zonele de versant cu pantă mare şi potenţial de instabilitate ridicat. 

Zone bune de construit cu amenajări speciale în care sunt cuprinse zonele 

de culme deluroasă şi versanţii cu pantă medie, cu potenţial de instabilitate mediu, 

neafectaţi de eroziuni la baza lor. 

Zone bune de construit fără amenajări reprezentate prin terasa inferioară şi 

zonele de platou din cadrul culmilor deluroase. 

Culmile deluroase cu dezvoltare redusă în partea de vest a comunei. 

Terenul prezintă o pantă mică şi prezintă următoarea succesiune litologică: 

- în suprafaţă depozite eluvial – deluviale constituite din argile, argile 

nisipoase, nisipuri, cu structură neomogenă; 

- roca de bază constituită din argile, nisipuri şi pietrişuri mărunte în straturi 

cu înclinări variate de 20 grade, motiv pentru care parametrii fizico – mecanici au 

valori reduse. 

Nivelul hidrostatic apare la adâncimi variabile şi este influenţat de volumul 

precipitaţiilor sau de litologia şi structura tectonică a zonei. Terenurile idendificate 

în această zonă, pot fi încadrate ca şi terenuri bune - medii de fundare.  
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Zonele de versant şi terasă înaltă pe care se pot amplasa construcţii sunt 

cele care fac trecerea între două nivele de terasă şi prezintă o pantă până la 20%. 

Zonele de versant se caracterizează prin următoarele depozite: 

- în suprafaţă, depozite deluviale neomogene constituite din sol vegetal în 

amestec cu argile – prafuri – nisipuri, pietriş cu bolovăniş; 

- urmează roca de argile cenuşii verzui, nisipuri fine şi strate de pietrişuri 

slab cimentate. 

Terenurile identificate în această zonă se încadrează la terenuri dificile de 

fundare, din cauza pantei terenului. 

Nivelul hidrostatic se situează la adâncimi mari în perioadele cu precipitaţii 

normale. 

O situaţie particulară, în zona terasei înalte, este perimetrul unde au existat 

vechile rezervoare dezafectate, de ani de zile, ale Societăţii “Astra Română”. Acest 

perimetru se încadrează în zona bună de construit fără amenajări speciale datorită 

zidurilor de sprijin ce delimitau amplasamentul acestor rezervoare. Acestă 

suprafaţă prezintă un potenţial ce poate fi valorificat în funcţie de destinaţia dorită, 

prin ridicarea interdicţiei de construire din PUG-ul vechi, deoarece stabilitatea 

versantului este asigurată din punct de vedere geotehnic pentru construcţii de 

importanţă redusă. 

Valorificarea acestei zone este necesară şi oportună, până nu se vor degrada 

amenajările din perimetru, din cauza intemperiilor şi acţiunii apelor provenite din 
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şiroirea de pe versanţi. Accesul se face pe strada Bisericii din DJ 101 şi sunt 

asigurate utilităţile (energie electrică, gaze şi apă curentă). 

 

Zona de terasă joasă. Terenul este plan, stabil şi afectat pe suprafeţe reduse 

de fenomene de inundabilitate în perioadele cu precipitaţii excesive. 

 

 

 

Risc seismic. Conform STAS 11 100/1993, comuna Poiana Câmpina se  

situează în interiorul izoliniei de intensitate macroseismică I = 92 (nouă) pe scară 

MSK unde indicele 2 corespunde unei perioade medii de revenire de 100 ani. 

Conform Normativ P100-1/2006 pentru protecţia antiseismică a 

construcţiilor, din punct de vedere seismic, zona se caracterizează prin următoarele 

elemente: 
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-  Perioada de colţ a spectrului de răspuns "Tc=0,70" 

-  Coeficient "ag"=0,24. 

Conform macrozonării seismice, după codul de proiectare seismic, privind 

zonarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având IMR (perioada 

medie a intervalului de revenire de 100 ani"). 

Riscul seismic depinde, local, şi de formaţiunile geologice de suprafaţă. 

Pentru un timp îndelungat, riscul seismic se apreciează prin perioada de revenire a 

unui cutremur cu anumită intensitate sau magnitudine şi prin calcularea energiei 

seismice medii anuale şi compararea ei cu energia eliberată pe an. Riscul seismic 

creşte atunci când energia seismică anuală este mai mică decât energia seismică 

medie. 

Riscul seismic este diferit în rocile necoezive şi în cele coezive. Undele 

seismice se propagă cu viteză mai mare şi în spaţii mai întinse în rocile compacte 

faţă de cele afânate. Ȋn pietrişuri şi nisipuri, deşi viteza de propagare a undelor este 

mai mică, seismele sunt mai distrugătoare. 

Risc de instabilitate. Alunecările de teren reprezintă forme ale deplasărilor 

de mase în sectorul subcarpatic. Marea varietate a tipurilor de alunecare reflectă 

diversitatea locală a condiţiilor şi a îmbinării factorilor care destabilizează 

versantul. 

Pe raza comunei Poiana Câmpina aceste fenomene se produc în timp 

îndelungat,  astfel încât relieful prezintă un aspect specific vălurit cu trepte şi 

abrupturi înierbate (vechi râpe de desprindere), zone cu umiditate excesivă. 

Alunecările de teren identificate se grupează în funcţie de zonă şi de cauzele 

care le determină. 
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În zona de nord a teritoriului (Răgman şi zona de nord a localităţii Poiana 

Câmpina) alunecările se produc din cauza drenajului insuficient pe versanţii 

deasupra drumului judeţean şi ele sunt alunecări superficiale. Spre vest de această 

zonă, s-a identificat o alunecare ce afectează drumul. 

Risc de inundabilitate. Fenomenul de risc este eroziunea malurilor oprită 

prin lucrări de apărare de mal în zona Stadionului şi până la Triaj, efectuate în anii 

1970, care sunt degradate şi insuficiente pentru a stopa fenomenul pe tot cursul 

râului Prahova. 

Panta mare a versanţilor şi a tâlvegurilor văilor permit scurgerea rapidă a 

apelor din pecipitaţii, dar favorizează eroziunea malurilor. Fenomene de 

inundabilitate s-au manifestat în dreptul subtraversărilor din zona limitrofă cu 

versanţii a drumului judeţean 101 care traversează localităţile componente, 

deoarece aceste lucrări sunt subdimensionate. 

Conform Studiului de inundabilitate la bazinul Paltinu, elaborat de 

P.C.P.G.A. în 1992, zona de terasă inferioară de pe partea dreaptă a râului Prahova 

la limita sudică a teritoriului administrativ, în zona localităţii Bobolia,  aval de 

confluenţa cu Doftana, prezintă risc de inundabilitate în situaţia hazardului 

avarierii barajului. 

Risc antropic. Comuna Poiana Câmpina este traversată de o serie de reţele 

de utilităţi astfel: 

- cablu telefonic interurban; 

- cablu de televiziune; 

- cablu pentru internet; 

- conductă distribuţie gaze; 

- conductă gaz metan; 
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- conducta Petrotrans; 

- conductă transport ţitei şi gaze de sondă; 

- linii de curent electric de joasă, medie şi înaltă tensiune. 

Aceste reţele prezintă un risc în situaţia avarierii lor şi, de aceea, la 

amplasarea construcţiilor, se va avea în vedere distanţa impusă de reglementările în 

vigoare faţă de aceste reţele. 

Detalii despre disfuncţionalităţile constatate se regăsesc şi în cea mai recentă 

versiune a Planului Urbanistic General al comunei Poiana Câmpina. 
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5. Clima: 

Ȋnconjurată de zona largă a dealurilor subcarpatice, Poiana Câmpina s-a 

constituit într-un adăpost favorabil faţă de vânturile care bat din direcţia nord-vest. 

Climatul subcarpatic în care este situată localitatea, se extinde în zona centrală a 

judeţului şi este un climat temperat – continental. 

Aşezarea geografică a localităţii şi relieful sunt principalele elemente care 

influenţează în mod direct repartiţia şi evoluţia factorilor climatici. De distribuţia 

cantitativă şi calitativă a acestora depinde sensul de evoluţie al tuturor elementelor 

climatice care, la rândul lor, se află într-o strânsă interdependenţă cu ceilalţi factori 

fizico - geografici ai mediului local. 

 Ȋn zonă, temperatura aerului primeşte influenţa unor factori locali cum sunt: 

-   altitudinea; 

-   dispunerea formelor de relief; 

-   expoziţia faţă de Soare; 

-   înclinarea versanţilor; 

-   gradul de acoperire cu vegetaţie; 

-   existenţa culoarului văii Prahova; 

-   acumularea aerului rece pe şesul depresiunilor (inversiunile de  

temperatură). 

Comuna Poiana Câmpina se caracterizează prin următoarele valori ale 

factorilor climatici: 

-  temperatura medie anuală a aerului: + 9,3°C; 
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-  precipitaţii medii anuale: 700-800 mm; 

-  adâncimea maximă de îngheţ: h = 1.00 m (STAS 6054/77); 

-  vânturile dominante din zonă au direcţia N şi NV, canalizată preponderent 

pe direcţia văii Prahova. 

Localitatea are o climă cu caracter continental atenuat, cu veri şi ierni destul 

de temperate, cu primăveri lungi şi toamne scurte, cu precipitaţii de 784 l/m² – 

media anuală. În calculul tuturor acestor date meteorologice, trebuie ţinut cont că 

în comuna Poiana Câmpina nu există staţie meteorologică, pentru culegerea 

datelor. 

 

6. Resursele comunei: 

Teritoriul comunei Poiana Câmpina se află situat în partea de vest – nord-

vest a judeţului, la circa 30 km de municipiul Ploieşti. 

Din punct de vedere geomorfologic, localitatea Poiana Câmpina, împreună 

cu celelalte sate ce compun comuna, se dezvoltă pe terasele din drepta râului 

Prahova şi pe pantele versantului deluros ce separă Valea Prahovei de Proviţa, ce 

face din zona colinară de curbură, distingându-se următoarele zone : 

-  terasă joasă pe care este aşezată gara CF, zona de locuinţe din spatele ei şi noile 

blocuri de locuinţe din centrul comunei; 

- terasă înaltă cu biserica Adormirea Maicii Domnului şi cimitirul; 

- zona de versant. 

Teritoriul se încadrează din punct de vedere geomorfologic în zona 

subcarpatică de curbură între râul Prahova şi pârâul Proviţa, având două unităţi de 

relief distincte şi anume: 
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1. Lunca râului Prahova formată din lunca joasă (albia majoră) şi lunca mediană cu 

trecere prin praguri de 1 – 1,5 m. 

2. Zona colinară formată pe versanţi cu înclinări diferite.  

Acest teritoriu este străbătut în partea de nord - est de râul Prahova, care 

colectează văile torenţiale Tulburea şi Valea Rea. 

Depozitele ce alcătuiesc rocile parentale în cadrul perimetrului comunal, 

sunt formate, în general, din luturi argiloase, marne, argile marmuroase, în zona 

colinară şi nisipuri luto-nisipoase şi prundişuri în zona de luncă. 

Zona, din punct de vedere geologic, este una destul de dificilă. Ȋn subsolul 

comunei sunt prezente sedimente miocene în structuri sinclinale faliate şi de regulă 

extrem de complicate. Principala problemă asociată geologiei o reprezintă digitatea 

de sare care ajunge la suprafaţă în zona celor două poduri peste Prahova spre 

Câmpina şi respectiv zona “Moara de Barită”. 

Din cercetările geologice întreprinse, rezultă că localitatea Poiana Câmpina 

se află pe un munte de sare, pe care-l întâlnim în întreaga zonă: Proviţele, 

Drăgăneasa, Câmpina, Telega, Buştenari, Băicoi, Moreni, Filipeştii de Pădure etc. 

La nivelul teraselor de suprafaţă sunt prezente bolovănişurile şi pietrişuri, iar 

pe versanţi, argile deluviale. 

 

 

Structura fondului 

funciar 

Hectare % 

Intravilan 473,50 30,62 

Extravilan 1.074,36 69,38 
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Suprafața totală 1.547,86 100 

Suprafaţa 

Agricolă 

595 38,46 

Arabilă 70 4,52 

Păduri 650 42,01 

Suprafaţa ocupată 

cu construcții 

163 10,53 

Ape și bălți 78 5,04 

Pășuni 278 17,97 

Livezi 99 7,28 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

După cum se poate vedea în tabelul de mai sus şi figura de mai jos, suprafața 

agricolă ocupă o suprafaţă de 595 ha, reprezentând un procent de 38.46% din 

suprafaţa totală administrativă. 
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Grafic: Distribuţia suprafeţei totale a comunei 

 

Poiana Câmpina beneficiază şi de ape minerale, iar în anul 1900 s

prima instalaţie de captare a apei sărate, într

minerale sunt florurosodice concentrate, bicarbonate, sulfatate, hipertonice, 

atermale, cu o mineralizare de 194 gr/litru 

băile. La momentul respectiv, se află

minerală adusă din bazinul de acumulare, de la circa 300 m, printr

subterană, la instalaţiile pentru aero, helio şi fizioterapie, unde se fac tratamente cu 

nămol sapropelic, adus de la Lacul Amara, şi împachetări cu parafină. Staţiunea 

este indicată în tratamentul afecţiunilor aparatului locomotor şi ale sistemului 

nervos periferic, precum şi al afecţiunilor ginecologice.
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Grafic: Distribuţia suprafeţei totale a comunei Poiana Câmpina 

Poiana Câmpina beneficiază şi de ape minerale, iar în anul 1900 s

prima instalaţie de captare a apei sărate, într-un bazin cu instalaţii pentru băi. Apele 

minerale sunt florurosodice concentrate, bicarbonate, sulfatate, hipertonice, 

atermale, cu o mineralizare de 194 gr/litru – la izvorul principal care alimentează 

. La momentul respectiv, se află aici un bazin pentru băi minerale reci, cu apă 

adusă din bazinul de acumulare, de la circa 300 m, printr

subterană, la instalaţiile pentru aero, helio şi fizioterapie, unde se fac tratamente cu 

nămol sapropelic, adus de la Lacul Amara, şi împachetări cu parafină. Staţiunea 

ratamentul afecţiunilor aparatului locomotor şi ale sistemului 

nervos periferic, precum şi al afecţiunilor ginecologice. 

38,46

4,52
42,01

10,53

17,97

19,9

Păduri Suprafaţa ocupată cu construcții Ape și bălți Pășuni

 

Poiana Câmpina beneficiază şi de ape minerale, iar în anul 1900 s-a construit 

un bazin cu instalaţii pentru băi. Apele 

minerale sunt florurosodice concentrate, bicarbonate, sulfatate, hipertonice, 

la izvorul principal care alimentează 

aici un bazin pentru băi minerale reci, cu apă 

adusă din bazinul de acumulare, de la circa 300 m, printr-o conductă 

subterană, la instalaţiile pentru aero, helio şi fizioterapie, unde se fac tratamente cu 

nămol sapropelic, adus de la Lacul Amara, şi împachetări cu parafină. Staţiunea 

ratamentul afecţiunilor aparatului locomotor şi ale sistemului 

Pășuni Altele
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Staţiunea Poiana Câmpina, pusă în drepturile ei legitime, ar redeveni poarta 

de intrare în staţiunile de pe Valea Prahovei, aşa cum a fost până la 1948. 

 

                      

 

De asemenea, în comuna Poiana Câmpina se găsesc şi izvoare de apă sărată. 

Ȋnainte de al doilea Război Mondial, comuna Poiana Câmpina era declarată 

staţiune balneoclimaterică, datorită băilor sărate care au funcţionat aici înainte de 

1940. După o lungă perioadă în care totul a fost lăsat în paragină, odată cu 

concesionarea izvorului către Centrul Medical Sanconfind, de la băi în paragină, 

cabine demolate şi bazin principal complet distrus, s-a ajuns acum la un centru 

medical nou, modern, de nivel occidental, care poate contribui, în mare măsură, la 

recăpătarea statutului de staţiune al localităţii Poiana Câmpina. 

 2020 

Suprafaţa arabilă (ha) 70 

Suprafaţa cu livezi și pepiniere 

pomicole (ha) 

99 



 

Comuna Poiana Câmpina
 

 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistic

III. Infrastru

Starea infrastructurii din Comuna Poiana Câmpina se situea

județeană pentru o localitate din mediul rural.

1. Infrastructura de transport rutier

Administrația locală este foarte preocupată de infrastructura Comunei 

Poiana Câmpina și deruleaz

acesteia. 

Suprafaţa arabilă (ha)

Păşuni (ha)

Păşuni (ha) 

Suprafaţa fânețelor (ha) 
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Institutul Naţional de Statistică 

Institutul Naţional de Statistică 

. Infrastructura 

din Comuna Poiana Câmpina se situează 

ă pentru o localitate din mediul rural. 

1. Infrastructura de transport rutier: 

ă este foarte preocupată de infrastructura Comunei 

și derulează o serie importantă de proiecte pentru îmbunătă

70

99

278

148

00

Suprafaţa arabilă (ha) Suprafaţa cu livezi și pepiniere pomicole (ha)

Suprafaţa fanetelor (ha)

278 

 148 

 peste media 

ă este foarte preocupată de infrastructura Comunei 

pentru îmbunătățirea 

Suprafaţa cu livezi și pepiniere pomicole (ha)
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Comuna Poiana Câmpina are o lungime a strazilor de 34,66 km, din care 

29,707  km sunt drumuri județene, iar 4,953 km sunt drumuri comunale. Din 

totalul numărului de kilometri de pe teritoriul comunei, 32,329 km sunt 

modernizați, din care 2,622 km sunt drumuri comunale. 

Comuna Poiana Câmpina este traversată de DJ101P, care vine de la 

Măgureni şi merge spre Breaza, traversând comuna de la sud la nord; DJ100E, care 

traversează localitatea de la est spre vest, trecând pe sub podul de cale ferată şi 

continuând spre comuna Proviţa de Jos. 

Traseul viitoarei autostrăzi Ploieşti – Braşov va tranzita şi comuna Poiana 

Câmpina, pe la limita estică, de la sud la nord, pe o lungime de aproximativ 10 km. 

În momentul de faţă se discută despre posibilitatea ca unul dintre punctele de 

legătură directă cu viitoarea autostradă să conecteze şi comuna Poiana Câmpina. 

