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INTRODUCERE 
 

 
 
 

Prezentul document este o strategie de dezvoltare locală  al orasului Cîmpeni.  
 

Strategia  a fost elaborată participativ de catre liderii comunităţii, membrii 
comunităţii şi alţi  parteneri în colaborare cu Agenţia Naţională a  Zonelor 
Miniere – Birou Regional Alba. 
___________________________________________________________________ 

 
Dezvoltarea durabilă se derulează pe fondul unor principii majore ce o 

caracterizează:  
■ preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între generaţii;  
■ viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării;  
■ gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu.  
 

Principiul programării este unul din 
elementele esenţiale ale operaţionalizării Fondurilor 
Structurale şi se referă la pregătirea planurilor 
multianuale de dezvoltare, care se realizează pe 
baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele 
Membre printr-o serie de etape succesive. Planurile 
trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde 
necesităţile reale, identificate obiectiv. 

 
În timpul elaborării   planului strategic al 

comunităţii s-a pornit de la necesitatile locale, care au fost împărţite pe domenii de 
interes cu scopul delimitarii domeniilor de cuprindere a strategiei care mai apoi să fie 
integrate  în strategiile de dezvoltare ale judeţului Alba. 

 
Planul strategic de dezvoltare social-economică al orasului Campeni a fost 

elaborat în mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social 
demografice din comunitate. Participarea populaţiei la elaborarea planului strategic de 
dezvoltare social-economică va contribui  la creşterea spiritului de iniţiativă a oamenilor 
din comunitate, la implicarea păturilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la 
responsabilizarea comunităţii pentru deciziile luate şi pentru întreg procesul de 
dezvoltare. Totodată, implicarea  tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de 
dezvoltare a parteneriatului dintre administraţia publică locală, organizaţiile comunitare 
şi businessul privat în direcţia soluţionării problemelor comunitare. 

 
Planul Local de Acţiune  - ca instrument de planificare si implementare – conţine 

un set de politici pe domenii de activitate ce se aplica într-un termen determinat în 
scopul realizarii obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de realizare a 
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planului local de acţiune trebuie să corespundă  primului exerciţiu financiar UE in 
Romania, de aceea am ales o planificare pe perioada 2008 – 2013.  

 
Periodic, Planul  de Actiune trebuie revizuit astfel încat ţintele fixate să ţină cont 

de evoluţia macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, 
precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea 
se face la intervale mai scurte cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la 
un proiect este mai mică, având în vedere că pe masură ce se înaintează în timp 
variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o prognoza economică se multiplică.  
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Planul strategic  

de dezvoltare socio – economică  

al orasului Campeni, judetul Alba 

 

PROFILUL LOCALITĂŢII CAMPENI 
 

CÎMPENI  

” Capitala Ţării Moţilor ”  

      Oraşul Cîmpeni este o localitate cu o mare rezonanţă emoţională în sufletul tuturor 
românilor, pentru frumuseţea unică a peisajului, dar mai ales pentru personalităţile care 

au marcat profund istoria neamului 
românesc: marii eroi Horea, Cloşca si Crişan 
conducatorii răscoalei pentru drepturi sociale 
si naţionale de la 1874-1875 şi ”Crăişorul 
Munţilor”, Avram Iancu, care prin 
personalitatea sa excepţională a adus o 
contribuţie hotărâtoare evenimentelor din anii 
revoluţionari 1848-1849 în Transilvania, 
conducând nemijlocit alături de prefecţii săi 
lupta românilor din Munţii Apuseni pentru 
libertate socială şi naţională. Interesant este 
faptul ca pe la mijlocul sec. al XVIII-lea, 

Cîmpeniul avea 5400 locuitori, fiind cea mai populată localitate montană si având chiar 
mai mulţi locuitori decât Alba Iulia si Tîrgul Mureş. 

Date Generale  

      Teritoriul administrativ cuprinde în afară de oraşul Cîmpeni, 21 de localităţi 
aparţinătoare: Bonceşti, Borleşti, Boteşti, Certege, Coasta Vâscului, Dănduţ, Dealul 
Bistrii, Dealul Capsei, Dric, Faţa Abrudului, Floreşti, Furduieşti, Mihoieşti, Motorăşti, 
Peste Valea Bistrei, Poduri, Sorliţa, Tomuşeşti, Valea Bistrii, Valea Caselor, Vârşi. 
Suprafaţa totală a oraşului cu satele aparţinătoare este de 86,7 kmp, oraşul se află la o 
altitudine de 618 m faţă de nivelul mării, numărul locuitorilor este de 8080 la 
Recensământul din martie 2002, densitatea populaţiei este de 93,19 loc/kmp, iar 
numărul de gospodării este de 2562. 
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Localizare  

      Oraşul Cîmpeni, centru Ţării Moţilor, este localizat în nord vestul judeţului Alba în 
zona de mijloc a Munţilor Apuseni într-un bazin depresionar străbătut de râul Arieş, este 
încadrat de Muntii Bihorului în vest, Muntele Mare în nord-est, Munţii Trascăului şi 
Muntii Metalici în sud-est. Oraşul se află situat la o distanţă de 76 km de municipiul Alba 
–Iulia, reşedinţa de judeţ, la 12 km de Vadu Moţilor şi 5 km de Bistra. Din punct de 
vedere geografic este situat în următoarele coordonate geogrefice: 

o 23 03 latitudine nordică  
o 46 21 longitudine estică  

      Teritoriul administartiv se învecinează cu: 

o NE comuna Măguri Răcătău  
o E comuna Bistra  
o SE comuna Roşia Montană  
o SV comuna Sohodol  
o V comuna Vidra  
o NV comuna Albac  

      Căile de acces rutier care străbat teritoriul administrativ al oraşului sunt:  

 DN 75 Lunca – Turda (166 km – Cîmpeni –km 80)  
 DN 74A Abrud – Cîmpeni (12 km – Cîmpeni – km 12)  

      Legătura între oraş şi localităţile componente este asigurată de drumurile comunale 
DC 96 Cîmpeni-Certege, DC 141 de la DN 75 Valea Bistrii-Dealu Capsei şi DC 142 de 
la DN74 -Poduri. Legătura cu celelalte localităţi se asigură pe drumuri neclasate sau 
forestiere. 

Potenţial Natural  

      Suprafaţa totală a oraşului Cîmpeni este de 8677 ha din care: 

 suprafaţa agricolă arabilă 5331 ha  
 păşuni 2989 ha  
 fâneţe 1640 ha  
 suprafaţă forestieră 2762 ha  
 alte suprafeţe 584 ha  

31,83 % din suprafaţa oraşului este ocupată de păduri. 
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Morfologia Teritoriului  

      Munţii Apuseni formează în partea de vest a ţării o zonă compactă care închide la 
vest Depresiunea Transilvaniei. Teritoriul administrativ al oraşului Cîmpeni se 
încadrează în zona centrală a Munţilor Apuseni, în zona de contact dintre Munţii 
Apuseni de Nord şi Munţii Apuseni de Sud, fiind delimitat la nord de Munţii Gilău, la vest 
de Munţii Bihor, iar la sud-est de Munţii Metaliferi. Din punct de vedere morfologic se 
remarcă prin marea varietate a formelor de relief cu altitudini cuprinse între 550 m la 
confluenţa Văii Arieşului cu Valea Bistrei şi 1597 m vârful Runcului. În această masă 
muntoasă s-au format depresiuni (depresiunea Cîmpeni- Bistra cu două trepte de relief: 
treapta montană-peste 1000 m altitudine, respectiv treapta submontană-între 550 şi 
1000 m altitudine). Reţeaua hidrografică a creat şi alte forme de relief: zone de lunci şi 
de terase, depuneri de depozite deluviale şi conuri de dejecţie. Zona oraşului Cîmpeni 
se încadrează în zona seismică ”F„ valoarea coeficientului Ks este de 0,08 în 
conformitate cu prevederile normativului ”P100-92” 

 

Hidrografia Localităţii şi a Zonei Aferente Acesteia  

      Cursuri de apă cu caracter permanant  

      Râul Arieş este principalul curs de apă care drenează întreaga reţea hidrografică 
din această zonă. Acesta se formează din unirea a două râuri: Arieşul Mic şi Arieşul 
Mare în amonte de localitatea Mihoieşti. Arieşul Mare îşi are izvoarele în Munţii Bihorului 
la o altitudine de 1195 m în şaua Vârtop, are o lungime de 43 km, suprafaţa bazinului 
este de 479 kmp şi o pantă medie de 7 m/km; iar Arieşul Mic are o lungime de 33 km şi 
suprafaţa bazinului de 160 kmp. În zona de confluenţă s-a realizat un baraj artificial 
care poate reţine un volum de apă de 160 milioane metri cubi, la cul creat a dezafectat 
parţial satele Sorliţa şi Boteşti. La punctul hidrometric Cîmpeni, Arieşul are un debit 
mediu multianual de 11,7 metrii cubi pe secundă. Scurgerile medii sezoniere variază 
între 18,1% vara, toamna 11,1%, primăvara 45.1%, iarna 25,7%. Sunt situaţii când 
scurgerea este abundentă sau în exces; în aceste situaţii debitele cresc şi nu e mai pot 
limita la albia majoră dând naştere la viituri (cele mai recente fiind cele din 12 martie 
1981 şi 24-30 decembrie 1985). Cauzele acestei situaţii sunt: relieful înalt şi puternic 
fragmentat din bazinul hidrografic, panta ridicată 13,6 m/km, densitatea mare a reţelei 
hidrografice 0,6 km/kmp peste care s-a suprapus încălzirea bruscă a aerului ( + 5 - + 10 
grade ziua şi + 3 - + 5 grade noaptea ), ploile abundente căzute pe stratul de zăpadă. 
Lacul de acumulare de la Mihoeşti, deşi are rol de tampon nu a reuşit decât să întârzie 
propagarea viiturii.  