De asemenea, în localitate mai există două drumuri comunale: 

DC 116 – din satul Bobolia, pe lângă halta CFR, spre Băneşti, dar este 

nefuncţional din cauza stării înaintate de degradare a podului peste râul Prahova; 

DC 117 – de la Poiana Câmpina prin cătunul Măgura spre satul Drăgăneasa, 

care aparţine de comuna Proviţa de Jos. 

Pe drumurile judeţene ce străbat comuna se desfăşoară traficul de marfă 

intern şi de călători. 

Prezenta documentaţie de specialitate urmăreşte alcătuirea structurii reţelei 

majore de circulaţie, organizarea desfăşurării traficului rutier, circulaţia generală, 

dotările principale actuale de circulaţie, amplasarea principalelor intersecţii, 

disfuncţiile existente, şi, totodată, propune o serie de măsuri şi reglementări pentru 

optimizarea circulaţiei în cadrul comunei şi a legăturilor în teritoriu. 
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Zona de protecţie pentru drumurile judeţene este de 20 m din ax, stânga-

dreapta, însumând un total de 40 m, iar zona de siguranţă de 1,5 m de la marginea 

exterioară a şanţului, amplasarea construcţiilor fiind interzisă la o distanţă mai 

mică de 12 m de la marginea îmbrăcăminţii asfaltice. 

Pentru zona de intravilan se vor respecta următoarele distanţe minime de 

protecţie de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului,  pentru 

zonele neconstruite, funcţie de categoria acestuia: drumuri judeţene - 20 m; străzi – 6 

m cu 2 fire de circulaţie şi 12 m cu patru fire de circulaţie. 

Distanţa dintre garduri în zonele de extindere a intravilanului va fi de minim 26 

m (minim 12 m faţă de axul drumului judeţean, pe ambele părţi ale acestuia). 

Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în 

traversarea comunei, distanţa dintre gardurile sau construcţiile situate de o parte şi 

de alta a drumurilor va fi de minimum 12 m pentru străzi la 2 fire de circulaţie şi 

24 la 4 fire de circulaţie. 

Ȋn vederea fluidizării traficului în afara comunei se interzice amplasarea 

oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar, la o distanţă mai mică de 

12,00 m de marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul drumurilor judeţene 

respectiv 10,00 m faţă de marginea îmbrăcăminţii asfaltice în cazul străzilor. 

Din totalul teritoriului administrativ al comunei Poiana Câmpina, drumurile 

ocupă 2,79 %, mai exact 43,13 ha. 

 

 

2. Infrastructură feroviară: 
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Comuna Poiana Câmpina beneficiaza de o traversare de la sud la nord, în 

apropierea limitei estice a localităţii de calea ferată, magistrala Bucureşti – Braşov. 

Gara Câmpina, situată pe teritoriul administrativ al comunei Poiana Câmpina, este 

un punct important pe această rută feroviară. De asemenea, pe această rută 

feroviară se află şi halta Bobolia. Transportul feroviar funcţionează aici din anul 

1876, iar din 1969 reţeaua este electrificată. Reţeaua de cale ferată are o lungime 

de 9,5km pe teritoriul administrativ al comunei Poiana Câmpina şi ocupă o 

suprafaţă de 14,71 hectare (incluzând şi zonele de siguranţă şi protecţie). 
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3. Utilități publice 

La fel ca în cazul infrastructurii, şi la capitolul utilităţilor publice, comuna 
Poiana Câmpina se situează cu cea mai mare parte a indicatorilor peste media 
judeţeană pentru o localitate din mediul rural. 

 

4. Alimentare cu apă 

Din punctul de vedere al utilităților publice, Comuna Poiana Câmpina stă și 

la acest capitol peste media județeană a localităților de mediul rural.  

Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Prahova care curge prin 

extremitatea estică a aşezării. Albia majoră a râului este cuprinsă între DN1 şi 

rambleul căii ferate Ploieşti - Braşov. Celelalte ape, torenţii Tulburea, Valea Rea şi 

alţii se formează şi se scurg pe versanţi, prin ravene torenţiale şi se evacuează în 

mod natural către râul Prahova fără a produce pagube majore, pe un traseu în 

general dirijat de rigole şi canale amenajate. 

Serviciul de alimentare cu apă este realizat prin societatea HidroPrahova, 

operatorul regional de apă şi canalizare din judeţul Prahova, societate înfiinţată în 

anul 2004 şi la care acţionar majoritar este Consiliul Judeţean Prahova. În anul 

2009, pentru exploatarea şi administrarea sistemelor de alimentare cu apă şi 

canalizare la nivel local, în acord cu strategia naţională de creare a unor furnizori 

de servicii integrate, Consiliul Judeţean Prahova s-a asociat cu alte autorităţi locale 

din judeţ, formând Asociaţia pentru dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul petru 

Managementul Apei Prahova”, din care face parte şi comuna Poiana Câmpina. 

Asociaţia a delegat către SC HidroPrahova SA administrarea serviciilor de apă şi 
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canalizare din localităţile membre, Asociaţia fiind singurul partener al societăţii, la 

nivel de decizie şi coordonare.

La nivelul anului 2021

Comuna Poiana Câmpina este de 30,6

2017. 

 

 

                                     Lungime reţea alimentare cu apă

Anul 2010 
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canalizare din localităţile membre, Asociaţia fiind singurul partener al societăţii, la 

nivel de decizie şi coordonare. 

21, lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

Comuna Poiana Câmpina este de 30,6 km, faţă de 30,36 km, la nivelul anului 

 

Lungime reţea alimentare cu apă 

22,1 km 

canalizare din localităţile membre, Asociaţia fiind singurul partener al societăţii, la 

gimea reţelei de distribuţie a apei potabile din 

de 30,36 km, la nivelul anului 
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Anul 2017 30,36 km 

Anul 2021 30,6 km 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

5. Canalizare 

La fel ca şi alimentarea cu apă, serviciul de canalizare a fost preluat de 

societatea HidroPrahova SA. Reţeaua de canalizare este în continuă extindere şi 

modernizare, aceasta fiind una dintre priorităţile în investiţiile din infrastructură.  

La nivelului anului 2010, lungimea totală a reţelei de canalizare era de 1,4 

km. La nivelul anului 2019, acest indicator a ajuns la valoarea de 4,4 km, aceasta 

fiind în continuă creştere pintr-o serie de proiecte ale primăriei. 

 

                                              Lungime reţea de canalizare 

                      Anul 2010 1,4 km 

                      Anul 2019                            4,4 km 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Extinderea rețelei de canalizare este greoaie din cauza așezării geografice, în 

zonă colinară, cu multe zone locuite aflate în pantă. Acest lucru creează serioase 

dificultăți la extinderea rețelei de canalizare. În aceste locuri greu accesibile, unde 

se află locuințe și chiar obiective socio-culturale, sunt amenajate bazine vidanjabile 
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pentru evacuarea apelor uzate menajare. De asemenea, o mare parte din locuinţe 

dispune de latrine uscate. 

 

6. Alimentare cu gaze naturale 

La momentul anului 2022 aproape întreaga comună este racordată la 

sistemul de alimentare cu gaze naturale. 

Teritoriul comunei este traversat de următoarele conducte magistrale de 

transport gaze naturale: 

- magistrala Sinaia – Filipeşti Ø 20” (Pmax = 40 bar); 

- magistrala Sinaia – Nedelea Ø 16” (Pmax = 40 bar); 

- racord SRM Câmpina Ø 20” (Pmax = 40 bar); 

- racord SRM Brebu Ø 8”. 

Îmbunătăţirea calităţii reţelei de alimentare cu gaze naturale a comunei 

Poiana Câmpina a fost una dintre priorităţile ultimilor ani pentru administraţia 

publică locală. Astfel, dacă reţeaua de alimentare cu gaze naturale a fost extinsă în 

anul 2005 și în satul Bobolia, iar începând cu anul 2012 s-a început înlocuirea 

reţelei  în celelate sate ale comunei. S-a realizat, în paralel, atât extinderea reţelei, 

cât şi modernizarea celei existente. Astfel, dacă în anul 2008 lungimea reţelei de 

alimentare cu gaze naturale era de 33,4 km, în anul 2022 a crescut la 35,9km, 

acoperind aproape întreaga comună Poiana Câmpina. 

 

 

 

                            Lungime reţea de alimentare cu gaze naturale 
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                        Anul 2008                          33,4 km 

                        Anul 2010                          33,6 km 

                        Anul 2021 35,9 km 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

La reţeaua de gaze naturale sunt racordate peste 1.418 gospodării, din totalul 

celor 1826 din comuna Poiana Câmpina, ceea ce reprezintă un procent de peste 

71,19%. 

 

7. Alimentare cu energie electrică 

Localităţile comunei Poiana Câmpina sunt alimentate cu energie electrică 

din staţia de transformare 110/20/10 kV Câmpina, prin linii electrice aeriene de 

medie tensiune, care alimentează posturile de transformare la care sunt racordaţi 

consumatorii, prin linii aeriene de joasă tensiune.  

Alimentarea cu energie electrică este realizată de către S.C. ELECTRICA 

S.A., distribuţia energiei electrice la consumatori, făcându-se  prin reţele de joasă 

tensiune (0,4 kV), în montaj aerian pe stâlpii din beton armat, pe console metalice 

separate, respectând distanţele normale prevăzute în PE 104/93 şi 1 LI Ipv - 89. 

Posturile de transformare, de tip aerian, în marea lor majoritate sunt cele construite 

anterior  anului 1990, multe dintre ele dimensionate strâns la nivelul puterilor 

cerute în perioada respectivă, eventual cu o rezervă de 15-20%. 

Ȋn comuna Poiana Câmpina sunt instalate: 

- posturi de transformare de abonat la unităţi economice; 
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- posturi de transformare de reţea, din care sunt alimentaţi abonaţii casnici, 

marea majoritate a consumatorilor din sectorul terţiar, iluminatul public etc. 

 

Distribuţia energiei electrice este realizată printr-un sistem radial de reţele, 

predominant aerian, la tensiunea de 0,4 kV. Alimentarea se face prin intermediul 

posturilor de transformare, existente în satele aferente comunei. Majoritatea 

reţelelor de 0,4 kV sunt realizate aerian şi urmează traseul drumurilor din zonă. 

Stâlpii acestor reţele, realizaţi din beton armat, folosesc de regulă şi pentru reţeaua 

de iluminat stradal. 

În ultimii ani s-a reuşit modernizarea reţelei de iluminat public, astfel încât 

acesta este asigurat, în prezent, pe toată durata nopţii. S-au achiziţionat şi montat 

stâlpi moderni, mai înalți, mai subțiri și mai rezistenți cu sisteme de iluminat mai 

moderne și camere de supraveghere, astfel încât consumul de energie electrică să 

fie cât mai mic, iar siguranța cetățenilor comunei să fie ridicată. La nivelul anului 

2021, lungimea reţelelor de iluminat public este de 31 km. 

 

8. Alimentare cu energie termică 

În comuna Poiana Câmpina şi în toate localităţile aparţinătoare nu există un 

sistem centralizat de energie termică.  

Locuinţele individuale sunt încălzite fie cu ajutorul sobelor, fie au montate 

centrale termice proprii. 

Apartamentele situate în blocurile din satul Poiana Câmpina au centrale 

termice proprii. De asemenea, unităţile publice (şcoală, grădiniţe, primărie, 

bibliotecă), precum şi centrul medical au centrale termice proprii. 
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9. Telecomunicaţii şi internet 

În zona comunei Poiana Câmpina, Telekom Romania Comunications S.A și 

DIGI (RCS & RDS) beneficiază de o rețea de cabluri telefonice de importanță 

locală, interurbană şi cabluri cu fibră optică amplasate în cea mai mare parte, 

aerian, pe stâlpi, în lungul DJ101P, DJ100E, DC116 și DC117. Rețeaua este 

amplasată subteran în zona liniei de cale ferată. 

Localitatea beneficiază, de asemenea, de servicii de internet , transmisii de 

date şi cablu TV. De asemenea, acoperirea telefonică pentru telefonia mobilă este 

asigurată în proporție de 100%. 

În satul Poiana Câmpina există un Oficiu Poștal destinat să satisfacă 

necesitățile populației comunei Poiana Câmpina. Acesta efectuează şi operațiuni 

C.E.C. 

 

10. Salubritate 

Comuna Poiana Câmpina este membru al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova”. 

Serviciul de salubritate în comuna Poiana Câmpina este asigurat de operatorul – 

SC Floricon Salub SRL Câmpina. Obiectul contractului îl constituie prestarea 

serviciului de colectare, inclusiv colectarea selectivă a deşeurilor de la populaţie, 

agenţi economici şi instituţiile de pe raza localităţii Poiana - Câmpina, transport, 

depozitare şi valorificare a deşeurilor menajere, produse de persoane fizice şi 

persoane juridice de pe raza comunei Poiana - Câmpina. 

Ȋn prezent, sunt încheiate 1600 contracte cu abonaţi persoane fizice, 41 

contracte cu agenţi economici şi două contracte cu instituţii publice. 
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Conform unei Hotărâri de Consiliu Local, a fost instituită taxa specială de 

salubritate, taxă care se colectează de la persoanele care nu au încheiate contracte 

de prestări servicii cu operatorul de salubritate. 

De asemenea, în mai multe puncte din toate satele componente ale comunei 

Poiana Câmpina se află puncte pentru colectarea selectivă a deşeurilor. 

 

11. Urbanism 

Numărul de locuinţe din comuna Poiana Câmpina a crescut constant în 

ultimii ani. Astfel: 

Numărul locuinţelor 

din Poiana Câmpina 

Anul 2012 2030 

Anul 2013 2033 

Anul 2014 2034 

Anul 2015 2035 

Anul 2016 2038 

Anul 2017 2040 

Anul 2018 2046 

Anul 2020 2050 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Din totalul locuinţelor, după forma de proprietate, acestea sunt împărţite 

astfel: 

- proprietate privată particulară – 2034 (99,41%) 

- proprietate de stat – 12 (0,59%) 

Pe întreg teritoriul comunei Poiana Câmpina se întâlnesc atât locuinţe 

specifice zonelor rurale, mai exact cu parter sau P+1, în foarte puţine cazuri P+2, 

dar şi locuinţe specifice zonelor urbane, respectiv P+4, situate în centrul comunei. 

De asemenea, cele mai importante reglementări urbanistice se regăsesc în 

Planul Urbanistic General al comunei Poiana Câmpina. 
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Sursa: Primăria Comunei Poiana Câmpina 
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Conform celor mai recente date de la Institutul Național de Statistică, la 1 

iulie 2020, în comuna Poiana Câmpina locuiesc 4.947 persoane ( 2443 sex 

masculin; 2504 sex feminin) 

Din punct de vedere etnic, cei mai mulţi sunt români – 4.801 (97,05%), după 

care urmează romii – 21 (0,33%) şi maghiari  - 7 (0,10%) iar 118 persoane nu au 

dorit să-şi declare etnia sau sunt de o altă etnie decât cele menţionate. 

Pe categorii de vârstă, diferenţiat în funcţie de sex, situaţia populaţiei din 

comuna Poiana Câmpina, la momentul 1 iulie 2020, era următoarea: 

 

Total populaţie Masculin Feminin Populaţie stabilă 

4947 2443 2504 total general 

154 75 79 sub 5 ani 

190 102 88 între 6 şi 9 ani 

207 98 109 între 10 şi 14 ani 

246 130 116 între 15 şi 19 ani 

237 139 98 între 20 şi 24 ani 

255 138 117 între 25 şi 29 ani 

381 210 171 între 30 şi 34 ani 

333 188 145 între 35 şi 39 ani 

377 173 204 între 40 şi 44 ani 
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434 222 212 între 45 şi 49 ani 

526 270 256 între 50 şi 54 ani 

301 149 152 între 55 şi 59 ani 

349 175 174 între 60 şi 64 ani 

284 123 161 între 65 şi 69 ani 

237 82 155 între 70 şi 74 ani 

184 75 109 între 75 şi 79 ani 

151 55 96 între 80 şi 84 ani 

101 39 62 peste 85 ani 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

După limba maternă: 

 

Total Română Maghiară 

4947 4940 7 
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12. Forța de muncă 

Principalele funcţiuni din punct de vedere al forţei de muncă ale comunei 

Poiana Câmpina sunt: 

-în sectorul industriei – cele câteva secţii care mai funcţionează după falimentul 

societăţii Petroutilaj; dar şi în domeniul industriei de maşini, echipamente şi 

extracţie a petrolului, transporturi, construcţii; 

-în sectorul servicii – principalele domenii de activitate sunt comerţul, servicii 

publice, turism; 

-în sectorul agricol – mai ales în gospodăriile populaţiei. 

     Cele mai vechi ocupaţii ale locuitorilor comunei Poiana Câmpina au fost 

creşterea vitelor, cultivarea pământului şi meşteşugurile tradiţionale. 

     Trebuie precizat că, din totalul persoanelor ocupate, o mică parte lucrează în 

Poiana Câmpina, ceilalţi, cea mai mare parte, lucrând în Câmpina, în localităţile 

limitrofe sau chiar la Ploieşti ori Bucureşti. 

O altă categorie importantă de locuitori ai comunei Poiana Câmpina se ocupă 

cu agricultura. Anual, se eliberează un număr de aproximativ 6-7 atestate de 

producător şi acelaşi număr de carnete de comercializare pentru comercializarea 

mierii şi a altor produse apicole, precum şi pentru comercializarea fructelor. 
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13. Educația 

În comuna Poiana Câmpina funcţionează o şcoală generală – Şcoala Gimnazială 

„Învăţător Ion Mateescu” – şi două grădiniţe, una în satul Poiana Câmpina şi o alta 

în satul Bobolia.       

Numărul de elevi (preșcolari și școlari) este de 282, din care 104 în 

învăţământul primar, 105 în învăţământul gimnazial şi 73 preşcolari (57 la 

Grădinţa Poiana Câmpina și 16 la Grădiniţa Bobolia). 
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Număr total elevi 282 

Învăţământ gimnazial   105 

Învăţământ primar 104 

Învăţământ preşcolar 73 

  Grădinţa Poiana Grădiniţa Bobolia 

  57 16 

 

Numărul cadrelor didactice este de 20. 

Baza materială a școlii din localitate este formată din 10 săli de clasă, patru 

laboratoare şcolare, două cabinete de limbi străine, o sală de sport și festivități, un 

teren de sport, 44 computere. 