      Principalii afluenţi ai râului Arieş sunt: 

 pe partea dreaptă: râul Sohodol, suprafaţa bazinului este de 44 kmp, lungimea 
este de 10 km şi Valea Abrudelului care se varsă în Arieş în zona oraşului Cîmpeni, cu 
suprafaţa bazinului egal cu 229 kmp şi lungimea de 29 km.  
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 pe partea stângă, chiar pe vatra oraşului Arieşul primeşte câţiva afluenţi 
importanţi: Joldoaia, Valea Caselor, Valea Brătinesei (care afectează negativ prin dese 
revărsări) şi Valea Bistrii (suprafaţa bazinului este de 44 kmp, lungimea este de 16 km), 
râuri care formează conurile de dejecţie în zona de confluenţă cu Arieşul.  

      Cursuri de apă cu caracter semipermanent – torenţiali  

      Aceste cursuri de apă sunt active, în special în perioada topirii zăpezilor şi a ploilor 
masive (torenţiale). Tributare râului Arieş şi afluenţilor săi, aceste văi torenţiale sunt 
destul de numeroase atât pe malul stâng cât şi pe cel drept. Pe versanţii neîmpăduriţi 
sau cu defrişări masive sunt în formare o serie de vâlcele care dau naştere la solfixuri 
(spălări de sol vegetal).  

Ape subterane 

      Apele supterane se manifestă sub diferite forme de acumulare şi circulaţie: izvoare, 
pânze captive de apă, pânze de apă freatice cu nivel liber. 

Izvoarele 

      Sunt prezente la contactul dintre rocile sedimentare în care se acumulează apele 
subterane (roci fisurate, conglomerate, nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri) cu rocile 
compacte impermeabile. Pe teritoriul zonei Cîmpeni, datorită configuraţiei terenului şi a 
structurii geologice, sunt numeroase izvoare, dar multe dintre ele au un caracter 
sezonier (temporar). Cele mai cunoscute şi cu caracter permanent sunt izvoarele: Gura 
Sohodolului (Q permanent – 0,5 l/s), Bonceşti (Q – 1,2 l/s), Izvorul din zona stadionului 
cîmpeni (Q – 0,3 l/s). Lor li se adaugă Izvorul de pe Valea Caselor şi cel din Floreşti. 

Pânze captive de apă 

      Îşi pot face apariţia în depozitele deluviale (de pantă) prin acumulări rezultate din 
apele de precipitaţie atmosferică (ploi, topirea zăpezilor) uneori putând să apară la 
suprafaţă sub formă de izvoare temporare. 

Pânze de apă freatice cu nivel liber 

      Apar în zonele de luncă şi de terasă, la adâncimi variabile 1-2 m nivelul lor fiind în 
strânsă legătură cu intensitatea precipitaţiilor atmosferice şi influenţate de variaţia şi 
debitul apelor de suprafaţă. 

Condiţiile Climaterice  

      Zona oraşului Cîmpeni se află într-o zonă a climatului temperat continental, poziţia 
sa într-un mic bazin depresionar de vale, între munţi, îi conferă un microclimat de 
adăpost. Circulaţia vestică determină unele condiţii climatice care corespund zonelor 
montane şi submontane caracterizate în general printr-un anotimp călduros, scurt vara 
şi un altul răcoros, prelungit cu precipitaţii abundente. 
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      Temperatura medie multianuală este cuprinsă între 6 şi 7 grade C în partea sudică a 
zonei oraşului Cîmpeni şi de 3-4 grade C în partea nordică pe înălţimea Muntelui Mare. 
Tipul de climat caracteristic acestei zone prezintă temperaturi medii lunare mai mari de 
10 grade C în 1-4 luni pe an, iar temperaturile celei mai reci luni, arareori coboară sub – 
30 grade C. Temperatura medie în ianuarie este de – 4 grade C, iar a lunii iulie de + 16 
grade C. Data medie a producerii primului îngheţ este de 1 octombrie, iar a ultimului 
îngheţ este de 1 mai.  

      Umezeala aerului este condiţionată în mare măsură de circulaţia vestică şi de 
regimul nebulozităţii. La Cîmpeni are o valoare de aproximativ 85%, iar nebulozitatea 
medie este de 6,5 zecimi.  

      Precipitaţiile atmosferice se caracterizează printr-un regim mai bogat, mediile 
multianuale fiind la Cîmpeni de 700-800 mm, iar pe înălţimi urcă până la 900-1000 mm. 
Maximul de precipitaţii se realizează la sfârşitul primăverii (mai-iunie), iar minimul la 
sfârşitul iernii (februarie). Stratul de zăpadă este persistent 50-60 zile pe an şi are 
o grosime de 50-60 cm. 

      Vântul este un element climatic care reflectă cel mai fidel circulaţia generală a 
atmosferei, cât şi mularea maselor de aer după marile unităţi de relief. La Cîmpeni 
direcţiile dominante sunt cele de vest şi sud-vest de circa 10 %, viteza medie fiind de 4-
5 mm pe secundă.  

Vegetaţia şi Fauna  

      Unul din elementele cadrului natural care reflectă cel mai fidel variaţia altitudinală a 
reliefului este vegetaţia care se etajează pe o altitudine de circa 1000 m. Vegetaţia 
specifică zonei este cea de munte şi se încadrează în două etaje: 

 Etajul subalpin – care corespunde părţii nordice a teritoriului şi a limitei 
superioare a molidului, alcătuită din desişuri de jneapăn (Pinus mugo), ienupăr 
pitic(Juniperus communis), afinul (Vaccinium myrtillus), merişorul(Vaccinium vitis idaea), 
iar ca ierburi: iarba stâncilor(Agrostos rupestris), păişul roşu(Festuca rubra), 
teposica(Nardus stricta).  

 Etajul montan unde se disting două trepte:  

- subetajul molidişurilor alcătuit din molid(Plicea exclsa), bradul alb(Abies alba), paltinul 
de munte(Aces pseudoplatanus), scoruşul de munte(Sorbus acuparia), 
mesteacănul(Betula verrucosa), iar în pajişti întâlnim păiuşul roşu şi teposica. 

- subetajelor făgetelor, cel inferior alcătuit din fag(Fagus silvatica) deseori în amestec cu 
coniferele subetajului superior, apoi ulmul(Ulmus montana), paltinul de munte(Acer 
pseudoplatanus), frasinul (Fraxinus excelsior), iar vegetaţia ierboasă dezvoltată în locul 
pădurilor este reprezentată de iarba vântului(Agrostis tenis), păiuşul roşu şi teposica. 

Acestui tip de vegetaţie îi corespund specii din lumea animală precum ursul brun, lupul, 
cerbul, iepurele, vulpea, iar în ape fauna ihtiologică reprezentată de păstrăv şi lipan. 
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Istoricul Localităţii  

      Prima atestare documentară datează din anul 1587 fiind vorba de un act acordat de 
Principele Transilvaniei Sigismund Bathory lui Nicolae Filimon din Cîmpeni pentru a 
construi o moară la vărsarea râului Abrud în Arieş, iar după 1649 Cîmpeniul devine 
capitală a Domeniului Montan de Sus. Luncile mai întinse, locul mai deschis de aici sunt 
factori de ordin geografic ce au concurat la denumirea localităţii. De obicei cei din 
localităţiile învecinate îi numesc pe locuitorii de aici cîmpineni. În tradiţie se păstrează şi 
legenda că pe aceste locuri s-ar fi stabilit un oarecare Cîmpeanu venit de la câmpie de 
prin părţile Sibiului atras de bogăţiile minerale sau fugit din locurile natale din cauza 
asupririi. 

      La începutul sec. XVII a avut loc o puternică mişcare ţărăneasca, iar mai târziu 
locuitorii zonei s-au aflat implicat direct în lupta călugărului Sofronie din Cioara. 
Izbucnită în comitatul Hunedoarei în toamna anului 1759, răscoala se răspândeşte cu 
iuţeală şi în comitatul vecin Alba. Sofronie a fost prins, dar apoi este eliberat de 
răsculaţi iar răscoala cuprinde Zarandul şi tot sudul Transilvaniei. Centrul mişcării s-a 
deplasat în Munţii Apuseni, unde nemulţumirile moţilor din cauza obligaţiilor grele faţă 
de fisc şi îngrădirea dreptului la pădurit erau generale. În aprilie 1760, Sofronie intra în 
Zlatna în fruntea unei mari mulţimi de răsculaţi. Alte cete ale sale ocupă Abrudul şi 
Cîmpenii. Ţăranii se socoteau stăpâni pe situaţie, declarând că "a trecut puterea 
domnilor, acum noi suntem stăpânii".  
Atât autorităţile locale, cât şi Curtea de la Viena, erau extrem de îngrijorate că scânteia 
aprinsă din motive religioase se va transforma într-o mare vâlvătaie cu tentă socială si 
naţională. Mai apoi Sofronie însuşi s-a temut de marea amploare a mişcării sale. În 
acest context tensionat, tratativele duse de el cu reprezentanţii Curţii de la Viena au 
condus la lichidarea răscoalei. Mulţi participanţi la ea au fost prinşi şi aspru 
pedepsiţi, răscoala s-a sfârşit în primavara anului 1761. Deşi Biserica Ortodoxă a fost 
recunoscută oficial de Curtea din Viena, mişcările populare nu vor înceta deoarece 
adevăratele cauze care le-au provocat au rămas. Mişcările populare vor culmina în a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea cu marea răscoală condusă de Horea, Cloşca şi 
Crişan. Horea a fost purtătorul de cuvânt al locuitorilor din "Domeniul de Sus" trimiţând 
la Viena numeroase jalbe de scutire a sarcinilor insuportabile care apasau asupra lor, în 
preajmamarii răscoale de la 1748. Incidentul din 24 mai 1782 de la târgul de primăvară 
de la Cîmpeni, a fost semnalul pentru izbucnirea marii răscoale de mai târziu. Astfel, 
moţilor le-a fost interzis şi dreptul de a-şi desface la târg miedul - o băutură tradiţională 
moţească. Arendaşii armeni le-au confiscat băutura, dar moţii au spart vasele cu 
băutură ale arendaşilor. Ancheta autorităţilor şi măsurile luate au fost extrem de dure. 
Astfel, s-a stabilit o pagubă de 8700 florini, sumă imensă pentru vremea aceea, fiind 
condamnaţi la moarte 18 ţărani, între care şi octogenarul Dumitru Todea. În 1784 
răscoala a izbucnit, Cîmpeniul devenind centrul acestei mişcări. Din noiembrie, Horea 
şi-a stabilit la Cîmpeni cartierul său general, de unde a condus cu ajutorul lui Cloşca şi 
Crişan ostilităţile împotriva autorităţilor asupritoare. Trebuie menţionat că la izbucnirea 
marii răscoale conduse de Horea a contribuit şi decretul emis de Împăratul Austriei Iosif 
al II-lea la 31 ianuarie 1784, cu privire la înscrierea voluntară a satelor din vecinătatea 
graniţei militare şi care a fost interpretat de ţărani ca referindu-se la întreaga provincie. 
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Cu ocazia târgului de la Brad în 28 octombrie 1784, Gheorghe Crişan, din porunca lui 
Horea, cheamă din fiecare sat câte 4-5 bărbaţi pentru 31 octombrie la Mesteacăn. Cei 
adunaţi au pornit spre Alba Iulia spre a se înscrie voluntari. Erau circa 600 de tarani, pe 
care o dată ajunşi în Curechiu autorităţile încearcă să îi împrăştie şi să-l prindă pe 
Crişan. Astfel, după ce la 1 noiembrie 1784, răscoala izbucneşte cu putere la Curechiu, 
Cîmpeniul primeşte cu bucurie cîntecele de răsculaţi ale lui Horea. Aici au fost distruse 
de catre răsculaţi arhivele nobililor şi au fost eliberaţi moţii închişi. La Tibru, la 12 
noiembrie se încheie un armistiţiu pe 8 zile între Cloşca şi colonelul imperial Schultz. 
Ţăranii cereau să nu mai fie iobagi, să fie înscrişi în armată şi să fie eliberaţi cei închişi. 
Se cunoaşte că ultimele încercări de rezistenţă ale ţăranilor au fost înfrante la Abrud, 
Cîmpeni şi Albac. La 27 decembrie, Horea si Cloşca au fost prinşi în pădurea 
Scorăcetului din Munţii Gilăului şi la 30 ianuarie 1785 este prins şi Crişan la Şasa - 
Lupşa. Cei trei viteji conducători au fost duşi legaţi în lanţuri la Alba Iulia. a Cîmpeni, în 
21 noiembrie 1784, este dat peste cap planul colonelului Schultz de a-i prinde pe capii 
răsculaţilor. Tot aici, între 7 şi 14 decembrie 1784, Horea cu răsculaţii săi, se opun 
armatelor imperiale, dupa care Horea se va retrage spre Albac.  

      Locuitorii Cîmpeniului au fost participanţi activi şi la alte evenimente istorice înainte 
de revoluţia de la 1848. Astfel, în 1819 ei s-au ridicat împotriva unor sarcini tot mai 
apăsătoare puse de autorităţi, cât şi a recrutărilor pentru armata imperială. Cîmpeniul a 
devenit centrul revoluţiei româneşti de la 1848 din Transilvania. Aici, Crăişorul Avram 
Iancu a creat o adevărată "republică ţărănească", condusă de acesta cu ajutorul 
prefecţilor săi. La adunarea din aprilie 1848, Iancu a participat alături de Buteanu şi 
Balint. El şi-a aşezat la Cîmpeni tabăra revoluţiei, fiind numit prefect general al legiunilor 
montane. Tabăra militară era amplasată în vestul oraşului Cîmpeni. La Cîmpeni au fost 
primiţi cu multă bucurie revoluţionarii din Ţara Românească, între care la loc de mare 
cinste a figurat Nicolae Bălcescu. În Cîmpeni s-au ridicat şi au luptat alături de Iancu, 
tribunii Mihai Andreica, Clemente Aiudeanu, Nicolae Crocheş şi Ion Şuluţiu. Dupa 
înfrangerea revoluţiei şi până în apropierea morţii sale, Avram Iancu a fost primit 
întotdeauna la Cîmpeni ca un erou al tuturor românilor din Transilvania. În semn de 
eternă aducere aminte şi de cinstire a marelui patriot, în piaţa care îi poartă numele la 
Cîmpeni "Craiul Munţilor", se înalţă statuia sa ecvestră. Statuia este opera sculptorului 
Dimitriu Bârlad, fiind realizată în 1930 la Tîrgu Mureş. În 1940, statuia a fost mutată la 
Cîmpeni în urma odiosului Diktat de la Viena. După revoluţia de la 1848, marile 
evenimente din istoria românilor, cum au fost Unirea Principatelor din 1859 şi războiul 
de Independenţă de la 1877-1878, au fost primite cu mare bucurie şi viu interes in Ţara 
Moţilor şi mai ales în Cîmpeni. Aici a luat naştere chiar un comitet condus de Ion Patiţia 
şi Mihai Adreica care a colectat bani, alimente şi îmbrăcăminte pentru răniţii armatei 
romăne.Tot la Cîmpeni au avut loc in 1891 manifestaţii în sprijinul mişcării 
memorandiste, iar în 1918 s-a creat aici o garda naţională condusă de Zosim Chirtop, 
chemată de Consiliul Naţional de la Alba Iulia, să asigure desfăşurarea în cele mai bune 
condiţii a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia pe 1 decembrie. 

      Din punct de vedere administrativ Cîmpeniul a cunoscut în decursul timpurilor o 
serie de transformări, dar a rămas unul din principalele centre ale Munţilor Apuseni. 
Până în anul 1949 a fost reşedinţă a plasei Cîmpeni, iar de la 1 ianuarie 1950 până la 1 
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martie 1968 Cîmpeniul a fost reşedinţă de raion. Comuna Cîmpeni a fost declarată oraş 
în data de 1 ianuarie 1961 iar de la 1 martie 1968 oraşul Cîmpeni a intrat în 
componenţa noului judeţ Alba. 

Populaţia Localităţii  

      Populaţia stabilă a oraşului Cîmpeni, la Recensămâtul din martie 2002, după 

ETNIE: 

      Români – 7810  

      Maghiari – 14  

      Romi – 248  

      Germani – 3  

      Saşi – 1  

      Italieni – 2  

      Nedeclaraţi – 2  

Populaţia stabilă a oraşului Cîmpeni, la recensământul din martie 2002, după RELIGIE: 

Ortodoxă – 7790  

Romano-catolică – 15  

Greco-catolică – 120  

Reformată – 3  

Evanghelică – 7  

Unitareană – 3  

Baptistă – 67  

Penticostală – 59  

Adventistă – 3  

Alte religii – 8  

Fără religie – 5  

      Populaţia ocupată a oraşului Cîmpeni şi activităţi ale economiei naţionale: 

Total populaţie ocupată: 3141  

Agricultură – 383  

Silvicultură, Exploatarea lemnului – 69  

Pescuit şi Piscicultură – 2  

Ind. Extractivă – 198  

Ind. Prelucratoare – 892  
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Energie electrică, termică, apă – 60  

Construcţii – 112  

Comerţ - 363  

Hoteluri şi restaurante – 65  

Transport şi Depozitare – 88  

Poşta şi Telecomunicaţii – 71  

Activităţi financiare, bancare şi asigurări – 39  

Tranzacţii imobiliare – 36  

Administraţie Publică – 247  

Învăţământ – 202  

Sănătate şi Asistenţă Socială – 260  

Alte activităţi de servicii colective – 50  

Angajaţi în gospodăriile personale – 4  

      În anul 2007 la Serviciul de Stare Civilă de la Primăria Cîmpeni s-au înregistrat 145 

naşteri, 63 căsătorii şi 97 decese. 

Sistemul Administrativ  

      Activitatea administrativă se desfăşoară prin Primăria oraşului Cîmpeni care 

deserveşte întreaga populaţie a oraşului şi a celor 21 de localităţi componente. Sediul 

Primăriei oraşului Cîmpeni se află pe Str. Avram Iancu Nr. 5, cod poştal 515500, tel. 