De asemenea, printr-un program derulat la nivelul Guvernului României, 

Primăria comunei Poiana Câmpina a fost dotată cu un microbuz şcolar, cu care se 

asigură naveta elevilor din satele Bobolia şi Pietrişu la Şcoala Gimnazială 

“Învăţător Ion Mateescu” din Poiana Câmpina. 
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14. Sănătate 

În domeniul ocrotirii sănătăţii, reţeaua sanitară cuprinde Centrul Medical 

Sanconfind, instituţie privată, dar având contracte cu Casa de Asigurări de 

Sănătate.  

 

            

 Centrul Medical Sanconfind funcţionează din anul 2015 şi include o clinică 

balneară, un spital şi o maternitate. Este dotat cu echipamente medicale de ultimă 

generaţie, cu servicii medicale la standarde europene şi personal medical calificat, 

care asigură tratarea pacienţilor din ţară şi din străinătate pentru următoarele 

specialităţi:  

- recuperare şi balneologie;  

- imagistică; 
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- ambulatoriu de specialitate: dermatologie – venerologie, endocrinologie, 

gastroenterologie, laborator de analize medicale, pediatrie, neonatologie; 

- maternitate, obstretică-ginecologie, inclusiv saloane cu 1 şi 2 paturi. 

- chirugie; 

- săli operaţii; 

- saloane cu unul şi două paturi; 

- ambulatoriu de specialitate: chirurgie, neurologie, ORL, oftalmologie, psihiatrie, 

oncologie, boli interne, urologie, cardiologie, pneumologie. 

- cameră de gardă primiri urgenţe; 

- saloane cu paturi pentru recuperări medicale (62 locuri); 

- hotel – restaurant 4 stele (66 locuri de cazare) pentru cazarea rudelor pacienţilor 

aflaţi în dificultate şi care nu pot ajunge în unitate decât însoţiţi, iar accesul în 

spital se va asigura printr-un culoar de sticlă. 

Instituția are, la momentul actual, un număr de 21 de paturi, 21 de medici, 

62 de cadre medicale mediu calificate.  
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Există, de asemenea, un punct farmaceutic, privat, două cabinete individuale 

cu doi medici de familie. 

 

15. Economie 

Comuna Poiana Câmpina a fost, mulţi ani, reprezentată, la nivelul industriei, 

de societatea Petroutilaj dar, odată cu intrarea acesteia în lichidare judiciară şi, 

ulterior, în faliment, câteva dintre secţiile ei s-au vândut, devenind societăţi de sine 

stătătoare. În momentul de faţă, cel mai important reprezentant al economiei 

comunei este Centrul Medical Sanconfind. De asemenea, datorită taxelor şi 

impozitelor mai mici, mai multe societăţi importante din Câmpina sau alte 

localităţi limitrofe şi-au mutat sediile principale în comuna Poiana Câmpina, 

contribuind din plin la creşterea veniturilor la bugetul local. 
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În comuna Poiana Câmpina, în anul 2022, sunt înregistrate un număr de 193 

societăţi comerciale, cu 445 angajaţi, faţă de anul 2010, când existau numai 151 

agenţi economici. De asemenea, dacă în anul 2010 numărul total al persoanelor 

ocupate era de 700, la nivelul anului 2022, numărul acestor persoane a ajuns la 

1808. 

Cadrul natural, amplasamentul favorabil, pădurea, clima, accesibilitatea pe 

căi rutiere şi feroviare, apropierea de Bucureşti şi disponibilitatea unor terenuri au 

condus la crearea unor zone de agrement, de odihnă şi turism. De asemenea, în 

afara turismului clasic, odată cu deschiderea Centrului Medical Sanconfind, care a 

concesionat izvorul de apă sărată, se va putea dezvolta şi turismul balnear.  În 

acelaşi context, nu ar trebui neglijată nici posibilitatea dezvoltării unor servicii 

meşteşugăreşti, bazându-se atât pe existenţa unor bătrâni, care cunosc încă tainele 

diverselor meşteşuguri, dar şi pe posibilitatea de a se asocia cu alte enitităţi – 

inclusiv cu alte unităţi administrativ-teritoriale – pentru promovarea unor 

meşteşuguri tradiţional româneşti şi a altor valori perene. 

În comuna Poiana Câmpina sunt înregistrate 193 de societăţi comerciale, cu 

445 angajaţi. Principalii agenţi economici (obiectul lor principal de activitate): 

 SC Petroutilaj 3DRD – reparare şi întreţinere echipamente de transport; 

 CN Căi Ferate CFR, Regionala CF Bucureşti, Secţia L5 Câmpina – transport 

feroviar; 

 OMV Petrom SA – furnizări de combustibili; 

 SC Telekom Romania Communications SA – telecomunicaţii; 

 SNTGN Transgaz SA Mediaş, Exploatare Teritorială Bucureşti – transport 

gaze; 

 SC Electrificare CFR SA – transport căi ferate; 
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 SC Hidroelectrica SA, Uzina Hidroelectrica Buzău – hidrocentrale; 

 SC Monix – comerţ; 

 SC Integral Beton Prest – construcţii; 

 Asociaţia Club Sportiv Triumf; 

 Centrul pentru Servicii de Radiocomunicaţii SRL – radiocomunicaţii; 

 CNCF CFR SA, Regionala CF Bucureşti, Divizia Patrimoniu – transport 

feroviar; 

 SC Lia Bobolia Touring SRL – pensiune; 

 SC Cirex – construcţii; 

 SC Engie Romania SA – transport distribuţie gaze; 

 SC Anca’C – comerţ; 

 SC Sowal Construct SRL – construcţii; 

 SC Seti Impex SRL – farmacie; 

  SC Manulor Construct SRL – construcții; 

 SC Inspect Service Car SRL – servicii auto; 

 SC Riva Trans SRL – transporturi ; 

 SC Aveuro – transport ; 

 SC Bogdacons – construcții ; 

 SC Gemial K Prodconstruct SRL – construcții ; 

 SC Roball Câmpina SRL – fabricarea articolelor pentru sport ; 

 SC Telsec SRL – echipament IT ; 

 SC Village Park Const SRL – construcții 

 SC Manulor Construct S.R.L – comerț. 
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ANALIZA SWOT 

 

S - Strenghts (puncte tari) 

W - Weaknesses (puncte slabe) 

O - Opportunities (oportunități) 

T - Threats (amenințări) 

 

S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) este una dintre 

cele mai utilizate forme de analiză. Este folosită ca instrument de analiză atât în 

mediul de afaceri, cât și de către administrațiile publice. 

Prin această metodă, sunt analizate și evaluate punctele tari (strengths) și 

punctele slabe (weaknesses), oportunitățile (opportunities) și amenințările (threats) 

existente la nivelul comunei Poiana Câmpina. 

Specialiștii consideră metoda SWOT ca fiind extrem de eficientă. Analiza 

SWOT este fundamentală, deoarece surprinde punctele tari, punctele slabe, 

oportunitățile și amenințările unei localități. Ea, practic, reprezintă catalizatorul 

către o viitoare evoluție a respectivei localități. 

Analiza SWOT este extrem de importantă în efectuarea unei viziuni 

strategice, întrucât arată autorităților locale ce trebuie făcut pentru o dezvoltare 
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armonioasă. Ea ne permite să ne folosim de punctele tari ca să evoluăm, punctele 

slabe să fie înlăturate, oportunitățile să fie exploatate, iar amenințările, îndepărtate. 

Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă care nu 

înseamnă progres, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi. 

 

1. POZIȚIONAREA ÎN TERITORIU 

 

Puncte tari 

• situată la mică distanță de Aeroportul Internațional Henri Coandă; 

• face parte din regiunea Sud - Muntenia, fapt ce îi conferă un avantaj 

pozitiv asupra schimburilor comunității cu exteriorul; 

• accesul la toate satele din împrejurimi este relativ facil. 

 

Puncte slabe 

• absența investitorilor de mare anvergură pe teritoriul comunei; 

 

Oportunități 

• fonduri structurale alimentate prin bugetul Uniunii Europene pentru 

dezvoltarea zonelor rurale. 
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Amenințări 

• infrastructura, care necesită dezvoltare, poate afecta negativ interesul 

turistic și cel al investitorilor; 

• alunecări de teren și pericol de accidentare. 

 

2. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

Puncte tari 

• relieful este diversificat, peisaje frumoase, priveliști care pot determina 

trecătorul să oprească pentru un mic popas sau chiar să facă drumeții; 

• vegetație forestieră abundentă; 

• fondul forestier în stare bună; 

• suprafețe extinse de pășuni și fânețe corelate cu creșterea animalelor; 

• aer curat; 

• clima continental moderată. 

 

Puncte slabe 

• eroziunea solului; 

• rețeaua hidrologică insuficient exploatată; 
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• poluarea apelor din cauza lipsei unui sistem de apă/apă uzată și a stațiilor 

de epurare; 

• sistem de gestionare a deșeurilor ineficient; 

• slabă cunoaștere a normelor de mediu și a legislației în vigoare; 

• lipsa colectării selective a deșeurilor; 

• slabă informare cu privire la protecția mediului în rândul localnicilor; 

• educația ecologică superficială. 

 

Oportunități 

• dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului înconjurător (împădurirea 

terenurilor degradate, eliminarea eroziunii și ecologizarea cursurilor de apă) prin 

accesarea diferitelor fonduri; 

• promovarea agriculturii ecologice; 

• realizarea sistemului public de apă/apă uzată cu stații de epurare și 

managementul deșeurilor. 

 

Amenințări 

• neutilizarea fondurilor nerambursabile (din cauza dificultăților de accesare) 

pentru dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului, nerealizarea proiectului 
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privind sistemul public de alimentare cu apă și canalizare, poluarea apelor și 

solului; 

• mentalitatea de indiferență față de protecția mediului. 

 

3. CAPITALUL UMAN 

 

Puncte tari 

• nivel relativ ridicat al gradului de calificare în anumite domenii; 

• ospitalitatea renumită a locuitorilor; 

• rata infracționalității redusă; 

• forță de muncă bine instruită și calificată, disponibilă la costuri rezonabile. 

 

Puncte slabe 

• existența unui număr mic de absolvenți ai învățământului superior; 

• îmbătrânirea populației; 

• migrarea persoanelor tinere către alte zone, cum ar fi cele urbane, unde 

caută un loc de muncă mai bine plătit; 

• mentalitatea populației față de schimbare, în general, și reconversie 

profesională, în special. 

 



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
65 

Oportunități 

• potențial important de forță de muncă locală; 

• existența strategiei naționale anti-sărăcie; 

• implicarea autorităților locale în problemele comunității și deschidere la 

realizarea unor parteneriate. 

 

Amenințări 

• migrarea către alte zone conduce către o natalitate scăzută și la 

îmbătrânirea populației; 

• creșterea șomajului, în special în rândul tinerilor; 

• creșterea ponderii muncii fără contract aduce efecte negative asupra pieței 

muncii, economiei locale și asistenței sociale în perspectivă. 

 

4. INFRASTRUCTURĂ 

 

Puncte tari 

• existența, în apropiere, a drumurilor naționale și județene; 

• suprafeţe mari ocupate cu vegetaţie; 

• existența rețelei de electricitate, canalizare și gaze; 

• iluminatul public, care este într-o stare excelentă; 
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• existența rețelei de telefonie fixă și mobilă; 

• existența cabinetelor medicale și a farmaciei; 

• acces la internet și cablu TV; 

• apropierea de orașul Câmpina; 

• arhitectura tradițională bine păstrată. 

 

Puncte slabe 

• bugetul local este redus, iar fondurile sunt insuficiente pentru lucrările de 

întreținere, reparații și reabilitări ale drumurilor comunale sau agricole; 

• izolarea termică a clădirilor este necorespunzătoare. 

 

Oportunități 

• realizarea unor piste pentru bicicliști, având în vedere că mulți localnici 

folosesc acest mijloc de transport; 

• existența fondurilor structurale, care finanțează (finanțare nerambursabilă), 

îmbunătațirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural. 

 

Amenințări 

• lipsa resurselor financiare pentru finanțarea sau co-finanțarea unor proiecte 

prin accesarea fondurilor structurale; 
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• scăderea interesului investitorilor; 

• neaccesarea și neutilizarea fondurilor nerambursabile pentru infrastructura 

fizică de bază, în general, și, în mod special, pentru infrastructura de apă și deșeuri, 

va afecta substanțial calitatea vieții în comuna Poiana Câmpina. 

 

5. MICA INDUSTRIE, ACTIVITĂŢILE COMERCIALE ŞI DE SERVICII 

 

Puncte tari 

• zona are un potențial foarte mare pentru agricultură ecologică; 

• activități economice diversificate, generatoare de locuri de muncă; 

• existența în zonă a unor societăți comerciale și persoane fizice autorizate 

active; 

• existența tradițiilor în creșterea animalelor; 

• existența în comună a agenților economici, care ajută la dezvoltarea 

localității, precum și la crearea unor locuri de muncă noi; 

• zona are tradiții în prelucrarea unor resurse locale. 

Puncte slabe 

• resursele financiare locale sunt insuficiente; 

• nu există investiții străine majore în zonă; 
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• orientarea cu precădere către comerțul din alimentația publică: magazine 

alimentare și baruri); 

• sistemul de asigurare a calității producției și produselor este slab 

implementat; 

• infrastructură necorespunzătoare, lipsa condițiilor reprezintă un mare 

dezavantaj; 

• activitatea redusă de marketing a societăților comerciale coroborat cu 

investiții reduse ale administrației locale în zonă. 

Oportunități 

• utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene, atât pentru 

mediul rural cât și pentru IMM-uri; 

• înființarea de microîntreprinderi pentru prelucrarea resurselor și produselor 

existente în comună; 

• promovarea produselor tradiționale locale; 

• programe guvernamentale pentru sprijinirea inițiativelor locale, mai ales 

pentru sprijinirea celor din agricultură; 

• înființarea unor silozuri; 

• înființarea unei ferme zootehnice; 

• înființarea unei ferme pomicole; 

• posibilitatea încheierii unor parteneriate cu investitori locali. 
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Amenințări 

• existența risculului interesului redus al investitorilor pentru demararea unor 

eventuale afaceri; 

• lipsa de receptivitate a populației locale la programele de finanțare; 

• lipsa de receptivitate și flexibilitate la cerințele pieței. 

 

6. AGRICULTURA 

 

Puncte tari 

• relief, potențial agricol și climat propice creșterii animalelor: bovine, 

ovine, porcine și păsări; 

• potențial ridicat pentru agricultură ecologică; 

• existența condiţiilor naturale favorabile pentru producţia agricolă; 

• existența tradițiilor pentru dezvoltarea activităților de agrozootehnie; 

• existența forței de muncă. 

Puncte slabe 

• investiții puține; 

• zona rurală și produsele specifice au fost puțin promovate; 

• piața de desfacere redusă; 
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• inexistența sectorului de prelucrare a produselor animaliere; 

• interesul scăzut al tinerilor pentru activitățile agricole; 

• lipsa sectoarelor de nișă (agroturism); 

• lipsa sistemelor de irigații; 

• lipsa structurilor asociative. 

 

Oportunități 

• accesarea de fonduri structurale pentru dezvoltarea unor afaceri în sectorul 

agricol; 

• dezvoltarea acestui domeniu prin identificarea unor piețe de desfacere; 

• înființarea unui centru pentru produse agricole și animale; 

• practicarea unei agriculturi ecologice; 

• promovarea produselor alimentare tradiționale; 

• procesarea produselor vegetale și animale; 

• înființarea unor silozuri; 

• înființarea unei ferme zootehnice; 

• înființarea unei ferme pomicole; 

• asocierea producătorilor. 
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Amenințări 

• practicarea agriculturii de subzistență; 

• cunoștințe insuficiente de accesare a proiectelor finanțate prin fonduri; 

• concurența importului de produse agroalimentare de pe piața UE; 

• insuficienta informare și educare a populației pentru dezvoltarea durabilă a 

agriculturii, protecția mediului; 

• migrarea tinerilor. 

 

7. TURISMUL RURAL 

 

Puncte tari 

• mediul natural favorabil drumețiilor, weekend-urilor și/sau vacanțelor la 

țară; habitat rural bine conservat; 

• păstrarea patrimoniului cultural; 

• existența unor lăcașe de cult; 

• ospitalitatea tradițională; 

• existența obiceiurilor, datinilor populare; 

• peisaje deosebite; 

• diversitatea florei și faunei; 
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• mediu nepoluat. 

 

Puncte slabe 

• resurse financiare locale insuficiente; 

• lipsa unor trasee turistice în zonă; 

• investiții autohtone sau străine foarte mici; 

• lipsa firmelor agroturistice autorizate; 

• lipsa unui brand local; 

• promovarea insuficientă a comunei pentru dezvoltarea turistică. 

 

Oportunități 

• realizarea unor investiții în spații de cazare; 

• realizarea unor investiții în agrement (trasee turistice pentru drumeții, 

trasee pentru ATV-uri și biciclete, dezvoltarea turismului ecvestru etc.); 

• înființarea unor pensiuni agroturistice; 

• înființarea unui centru de informații turistice în zonă; 

• valorificarea potențialului turistic al zonei; 

• utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene; 
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• înființarea unei rețele de ferme sau gospodării pentru dezvoltarea 

agroturismului. 

 

Amenințări 

• nepromovarea zonei pentru dezvoltarea turistică; 

• preluarea unor importuri în locul tradițiilor (Valentine`s Day vs. 

Dragobete); 

• irosirea șansei de accesare a fondurilor europene. 

 

8. ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CULTURĂ 

 

Puncte tari 

• existenţa în comună a unei şcoli şi a două grădiniţe; 

• existenţa unor proiecte pe fonduri europene pentru modernizarea și dotarea 

Grădiniței din Poiana Câmpina și Școlii gimnaziale ”Învățător Ion Mateescu”; 

• existenţa obiceiurilor și datinilor populare; 

• existenţa unei biblioteci și a unui cămin cultural 

• existența unei biserici; 

• desfaşurarea unor activităţi culturale în comună; 

• diferite proiecte școlare pentru elevi; 
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• management şcolar adecvat în unităţile de învăţământ public; 

• existența unui teren de fotbal. 

 

Puncte slabe 

• populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi învăţământul gimnazial în 

scădere, din cauza scăderii demografice a populaţiei; 

• lipsa psihologilor școlari; 

• gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din şcoli cu cadre 

suplinitoare; 

• cadre didactice care fac naveta. 

 

Oportunităţi 

• reabilitarea şi modernizarea şcolii; 

• reabilitarea şi modernizarea grădiniţelor; 

• modernizarea căminului cultural; 

• amenajarea unui teren de fotbal și a unui complex sportiv. 

 

Ameninţări 

• îmbătrânirea populaţiei din comună; 
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• buget scăzut, insuficient alocat pentru dotare materială a unităților de 

învățământ; 

• abandonul școlar; 

• reducerea populației școlare din cauza scăderii natalității. 

 

 

Din analiza SWOT a reieșit că există mai multe segmente care sunt 

prioritare și de care trebuie să se țină cont în vederea dezvoltării durabile a 

comunei Poiana Câmpina. 

Pentru dezvoltarea economică trebuie îmbunătățită infrastructura edilitară. 

S-au derulat o serie de lucrări, de-a lungul anilor, dar încă mai este nevoie de 

investiții. 

Este fundamental să fie înregistrată o evoluție în direcția a două domenii 

cheie: agricultură și zootehnie. Dezvoltarea acestor sectoare va aduce și la o 

dezvoltare economică, va atrage investitori și va potența și zona. Ceea ce conduce, 

desigur, la bunăstarea localnicilor și la îmbunătățirea calității vieții. 

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice alternative, care să 

asigure venituri şi menţinerea populaţiei în comună, investiţiile în exploataţiile 

agricole, construirea şi modernizarea întreprinderilor locale, cu precădere sub 

forma unor mici ateliere de artizanat, meşteşuguri, prelucrarea materiilor prime şi 

reciclarea deşeurilor. 
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Este esențial ca unitatea administrativ teritorială să investească pentru 

dezvoltarea vieţii economice a comunei. 

În ceea ce privește infrastructura, așa cum s-a menționat anterior, aceasta 

necesită dezvoltare. Infrastructura trebuie modernizată în întreaga comună. 

 

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă 

nevoile actuale ale comunităţii şi atingerea acestora în viitor. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Poiana Câmpina va fi instrumentul 

de lucru al administraţiei publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care 

va orienta gândirea, decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către 

premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate urgenţelor sau 

avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. 

De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a comunei Poiana Câmpina se 

doreşte a fi, în aceeaşi măsură, un instrument de lucru pus la dispoziţia tuturor 

factorilor interesaţi în progresul economico - social al comunei, iar pe de altă parte, 

tiparul traseului armonios pentru orizontul de timp propus până în 2027. 

Strategia de dezvoltare locală se doreşte a fi un ghid de prezentare a tuturor 

obiectivelor de dezvoltare indicând totodată direcţiile de dezvoltare specifice, şi în 

final detaliate în acţiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale 

administraţiei publice locale.  

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat 

adaptarea tuturor propunerilor de acţiuni, în final, strategia de dezvoltare locală 
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fiind în consens cu aspiraţiile locuitorilor comunei.  Importanţa acestui aspect este 

dată atât de certitudinea implicării viitoare a comunităţii locale în implementarea 

strategiei de dezvoltare locală, cât şi de posibilitatea asumării depline şi conştiente 

a acesteia. 

Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atenţie mai ales cu privire la 

viitoarele rezultate. Trebuie luat în considerare şi faptul că rezultatul real nu poate 

fi prevăzut, deoarece situaţiile neprevăzute pot şi ele să exercite o influenţă 

importantă asupra lor. 

Având în vedere orientările pe plan local, conforme cu Strategia Naţională 

privind serviciile comunitare, se vor aloca sumele necesare pentru obiectivele 

stabilite după pregătirea şi întocmirea unui studiu de fezabilitate, dar şi 

modernizarea propriu-zisă. 

Prin intermediul sondajului de opinie, au fost aplicate 78 de chestionare 

cetăţenilor comunei Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, pentru a afla atitudinea 

locuitorilor cu privire la priorităţile de dezvoltare ale comunei pe următorii ani 

 

Model Chestionar privind realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei 

Poiana Câmpina: 

1. Care considerați că este cea mai mare problemă a comunei în care 

locuiți? 

2. Cât de mulțumit/mulțumită sunteți de: 
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 Foarte 

mulțumit(ă) 

Mulțumit (ă) Destul de 

mulțumit (ă)  

Nemulțumit (ă) 

a) Starea drumurilor din 

localitate 

    

b) Curățenia publică     

c) Iluminatul public     

d) Serviciile de apă și 

canalizare 

    

e) Sistemul de alimentare 

cu gaze 

    

f) Starea clădirilor în 

care funcționează 

unitățile de învățământ 

    

 

 

 

3. Ce așteptări aveți, în mod special, de la Primăria Poiana Câmpina? 

a) Să discute mai des cu cetățenii problemele locale 

b) Să aibă o mai bună comunicare cu cetățenii, să-i informeze despre 

activitățile primăriei 

c) Să mobilizeze comunitatea în soluționarea problemelor locale 
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4. În ce domenii ar trebui să se facă mai multe investiții? 

a) Infrastructura rutieră 

b) Educație 

c) Sănătate  

d) Utilități publice (apă/canalizare/gaze) 

e) Servicii sociale 

 

5. Vârsta: 

a) 18 – 29 ani 

b) 30 – 44 ani 

c) 45 – 65 ani 

d) Peste 65 de ani 

 

6. Studii: 

a) Studii gimnaziale 

b) 10 clase 

c) Școală profesională 
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d) Liceu 

e) Studii universitare 

f) Studii postuniversitare/doctorat 

 

Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locală sunt 

sintetizate mai jos: 

1. Respondenții consideră că printre cele mai mari probleme pe care le are 

comuna Poiana Câmpina sunt lipsa rețelei de canalizare, câinii maidanezi 

și curățenia. 

 

2. Cât de mulțumit/mulțumită sunteți de 

 Foarte 

mulțumit(ă) 

Mulțumit 

(ă) 

Destul de 

mulțumit (ă)  

Nemulțumit 

(ă) 

a) Starea drumurilor din 

localitate 

15,6% 50,6% 24,7% 9,1% 

b) Curățenia publică 14,1% 56,4% 17,9% 11,5% 

c) Iluminatul public 69,2% 29,5% 1,3% 0% 

d) Serviciile de apă și 

canalizare 

9% 21,8% 26,09% 42,3% 

e) Sistemul de alimentare 

cu gaze 

29,5% 52,6% 9% 9% 
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f) Starea clădirilor în care 

funcționează unitățile 

de învățământ 

14,1% 37,7% 24,4% 21,8% 

 

3. Ce așteptări aveți, în mod special, de la Primăria Poiana Câmpina? 

a) Să discute mai des cu cetățenii problemele locale – 9 respondeți 

(11,5%) 

b) Să aibă o mai bună comunicare cu cetățenii, să-i informeze despre 

activitățile primăriei –20 de respondenți (25,6%) 

c) Să mobilizeze comunitatea în soluționarea problemelor locale – 49 de 

respondenți – 62,8% 

 

4. În ce domenii ar trebui să se facă mai multe investiții? 

a) Infrastructura rutieră – 15 respondenți (19,23%) 

b) Educație – 12 respondenți (15,38%) 

c) Sănătate – 21 respondenți (26,92%) 

d) Utilități publice (apă/canalizare/gaze) – 22 respondenți (28,2%) 

e) Servicii sociale – 7 respondenți (8,97%) 

          O persoană nu a răspuns. 

 

5. Vârsta 
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18 – 29 ani 30 – 44 ani 45 – 65 ani Peste 65 ani 

17,9% 17,9% 38,5% 25,6% 

 

6. Studii 

Studii 

gimaziale 

10 

clase 

Școala 

profesională 

Liceu Studii 

universitare 

Studii 

postuniversitare/doctorat 

17,9% 10,3% 19,2% 34,66% 14,1% 3,8% 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Poiana Câmpina a fost întocmită 

având la bază concluziile unei coerente cercetări sociologice, analiza situaţiei 

locale (SWOT), viziunea și misiunea comunitară și nevoile genuine ale 

locuitorilor. 

OBIECTIVE GENERALE 

 

Principalele obiective stabilite constau în: 

 dezvoltarea economică în acord cu tendințele majore ale comunității 

europene; 
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 dezvoltarea infrastructurii de bază și asigurarea accesului neîngrădit al 

populației și consumatorilor industriali la această infrastructură (apă, 

electricitate, distribuție de gaze, căi de transport); 

 accesul la locuință; 

 protecția mediului; 

 îmbunătățirea stării de sănătate; 

 reducerea sărăciei; 

 asumarea responsabilității față de persoanele defavorizate; 

 promovarea comunicării și colaborării transfrontaliere. 

 

 

PRINCIPII 

 

Având în vedere că o așezare nu este un sistem închis, iar realizarea 

obiectivelor generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă 

la dezvoltare, politicile, planificarea strategică comunală, precum și realizarea 

programelor și proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii: 

 dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări 

majore de cultură și atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către 

populație și operatorii economici; 

 întărirea capacității instituționale prin management eficient, definirea și 

restructurarea serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu 
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obiectivele dezvoltării durabile, precum și cu doleanțele și cerințele 

comunității; 

 realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public-privat; 

 realizarea acelor programe și proiecte pe care sectorul privat nu le poate 

finanța; 

 integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic 

simultan între sectoare, cât și pe vertical, având în vedere corelarea și 

integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale 

județului și ale regiunii din care face parte; 

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse 

energetice, materiale, financiare și umane, precum și integrarea fluxurilor de 

resurse energetice și materiale într-un ciclu natural; 

 utilizarea mecanismelor de piață pentru a atinge ținta sustenabilității, 

respectiv emiterea de reglementări pentru eco-taxe și funcționarea utilităților 

publice în sistem de piață, evaluarea investițiilor după criterii de mediu, 

luarea în considerare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local; 

 descentralizarea managementului în sectorul energetic; 

 design-ul sustenabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli 

privitoare la materiale de construcții, design-ul unei clădiri, bioclimatul, 

densitatea clădirilor; 

▪ într-un areal, orientarea spațială a clădirilor “structuri verzi” ]n jurul 

clădirilor; 

▪ microclimat, eficiență energetică. 
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 realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunități, 

ori pentru a recupera moștenirea culturală a unei comunități și/sau tradițiile 

întregii comunități locale; 

 interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei 

nevoi locale; 

 fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele 

de dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de 

planificare spațială; 

 analiza capacității tehnice de execuție; 

 evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare și umane; 

 evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin prisma 

veniturilor fiscale obținute; 

 identificarea nevoilor comunității locale și priorităților acesteia, 

corespondența între lansarea unui program sau proiect și nevoile 

comunității; 

 evaluarea nevoilor comunității sărace și a capacității comunale de a asigura 

accesul acestora la locuință, locuri de muncă și serviciile publice de bază; 

 protecția mediului; 

 realizarea unui proiect sau program în parteneriat cu sectorul privat, ori 

realizarea unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a 

transfera costurile unei investiții, dacă există oportunitatea de a obține 

profituri viitoare; 

 asigurarea publicității informațiilor cu impact în investiții. 
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OBIECTIVELE SPECIFICE 

1. Agricultura și dezvoltarea rurală 

 

Agricultura 

• dezvoltarea agriculturii, prin utilizarea unor tehnici specifice și constituirea unor 

sisteme pentru adaptabilitatea la condiţiile climatice; 

• varietatea activităţilor în domeniile zootehnice şi agricole, generatoare de venit la 

bugetul local; 

• sprijinirea organizării de asociaţii ale producătorilor comunei pentru a  beneficia 

de oportunităţile care decurg din aceasta; 

• profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita şi productivitatea lucrării 

aplicate pe terenurilor agricole. 

 

Silvicultura 
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• plantarea arborilor pe terenurile neproductive ale primăriei. 

 

 

 

2. Infrastructură și Mediu 

 

Transport 

• modernizarea drumurilor comunale, care prestează în folosul public nevoile 

curente ale locuitorilor şi activităţile economice; 

• modernizarea drumurilor agricole; 

• corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de mărfuri. 

Utilităţi 

• înfiinţarea sistemelor de energie termică și dezvoltarea rețelei de canalizare 

capabile să deservească tuturor locuitorilor comunei; 

• respectarea regulilor de folosire durabilă a terenurilor din comună, conform 

planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială; 

• restaurarea clădirilor din patrimoniu şi punerea în valoare a acestora. 

Sănătate 
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• îmbunătăţirea serviciilor de asistență medicală; 

• influenţarea, în mod sistematizat şi organizat, a populaţiei, cu privire la accesarea 

serviciilor de sănătate, la o perioadă regulată de timp, pentru prevenirea situaţiilor 

de urgență prin susţinerea şi promovarea modului de viaţă sănătos. 

 

Mediu 

• prevenirea poluării şi păstrarea calităţii mediului; 

• informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in 

locuri neamenajate, 

• folosirea echilibrată a resurselor de apă și prevenirea poluării acestora; 

• susţinerea şi informarea practicilor de agricultură ecologică; 

• înfiinţarea sistemului de epurare a apelor uzate; 

• înlăturarea deşeurilor de pe cursurile de apă şi a domeniului public; 

• organizarea platformelor de colectare selectivă a deşeurilor; 

• acoperirea suprafeţelor degradate prin plantarea arborilor pentru 

prevenirea degradării terenurilor. 

 

3. Economie 
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• sprijinirea și promovarea unei industrii diversificate, mobile și capabile să dea 

posibilitatea de împlinire profesională și materială a locuitorilor comunei Poiana 

Câmpina; 

• constituirea unei industrii nepoluante și durabile. 

 

Comerţ şi Servicii 

• diversificarea de servicii oferite către cetăţenii comunei Poiana Câmpina, prin 

mărirea numărului societăţilor comerciale; 

 

Mediu de afaceri 

• protejarea întreprinderilor mici, care desfăşoară activităţi productive și 

participă la dezvoltarea zonei. 

 

4. Educaţie şi cultură 

 

Învăţământ 

• accesul neîngrădit la educație; 
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• organizarea unei baze materiale capabile să mulţumească nevoile legate de actul 

educaţional; 

• acordarea de burse pentru performanțele școlare; 

• orientarea și sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formării profesionale; 

• accesul la un sistem educaţional performant, flexibil şi adaptat condiţiilor din 

mediul rural; 

• crearea şanselor pentru reformarea persoanelor adulte. 

 

Cultura 

• instruirea şi transmiterea practicilor tradiţionale generaţiilor viitoare; 

• accesul transparent la sursele de informare tradiţionale și moderne; 

• structura spatiilor destinate activităţilor socio-culturale în concordanţă cu 

necesităţile şi mijloacele moderne; 

• reabilitarea şi extinderea căminului cultural din satul Bobolia. 

 

5. Resurse Umane 

 

Populaţia 
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• organizarea de condiţii atractive pentru tineri, atât pentru cei din comună cât şi 

pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora în comună; 

• crearea de facilităţi şi condiţii pentru familiile de tineri. 

 

 

 

Piaţa muncii 

• înfiinţarea suficientă de locuri de muncă în domenii variate de activitate pentru 

satisfacerea nevoilor de trai; 

• crearea de posibilităţi pentru reconversia profesională în sectoarele importante de 

pe piaţa forţei de muncă. 

 

Servicii Sociale 

• susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele aflate în 

dificultate (minori, persoane vârstnice, persoane cu dezabilităţi); 

• întărirea legăturilor dintre administraţia publică locală şi societatea civilă pentru 

rezolvarea problemelor de interes comunitar . 
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Portofoliul de proiecte prioritare pentru perioada 
2022-2027 

Sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai eficient în 

perioada 2022 - 2027, datorită simplificării structurii instituţionale. România se 

confruntă cu provocări în atingerea potenţialului economic şi social al sectorului 

agro-alimentar. Din analiza SWOT, reiese că spaţiul rural înregistrează, per 

ansamblu, mari deficienţe, acesta fiind caracterizat de: deficiențe structurale 

persistente, nivel scăzut al activității antreprenoriale şi al valorii adăugate, cu 

activităţi ce necesită un aport intensiv al forţei de muncă, în special în agricultura 

de (semi)subzistenţă; orientare modestă către export; investiţii scăzute și 

insuficient bazate pe cerere în sectorul de cercetare-dezvoltare; acces la servicii şi 

infrastructură, cu mult sub nivelul zonelor urbane; discrepanţe regionale din ce în 

ce mai mari; o pondere mare a populaţiei aflată în risc de sărăcie şi excluziune 

socială şi o serie de riscuri ambientale şi provocate de om, agravate de schimbările 

climatice, care reprezintă o ameninţare pentru zonele rurale şi pentru întreaga ţară. 

Nevoile specifice, identificate prin analiza SWOT şi prin procesul de 

consultare al părţilor interesate, vor fi abordate prin acţiuni realizate în cadrul celor 

şase priorităţi ale FEADR. Sprijinul va fi direcționat către acțiunile cu cel mai 

mare impact asupra îndeplinirii obiectivelor. 

Principalele nevoi identificate în cadrul sectorului agro-alimentar din 

România vizează: schimbarea structurală şi competitivitatea. Nevoile structurale se 

referă, în primul rând, la restructurarea fermelor mici şi mijlocii, cu scopul creșterii 

nivelului de viabilitate şi de orientare către piaţă, dată fiind ponderea mare de 
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ferme mici şi fermieri în vârstă. În particular, sectorul pomicol a înregistrat un 

declin semnificativ, începând cu 1990, atât în materie de suprafeţe cultivate, cât şi 

de productivitate, afectând furnizarea de fructe proaspete, materie primă pentru 

procesare şi competitivitatea sectorului în general. 

Creşterea competitivităţii agriculturii, silviculturii şi sectorului alimentar 

este esenţială pentru îmbunătăţirea performanţei şi vitalității zonelor rurale şi 

pentru crearea de locuri de muncă şi prin urmare, reprezintă elementul - central al 

acestei strategii. 

Există potenţial pentru creşterea producţiei de alimente de calitate, 

integrarea mai bună pe piaţă, substituirea importurilor, creşterea exporturilor şi 

modernizarea sectorului în general. Pentru accelerarea creșterii economice, care va 

facilita convergența veniturilor față de media UE, este necesară realizarea de 

investiţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii, în special în ferme mici şi mijlocii 

şi în unităţi de procesare cu potenţial de dezvoltare. Prin analiza SWOT, sunt 

identificate domenii specifice de intervenţie: creşterea productivităţii şi inovării în 

toate tipurile de ferme şi în sectorul de procesare - date fiind caracterul insuficient 

al echipamentelor tehnice și nivelul inadecvat de formare profesională; creșterea 

valorii adăugate a produselor agro-alimentare, dată fiind ponderea foarte mare a 

produselor primare şi îmbunătăţirea accesului exploataţiilor agricole şi forestiere la 

infrastructură. 