+40 0258771215, fax. 0258771215 int. 12, site oficial: www.primariacimpeni.ro, adresă 

email: primaria_cimpeni@yahoo.com. 

      Programul de Audienţe: 

Primar: Luni 11.00 – 15.00  

Viceprimar: Joi 11.00 – 15.00  

Secretar: Miercuri 11.00 – 15.00 

Şef Serviciu Financiar-Contabilitate: Marţi 11.00 – 15.00  

      Pe teritoriul administrativ al oraşului există Administraţia Finanţelor Publice a 
oraşului Cîmpeni, Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cîmpeni, iar Poliţia 
Cîmpeni are sediul pe Str. Libertăţii, Nr. 3 tel./fax. 0258771913. 

Sistemul de Sănătate  
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      Spitalul Orăşenesc Cîmpeni Str. Horea Nr. 63 tel. 0258/771717, fax. 0258/771976 
deserveşte o zonă întinsă din cadrul jud. Alba. Localităţiile din zonă se situează la 
distanţe mari, între 80 – 150 km, de principalele centre medicale: Alba-Iulia, Cluj-
Napoca, Oradea, iar clădirea spitalului este tip monobloc cu S + P + 4 etaje. Spitalul 
Orăşenesc Cîmpeni are 140 de paturi împărţite astfel: 40 paturi secţia de Medicină 
Internă, 25 paturi secţia de Obstetrică – Ginecologie, 10 paturi compartiment Psihiatrie, 
20 paturi compartiment Pediatrie, 10 paturi compartiment Neonatologie, 15 paturi secţie 
de Chirurgie Generală, 10 paturi compartiment Ortopedie – Traumatologie, la care se 
adaugă 3 paturi supraveghere compartiment Primire Urgenţe. În cadrul Spitalului 
Orăşenesc Cîmpeni se mai află un laborator Radiologie şi Imagistică Medicală, un 
laborator Analize Medicale şi o Farmacie cu circuit închis. Alte dotări: aparatură 
radiologie, analizatoare laborator, ecograf, aparat EKG, defibrilator şi aparat resuscitare. 

      Sanatorul TBC Cîmpeni  Str. Crişan Nr. 11 tel. 0258/771582, fax. 0258/771550 este 
o unitate sanitară care asigură asistenţă spitalicească şi sanatorială pentru bolnavii de 
boli pulmonare din zona Mulţilor Apuseni, are 128 de paturi, 3 secţii - 2 pentru bărbaţi şi 
una pentru femei şi 45 de salariaţi. 

      Serviciul Judeţean de Ambulanţă – Secţia Cîmpeni  Str. Moţilor Nr.14 Tel. 
0258/771977 are 10 ambulanţe şi 28 de angajaţi. 

Sistemul de Educaţie şi Învăţământ  

Unităţile Şcolare de pe teritoriul administrativ al oraşului Cîmpeni  

Nr. 
Crt. 

Unitatea Şcolară Adresa Contact 

1. Colegiul Naţional ” Av. Iancu” Cîmpeni Str. Oituz Nr. 3  0258/771232; 
771224 

2. Grupul Şcolar Forestier Cîmpeni Str. Izvorului Nr. 2 0258/771544 

3. Şcoala Generală cu clasele I-VIII 
Cîmpeni 

Str. Moţilor Nr. 29 0258/771156; 
771560 

4. Şcoala cu clasele I-IV Borleşti Sat Borleşti -  

5. Şcoala cu cls. I-IV Certege Sat Certege 0258/774386 

6. Şcoala cu cls. I-IV Dealu Capsei Sat Dealu Capsei -  

7. Şcoala cu cls. I-IV Floreşti Sat Floreşti -  

8. Şcoala cu cls. I-IV Mihoieşti Sat Mihoieşti 0258/771296 

9. Şcoala cu cls. I-IV Tomuşeşti Sat Tomuşeşti 0258/774193 

10. Şcoala cu cls. I-IV Valea Bistrii Sat Valea Bistrii -  

11. Şcoala cu cls. I-IV Vîrşi Sat Vîrşi 0258/774288 

12. Grădiniţa cu Program Prelungit 
Cîmpeni 

Str. Mesteacănului Nr. 
6 

0258/771359 

13. Grădiniţa Nr. 1 Cîmpeni Str. Plopilor nr. 4 -  
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14. Grădiniţa Nr. 2 Cîmpeni Str. Transilvaniei Nr. 4 -  

15. Grădiniţa Certege  Sat Certege -  

16.  Grădiniţa Dealu Capsei Sat Dealu Capsei -  

17.  Grădiniţa Mihoieşti Sat Mihoieşti -  

18.  Grădiniţa Valea Bistrii Sat Valea Bistrii -  

19.  Grădiniţa Vârşi Sat Vârşi -  

      În unităţile de învăţământ şcolar şi preşcolar de pe teritoriul administrativ al oraşului 
Cîmpeni învaţă un număr de 2786 elevi şi copii. 

ECONOMIE 

În această zonă se exploatează cantităţi mari de 
masă lemnoasă care se valorifică fie sub formă de 
cherestea, fie sub formă de produse finite ( mobilă, 
binale, obiecte de artizanat, etc.). Prelucrarea 
lemnului în zonă se face prin unităţi mari cum este 
S.C.Montana S.A cu peste 1000 de angajaţi, fie prin 
unităţi mici şi mijlocii particulare: S.C Transilvania 
Production S.R.L cu 100 de angajaţi, unităţi cu mari 
perspective pentru viitor. 

Pentru comercializarea produselor naturale din zonă sau din alte zone oraşul Cîmpeni 
dispune de o piaţă agroalimentară care reprezintă cea mai importantă unitate de profil 
din Zona Munţilor Apuseni, de aici se aprovizionează majoritatea locuitorilor zonei.  

      În zona Cîmpeniului domină cu autoritate solurile brune acide montane caracterizate 
printr-o aciditate pronunţată cu orizonturi de suprafaţă foarte bogate în substanţa 
organică humus de tip mull-moder sau moder puternic debazificate, cu conţinut ridicat 
de acizi de fier şi aluminiu liberi şi cu mult schelet de profil. În marea lor majoritate au o 
folosinţă silvo-pastorală întâlnindu-se frecvent în complex cu solurile brune de pădure 
podzolite. 

      Structura culturilor şi producţia medie: 

Cultura UM Suprafaţa Prod.medie kg/ha 

Grâu HA 30 1000 

Porumb boabe HA 25 2000 

Ovăz primăvară HA 50 800 

Cartofi toamnă HA 250 12.000 

Legume de 
câmp 

HA 30 8000 

Plante de nutreţ HA 231 18.000 
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Sfeclă furajeră HA 50 - 

Rămas 
neînsămânţat 

HA - - 

      În cadrul agriculturii ponderea o deţine creşterea animalelor. Se cresc: bovine, 
cabaline, porcine, ovine, păsări, familii de albine. 

Producţia animală: 

Specificare Nr. animale sacrificate Greutatea medie 

Bovine 620 226 kg 

Porcine 2163 120 kg  

Ovine 1425 23 kg  

Producţia de lapte: 

LAPTE DE: NR VACI/OI MULSE PROD. TOTALĂ 

VACĂ 750 19.650 

OAIE 800 300 

Rase de animale: 

o bovine : bălţata românească  
o ovine: ţurcana  
o porcine: metişi, bazna, metişi marele alb  

Agenţi Economici – Comunitatea Locală de Afaceri 

      Pe teritoriul administrativ al oraşului Cîmpeni îşi desfăşoară activitatea un număr de 
400 de Persoane Fizice Autorizate şi Asociaţii Familiale ( PFA şi AF ) şi 50 de 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Domeniile de activitate preponderente sunt producţie, 
comerţ şi servicii. 

      1. SC. MONTANA SA – producţie 

      2. SC TRANSILVANIA PRODUCTION SRL - producţie 

      3. SC MONOPOLYS SA – producţie 

      4. SC VIM CONSTRUCŢII-MONTAJ SRL - producţie 

      5. SC ALIMPAN SRL – producţie şi comerţ 

      6. SC RIVALY CH SRL – producţie şi comerţ 

      7. SC TRANSMOND TALIDA SRL - comerţ 

      8. COOPERATIVA DE CONSUM CÎMPENI – servicii şi comerţ 
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      9. SC AMIGO COM SRL – comerţ 

      10. SC ARCOM SRL- comerţ 

 

CULTURA 

Casa de Cultură „Avram Iancu” Cîmpeni  

Adresa: Program de lucru: 

Str. Avram Iancu Nr.6 Luni 8.00 – 16.00  

Loc. Cîmpeni Marţi 8.00 – 19.00 

Jud. Alba Miercuri 8.00 – 19.00 

Tel. Fax. 0258/771215 Joi 8.00 – 19.00 

Vineri 8.00 – 16.00 

În cadrul Casei de Cultură ”Avram Iancu” Cîmpeni îşi desfăşoară în prezent 

activitatea următoarele formaţii artistice: 

      Orchestra ”Doina Iancului”  

Cu o vechime de peste 25 de ani este câştigătoare a mai multor premii şi a susţinut 

spectacole de mare valoare atât în ţară cât şi în străinătate.  