Zonele rurale din România prezintă o deosebită importanţă din punct de 

vedere economic, social și din punct de vedere al dimensiunii, diversității, 

resurselor naturale și umane pe care le deţin. 
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Dezvoltarea economică și socială durabilă a spaţiului rural este indispensabil 

legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază. 

Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element 

care menţine decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane din România 

şi care, cu atât mai mult, reprezintă o piedică în calea egalităţii de şanse şi a 

dezvoltării socio- economice a zonelor rurale. 

În analiza nevoilor, au fost identificate următoarele aspecte relevante pentru 

dezvoltarea spațiului rural românesc: 

- Dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale; 

- Crearea de locuri de muncă în mediul rural; 

- Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale; 

- Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială; 

Pentru diminuarea decalajelor, care persistă, încă, între mediul rural şi cel 

urban şi pentru crearea unor condiţii decente de viaţă la nivelul populaţiei rurale, 

măsura va sprijini următoarele tipuri de acțiuni: 

(a) investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică din 

spațiul rural; 

(b) investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural din spațiul rural; 

Prin activitățile prevăzute în prezenta măsură sunt vizate principalele 

obiective: crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare 
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economică, a infrastructurii fizice și a serviciilor de bază; creșterea atractivităţii 

zonelor rurale și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor; 

îmbunătăţirea condiţiilor sociale, economice și de mediu; protejarea și conservarea 

patrimoniului cultural rural. 

Dezvoltarea infrastructurii de bază, crearea și modernizarea infrastructurii 

rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, constituie elemente 

de bază pentru comunitatea rurală. 

Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția 

mediului, accesibilitatea și, în general, condiții optime de trai. Infrastructura 

asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale 

competitive. 

Chiar dacă, în ultimii ani, infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, 

alimentare cu apă și infrastructura de canalizare) a fost susținută atât din fonduri 

naționale și europene, este încă subdezvoltată împiedicând creșterea economică și 

ocuparea forței de muncă . 

În urma nevoilor identificate, pentru noua perioadă de programare se are în 

vedere înființarea sau, după caz, îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare 

cu apă şi de canalizare/tratare a apei reziduale și a rețelei de drumuri de interes 

local, întrucât acestea, împreună, pot contribui la eforturile comune de asigurare a 

unei dezvoltări durabile în comunităţile rurale. 

Rezultatul acestor investiții va fi o infrastructură rutieră de interes local și o 

infrastructura de apă/apă uzată, care vor contribui la diminuarea 
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tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în 

zonele rurale. 

Totodată, accesul la educație și un nivel crescut de educaţie al populaţiei 

rurale are un rol important in procesul de reducere a sărăciei și a excluziunii 

sociale în mediul rural. 

Infrastructura educațională nu are capacitatea de a susține un nivel decent de 

trai. În acest context, educația antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) se 

confruntă cu un deficit major în ceea ce privește infrastructura. 

În comparație cu numărul mare de ferme, România are un număr mic de 

fermieri instruiți, un aspect puternic influențat de scăderea absolvenților de unități 

de învățământ cu profil agricol. Astfel, numărul liceelor agricole a scăzut în ultimii 

15 ani cu peste 80%, în 2011 fiind înregistrate, în mediul rural, 34 de licee 

agricole. Lipsa unei pregătiri de specialitate, în contextul practicării agriculturii în 

zonele rurale, duce la un management deficitar al exploatațiilor agricole și la 

adâncirea sărăciei cu care zonele rurale se confruntă deja. 

Toate acestea fac necesară continuarea efortului de a sprijini dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii educaționale în mediul rural în vederea facilitării 

accesului la servicii de educație și îngrijire a copilului, precum și a accesului la 

infrastructura educațională cu profil agricol în zonele rurale. 

Prin sprijinul acordat acestor investiții, va rezulta o infrastructură 

educațională îmbunătățită și un sistem educațional mai atractiv și performant, 
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corelat cu cerințele de pe piața muncii, care va contribui la incluziune și dezvoltare 

economică. 

Investiţiile asociate cu protejarea patrimoniului cultural sau/și realizarea de 

investiții pentru conservarea moștenirii de interes local, inclusiv așezămintele 

monahale, identitatea culturală a satului românesc, toate acestea reprezintă o 

importantă sursă de dezvoltare locală şi sunt caracterizate de un patrimoniu cultural 

material și imaterial divers. În mediul rural românesc, accesul locuitorilor din sate 

şi comune la cultură este limitat, comparativ cu accesul celor din mediul urban. 

Punerea în valoare a moștenirii rurale și a patrimoniului cultural s-a realizat 

în perioada de programare 2014 - 2020, în special prin sprijinirea investițiilor 

pentru renovarea, modernizarea și dotarea aferentă a așezămintelor culturale; 

restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural și 

natural; achiziționarea de echipamente pentru expunerea și protecția patrimoniului 

cultural. 

O parte integrantă a moștenirii culturale o reprezintă așezămintele monahale. 

De-a lungul vremii, acestea s-au constituit în centre de acumulare și diseminare a 

valorilor culturale și care vor proteja identitatea, prezervând cultura și transmițând-

o generațiilor următoare. În contextul actual, crearea și restaurarea așezămintelor 

monahale se identifică, în perioada de programare 2021 - 2027, cu acțiuni de 

protejare a patrimoniului cultural al comunităților locale. 

Pentru a păstra nealterată moștenirea rurală și identitatea națională, în 

următoarea perioadă de programare vor fi sprijinite acțiuni de protejare a 

patrimoniului cultural de interes local, inclusiv așezăminte monahale. 
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Mai departe este prezentat portofoliul de proiecte al comunei Poiana 

Câmpina, cuprinzând atât proiecte importante ale strategiei din perioada 2017-

2021, dar și proiecte noi dedicate strategiei de dezvoltare din perioada 2022 - 2027. 

 

1. Extinderea rețelei de canalizare în satele Poiana Câmpina, 

Răgman, Bobolia și Pietrișu 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Extinderea rețelei de canalizare în satele 

Poiana Câmpina, Răgman, Bobolia și 

Pietrișu 

2. Manager de proiect: Primăria comunei Poiana Câmpina 

Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost evaluat încă. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Lipsa canalizării în zonă este o problemă 
destul de mare, mai ales în zilele noastre. 
Aceasta este necesară pentru a ușura 
condițiile de trai ale locuitorilor. 
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2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiție: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

Altele - NU 

3. Scopul: Creșterea calității vieții și ușurarea condițiilor 
de viață ale locuitorilor sunt scopurile 
principale pentru adoptarea proiectului. 

4. Descrierea proiectului: Extinderea rețelei de canalizare în celelalte 
zone ale comunei ar aduce, atât acesteia, cât și 
locuitorilor, un beneficiu enorm. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

 

6. Beneficii: -protejarea mediului înconjurător; 

-ușurarea condițiilor de trai. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei; 

-agenții economici ai comunei; 

-turiști; 

-potențiali noi locuitori; 

-potențiali investitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local; 
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D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - DA 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza pe etape, în funcție.                           
de posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare limitate ; 

-perioadă de impelementare mare. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 
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2.     Extindere rețea gaze naturale în comuna Poiana Câmpina 

 
A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Extindere rețea gaze naturale în comuna 
Poiana Câmpina 

2. Manager de proiect: Primăria comunei Poiana Câmpina 

Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții- DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost evaluat încă. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Comuna Poiana Câmpina beneficiază de o 
rețea de gaze naturale. Se dorește extinderea 
acestei rețele de gaze, astfel încât cât mai 
multe locuințe să beneficieze de acest proiect 
de infrastructură. În comună se folosesc 
butelii cu gaz, acestea fiind mult mai 
periculoase și costisitoare pentru locuitori. 
Extinderea rețelei de gaze naturale în comună 
ar reprezenta ușurarea condițiilor de trai ale 
locuitorilor acesteia. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 
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Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

Altele - NU 

3. Scopul: Se dorește extinderea rețelei de gaze, 
deoreace aceasta ar aduce un plus comunei și 
ar ajuta la ameliorarea condițiilor de trai, atât 
din punct de vedere fnanciar cât și din punct 
de vedere al siguranței locuințelor, încercând 
asftel să se renunțe la buteliile cu gaz, care 
sunt și costisitoare, dar și periculoase. 

4. Descrierea proiectului: Cu ajutorul unui proiect de anul trecut al 
Consiliului Județean, se dorește continuarea 
racordării locuințelor comunei la rețeaua de 
alimentare cu gaze natural, care deja există 
într-o bună parte a comunei. Acest proiect 
constă în racordarea, în continuare, fie la 
magistrala Sinaia, fie la punctele de 
alimentare ale municipiului Câmpina sau ale 
comunei Brebu. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina  

6. Beneficii: -creșterea calității vieții ; 

-ușurarea accesului la gaze naturale, fie pentru 
folosirea în bucătărie, fie pentru instalarea 
cetralelor pe gaze ; 

-serviciile furnizate sunt mai sigure și mai 
puțin costisitoare. 

7. Beneficiari: -locuitori ai comunei Poiana Câmpina ; 

-agenții economici din zonă ; 
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-potențiali investitori ; 

-turiști ; 

-potențiali noi locuitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2024 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local; 

-parteneriate; 

-fonduri europene; 

-fonduri guvernamentale; 

 -alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza pe etape, în funcție.                           
de posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Extinderea rețelei de gaze naturale în 
comunele din jurul municipiului Câmpina, 
proiect al Consiliului Județean Prahova. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare limitate ; 

-perioadă de impelementare mare. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
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1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

3.    Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural 
Bobolia 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
căminului cultural Bobolia 

2. Manager de proiect: Primăria comunei Poiana Câmpina 

Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Căminul cultural din satul Bobolia se află 
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într-o clădire veche, care nu își poate deservi 
la momentul actual scopul. Este nevoie ca 
aceasta să fie reabilitată și modernizată, 
pentru a continua să fie folosit pentru 
activități culturale diverse. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiție: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

Altele - NU 

3. Scopul: Proiectul vine în urma necesității contiuării 
activităților în căminul cultural în condiții de 
siguranță și cu dotări moderne care să poată 
facilita evenimentele care au loc în acea 
clădire.  

4. Descrierea proiectului: Clădirea va fi reabilitată pentru a putea fi 
folosită în siguranță. Pilonii de rezistență și 
acoperișiul vor fi refăcuți, pereții revopsiți, 
tavanele și podelele recondiționate pentru a 
nu prezenta un risc. În clădire va fi adusă o 
aparatură nouă, iar instalația electrică refăcută 
și recondiționată. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina 

6. Beneficii: -ușurarea condițiilor de trai ; 

-facilitarea existenței evenimentelor de natură 
culturală în comuna Poiana Câmpina ; 
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7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-turiști ; 

-locuitori ai comunelor învecinate ; 

-posibili noi locuitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2023-2024 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local; 

-parteneriate; 

-fonduri europene; 

-fonduri guvernamentale; 

 -alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza pe etape, în funcție.                           
de posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare limitate ; 

-perioadă de impelementare mare. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
107 

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

4.    Înființarea unui centru social pentru vârstnici în satul 
Pietriș 
 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Înființarea unui centru social pentru 
vârstnici în satul Pietriș 

2. Manager de proiect: Primăria Comunei Poiana Câmpina 

Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  
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1. Definirea problemei: Din cauza fenomenului tot mai des întâlnit în 
zonele rurale ale țării, mulți vârstnici ajung să 
locuiască singuri, în zone în care condițiile de 
trai nu sunt favorabile, copiii fiind plecați în 
marele orașe. Acest centru pentru vârstnici 
este soluția ideală pentru a ușura traiul 
seniorilor comunei și pentru a le asigura un 
viitor cât mai bun. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiție: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Acest centru social are ca scop găzduirea 
vârstnicilor, ajutându-i, astfel, cu problemele 
traiului zilnic. 

4. Descrierea proiectului: O clădire ce se află în proprietatea primăriei 
va fi transformată într-un centru pentru 
vârstnici. Aici, aceștia vor fi ajutați de 
specialiști și voluntari să se reintegreze în 
viața socială, să comunice pe baza anumitor 
subiecte de interes și să își petreacă timpul 
alături de alte persoane ce au ocupații 
comune. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina 

6. Beneficii: -reintegrarea socială a persoanelor în vârstă; 

-creearea de noi locuri de muncă. 
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7. Beneficiari: -vârstnicii din comună ; 

-agenți economici ; 

-potențiali investitori ; 

-potențiali noi locuitori ; 

-locuitori ai comunelor vecine. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2023-2024 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local; 

-parteneriate; 

-fonduri europene; 

-fonduri guvernamentale; 

 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza pe etape, în funcție.                           
de posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare limitate ; 

-perioadă de implementare mare. 
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E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

5.    Construirea unei săli de sport școlară în comuna Poiana 
Câmpina, sat Poiana Câmpina, nr 235 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Construirea unei săli de sport școlară în 
comuna Poiana Câmpina, sat Poiana 
Câmpina, nr 235 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

Primăria comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare - DA 
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6. Valoarea proiectului: Nu a fost evaluat încă. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Este necesară o sală de sport școlară pentru a 
asigura condițiile necesare efectuării unor ore 
de educație fizcă, indiferent de anotimp sau 
vremea de afară. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Comuna susține că o minte sănătoasă poate 
exista numai într-un corp sănătos, dorind 
astfel să promoveze importanța sportului 
pentru o viață sănătoasă. Pentru a face acest 
lucru, este nevoie însă de un loc special 
amenajat pentru a se putea desfășura aceste 
ore, indiferent de condițiile meteorologice. 

4. Descrierea proiectului: În apropierea clădirii ce deservește ca școală 
în comună, se va construi o sală de sport 
destinată orelor de educație fizică. Sala va fi 
echipată pentru mai multe sporturi, terenul 
putând fi adaptat la nevoile și cerințele 
programei școlare. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina 

6. Beneficii: -promovarea importanței sportului pentru o 
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viață sănătoasă ; 

-facilitarea accesului copiilor la un spațiu 
amenajat pentru activități sportive, în 
concordanță cu programa școlară ; 

-facilitarea efectuării orelor de educație fizică 
indiferent de condițiile meteorologice. 

7. Beneficiari: -elevii din comună ; 

-potențiali noi locuitori ; 

-potențiali investitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2020-2025 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local; 

-parteneriate; 

-fonduri europene; 

-fonduri guvernamentale; 

 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza pe etape, în funcție.                           
de posibilitățile de finanțare. 
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3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare limitate ; 

-perioadă de implementare mare. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

6.    Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public în 
comuna Poiana Câmpina 

 
1. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Extinderea și modernizarea rețelei de 
iluminat public în comuna Poiana 
Câmpina 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

Primăria comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 
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5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare - DA 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost evaluat încă. 

2. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Instalația electrică de iluminat public a 
comunei este destul de veche și trebuie 
reabilitată pentru a  continua să își 
îndeplinească scopul. Tot din același motiv, 
aceasta trebuie extinsă și în zonele în care nu 
sunt, deja, stâlpi dedicați pentru acest lucru. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Scopul este de a crește gradul de siguranță în 
comună, atât pentru trecători cât și pentru 
șoferi, de a scădea numărul accidentelor 
provocate din cauza vizibilității reduse pe 
timp de noapte. 

4. Descrierea proiectului: Stâlpii deja existenți în comună vor fi 
modernizați, reamenajați și dotați cu becuri cu 
LED, iar în zonele unde nu există vor fi 
amplasați stâlpi și dotați cu becuri LED. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina. 
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6. Beneficii: -creșterea siguranței locuitorilor ; 

-scăderea numărului de accidente. 

7. Beneficiari: -locuitori ai comunei; 

-potențiali noi locuitori; 

-agenți economici; 

-potențiali investitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2021-2023 

3. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local; 

-parteneriate; 

-fonduri europene; 

-fonduri guvernamentale; 

 

4. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza pe etape, în funcție                           
de posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare limitate ; 
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-perioadă de implementare mare. 

5. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

6. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

 

7.    Construire grădiniță cu program prelungit în satul Bobolia (cu 
2 săli de clasă) 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Construire grădiniță cu program prelungit 
în satul Bobolia (cu 2 săli de clasă) 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

Primăria comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 
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Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost evaluat încă. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Este nevoie de o unitate care să se ocupe de 
copii, astfel încât părinții să se poată ocupa de 
locurile de muncă, fără a mai face naveta. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Scopul este ușurarea condițiilor în care copiii 
iau parte la cursurile aferente anilor 
precedenți intrării la școală, ușurând de 
asemenea viața părinților care vor să se 
concentreze mai mult pe locul de muncă. 

4. Descrierea proiectului: Se va construi o clădire care să aibă loc de 2 
săli de clasă, 2 băi, o sală de mese și o 
bucătărie. Clădirea va fi dotată cu energie 
electrică și apă curentă, dar și cu energie 
termică. De asemenea, se va achiziționa 
mobilier pentru săli, dar și materiale 
didactice. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina. 

6. Beneficii: -ușurarea traiului copiilor și al părinților ; 
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-crearea de locuri de muncă. 

 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei ; 

-locuitori ai comunelor învecinate ; 

-agenți economici ; 

-posibili noi locuitori ; 

-posibili investitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2024 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local; 

-parteneriate; 

-fonduri europene; 

-fonduri guvernamentale; 

 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza pe etape, în funcție                           
de posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 
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4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare limitate ; 

-perioadă de implementare mare. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

8.  Modernizare străzi în comuna Poiana Câmpina 

 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Modernizare străzi în comuna Poiana 
Câmpina 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

Primăria comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare - DA 
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6. Valoarea proiectului: Neevaluat încă 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Starea tehnică necorespunzătoare a străzilor. 
Este necesară modernizarea acestor drumuri, 
ceea ce va duce la dezvoltarea rețelei edilitare 
a localității. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - NU 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

Altele - NU 

3. Scopul: Modernizarea străzilor presupune asfaltarea 
sau betonarea drumurilor, amenajarea 
podeţelor, acostamentelor, rigolelor sau a 
şanţurilor de scurgere pentru apele pluviale; 
amenajarea de trotuare aferente drumurilor cu 
circulaţie rutieră intensă pentru creşterea 
gradului de siguranţă a pietonilor. 

4. Descrierea proiectului: Modernizarea străzilor contribuie la 
îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a comunei 
Poiana Câmpina. Proiectul a fost supus 
consultării publice şi majoritatea locuitorilor 
intervievaţi au răspuns că este foarte 
important acest proiect. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniu public 

6. Beneficii: -Modernizarea reţelei de transport rutier local; 
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-Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază; 

-Fluidizarea circulaţiei rutiere; 

-Asigurarea alternativelor pentru transportul 
de mărfuri; 

-Accesul mai facil al populaţiei la locuri de 
muncă, educaţie, servicii medicale, cultură, 
culte, recreere. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-participanți la traficul rutier ; 

-potențiali investitori ; 

-agenți economici din zonă. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2019-2025 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local; 

-fonduri europene; 

-fonduri guvernamentale; 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - DA 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza pe etape, în funcție de 
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posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare limitate ; 

-perioadă de implementare mare. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

9.  Extindere și modernizare sediu primărie Poiana Câmpina 

 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Extindere și modernizare sediu primărie 
Poiana Câmpina 

2. Manager de proiect: Consiliul local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina, sediul primăriei, 
str. Uzinei, nr. 462 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 
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Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Sediul primăriei este găzduit într-o clădire 
destul de veche, care nu corespunde în 
totalitate activității, și are nevoie de lucrări de 
extindere și modernizare. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitarea cetățenilor - DA 

Expertize tehnice - NU 

Altele - NU 

3. Scopul: Extinderea și modernizarea sediului Primăriei 
vizează dezvoltarea serviciilor publice pentru 
interesul comunității. 

4. Descrierea proiectului: Proiectul este inclus ca obiectiv în SDL, iar în 
cadrul consultării opiniei publice a existat o 
opinie majoritară în rândul cetățenilor 
intervievați privind importanța acstui proiect. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Proprietate a comunei Poiana Câmpina. 

6. Beneficii: -îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru 
personalul Primăriei; 

-servicii publice de o mai mare calitate pentru 
cetățenii comunei Poiana Câmpina, dar și 
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pentru alte persoane care se adresează 
Primăriei. 

7. Beneficiari: -angajații Primăriei Poiana Câmpina ; 

-cetățenii comunei Poiana Câmpina ; 

-orice alte persoane care se adresează 
Primăriei Poaiana Câmpina. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2024 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri guvernamentale ; 

-parteneriate ; 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza etapizat în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare limitate ; 

-perioadă de implementare mare. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
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1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

10.  Amenajarea terenului de sport Școala Gimnazială Învățător 
Ion Mateescu 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Amenajarea terenului de sport Școala 
Gimnazială Învățător Ion Mateescu 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Școala Gimnazială Învățător Ion Mateescu, 
comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare - DA 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Prin realizarea acestui proiect se dorește 
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amenajarea unui nou teren de sport în aer liber 
pentru orele de educație fizică din școală, dar 
și pentru ceilalți locuitori ai comunei, în afara 
orelor de curs. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitarea cetățenilor - DA 

Expertize tehnice - NU 

3. Scopul: Promovarea sportului, a educației fizice în 
rândurile populației, în special a tinerilor, dar 
și asigurarea unei cât mai bune baze materiale 
pentru școală. 

4. Descrierea proiectului: Amenajarea unui nou teren de sport în aer 
liber, pe un teren situat în spatele școlii, care să 
nu fie atât de expus. Proiectul este prins ca 
obiect al SDL, iar în consultarea publică, 
cetățenii intervievați au apreciat, în majoritate, 
că un asftel de proiect este important. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniu public. 

6. Beneficii: -îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
populației comunei ; 

-îmbunătățirea bazei materiale a școlii ; 

-promovarea sportului, a educației fizice, mai 
ales în rândul tinerilor. 

7. Beneficiari: -elevii Școlii Gimnaziale Învățător Ion 
Mateescu ; 

-locuitorii comunei Poiana Câmpina. 
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8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2010-2023 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale ; 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza etapizat în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resursele financiare limitate ; 

-durată mare de implementare. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
128 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

11.  Amenajarea șanțurilor de pe raza comunei Poiana Câmpina 
pentru asigurarea colectării și evacuării apelor pluviale, amenajarea 
albiilor torenților și vâlcelelor Tulburea, Tisa și Bragarea, sprijiniri 
și consolidări de maluri vâlcele, amenajarea canalelor de colectare 
ape pluviale Tulburea, Tisa, Bragarea 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Amenajarea șanțurilor de pe raza comunei 
Poiana Câmpina pentru asigurarea 
colectării și evacuării apelor pluviale, 
amenajarea albiilor torenților și vâlcelelor 
Tulburea, Tisa și Bragarea, sprijiniri și 
consolidări de maluri vâlcele, amenajarea 
canalelor de colectare ape pluviale 
Tulburea, Tisa, Bragarea 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare - DA 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Este necesar proiectul privind amenajare 
rigole pentru asigurarea colectării şi evacuării 
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apelor pluviale, amenajarea albiilor torenţilor 
şi vâlcel Tulburea, Tisa, Bragarea; sprijiniri şi 
consolidări de mal vâlcel, amenajarea 
canalului de colectare ape pluviale Tulburea, 
Tisa, Bragarea. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiție: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Altele - NU 

3. Scopul: Proiectul are ca scop siguranța locuitorilor 
din comună și asigurarea proprietăților și a 
locuitorilor în situația unor ploi torențiale 
care pot provoca inundații. 

4. Descrierea proiectului: Soluţia tehnică găsită pentru colectarea şi 
evacuarea apelor pluviale în zonele supuse 
atenţiei acestui proiect este un sistem 
gravitaţional format din rigole carosabile. 
Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare locală, iar la consultarea 
publicului, majoritatea cetăţenilor intervievați 
au răspuns că acesta este un proiect foarte 
important şi necesar. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: -siguranța populației comunei; 

-limitarea proporțiilor unei posibile inundații 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina; 
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-agenţii economici din zonele respective; 

-potenţialii investitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2021-2023 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale ; 

-parteneriate ; 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza etapizat, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse; 

-implementare de durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
131 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

12.  Extindere sistemului de supraveghere video 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Extindere sistem de supraveghere video 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare - DA 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Una dintre modalităţile prin care se doreşte 
prevenirea infracţiunilor şi scăderea 
semnificativă a ponderii acestora este 
extinderea sistemului de supraveghere video, 
atât pe drumurile publice, la intrările şi 
ieşirile din localitate, cât şi la sediile 
principalelor instituţii publice. 
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2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

Altele - NU 

3. Scopul: Asigurarea unui climat de linişte şi ordine 
publică, de siguranţă în rândul locuitorilor, 
dar şi al celor care vizitează sau tranzitează 
comuna. 

4. Descrierea proiectului: Extinderea sistemului de supraveghere video 
în comuna Poiana Câmpina presupune 
montarea de noi sisteme video, performante, 
pentru monitorizarea întregii localităţi, în 
vederea eradicării fenomenului infracţional. 
Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare Locală, iar la consultarea 
publicului, majoritatea cetăţenilor intervievaţi 
au răspuns că acesta este un proiect foarte 
important şi necesar. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina 

6. Beneficii: -siguranţa populaţiei comunei; 

-asigurarea unui climat de linişte şi ordine 
publică; 

-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina; 
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-agenţii economici; 

-potenţialii investitori; 

-turiştii; 

-persoanele care tranzitează comuna pe 
timpul nopţii. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2021-2024 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local; 

-fonduri guvernamentale ; 

-parteneriate ; 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza etapizat, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
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5. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

6. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

13. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale – Bloc 20, Nr. 635; Bloc 29, Nr. 639; Bloc 30, 
Nr. 640; Bloc 31, Nr. 641; Bloc 34, Nr. 644, din comuna 
Poiana Câmpina, judetul Prahova 
 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Renovare energetică moderată a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale – Bloc 20, Nr. 
635; Bloc 29, Nr. 639; Bloc 30, Nr. 640; 
Bloc 31, Nr. 641; Bloc 34, Nr. 644, din 
comuna Poiana Câmpina, judetul Prahova 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina  

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 
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6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Clădirile rezidențiale multifamiliale din 
comuna Poiana Câmpina au nevoie de 
renovare energetică moderată, având 
deficienţe de această natură. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - NU 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - DA 

Altele - NU 

3. Scopul: Asigurarea îmbunătățirii calității vieților 
rezidenților din clădirile respective. 

4. Descrierea proiectului: Renunțarea la încălzirea cu combustibili fosili 
si eficientizarea lor din punct de vedere 
energetic. De cele mai multe ori în locuințele 
cele mai puțin eficiente locuiesc cei mai 
vulnerabili, aceștia sunt cei care se confruntă 
cu dificultăți la plata facturilor. Renovarea 
reduce atât amprenta energetică a clădirilor, 
cât și costurile energiei pentru gospodării, 
stimulând în același timp activitatea 
economică și crearea de locuri de muncă. 
Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare Locală, iar la consultarea 
publicului, majoritatea cetăţenilor intervievaţi 
au răspuns că acesta este un proiect foarte 
important şi necesar. 
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5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Proprietate privată. 

6. Beneficii: -îmbunătățirea condițiilor de viață a 
locuitorilor și reducerea costurilor 
gospodărești. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2026 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza etapizat, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 
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Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1.    Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 
14. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale – Bloc 21, Nr. 636; Bloc 18, Nr. 637; Bloc 19, 
Nr. 638; Bloc 32, Nr. 642; Bloc 33, Nr. 643, din comuna 
Poiana Câmpina, judetul Prahova 
 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Renovare energetică moderată a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale – Bloc 21, Nr. 
636; Bloc 18, Nr. 637; Bloc 19, Nr. 638; 
Bloc 32, Nr. 642; Bloc 33, Nr. 643, din 
comuna Poiana Câmpina, judetul Prahova 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost evaluat încă. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  
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1. Definirea problemei: Clădirile rezidențiale multifamiliale din 
comuna Poiana Câmpina au nevoie de 
renovare energetică moderată, având 
deficienţe de această natură. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - DA 

Altele - NU 

3. Scopul: Asigurarea îmbunătățirii calității vieților 
rezidenților din clădirile respective. 

4. Descrierea proiectului: Renunțarea la încălzirea cu combustibili fosili 
si eficientizarea lor din punct de vedere 
energetic. De cele mai multe ori în locuințele 
cele mai puțin eficiente locuiesc cei mai 
vulnerabili, aceștia sunt cei care se confruntă 
cu dificultăți la plata facturilor. Renovarea 
reduce atât amprenta energetică a clădirilor, 
cât și costurile energiei pentru gospodării, 
stimulând în același timp activitatea 
economică și crearea de locuri de muncă. 
Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare Locală, iar la consultarea 
publicului, majoritatea cetăţenilor intervievaţi 
au răspuns că acesta este un proiect foarte 
important şi necesar. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Proprietate privată. 

6. Beneficii: -îmbunătățirea condițiilor de viață a 



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
139 

locuitorilor și reducerea costurilor 
gospodărești. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina; 

 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2026 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza etapizat, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 
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Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 
 
15. Renovare integrată (consolidare seismică și renovare 
energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale 
- Bloc 230, Bloc 231, Bloc 232, din comuna Poiana Câmpina, 
judetul Prahova 
 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Renovare integrată (consolidare seismică și 
renovare energetică moderată) a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale - Bloc 230, Bloc 
231, Bloc 232, din comuna Poiana 
Câmpina, judetul Prahova 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost evaluat încă. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  
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1. Definirea problemei: Clădirile rezidențiale multifamiliale din 
comuna Poiana Câmpina au nevoie de 
renovare integrată, având deficienţe de 
această natură. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiție: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - DA 

Analiza standardelor - DA 

Altele - NU 

3. Scopul: Asigurarea îmbunătățirii calității vieților 
rezidenților din clădirile respective și sporirea 
siguraței acestora în eventualitatea unui seism 
major. 

4. Descrierea proiectului: Renunțarea la încălzirea cu combustibili fosili 
si eficientizarea lor din punct de vedere 
energetic, consolidarea clădirilor în 
eventualitatea unui seism major. De cele mai 
multe ori în locuințele cele mai puțin eficiente 
locuiesc cei mai vulnerabili, aceștia sunt cei 
care se confruntă cu dificultăți la plata 
facturilor. Renovarea energetică moderată 
reduce atât amprenta energetică a clădirilor, 
cât și costurile energiei pentru gospodării, 
stimulând în același timp activitatea 
economică și crearea de locuri de muncă, iar 
consolidarea clădirilor crește semnificativ 
gradul de siguranță al locatarilor și 
diminuarea posbilității producerii unei 
catastrofe în cazul unui seism major. Proiectul 
este prins ca obiectiv în Strategia de 
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Dezvoltare Locală, iar la consultarea 
publicului, majoritatea cetăţenilor intervievaţi 
au răspuns că acesta este un proiect foarte 
important şi necesar. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniu public al comunei Poiana Câmpina 

6. Beneficii: -îmbunătățirea condițiilor de viață a 
locuitorilor și reducerea costurilor 
gospodărești. 

- sporirea gradului de siguranță al locatarilor 
și diminuarea posbilității producerii unei 
catastrofe în cazul unui seism major. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2026 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza etapizat, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
143 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 
16. Reducearea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă prin achiziția de 
autobuze ecologice 

 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Reducearea emisiilor de carbon în zonele 
urbane bazată pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă prin achiziția de autobuze 
ecologice 

2. Manager de proiect: Lider Asociere UAT Municipiul Câmpina 

3. Localizarea proiectului: UAT Municipiul Câmpina 

UAT Poiana Câmpina 



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
144 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Neevaluat încă 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Prezența emisiilor ridicate de carbon în zonă 
și nevoia de reînnoire a parcului auto.  

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - NU 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

Altele - NU 

3. Scopul: Reducearea emisiilor de carbon în zonele 
urbane bazată pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă prin achiziția de autobuze 
ecologice, având un impac benefic asupra 
naturii și a sănătății localnicilor. 

4. Descrierea proiectului: Achiziționarea unor abutobuze ecologice. 
Proiectul a fost supus consultării publice şi 
majoritatea locuitorilor intervievaţi au răspuns 
că este foarte important acest proiect. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniu public 
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6. Beneficii: - Scădere consum anual de energie primară 

-Creșterea calității mediului 

-Reducere costuri 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2026 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -fonduri europene; 

- parteneriate 

- Buget Local 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - DA 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza pe etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare limitate ; 

-perioadă de implementare mare. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 
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Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 
17.  Realizarea stațiilor de epurare în zonele Pietrișu, Bobolia și 
Podu Vadului 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Realizarea stațiilor de epurare în zonele 
Pietrișu, Bobolia și Podu Vadului 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost evaluat încă. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Odată cu extinderea reţelei de canalizare 
realizarea unor noi staţii de epurare în zonele 
Pietrişu, Bobolia şi Podu Vadului, care vor 
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contribui la dezvoltarea structurii edilitare a 
localităţii. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiție: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - DA 

Analiza standardelor - DA 

Altele - NU 

3. Scopul: Este continuarea firească a extinderii rețelei 
de canalizare, fiind necesară cu prioritate 
realizarea acestor stații de epurare. 

4. Descrierea proiectului: Prin realizarea acestor staţii de epurare se va 
dezvolta structura edilitară a localităţii, cu un 
impact direct şi major asupra îmbunătăţirii 
condiţiilor de viaţă pentru populaţie. Proiectul 
este prins ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare Locală, iar la consultarea 
publicului, majoritatea cetăţenilor intervievaţi 
au răspuns că acesta este un proiect foarte 
important şi necesar. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniu public al comunei Poiana Câmpina 

6. Beneficii: -îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
locuitorilor ; 

-reducerea riscurilor privind poluarea 
mediului înconjurător; 

-reducerea riscurilor privind îmbolnăvirea 
populației; 
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-atragerea de investitori. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-agenții economici din zonă ; 

-potențiali investitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2024 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri guvernamentale ; 

-fonduri europene ; 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - NU 

Execuție - ÎN CURS 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza etapizat, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 
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Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

18.  Înființarea și amenajarea unor zone de agrement 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Înființarea și amenajarea unor zone de 
agrement 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: În ultimii ani s-a acordat o tot mai mare 
atenţie în comuna Poiana Câmpina pentru 
realizarea unor spaţii de agrement, unor locuri 
de petrecere  a timpului liber în mod cât mai 
plăcut. Această precoupare este una continuă, 
încercându-se identificarea unor noi spaţii 



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
150 

care pot deveni zone de agrement. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - DA 

Altele - NU 

3. Scopul: Identificarea unor spaţii şi realizarea unui 
asemenea proiect pentru creşterea gradului de 
confort al populaţiei, pentru diversificarea 
ofertei turistice şi, implicit, creşterea 
atractivităţii turistice a localităţii. 

4. Descrierea proiectului: Realizarea de noi spaţii de agrement 
presupune transformarea unui teren fără o 
destinaţie precis identificată în acest moment 
într-un adevărat obiectiv petru zona 
respectivă, pentru întreaga comunitate şi chiar 
petru cei care vizitează comuna. Proiectul este 
prins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 
Locală, iar la consultarea publicului, 
majoritatea cetăţenilor intervievaţi au răspuns 
că acesta este un proiect foarte important. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniu public al comunei Poiana Câmpina. 

6. Beneficii: -îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor; 

-creşterea atractivităţii turistice a localităţii; 

-reducerea poluării; 
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-posibilitatea ca oamenii să petreacă mai mult 
timp în aer liber; 

-atragerea de potenţiali investitori. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina; 

-agenţii econoomici din zonele respective; 

-potenţialii investitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2024 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri guvernamentale ; 

-fonduri europene ; 

-parteneriate ;  

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza etapizat, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 
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-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

19.  Realizarea cadastrului imobiliar - edilitar la nivelul întregii 
comune 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Realizarea cadastrului imobiliar - edilitar 
la nivelul întregii comune 

2. Manager de proiect: Consiliul local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 
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B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Realizarea cadastrului imobiliar-edilitar este 
necesară pentru identificarea, înregistrarea şi 
reprezentarea pe planuri a tuturor corpurilor 
de proprietate la nivelul întregii comune 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - DA 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Sistemul gestionează entităţile teritoriale care 
au ca unitate de referinţă imobilul, definit de 
legea cadastrului ca fiind parcele de teren, cu 
sau fără construcţii. Astfel, teritoriul comunei 
este suma tuturor sectoarelor cadastrale. 