Ansamblul de cântece şi dansuri ”Doina Moţului” 

      Înfinţată în decembrie 2006 are un mare succes încă de la început, primul premiu a 
fost obţinut la festivalul ”COMORI FOLCLORICE” în aprilie 2007 (locul II ) din peste 20 
de formaţii prezente din toate zonele ţării. Acesta a fost doar începutul urmând alte 
premii obţinute la concursurile de la Ocna Mureş şi Brad. 

      Componenţa Ansamblului este formată în prezent din peste 20 de tineri şi talentaţi 
elevii de la Colegiul Naţional ”Av. Iancu”, Grupul Şcolar Forestier şi Şcoala Generală.  

      În anul 2007 Ansamblul de Cântece şi Dansuri „DOINA MOŢULUI” a susţinut peste 
30 de spectacole, participând astfel la o mare parte din manifestările culturale din 
oraşele: Blaj, Sebeş, Cugir, Ocna Mureş şi Abrud, iar în afara judeţului la Tîrnăveni, 
Dumbrăveni, Cluj şi Bucureşti. 

      Casa de Cultură „AV. IANCU” Cîmpeni este autorizată să organizeze Cursuri de 

Calificare în următoarele meserii: 

Comerciant – Vânzători Mărfuri Alimentare 

Comerciant – Vânzători Mărfuri Nealimentare 

Operatori în Prelucrarea Cherestelei 
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Biblioteca Orăşenească “Avram Iancu“ Cîmpeni  

Misiune 

      Biblioteca Orăşenească “Avram Iancu “ Cîmpeni serveşte în principal interesele de 
informare, studiu, lectură şi educaţie a utilizatorilor din oraşul Cîmpeni, prin serviciul 
care asigură accesul la propriile fonduri (colecţii şi baze de date ) precum şi alte surse 
accesibile ei din exterior. Pentru a îndeplinii misiunea sa esenţială biblioteca 
prelucrează, organizează, dezvoltă, conservă şi valorifică ştiinţific conform resurselor 
alocate şi intereselor utilizatorilor, colecţii representative de carte, periodice şi alte 
documente purtătoare de informaţie. Activitatea de bază a bibliotecii a constituit-o 
atragerea către lectură şi satisfacerea intereselor de studiu şi documentare a 
utilizatorilor.  

Istoric  

      Anul înfiinţării este 1951. Biblioteca funcţionează în clădirea unde în 1848 Avram 
Iancu îşi avea cartierul general, astăzi biblioteca a preluat numele eroului devenit simbol 
al moţilor şi se află în administrarea Primăriei Oraşului Cîmpeni.  

Servicii oferite   

      Împrumut şi schimb interbibliotecar. Condiţii de înscriere: înscrierea utilizatorilor se 
face pe baza cărţii / buletinului de identitate, iar copiilor sub 14 ani buletinul de identitate 
a părinţilor / tutorelui legal 

Pot beneficia de servicii (studio de sala) toţi cei interesaţi, indiferent de domiciliu. 
Numărul maxim de volume împrumutate la o singura cerere este de 3 publicaţii, iar 
termenul de restituire este de 14 zile, dar poate fi prelungit în condiţiile în care cititorul 
se prezintă la bibliotecă.  

Biblioteca în Cifre  

      Cărţi şi periodice tipărite - 36295  

      Documente audiovizuale - 3  

      Documente achiziţionate din finanţare - 356  

      Utilizatori înscrişi - 774  

      Utilizatori activi - 774 

      Documente împrumutate - 8437  

      Vizite la bibliotecă - 2331 

      Programe şi evenimente culturale - 18  

      Expoziţii - 14 
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Personalul bibliotecii  

      Personal de specialitate - 2  

      Intreţinere - 1 

Contact 

      Str. Avram Iancu nr. 7 Cîmpeni, jud. ALBA 

      Cod 515500  

      Tel: 0258/ 771215 – Int. 31  

      Program cu publicul: Luni – Vineri: 07.30 – 15.30 

Sâmbătă – Duminică: Închis 

      Colaboratori permanenţi: 

- Şcoala cu clasele I-VIII Cîmpeni 

 Colegiul Naţional “Avram Iancu”  

 Grupul Forestier Cîmpeni  

 Grădiniţele de copii  

MUZEUL ”AVRAM IANCU”  

      Pe 30 mai 1989, an aniversar, 150 ani de la luptele eroice din zona Munţilor 
Apuseni, s-a deschis un frumos muzeu. Muzeul este deschis de Luni până Vineri între 
orele 07.30-15.30 şi este găzduit în clădirea unde în perioada Revoluţiei de la 1848-
1849, prefectul “Legiunii Auraria Gemina”, Avram Iancu, şi-a avut cartierul general. 

      Prima sală, prezintă cu ajutorul unor piese şi a unor materiale (fotocopii, schiţe) 
istoria veche şi străveche a acestor meleaguri, parte integrantă din istoria ţării noastre. 

      În Sala a II-a ideea fundamentală este constituirea statelor feudale româneşti care a 
reprezentat un moment de seamă în lupta pentru afirmarea şi păstrarea identităţii 
neamului românesc. 

      Un rol important îl ocupă în cadrul expoziţiei “Momentul Mihai Viteazul” şi înfăptuirea 
primei uniri a celor trei ţări române (sala III). 

      Răsfoind mai departe filele istoriei, ajungem la sec. al XVIII-lea care încheie 
perioada medievală – cucerirea hazburgică a Principatului Transilvaniei, urmată de 
înăsprirea dominaţiei străine, determinând o mare ridicare la luptă a românilor din zona 
Mulţilor Apuseni – Răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan (1784). 

      Sala a IV-a, atât prin amplasarea cât şi prin tematica sa poate fi considerată spaţiul 
central al Muzeului din Câmpeni. 
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      Aici găsim piese, imagini, documente, texte explicative referitoare la evenimentele 
revoluţionare din Munţii Apuseni din 1848-1849 şi la personalitatea cea mai pregnantă a 
acestor evenimente Avram Iancu. Aici găsim texte cuprinzând referiri la Revoluţie, 
testamentul lui Avram Iancu, jubileul din 1924 când s-a sărbătorit 100 de ani de la 
naşterea Eroului Principal şi macheta statuii “Craiului Munţilor” executată de C-tin D. 
Bărbat. În această sală sunt expuse unelte pentru prelucrarea fibrelor animale şi 
vegetale, obiecte de uz casnic, macheta tunului de cireş şi un colţ etnografic cu obiecte 
tradiţionale. 

      Cîmpeniul se situează, prin merite şi jertfă, spunea istoricul Vasile Nitea, la rangul 
de “muzeu istoric şi Pantheon al poporului roman”. De aici a început revolta de la 
Cîmpeni, care a fost preludiul Marii Horiade de la 1784. Aici se află beciul în care s-au 
produs incidentele sângeroase de la 1782. 

      Acest beci, care a dăinuit peste vremuri, aminteşte de suferinţele şi nedreptăţile de 
care au avut parte moţii. În interiorul lui se află “POARTA” – din acea perioadă, azi fiind 
ca obiect de muzeu, 8 vitrine în care sunt expuse obiecte şi documente istorice legate 
de răscoală. În fundal domină o frumoasă şi impresionară piatră murală înfăţişându-i pe 
HOREA, CLOŞCA şi CRIŞAN. 

      Acest beci, din toamna anului 1996 a primit denumirea de “Muzeul lui HOREA”, 
muzeu unde noile generaţii de tineri învaţă istoria însângerată a moţilor. 

      CÎMPENIUL ŞI TRIBUNII SĂI  

      Dintre vitejii locuitori ai Câmpeniului care au participat la Revoluţia de la 1848 – 
1849, alături de Avram Iancu au fost tribunii şi prefecţii:  

   Clemente Aiudeanul (1820-1913) 

      S-a născut în casa preotului Gavril Aiudeanul din Cîmpeni. A frecventat şcoli din 
Aiud, Zlatna şi Sibiu.A fost un fiu viteaz al acestor munţi. În 8 – 9 mai, apoi în 16 – 17 şi 
18 mai 1849, a înfruntat de mii de ori moartea trecând mai întâi el în fruntea oştii 
insuflându-le curaj.Clemente Aiudeanul, îndrăzneţul apărător al Văii Arieşului, şi-a 
continuat activitatea ca învăţător.În anul 1913 a fost condus pe ultimul drum.  

Mihai Andreica (1827-1902) 

      Proprietar în Cîmpeni.Viteaz în bătălii, curajos şi îndurător cu cei învinşi, s-a 
remarcat îndeosebi în luptele din mai, iunie 1844 pentru apărarea Munţilor 
Apuseni.După moartea lui Ioan Buteanu, lui Mihai Andreica i se încredinţează misiunea 
de prefect al Zarandului.Acum, la fel ca şi Nicolae Corcheş, se odihneşte în cimitirul din 
deal al Bisericii Ortodoxe din Cîmpeni. 

Nicolae Corcheş (1810-1885) 
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      Supranumit „Drăguţ”, inginer hotarnic, pictor de profesie, născut în Cîmpeni a fost 
tribun în armata lui Avram Iancu. A luat parte la aproape toate luptele ce au avut loc în 
Munţii Apuseni.Cea mai însemnată faptă de arme a lui, a fost lupta de la Fântânele, din 
6 iulie 1849, nimicind armata condusă de renumitul Paul Vasvori. 

      Statuia lui Avram Iancu din Cîmpeni  

      Ideea cinstirii memoriei lui Avram Iancu, prin ridicarea unui monument, a devenit 
posibilă abia după 1 Decembrie 1918, iar istoricul acestei statui, este la fel de 
„zbuciumat” ca şi cel al „Craiului Munţilor Apuseni”. 

      Statuia ecvestră a fost ridicată mai întâi la Târgu Mureş, sarcină încredinţată 
comitetului de iniţiativă, avându-l în frunte pe primarul Emil Dandea, şi încredinţată 
pentru a fi sculptată lui I.D. Dimitriu Bârlad. A fost terminată în primele luni ale anului 
1927, iar la 10 mai 1930 a fost inaugurată în faţa unei mari mulţimi de oameni veniţi din 
toată ţara. 

      În luna septembrie 1940, prefectul judeţului Turda, Emil Crişan, împreună cu Dr. 
Motora din Câmpeni au făcut demersurile necesare pentru a obţine de la Primăria 
Târgu Mureş statuia, care a fost apoi adusă la Cîmpeni, în toamna aceluiaşi an, unde a 
fost aşezată pe un soclu de piatră pregătit din timp. 

      Nicăieri amintirea lui Avram Iancu, Horea, Cloşca şi Crişan nu este mai vie, mai 
puternică decât în Ţara Moţilor, ţară de piatră şi zbucium, de vitejie străbună până la 
sacrificiu.  

      Evenimente deosebite ( sărbători naţionale, regionale sau locale, manifestări 
culturale tradiţionale, târguri etc. ) care au loc în oraşul Cîmpeni: 

      15 ianuarie – Manifestări culturale ce marchează naşterea poetului Mihai Eminescu 

      28 februarie – Martiriul lui Horea, Cloşca şi Crişan, comemorarea evenimentelor la 

Beciul lui Horea 

      30 aprilie – Sărbătoarea ” La Porţile Tradiţiei ” cu activităţi tradiţionale şi spectacol-

concurs. 

      18-20 iulie – Festivalul ” Sus, sus, sus la moţi la munte ” 

      10 septembrie – Avram Iancu ”Crăişorul Munţilor”- comemorare 

      octombrie – Zilele Recoltei 

      decembrie – Sărbătoarea Bradului de Crăciun. Datini şi Obiceiuri. Concert 

de Colinde ” Deschide uşa creştine ” 

      Pe parcursul unui an numărul de turişti care vizitează oraşul Cîmpeni pentru mai 
mult de 3 zile este de 2086.  
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      Facilităţi de cazare pentru turişti: 

      Hotel TULNIC – 46 locuri cazare 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pensiunea HANUL MOŢILOR – 36 locuri cazare 

 Internate şcolare ( pentru grupuri de elevi ) - 100 locuri cazare 
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PROCESUL DE ELABORAREA A PLANULUI STRATEGIC DE 
DEZVOLTARE SOCIO -ECONOMICA AL ORASULUI CAMPENI 

 
 
 

1. INITIEREA PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICA 

 
 

Planificarea dezvoltarii localitatii Campeni a reprezentat vointa administratiei publice 
locale, care doreste o dezvoltare durabila pentru cetatenii de aici. Initiativa procesului a 
venit din comunitate care a solicitat sprijin Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea 
Zonelor Miniere (ANDZM), sprijin acordat prin compenenta „Cresterea Capacitatii 
Comunitatilor” din programul „Regenerare Socio Economica”  finantat de Banca 
Mondiala si Guvernul Romaniei. 

Realizând împreuna strategia locala dorim sa acordam cetatenilor acestui oras 
posibilitatea de a-si aduce contributia la cresterea gradului de bunastare, de a lua 
atitudine si de a avea un cuvânt de spus - actionând împreuna cu toate sectoarele 
comunitatii pentru a crea un viitor cât mai durabil. 

 Procesul de planificare a inceput cu infiintarea Comitetului Organizational  (CO) prin 
Dispozitia Primarului orasului Campeni. Comitetul organizational a beneficiat de 
instruire  din partea  ANDZM prin facilitarea procesului de planificare participativa. 
Facilitatorul a explicat importanta elaborarii planului, pasii de urmat in vederea elaborarii 
participative, metode si tehnici de abordare a comunitatilor, metode de analiza a 
comunitatii, in vederea identificarii necesitatilor pentru stabilirea domeniilor de 
cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca parte din Comitetul 
de Dezvoltare Socio- Economica a localitatii Campeni. 

Au fost expuse metodele de consultare a comunitatii: focus-grupuri, medoda 
discutiei, sedinta de analiza, chestionare. Membrii CO au decis sa utilizeze metoda 
chestionarelor si a focus grupurilor. Procesul de consultare a comunitatii a durat 4 
saptamini, dupa care a urmat sedinta de analiza a cercetarii efectuate in rindul 
cetatenilor, concluziile fiind cele de mai jos: 
  

 
CONCLUZII 

rezultate in urma consultarii comunitatii, in vederea elaborarii Planului de 
Dezvoltare Socio-Economica al localitatii Campeni 

 
 Comitelul organizational format prin Hotarirea Consiliului Local Campeni, a 
efectuat  un exercitiu de analiza a comunitatilor  in localitatea Campeni in vederea 
elaborarii Planului de Dezvoltare Socio-Economica a localitatii. 
 Pentru efectuarea cercetarii s-au organizat focus-grupuri cu cetatenii si s-au 
aplicat chestionare la un numar de 475 gospodarii cuprinzand toate strazile si 
subunitatile administratice ale localitatii  in vederea identificarii principalelor probleme 
pentru care cetatenii solicita rezolvare si pentru identificarea liderilor locali care sa-i 
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reprezinte in Comitetul Local de Dezvoltare Socio-Economica (CDSE). De asemenea s-
a cercetat si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul cum acestia vad 
implicarea in rezolvarea problemelor locale. 
 
 In urma centralizarii rezultatelor  s-au tras urmatoarele concluzii: 
 
 

1. Cetatenii solicita sprijinul autoritailor locale, 82 % declara ca au apelat de mai 
multe ori la autoritatile locale insa situatiile pentru care apeleaza la autoritati se 
reduc in mare parte la doua situatii si anume: documente si reglementari 
(eliberare de adeverinte, autorizatii de constructie, etc.) si probleme 
administrative (ajutoare sociale si alte forme de asistenta sociala, aprobare de 
material lemnos, apa, canalizare, transport in comun, reabilitari, drumuri). Desi 
constatam ca au fost nominalizate nenumarate probleme ale comunitatii care s-
ar dori rezolvate, nici unul dintre subiecti nu a solicitat sprijin pentru ele pina in 
prezent. Prin urmare cetatenii se adreseaza autoritatilor locale mai mult pentru 
probleme personale decit pentru cele care privesc intreaga comunitate. 

 
2. Proportia in care problemele au fost solutionate este 60 %, insa cum am mai 

spus ele se refera mai mult la probleme personale ale cetatenilor decit la 
probleme cumune. 

 
 
3. Interesul autoritatilor fata 

de problemele localitatii 
este considerat: 
 Foarte mare 12 % 
 Mare 25 % 
 Suficient 48 % 
 Scazut 10 % 
 Insuficient 5 % 
 

4. Cetatenii constientizeaza destul de bine faptul ca in rezolvarea problemele locale 
trebuie implicati mai multi actori locali si este necesar si sprijinul altora externi, 
acestia reprezentind 68 % din respondenti, 21 % considerind ca primarul ci 
consilierii sunt  responsabili de toate problemele comunitatii.  

 
5. Din modul cum apreciaza cetatenii anumite domenii, accesul la utilitati si servicii 

se observa: 
 
 Starea drumurilor care leaga comunitatea de exterior cit si cele interne este 

evaluata ca fiind proasta si foarte proasta de catre 80 % din respoindenti; 
 Accesul la servicii sociale pentru persoane dezavantajate este negativ apreciat 

de catre 65% dintre cetateni; 
 Posibilitatea petrecerii timpului liber – este iarasi un domeniu cu apreciere 

profund negativa, 81 % considera ca nu au oportunitati de petrecerea a timpului 
liber atit ca alocatie cit si ca evenimente; 

 Veniturile obtinute din agricultura – 86 % considera nesemnificativa aceasta 
sursa de venit; 
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 Alte surse de venituri – 83 % apreciaza posibilitatea de a obtine alte venituri 
proasta si foarte proasta; 
Acestor domenii enumerate va trebui sa li se acorde o importanta deosebita in 
elaborarea Planului de Dezvoltare, ele putind fi catalogate ca domenii problema. 
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accesul la surse de apa potabila 
alimentare cu energie electrica
starea drumurilor interne sau care leaga comunitatea de exterior 
Aceesul la servicii de sanatate (dispensar, medic de familie) 
Accesul copiilor la servicii de educatie (gradinite, scolii, etc.) 
Accesul la servicii sociale pentru persoane dezavantajate 
Accesul la mijloace de transport in comun
Accesul la telefon functional 
Accesul la informatie (radio, TV, presa scrisa, biblioteca, etc.) 
Posibilitatii de petrecere a timpului liber in localitatea d-voastra 
Starea spatiilor destinate activitatilor cultural-sportive 
Curatenia si ingrijirea localitatii 
Veniturile obtinute din agricultura 
Posibilitatea de a obtine venituri si din alte surse (activitati produvctive)

 
6. Necesitatile exprimate de cetateni in mare parte se suprapun domeniilor 

identificate ca deficitare. In lista urmatoare se gasesc problemele semnalate de 
cetateni prin intermediul chestionarelor aplicate. 