4. Descrierea proiectului: Cadastrul imobiliar-edilitar se va realiza în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, 
cu modificările şi completările ulterioare, a 
cadastrului şi publicităţii imobiliare şi a 
Normelor de aplicare elaborate de MLPAT în 
anul 1997. Proiectul este prins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală, iar la 
consultarea publicului, majoritatea cetăţenilor 
intervievaţi au răspuns că acesta este un 
proiect important. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina. 

6. Beneficii: -evidenţierea cât mai clară a tuturor corpurilor 
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de proprietate de pe teritoriul comunei; 

-existenţa acestui document va fi condiţie 
petru obţinerea unor fonduri pentru diverse 
tipuri de proiecte de investiţii. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina; 

-agenţii econoomici. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2024-2025 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri guvernamentale ; 

-fonduri europene ; 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza etapizat, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
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1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

20.  Realizarea cadastrului terenurilor aflate în extravilanul 
comunei 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Realizarea cadastrului terenurilor aflate în 
extravilanul comunei 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Realizarea cadastrului terenurilor din 
extravilanul localităţii este necesar pentru a se 
facilita conversia terenurilor extravilane în 



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
156 

intravilane. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

Altele - NU 

3. Scopul: Realizarea cadastrului general, inclusiv al 
terenurilor din extravilanul localităţii, este de 
mare importanţă, din punct de vedere tehnic, 
juridic şi administrativ, atât pentru comună, 
pentru administraţia locală, dar şi pentru 
cetăţeni, pentru proprietarii terenurilor din 
extravilan, deoserece ei pot efectua trecerea 
acestora în intravilan într-o perioadă mai 
scurtă de timp. 

4. Descrierea proiectului: Realizarea unei lucrări de tip cadastral, care 
să eficientizeze şi faciliteze accesul rapid la 
conversia terenurilor din extravilan în 
intravilan Proiectul este prins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală, iar la 
consultarea publicului, majoritatea cetăţenilor 
intervievaţi au răspuns că acesta este un 
proiect important. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina 
și proprietăți private. 

6. Beneficii: -existenţa acestui document va fi o condiţie 
pentru obţinerea unor fonduri pentru diverse 
tipuri de proiecte de investiţii; 
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-accesul facil la conversia din extravilan în 
intravilan pentru potenţiali investitori în 
comuna Poiana Câmpina. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina; 

-agenţii economici; 

-potenţialii investitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2026 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri guvernamentale ; 

-fonduri europene ; 

 -alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza etapizat, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
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1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluaeză - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

21.  Construirea unei săli polivalente  

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Construirea unei săli polivalente  

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: În comuna Poiana Câmpina nu există nici o 
sală polivalentă, iar în localităţile limotrofe, 
numărul acestora este destul de mic. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 
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Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

Altele - NU 

3. Scopul: Promovarea sportului, a educaţiei fizice în 
rândul locuitorilor comunei Poiana Câmpina, 
mai ales în rândul tinerilor, dar şi posibilitatea 
de a organiza aici o serie de evenimente de 
altă natură decât cea sportivă. 

4. Descrierea proiectului: Realizarea unei săli polivalente în comuna 
Poiana Câmpina ar permite găzduirea de 
competiţii sportive, dar şi evenimente 
culturale. Proiectul este prins ca obiectiv în 
Strategia de Dezvoltare Locală, iar la 
consultarea publicului, majoritatea cetăţenilor 
intervievaţi au răspuns că acesta este un 
proiect important. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina 

6. Beneficii: -desfăşurarea unor activităţi sportive; 

-crearea premiselor pentru înfiinţarea unor 
cluburi sportive; 

-revigorarea mediului rural prin posibilitatea 
oferită de a se dezvolta armonios; 

-păstrarea tradiţiilor culturale şi locale. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina; 

-agenţii economici; 
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-potenţialii investitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2026-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri guvernamentale ; 

-fonduri europene ; 

-parteneriate ; 

 -alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza etapizat, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 
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2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

24.  Amenajarea unor trasee turistice 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Amenajarea unor trasee turistice 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare -NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost evaluat încă. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Potenţialul turistic al comunei şi al întregii 
zone este încă neexploatat suficient, astfel că 
pentru încurajarea turismului în comuna 
Poiana Câmpina este necesară realizarea unor 
trasee turistice, care să fie cunoscute şi care 
să atragă turişti. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 
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Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

Altele - NU 

3. Scopul: Creșterea gradului de atractivitate turistic al 
localității. 

4. Descrierea proiectului: Includerea obiectivelor turistice din comuna 
Poiana Câmpina pe trasee turistice, prin care 
să fie puse în valoare atât obiectivele în sine, 
cât şi tradiţiile, obieciurile populare locale, 
dar şi cu facilităţi de petrecere a timpului 
liber, de divertisment, de cazare şi odihnă. 
Proiectul este prins ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare Locală, iar la consultarea 
publicului, majoritatea cetăţenilor intervievaţi 
au răspuns că acesta este un proiect 
important. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: -marcaje şi indicatoare pentru fiecare traseu 
turistic; 

-dezvoltarea turismului; 

-oportunităţi pentru dezvoltarea infrastructurii 
de turism. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina; 

-turiştii; 
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-agenţii economici; 

-potenţialii investitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2024-2026 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri guvernamentale ; 

-fonduri europene ; 

-parteneriate ; 

 -alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - DA 

SF - NU 

PT - NU 

 Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza etapizat, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 
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Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

23.  Realizarea unei serii de monumente de for public care să fie 
amplasate în parcurile din localitate și pe străzi (în piațete) 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Realizarea unei serii de monumente de for 
public care să fie amplasate în parcurile 
din localitate și pe străzi (în piațete) 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Înfrumuseţarea continuă a localităţii este una 
dintre priorităţile administraţiei locale, iar o 
serie de monumente de for public ar putea 
contribui la creşterea gradului de atractivitate 
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turistică a localităţii. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - NU 

Analiza reclamațiilor - NU 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Creşterea gradului de atractivitate turistică a 
localităţii. 

4. Descrierea proiectului: Realizarea mai multor monumente de for 
public, care vor putea fi amplasate în 
parcurile din localitate, în principalele locuri 
publice, în faţa unor instituţii publice sau 
chiar pe străzile din zona centrală, astfel încât, 
pe de o parte, din punct de vedere estetic, 
localitatea să crească semnificativ, iar pe de 
altă parte, din punct de vedere educaţional ar 
putea deveni adevărate lecţii de istorie. De 
asemenea, o altă categorie de monumente pot 
contribui la păstrarea tradiţiilor și valorilor 
culturale locale. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina. 

6. Beneficii: -sporirea zestrei edilitar-culturale a localităţii 
şi a patrimoniului; 

-creşterea atractivităţii turistice a localităţii. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina; 

-turiştii; 
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-agenţii economici; 

-potenţialii investitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2024-2026 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri guvernamentale ; 

-fonduri europene ; 

-parteneriate ; 

 -alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

 Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 
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Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

24.  Înființarea unui after-school 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Înființarea unui after-school 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Datorită distanței foarte mici dintre comună 
și unul din marile orașe ale județului, foarte 
mulți părinți fac naveta zilnic către 
Municipiul Câmpina. Pentru a le ușura 
condițiile de trai, este necesară înființarea 
unui after-school în comună, cu un program 
între orele 1200-1800, unde copiii să poată 
efectua diferite activități, printre care 
programe recreative, masă, dar și somnul de 
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după-amiază. Aici copiii își pot efectua 
temele, pot învăța limbi străine sau pot 
aprofunda materia de la școală, alături de un 
personal didactic calificat. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Existența în comună a unei instituții 
educaționale funcționale care să asigure un 
loc unde copiii să fie găzduiți pe durata zilei, 
unde să poată face activități benefice 
dezvoltării lor, ușurând astfel accesul 
părinților la locurile de muncă. 

4. Descrierea proiectului: Înființarea unui after-school în comuna 
Poiana Câmpina, care va deservi ca o unitate 
ce găzduiește copiii pe parcursul zilei, loc în 
care aceștia să facă activități benefice lor. S-a 
constatat că localnicii sunt de aceeași părere 
și consider necesar că elevii ce nu pot sta 
singuri acasă, să aibă unde să stea, până când 
părinții ies de la muncă și îi pot supraveghea. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: -ușurarea accesului la muncă al părinților ce 
au copii mici ; 

-înființarea unei instituții destinate susținerii 
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de activități ce împletesc partea recreativă cu 
partea educativă ; 

-îmbunătățirea calităților sociale și cognitive 
ale copiilor. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-locuitori ai comunelor vecine ; 

-posibili noi locuitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2023-2024 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

 Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 
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E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

27.  Puncte WI-FI publice 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Puncte WI-FI publice 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Comuna este foarte frumos amenajată, cu 
parcuri și piațete, fiind în continuă dezvoltare 
în cadrul natural în care se află. Singura 
problemă apare din cauza semnalului destul 
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de slab, apărând astfel necesitatea unor 
puncte publice de WI-FI. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - NU 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Facilitarea accesului locuitorilor la conexiune 
internet fără fir. 

4. Descrierea proiectului: Achiziționarea unor routere de WI-FI care să 
fie plasate în diferite zone ale comunei, în 
parcuri sau piațete, pentru a facilita accesul la 
internet fără fir. Acesta va fi public și oricine 
se află în aria sa de acoperire îl poate folosi. 
Este benefic atât pentru turiști cât  și pentru 
locuitorii care nu au conexiune în locuințele 
lor. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina 

6. Beneficii: -conexiune mai bună în comună. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei ; 

-turiști ; 

-potențiali investitori ; 

-potențiali noi locuitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2023 
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C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

 Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  
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1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

26.  Dezvoltarea educației verde 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Dezvoltarea educației verde 

 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: Nu a fost încă evaluat. 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Oamenii au nevoie să aibă minimul de 
cunoștințe despre mediul înconjurător pentru 
a-l proteja. Se dorește dezvoltarea educației 
verde pentru ca cetățenii să poată ajuta în 
diferite probleme ce vizează acest subiect. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - NU 

Analiza reclamațiilor - DA 
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Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - DA 

 Altele - NU 

3. Scopul: Educarea cetățenilor despre problemele 
mediului înconjurător astfel încă să se încerce 
protejarea acestuia. 

4. Descrierea proiectului: Se dorește adoptarea unei atitudini cât mai 
pozitive pentru salvarea mediului 
înconjurător prin diferite campanii de 
informare în centrul orașului, cursuri 
extracuriculare pentru copii și tineri, dar și 
joculețe interesante pentru cei mici. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina/domeniul privat 

6. Beneficii: -educarea oamenilor pentru natură ; 

-protejarea mediului. 

7. Beneficiari: -administrația publică ; 

-locuitorii comunei ; 

-locuitori ai comunelor vecine ; 

-potențiali noi investitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2023-2025 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 
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-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

 Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 
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27.Modernizare și dotare Școala gimnazială ”Învățător Ion 

Mateescu”, comuna Poiana Câmpina 

 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Modernizare și dotare Școala Gimnazială 

”Ion Mateescu” 

2. Manager de proiect: Primăria comunei Poiana Câmpina 

Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare - DA 

6. Valoarea proiectului:  6.635.194,13 lei 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei:  Autoritățile locale vor, prin acest proiect, să 
dezvolte și să îmbunătățească sistemul de 
învățământ din comună. Clădirea în care 
funcționează această școală avea nevoie de 
lucrări de modernizare. În plus, proiectul 
presupune dotarea sălii de sport, dar și 
amenajarea unui teren de volei,  astfel încât 
copiii vor putea să-și desfășoarele orele de 
educație fizică și sport la standarde europene.  

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 
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Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

Altele - NU 

3. Scopul: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

4. Descrierea proiectului: Modernizarea și dotarea unității de 

învățământ cu echipamente specifice, 

îmbunătățirea infrastructurii de învățământ și 

eradicarea abandonului școlar. 

Proiectul presupune realizarea unor lucrări 

care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de 

desfășurare a procesului educațional în cadrul 

Școlii Gimnaziale din comuna Poiana 

Câmpina, sat Poiana Câmpina. Prin 

modernizarea infrastructurii se va elimina 

disconfortul elevilor de a sta în condiții 

necorespunzătoare cerințelor pentru 

desfășurarea activităților educaționale din 

comună, iar prin dotarea sălii de sport și 

amenajarea terenului de volei, copiii vor putea 

să desfășoare orele de educație fizică în 

condiții optime. 

 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina. 
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6. Beneficii:  Dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare; 

Creșterea gradului de participare la nivelul 
educației timpurii și învățământului 
obligatoriu, în special pentru copiii cu risc 
crescut de părăsire timpurie a sistemului.  

7. Beneficiari: -locuitorii comunei; 

-agenții economici ai comunei; 

-elevi; 

-potențiali noi locuitori; 

-potențiali investitori 

- cadre didactice; 

- personal contractual. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2018-2022 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local; 

-fonduri europene; 

-fonduri guvernamentale; 

 -alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - NU 

SPF - DA 

SF - DA 

PT - DA 
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Execuție - DA 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza pe etape, în funcție.                           
de posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare limitate ; 

-perioadă de implementare mare. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

28.  Modernizare și dotare Grădiniță în comuna Poiana Câmpina, 
județul Prahova  

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Modernizare și dotare Grădiniță în 
comuna Poiana Câmpina, județul Prahova 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 
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4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare - DA 

6. Valoarea proiectului: 1.405.450,95 lei 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Obiectivul principal al proiectului vizează 
creșterea gradului de participare la nivelul 
educației timpurii și învățământului 
obligatoriu în comuna Poiana Câmpina, sat 
Poiana Câmpina, prin îmbunătățirea 
infrastructurii serviciilor de educație, în urma 
realizării unor lucrări de modernizare și 
dotare a grădiniței din comuna Poiana 
Câmpina, sat Poiana Câmpina. Clădirea are 
nevoie de reparații. Prin acest proiect se vor 
realiza lucrări de reabilitare totală a clădirii în 
care funcționează Grădinița cu Program 
Normal din comuna Poiana Câmpina. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
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4. Descrierea proiectului: Prin acest proiect se va reabilita total clădirea 

prin lucrări de consolidare, se vor reface 

acoperișul și hidroizolația. Se va reabilita 

clădirea din punct de vedere termic, dar se va 

reface și instalația electrică. Grupurile 

sanitare vor fi recompartimentate, se va 

instala sistem de aer condiționat, se va dota cu 

sisteme de detecție fum/gaze. Se vor amenaja 

curtea și locul de joacă pentru copii. 

 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: - preșcolarii vor avea acces la o infrastructură 
educațională îmbunătățită, iar orele se vor 
desfășura în condiții optime. 

-îmbunătățirea sistemului de învățământ. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-locuitori ai comunelor vecine ; 

-posibili noi locuitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2018-2022 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - NU 
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SPF - DA 

SF - DA 

PT - DA 

Execuție - DA 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

29. Reamenajarea parcurilor de pe raza comunei Poiana Câmpina  

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Reamenajare parcurilor de pe raza 
comunei Poiana Câmpina, județul Prahova 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 
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4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: In curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Obiectivul principal al proiectului vizează 
atragerea populaţiei către o sursă de sănătate 
și îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea 
infrastructurii în comuna Poiana Câmpina, 
aceste aspecte constituind o preocupare 
permanentă a administrației publice locale.  

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Îmbunătățirea calității vieții 

4. Descrierea proiectului: Prin acest proiect se vor reamenaja parcurile 
aflate pe raza comunei, prin reamenajarea de 
locuri de recreere, promenade sau de joacă  
pentru locuitorii comunei Poiana Câmpina. 

 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
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Câmpina. 

6. Beneficii: - localnicii vor avea acces la spații de 
recreere, fiind stimulați să petrească timp în 
aer liber; 

-îmbunătățirea calității vieții. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-locuitori ai comunelor vecine ; 

-posibili noi locuitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 
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-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

30.  Reabilitarea termică a clădirilor aflate în domeniu public, 
clădire primărie, dispensar comunal și clădire birouri nr. 210  

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Reabilitarea termică a clădirilor aflate în 
domeniu public, clădire primărie, 
dispensar comunal și clădire birouri nr. 
210 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 
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Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: În curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Obiectivul principal al proiectului este 
reabilitarea termică a clădirilor aflate în 
domeniu public, clădire primărie, dispensar 
comunal și clădire birouri nr. 210 pentru 
reducerea consumului energetic și diminuarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, 
proiectul urmarește scăderea consumului 
anual de energie primară, dar și creșterea 
calității mediului înconjutăror.  

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Dezvoltarea infrastructurii de bază și 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă  

4. Descrierea proiectului: Prin acest proiect se vor reabilita termic 
clădirile aflate în domeniu public, clădire 
primărie, dispensar comunal și clădire birouri 
nr. 210, urmarindu-se eficientizarea 
energetică, protejarea mediului înconjurător și 
dezvoltarea infrastructurii.  

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
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Câmpina. 

6. Beneficii: Implementarea măsurilor de eficienţă 
energetică  a acestor clădiri vor conduce la 
îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior, 
se va reduce consumul energetic, se vor 
reduce costurile de întreţinere pentru încălzire 
şi apă caldă menajeră,  se vor reduce emisiile 
poluante generate de producerea, transportul 
şi consumul de energie și se vor utiliza 
eficient resursele de energie, în conformitate 
cu Strategia Europa 2020. 
 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-locuitori ai comunelor vecine ; 

-posibili noi locuitori ; 

- funcționari publici. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 
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Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

31.  Construire sediu nou primărie Poiana Câmpina  

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Construire sediu nou primărie Poiana 
Câmpina  

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 
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5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: In curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Obiectivul acestui proiect este construirea 
unui sediu nou al Primăriei comunei Poiana 
Câmpina,  în vederea îmbunătăţirii 
funcţionalităţii instituţiei. 
 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Îmbunătățirea infrastructurii de bază 

4. Descrierea proiectului: Prin acest proiect se va construi un nou sediu 

pentru funcționarea Primăriei comunei Poiana 

Câmpina. Noul sediu va asigura accesul la 

serviciile de bază și îmbunătățirea condițiilor 

de viață pentru populație. 