 
 
 
 
 
 
  
Domeniu Problema identificata 

INFRASTRUCTURA   

§   Drumuri de acces Modernizare / reparare drumuri interne 

Pietruire / reparare drumuri satesti 

Pietruire / reparare drumuri care leaga orasul de catune/ vicinale 

Repararea  retelei de drumuri de legatura cu localitatile invecinate 

Amenajare/reparare  drum sat Boncesti  

Amenajare/reparare  drum sat Borlesti (de la magazin pana in vale la 



 
Primaria Orasului CAMPENI 

Consiliul Local CAMPENI 
Planul strategic de dezvoltare socio-economica al orasului Campeni 

2008-2013 

 
 

26

Gula)  

Amenajare/reparare  drum spre munte 

Amenajare/reparare  drum spre Certege 

Asfaltarea drumului Garii  

Pietruire drum Poduri  

Asfaltare drum Valea Bistrei 

Asfaltare drum Muncel-Mihoiesti  

Pietruire drum peste Muncel  

Reparare drum la Sorlita  

Amenajarea aleilor pentru pietoni/trotuare 

Amenajare alee pietoni Bistra Mihoiesti (pe langa drumu)  

§   Poduri Reparare parapeti la podete 

§   Infrastructura 
utilitati 

Reabilitarea/extinderea retelei de apa 

Imbunatatirea calitatii apei (potabile) 

Retea apa in Mihoiesti si Botesti  
Reabilitarea retelei de canalizare 

Reabilitarea retelei de canalizare pluviala (sa nu mai fie apa pe 
trotuare cand ploua) 
Extinderea retelei de canalizare subterana 

Amenajare parcari / marcaje drumuri  

Amenajare targ de animale  

Rezolvarea problemei pietelor/conditii mai bune in piata  

Extindere/imbunatatire iluminat public 

Reteaua electrica in Dealu Capsei 

Sistem de salubrizare in conformitate cu cerintele UE  

Modernizarea retelei electrice (Furduiesti)  

Iluminat public Drumul Garii  

Desfiintarea gropii de gunoi actuale  

Iluminat mai bun in piata (sub copertina)  

Electrificare totala valea Bistrei 

Statie de autobuz amenajata 

Retea de apa si canalizare pe Fantanele 

Sala de sedinte/intalniri amenajata la nivel european  

Apa calda la blocuri  

Captarea izvoarelor de apa potabila de la Stanca Lucia, versantul din 
Poduri, versantul Ticlu  

Introducerea altor televiziuni cablu  

Dezapezirea tuturor strazilor pe timp de iarna  
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Decolmatare canale, camine - canalizare 

Toalete ecologice / amenajare WC public  

Baie publica  

Amenajare cismea publica in oras  

Reabilitarea centralelor termice vechi  

§   Infrastructura de 
mediu 

Curatenia orasului 

Igienizarea albiei raului Aries  

Mai multe cosuri de gunoi/pubele amplasate (si pe alte strazi) 

Amenajarea statie de transfer deseuri 

Ecologizarea zonei Valea Caselor  

Mai buna colectare a gunoiului 

Rezolvarea ecologica a cosurilor de fum la locuinte 

Ingrijirea spatiilor verzi existente / a parcului  

Plantare pomi ornamentali in oras 

Amenajarea/regularizarea apelor care trec prin oras (consolidarea 
digurilor)  
Curatirea barajului de la Mihoiesti  

Amenajarea altor spatii  verzi 

Construire statie de epurare  

Amenajarea unor spatii verzi pe langa  blocuri 

Reducerea prafului din oras  

Curatarea zilnica a pietei  

Inchiderea fostei centrale termice - sursa de microbi  

Amenajarea unei fantani arteziene  

DOTARI 
EDILITARE 

 

 

§   locuinte Repararea fatadelor la blocuri 

Zugravirea si repararea fatadelor la cladirile din oras 

Sprijin pentru izolarea blocurilor (in exterior)  

Sistem de colectare a apei pluviale de pe acoperisurile locuintelor + 
sarpante 
Sprijin in curatirea subsolurilor blocurilor  

§   scoli Reparatii la Scoala din Mihoiesti  

Reparatii la Scoala din  Certege 

Reparatii la Scoala din  Dealul Capsei  

Reparatii la Scoala din  Varsi (Gara)  

Infiintare cresa copii  

Modernizarea salilor de clasa in liceu si sc generala  

§   sanatate Renovarea/modernizarea  spitalului 

Accesul mai usor la cabinetele medicale  
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Dispensar medical la Sorlita 

 Imbunatatire servicii medicale - Tomusesti  

Renovare/modernizare sanatoriu  

Imbunatatirea conditiilor din laboratoarele spitalelor  

§   spatii culturale si 
recreative 

Modernizare/reparare casa de cultura /cinematograf 

Amenajare spatii de joaca pentru copii  

Amenajare spatii de agrement/petrecerea timpului liber/ baza 
sportiva 
Bazin olimpic / inot 

Mai multe activitati sportive  

Amenajare gradina de vara  

Amenajarea unei piste pt. ciclisti, role, etc 

Amenajarea unui strand  

Amenajare patinoar 

Organizarea mai multor activitati culturale 

Organizarea unor activitati sportive/infiintarea unei echipe de fotbal  

§   alte dotari Rezolvarea problemei cainilor comunitari din oras (creare 
adaposturi)  
Amenajarea unor spatii de depozitare a lemnelor de foc, langa 
blocuri 
Amplasarea unor WC-uri ecologice  

ECONOMIC   

  

§   comert, servicii Lipsa locurilor de munca  

Targ de animale autorizat  

Deschiderea unui centru comercial mare  

Amenajarea unui "bazar" pentru vanzatori ambulanti  

Piata de lactate inchisa si separata de restul  

§   industrie Noi posibilitati pentru afaceri  

Atragere investitori pentru crearea unor locuri de munca   

Sprijinirea antreprenorilor locali  

§   agricultura Infiintarea unui centru pentru colectare produse animaliere 

Acordare ajutor financiar pentru agricultori  

Sprijin pentru cresterea animalelor si valorificarea lor  

Infiintare centru pentru colectare lapte  

Sprijinirea agricultorilor in vederea obtinerii produselor ecologice 

Laborator sanitar-veterinar functionabil  

§   turism Investitii in dezvoltarea turismului 

Realizarea unui centru/punct  turistic 
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Dezvoltarea agroturismului  

SOCIAL  

  

GRUPURI 
DEJAVANTAJATE 

 

varsnici Acces mai bun  la servicii sociale 

Locuinte sociale pentru varstnici 

Amenajarea unui club pentru persoanele de varsta a 3-a 
(activitati/jocuri) 
Cantina sociala pt. varstnici 

tineri Acordare de facilitati pentru construirea de locuinte  

Sprijin pt. tineri sub 35 ani pt. construire locuinte (material lemnos)  

Locuinte pentru tinerii casatoriti 

Sprijin pentru practicarea unor sporturi la nivel de competitie 

Echipa de fotbal (reinfintare si sprijin pt. competitii)  

Centru de protectie sociala pt. copiii cu probleme  

Club destinat elevilor si studentilor 

Mai multe spectacole/ piese de teatru /concerte 

Acordare de facilitati pentru angajarea tinerilor absolventi  

Atragerea tinerilor din Cimpeni cu pregatire superioara inapoi in 
oras  
Infiintarea si dezvoltarea unui ansambul artistic al tinerilor  

rromi Locuinte sociale pt. rromi 

Cantina sociala  

Dezvoltarea unor servicii sociale /sanatate  

alte grupuri Repartizare lemn din munte, pentru persoane cu probleme sociale 
(pt. constuctii si foc) 

   

TRANSPORT Mijloc de transport catre Lazuri  

Transport persoane catre Certege de 2 ori pe zi  

Transport comun in oras / Infiintare transport local pe raza orasului 

Transport elevi Tomusesti  

Semaforizare intersectii  

Restrictionarea circulatiei in zona centrala a orasului 

  

CIVIC Mai multe activitati/manifestari  culturale cu caracter civic 

Rezolvarea mai rapida a problemelor cetatenilor de catre autoritati  

Mai multa seriozitate a autoritatilor locale  

Comportament moral al politistilor  
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Implicarea politiei/jandarmeriei in siguranta populatiei  

Instituirea si respectarea  unui program de liniste in zona locuintelor  

Implicare in reducerea vandalismului practicat pe timp de noapte  

Aplicarea amenzilor pentru cei care nu respecta curatenia orasului  

Politie mai activa / operativa  

  

INFORMARE, 
COMUNICARE, 
PROMOVARE 

Dialog mai bun intre cetateni si autoritatile publice  

Informare mai buna a cetatenilor  

Mai multe intalniri cu cetatenii 

Infratire cu alte orase din UE  

Mai mute informatii privind accesul la fondurile UE  

Sprijin in cunoasterea  programelor europene  

Intalniri primar-consilieri -cetateni pt. discutarea problemelor 
orasului  
Promovarea orasului ca si "capitala a Tarii Motilor"  

O mai buna comunicare intre primar, viceprimar si consilieri  

Informarea populatiei in legatura cu cerintele europene  

Participarea cetatenilor la planificarea utilizarii fondurilor publice  

  

ALTELE  Retrocedarea padurilor 

Retrocedarea terenurilor 

Reducerea taxei la sala de sport  

Reducerea impozitelor  

Rezolvarea concurentei in piata de zarzavaturi  

Rezolvarea problemei padurii pt. satul Varsi (a ni se da com. 
Sohodol)  
Cresterea ajutorului social  

Sa nu se mai intrerupa curentul  

Imbunatatirea comportamentului functionarilor din primarii 

Iluminatul pe casa scarii in blocuri  

Constituirea asociatiilor de locatari  

Demersuri pentru aducerea gazului metan in oras  

Curatirea permanenta a statiei de pompare a apei potabile  

Aprovizionarea cu medicamente a spitalului  

Atragerea fondurilor europene  

Interzicerea intinderii rufelor in afara locuintelor 
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Demolarea garajelor construite ilegal  

Demolarea cladirii care s-a ridicat in fata cinematografului  

Un nou plan urbanistic pentru oras + imbunatatirea arhitecturii 
orasului  
Locuri de munca pentru somerii cu varsta peste 50 ani  

Implicarea mai buna in curatenia orasului a persoanelor care primesc 
ajutor social  

 
 Aceasta suma a problemelor identificate pina in prezent urmeaza a fi analizata 
impreuna cu CDSE, urmind a fi redifinite astfel incit sa fie punctuale, importate, sa se 
gaseasca resurse pentru a fi rezolvate. 