 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: - funcționarii își vor desfășura activitatea în 
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condiții optime de muncă 

- îmbunățățirea calității serviciilor oferite de 
Primărie 

- îmbunătățirea infrastructurii  

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-locuitori ai comunelor vecine ; 

-posibili noi locuitori ; 

- funcționarii publici. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 
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4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

32.  Amenajarea unor panouri fonice de-a lungul căii ferate, pe 
raza comunei Poiana Câmpina  

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Amenajarea unor panouri fonice de-a 
lungul căii ferate, pe raza comunei Poiana 
Câmpina 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 
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Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: In curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Obiectivul principal al proiectului vizează 
reducerea poluării fonice având în vedere că 
trenurile care trec zilnic produs un zgomot 
care îi deranjează pe cei care locuiesc în 
apropierea căii ferate. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Creșterea calității vieții    

Reducerea poluării fonice 

4. Descrierea proiectului: Prin acest proiect se va izola zgomotul facut 

de trenurile care trec zilnic prin comună și 

care creează disconfort pentru cei ce locuiesc 

in imediata vecinatate a căii ferate. Prin 

această investiție se va izola coridorul de cale 

ferata cu ajutorul panourilor fonoabsorbante. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii:  . 
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7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-locuitori ai comunelor vecine ; 

-posibili noi locuitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 
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2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

33.  Reparație capitală punte pietonală ”Podul lui Rache”  

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Reparație capitală punte pietonală ”Podul 
lui Rache”  

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare - DA 

6. Valoarea proiectului: In curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Obiectivul principal al proiectului vizează  
punerea în siguranță a punții pietonale având 
în vedere gradul de uzură pe care-l prezintă. 
Investiția este o necesitate pentru creșterea 
gradului de siguranță în rândul localnicilor 
care trec pe această punte. 
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2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Îmbunătățirea infrastructurii de bază 

4. Descrierea proiectului: Prin acest proiect se va repara în totalitate și 

pune în siguranță puntea pietonală denumită 

”Podul lui Rache”. 

 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: - localnicii vor putea traversa în condiții de 
siguranță. 

-îmbunătățirea infrastructurii. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-locuitori ai comunelor vecine ; 

-posibili noi locuitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2021-2025 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 
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-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 
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34.  Creșterea calității condițiilor de transport pentru elevii 
navetiști  

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Creșterea calității condițiilor de transport 
pentru elevii navetiști 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: În curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Obiectivul principal al proiectului îl 
constituie creșterea calității condițiilor de 
transport pentru elevii navetiști. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Îmbunătățirea infrastructurii de transport 
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pentru elevii navetiști, creșterea calității vieții 

4. Descrierea proiectului: Prin acest proiect se urmărește creșterea 
calității condițiilor de transport pentru elevii 
navetiști  din comuna Poiana Câmpina 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: - preșcolarii vor avea acces la o infrastructură 
îmbunătățită. 

- scăderea timpului de naveta; 

-îmbunătățirea calității vieții. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-locuitori ai comunelor vecine ; 

- elevii;  

-posibili noi locuitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 
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PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

35.  Reabilitarea și modernizarea unităților sanitare   

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Reabilitarea și modernizarea unităților 
sanitare   

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 
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4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: În curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Obiectivul principal al proiectului vizează 
asigurarea unor servicii medicale de calitate 
prin reabilitarea și modernizarea unităților 
sanitare din comună. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Îmbunătățirea infrastructurii sanitare 

4. Descrierea proiectului: Prin acest proiect se vor reabilita total 

clădirile, prin lucrări de consolidare și 

modernizare, în care funționează unitățile 

sanitare din comuna Poiana Câmpina.  

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: - localnicii  vor avea acces la o infrastructură 
sanitară îmbunătățită, iar consultațiile se vor 
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desfășura în condiții optime. 

-îmbunătățirea sistemului sanitar. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-locuitori ai comunelor vecine ; 

-posibili noi locuitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - DA 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
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1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

 

36.  Amenajare bază sportivă Bobolia  

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Amenajare bază sportivă Bobolia 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare - NU 

6. Valoarea proiectului: În curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Obiectivul principal al proiectului vizează 
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creșterea gradului de participare la nivelul 
educației timpurii și învățământului 
obligatoriu în comuna Poiana Câmpina, sat 
Poiana Câmpina, prin îmbunătățirea 
infrastructurii serviciilor de educație, în urma 
realizării unor lucrări de modernizare și 
dotare a grădiniței din comuna Poiana 
Câmpina, sat Poiana Câmpina. Clădirea are 
nevoie de reparații. Prin acest proiect se vor 
realiza lucrări de reabilitare totală a clădirii în 
care funcționează Grădinița cu Program 
Normal din comuna Poiana Câmpina. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Îmbunătățirea infrastructurii de bază 

4. Descrierea proiectului: Prin acest proiect se va amenaja o bază 

sportivă în satul Bobolia. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: - activitățile sportive se vor desfășura într-un 
spațiu adecvat 

-îmbunătățirea infrastructurii de bază. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 
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-locuitori ai comunelor vecine ; 

-posibili noi locuitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 
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Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

 

37. Înlocuire conductă de apă și branșamente în satul Pietrișu 
comuna Poiana Câmpina de la nr 149 până la stația de la 
Vrăjitoarea 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Înlocuire conductă de apă și branșamente 
în satul Pietrișu comuna Poiana Câmpina 
de la nr 149 până la stația de la 
Vrăjitoarea 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare - DA 

6. Valoarea proiectului: În curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Obiectivul principal al proiectului vizează 
creșterea gradului de participare la nivelul 
educației timpurii și învățământului 
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obligatoriu în comuna Poiana Câmpina, sat 
Poiana Câmpina, prin îmbunătățirea 
infrastructurii serviciilor de educație, în urma 
realizării unor lucrări de modernizare și 
dotare a grădiniței din comuna Poiana 
Câmpina, sat Poiana Câmpina. Clădirea are 
nevoie de reparații. Prin acest proiect se vor 
realiza lucrări de reabilitare totală a clădirii în 
care funcționează Grădinița cu Program 
Normal din comuna Poiana Câmpina. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Îmbunătățirea infrastructurii de bază 

4. Descrierea proiectului: Prin acest proiect se va amenaja o bază 

sportivă în satul Bobolia. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: - activitățile sportive se vor desfășura într-un 
spațiu adecvat 

-îmbunătățirea infrastructurii de bază. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-locuitori ai comunelor vecine ; 
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-posibili noi locuitori. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2021-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 
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Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

 

38. Amenajare DS 1877 și DS 125/5 Comuna Poiana Câmpina 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Amenajare DS 1877 și DS 125/5 Comuna 
Poiana Câmpina 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare - DA 

6. Valoarea proiectului: În curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Starea tehnică necorespunzătoare a 
drumurilor sătești. Este necesară reabilitarea 
și modernizarea acestora, ceea ce va duce la 
dezvoltarea rețelei edilitare a localității. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 
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Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Reabilitarea şi modernizarea drumurilor 
sătești presupune asfaltarea sau betonarea 
drumurilor, amenajarea podeţelor, 
acostamentelor, rigolelor sau a şanţurilor de 
scurgere pentru apele pluviale; amenajarea de 
trotuare aferente drumurilor cu circulaţie 
rutieră intensă pentru creşterea gradului de 
siguranţă a pietonilor. 

4. Descrierea proiectului: Reabilitarea şi modernizarea drumurilor 

sătești contribuie la îmbunătăţirea 

infrastructurii rutiere a comunei Poiana 

Câmpina. Proiectul a fost supus consultării 

publice şi majoritatea locuitorilor intervievaţi 

au răspuns că este foarte important acest 

proiect. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: -Modernizarea reţelei de transport rutier local; 

-Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază; 

-Fluidizarea circulaţiei rutiere; 

-Asigurarea alternativelor pentru transportul 
de mărfuri; 

-Accesul mai facil al populaţiei la locuri de 
muncă, educaţie, servicii medicale, cultură, 



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
210 

culte, recreere. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-participanți la traficul rutier ; 

-potențiali investitori ; 

-agenți economici din zonă. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2021-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  
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1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

39. Amenajare alei pietonale, accese pietonale, rigole carosabile, 
șanțuri și podețe în satul Pietrișu comuna Poiana Câmpina 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Amenajare alei pietonale, accese pietonale, 
rigole carosabile, șanțuri și podețe în satul 
Pietrișu comuna Poiana Câmpina 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare NU 

6. Valoarea proiectului: În curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Starea tehnică necorespunzătoare a 
drumurilor sătești, fapt ce implică și starea 
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aleilor pietonale, de acces pietonal, rigole 
carosabile, șanțuri și podețe. Este necesară 
reabilitarea și modernizarea acestora, ceea ce 
va duce la dezvoltarea rețelei edilitare a 
localității. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Amenajarea aleilor pietonale, accese 
carosabile, a podeţelor, acostamentelor, 
rigolelor sau a şanţurilor de scurgere pentru 
apele pluviale; amenajarea de trotuare 
aferente drumurilor cu circulaţie rutieră 
intensă cu scopul de a creşte gradul de 
siguranţă al pietonilor. 

4. Descrierea proiectului: Amenajare alei pietonale, accese pietonale, 

rigole carosabile, șanțuri și podețe la 

îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a comunei 

Poiana Câmpina. Proiectul a fost supus 

consultării publice şi majoritatea locuitorilor 

intervievaţi au răspuns că este foarte 

important acest proiect. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 
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6. Beneficii: - reabilitarea şi consolidarea rețelei de 

drumuri locale; 

-  creşterea siguranței cetățenilor comunei; 

 -  consolidarea terenurilor afectate de băltiri. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-potențiali investitori ; 

-agenți economici din zonă. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 
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4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

41. Amenajare teren de pe care au fost demolate spații comerciale în 
Zona Gării comuna Poiana Județul Prahova 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Amenajare teren de pe care au fost 
demolate spații comerciale în Zona Gării 
comuna Poiana Județul Prahova 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare NU 
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6. Valoarea proiectului: În curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Starea terenului aferent fostelor construcții 
demolate din Zona Gării este nu numai estetic 
deranjant, dar reprezintă un pericol pentru 
localnici, acesta prezentând resturi ale 
construțiilor vechi, gropi si pericol de surpare 
al terenului. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Amenajarea terenului de pe care au fost 
demolate spații comerciale în Zona Gării 
comuna Poiana cu scopul de a creşte gradul 
de siguranţă al localnicilor. 

4. Descrierea proiectului: Amenajarea terenului implică eliminarea 

resturilor de construcții, aducerea la același 

nivel al solului, tasarea acestuia. Proiectul a 

fost supus consultării publice şi majoritatea 

locuitorilor intervievaţi au răspuns că este 

foarte important acest proiect. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 
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6. Beneficii: -  creşterea siguranței cetățenilor comunei; 

 -  consolidarea terenului. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-potențiali investitori ; 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
217 

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

42. Amenajare șanțuri betonate și căi de acces pe strada Bisericii sat 
Bobolia comuna Poiana Județul Prahova 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Amenajare șanțuri betonate și căi de acces 
pe strada Bisericii sat Bobolia comuna 
Poiana Județul Prahova 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare DA 

6. Valoarea proiectului: În curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Lipsa șanțurilor betonate și a cpilor de acces 
pietonal de pe strada Bisericii. Este necesară 
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construirea acestora, ceea ce va duce la 
dezvoltarea rețelei edilitare a localității. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Amenajarea aleilor pietonale și a şanţurilor 
de scurgere pentru apele pluviale cu scopul 
de a creşte gradul de siguranţă al pietonilor și 
creșterea comfortului localnicilor beneficiari 
ai șanțurilor betonate. 

4. Descrierea proiectului: Amenajare șanțuri betonate și căi de acces pe 

strada Bisericii pentru îmbunătăţirea 

infrastructurii rutiere a comunei Poiana 

Câmpina. Proiectul a fost supus consultării 

publice şi majoritatea locuitorilor intervievaţi 

au răspuns că este foarte important acest 

proiect. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: -  creşterea siguranței cetățenilor comunei; 

 -  consolidarea terenurilor afectate de băltiri. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
219 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2021-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 
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F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

43. Refacere străzi L=2050 astfel: DS126-Str Gutuiului~350m; 
DS129 – DE 137 Str Codrului~1000m si DE 1446 – Str 
Orizontului~700m 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Refacere străzi L=2050 astfel: DS126-Str 
Gutuiului~350m; DS129 – DE 137 Str 
Codrului~1000m si DE 1446 – Str 
Orizontului~700m 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare DA 

6. Valoarea proiectului: În curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Starea tehnică necorespunzătoare a 
drumurilor din comună. Este necesară 
reabilitarea și modernizarea acestor drumuri, 
ceea ce va duce la dezvoltarea rețelei edilitare 
a localității. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 
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Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Reabilitarea drumurilor din comună 
presupune asfaltarea sau betonarea 
drumurilor, amenajarea podeţelor, 
acostamentelor, rigolelor sau a şanţurilor de 
scurgere pentru apele pluviale; amenajarea de 
trotuare aferente drumurilor cu circulaţie 
rutieră intensă pentru creşterea gradului de 
siguranţă a pietonilor. 

4. Descrierea proiectului: Reabilitarea drumurilor din comună 

contribuie la îmbunătăţirea infrastructurii 

rutiere a comunei Poiana Câmpina. Proiectul 

a fost supus consultării publice şi majoritatea 

locuitorilor intervievaţi au răspuns că este 

foarte important acest proiect. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: Modernizarea reţelei de transport rutier local; 

-Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază; 

-Fluidizarea circulaţiei rutiere; 

-Asigurarea alternativelor pentru transportul 
de mărfuri; 

-Accesul mai facil al populaţiei la locuri de 
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muncă, educaţie, servicii medicale, cultură, 

culte, recreere. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-participanți la traficul rutier ; 

-potențiali investitori ; 

-agenți economici din zonă. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2021-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 



 

Comuna Poiana Câmpina 
 

 

 

 
223 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

44. Modernizare străzi în comuna Poiana Câmpina 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Modernizare străzi în comuna Poiana 
Câmpina 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - NU 

Proiect în continuare DA 

6. Valoarea proiectului: În curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Starea tehnică necorespunzătoare a 
drumurilor din comună. Este necesară 
modernizarea acestor drumuri, ceea ce va 
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duce la dezvoltarea rețelei edilitare a 
localității. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Modernizarea drumurilor din comună 
presupune reasfaltarea sau rebetonarea 
drumurilor, amenajarea podeţelor, 
acostamentelor, rigolelor sau a şanţurilor de 
scurgere pentru apele pluviale; amenajarea de 
trotuare aferente drumurilor cu circulaţie 
rutieră intensă pentru creşterea gradului de 
siguranţă a pietonilor. 

4. Descrierea proiectului: Modernizarea drumurilor din comună 

contribuie la îmbunătăţirea infrastructurii 

rutiere a comunei Poiana Câmpina. Proiectul 

a fost supus consultării publice şi majoritatea 

locuitorilor intervievaţi au răspuns că este 

foarte important acest proiect. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: Modernizarea reţelei de transport rutier local; 

-Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază; 
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-Fluidizarea circulaţiei rutiere; 

-Asigurarea alternativelor pentru transportul 
de mărfuri; 

-Accesul mai facil al populaţiei la locuri de 

muncă, educaţie, servicii medicale, cultură, 

culte, recreere. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-participanți la traficul rutier ; 

-potențiali investitori ; 

-agenți economici din zonă. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2018-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
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posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 

 

45. Asfaltare Str Măgurii și Str Pițigaia 

A. IDENTIFICARE  

1. Titlul proiectului: Asfaltare Str Măgurii și Str Pițigaia 

2. Manager de proiect: Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina 

3. Localizarea proiectului: Comuna Poiana Câmpina 

4. Categoria proiectului: Investiții - DA 

Reparații - NU 

5. Tipul proiectului: Proiect nou - DA 

Proiect în continuare -NU 
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6. Valoarea proiectului: În curs de evaluare 

B. INFORMAȚII DE BAZĂ  

1. Definirea problemei: Starea tehnică necorespunzătoare a 
drumurilor din comună. Este necesară 
asfaltarea acestor drumuri, ceea ce va duce la 
dezvoltarea rețelei edilitare a localității. 

2. Cum a fost stabilită necesitatea 
investiției: 

Evaluare proprie - DA 

Studii de planificare - DA 

Analiza reclamațiilor - DA 

Solicitare cetățeni - DA 

Expertize tehnice - NU 

Analiza standardelor - NU 

 Altele - NU 

3. Scopul: Asfaltarea drumurilor din comună presupune 
asfaltarea sau betonarea drumurilor pentru 
creşterea gradului de siguranţă al 
participanților la trafic și al localnicilor. 

4. Descrierea proiectului: Asfaltarea drumurilor din comună contribuie 

la îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a 

comunei Poiana Câmpina. Proiectul a fost 

supus consultării publice şi majoritatea 

locuitorilor intervievaţi au răspuns că este 

foarte important acest proiect. 

5. Situația juridică a terenului/clădirii 
obiect al investiției: 

Domeniul public al comunei Poiana 
Câmpina. 

6. Beneficii: Modernizarea reţelei de transport rutier local; 
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-Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază; 

-Fluidizarea circulaţiei rutiere; 

-Asigurarea alternativelor pentru transportul 
de mărfuri; 

-Accesul mai facil al populaţiei la locuri de 

muncă, educaţie, servicii medicale, cultură, 

culte, recreere. 

7. Beneficiari: -locuitorii comunei Poiana Câmpina ; 

-participanți la traficul rutier ; 

-potențiali investitori ; 

-agenți economici din zonă. 

8. Perioada de implementare 
preconizată: 

2022-2027 

C. SURSE DE FINANȚARE  

1. Sursa: -bugetul local ; 

-fonduri europene ; 

-fonduri guvernamentale 

-alte surse. 

D. CARACTERISTICILE 
PROIECTULUI 

 

1. Stadiul de maturitate al proiectului: Idee - DA 

SPF - NU 

SF - NU 

PT - NU 

Execuție - NU 
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2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de 
posibilitățile de finanțare. 

3. Legătura cu alte proiecte: Nu există. 

4. Constrângeri de implementare: -resurse financiare reduse ; 

-implementare de mare durată. 

E. IMPACTUL PROIECTULUI  

1. Impactul asupra mediului: Negativ - NU 

Pozitiv - DA 

Fără impact - NU 

2. Impactul asupra bugetului local: Se evaluează - NU 

Nu se evaluează - DA 

F. ANALIZA PROIECTULUI  

1. Analiza cost/beneficiu: Se va efectua ulterior. 
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