2. INFIINTAREA CDSE 
 

Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a fost constituit pe baza propunerilor 
exprimate de cetateni, care au nominalizat lideri locali in care au investit increderea 
pentru a-i reprezenta si a transmite problemele pe care acestia le resimt si doresc a fi 
revolvate in vederea imbunatarii vietii si dezvoltarii durabile a localitatii Campeni. Pe 
linga  persoanele nominalizate de cetateni, membrii comitetului de initiativa au facut 
propuneri astfel incit sa fie acoperite toate domeniile de cuprindere a strategiei. Membrii 
propusi sa faca parte din CDSE au fost consultati de catre comitetul organizational, in 
legatura cu vointa de a face parte in mod voluntar din CDSE iar in urma consultarilor a 
fost stabilita componenta finala a CDSE care a fost aprobata prin Hotarire a Consiliului 
Local al orasului Campeni. De asemenea a fost aprobat si regulamentul de organizare 
si functionare al CDSE. 

Componenta finala a  CDSE, fiind urmatoarea: 
 
Numele si prenumele Numele si prenumele 

 

1. Andreş Ioan Călin  

2. Giurgiu Marcel  

3. Burz Constantin  

4. Pădurean Tiberiu  

5. Stan Aurel  

6. Potinteu Nicolae  

7. Gligor Ginel  

8. Drăgoiu Gherorghe  

9. Cârja Gheorghe  

10. Lazea Traian  

11. Miclea Gabriela  

12. Butnariu Liliana  

 

 

13. Resiga Cornel  

14. Rădac Cristina  

15. Coroiu Adina  

16. Oneţ Smaranda  

17. Mucea Traian  

18. Motora Constantin  

19. Tutuian Crenguţa  

20. Orlea Mihaela  

21. Igna Cornel  

22. Crişan Ilie  

23. Orlea Marius  

24. Mateş Marcel  
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3. ELABORAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE  

SOCIO-ECONOMICA AL ORASULUI CAMPENI 

 
 
Strategia de dezvoltarea localitatii Campeni este un document important deorece 

reprezinta politici locale, directii de actiune care vor trebui aplicate in urmatorii ani. 
Dezvoltarea acestei localitati va genera dezvoltare si pentru localitatile din jur, cele de 
pe Ariesul Mic si Ariesul Mare care sunt in interdependenta fata de acest oras in 
principal din datorita serviciilor pe care le asigura si pentru comunele limitrofe. 

 
 
Comitetul de Dezvoltarea Socio Economica impreuna cu facilitatorul din partea 

ANDZM au intocmit planul de activitati in vederea elaborarii planului de dezvoltarea 
socio – economica.  In prima etapa s-a trecut la instruirea CDSE in vederea elaborarii 
planului si diseminarii rezultatelor inspre cetateni, apoi la elaborarea planului prin 
metoda fundamentala de seminar care a presupus un ciclu de patru seminarii 
interactive. 

Elaborarea planului a inceput cu seminarul pregatitor in care au fost expuse: 
- necesitatea elaborarii planurilor strategice participative; 
- importanta planificarii participative; 
- surse de finantare existente si viitoare; 
- analiza SWOT 
- factori implicati, factori de decizie- analiza stakeholderi; 
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3. 1. ANALIZA SITUATIEI ACTUALE 

SWOT 
In urma analizarii parerilor exprimate de cetatenii localitatii Campeni, au rezultat 

domeniile de interes in vederea elaborarii planului de dezvoltare socio-economica si    
s-au evidentiat a fi urmatoarele: infrastructura, dotarile edilitare, serviciile sociale, mediu 
economic , mediul inconjurator. 
 

 
INFRASTRUCTURA  

 
PUNCTE TARI  OPORTUNITATI 
- Drumuri de legatura cu localitatile 

invecinate; 
- Structura de baza corespunzatoare 

pentru drumurile de acces; 
- Existenta podurilor care completeaza 

infrastructura rutiera; 
- Resurse naturale – materiale de 

constructii in domeniu public al localitatii; 
- Potential hidrografic si surse de apa 

potabile de calitate; 
- Retele de informare si comunicatii 

adecvate: TV, telefonie fixa si mobila, 
internet. 

- Valorificarea potentialului local 
turistic, istoric si cultural; 

- Programe de finantare adresate 
infrastructurilor; 

- Dezvoltarea urbanistica a orasului; 
 

PUNCTE SLABE AMENINTARI  
- buget local insuficient pentru intretinerea 

si exinderea infrastructurilor orasului ; 
- mai exista inca subunitati administrative 

izolate, fara drumuri de acces ; 
- gospodarii neelectrificate; 
- prezenta torentilor neamenajati care 

afecteaza terenurile si infrastructurile; 
- cursuri de apa neregularizate; 
- locuri de parcare insuficienta si lipsesc 

spatiile necesare amenajarii de locuri de 
parcare; 

- nu exista serviciu de transport in comun; 
- lipsa statiei de epurare; 
- canalizare necorespunzatoare; 
- trotuare si cai de acces pietonale 

insuficiente; 
- retea de alimentare cu apa invechita; 
- desfintarea caii de transport CFR; 

- cresterea traficului auto; 
- extremele climatice; 
- accesul in reteaua de canalizare a 

aluviunilor; 
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DOTARI EDILITARE 

 
PUNCTE TARI  OPORTUNITATI 

- existenta dotarilor necesare care 
deservesc orasul Cimpeni si 
localitatile limitrofe; 

- spitalul Cimpeni, de referinta 
pentru Apuseni;  

- scoli modernizate in oras; 
- existenta a 2 institutii de 

invatamint postgimnazial; 
- tirg de animale amenajat 

corespunzator; 
 

- programe de finantare; 
- initierea unor programe locale; 

PUNCTE SLABE AMENINTARI  
- lipsa locuintelor sociale si 

locuintelor pentru familii tinere ; 
- locuinte inca neelectrificate 

(peste 50) ; 
- nu exista asociatii de proprietari 

care ar contribui la o mai buna 
gospodarire si intretinere a 
spatiilor comune ; 

- dotare si intretinere precara a 
scolilor din satele apartinatoarea 
orasului Campeni; 

- spitalul necesita exindere si 
reamenajare, in forma actuala 
nu corespunde standardelor 
legislative in vigoare; 

- cabinetele medicale nu sunt 
dotate corespunzator; 

- serviciul de ambulanta 
deserveste o zona foarte mare 
si este subdimensionat ca dotari 
si resurse fata de necesitati; 

- nu exista casa de cultura; 
- terenul de fotbal existent nu se 

afla in proprietate publica; 
- lipsa centru fitosanitar; 

- retragerea autorizatiilor de 
functionare pentru 
neindeplinirea standardelor 
minime; 

- reticenta specialistilor fata de 
localitate datorita dotarilor si 
conditiilor necorespunzatoare; 

- transferul elevilor in alte scoli; 
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SERVICII SOCIALE 

 
PUNCTE TARI  OPORTUNITATI 
- existenta unui numar mare de cadre 

didactice titulare in scolilele localitatii 
Cimpeni ; 

- scoli modernizate ; 
- paleta larga de calificari in 

invatamintul liceal si profesional ; 
- existenta mediatorilor sanitari si 

asistentilor comunitari; 
- serviciile medicale se adreseaza unui 

numar mare de beneficiari (Cimpeni 
si localitatile limitrofe); 

- distanta fata de spitalele judetene si 
clinice; 

- existenta initiativei in desfasurarea 
unor activitati culturale si de recreere;  

- resurse umane  
- existenta facilitatorilor pentru etnia 

rroma; 
- buna convietuire interetnica si 

interreligioasa; 

- programe de fintare adresate 
dezvoltarii serviciilor de 
finantare; 

- valorificarea/ legiferarea statului 
de “capitala a tarii motililor” 
pentru orasul Campeni; 

PUNCTE SLABE AMENINTARI  
- Spatii insuficiente pentru activitatile 

de invatamint ; 
- Absenta unor calificari in meserii 

traditionale; 
- Insuficiente locuri in cresa;  
- Lipsa medicilor specialisti ; 
- Lipsa unui spatiu destinat activitatilor 

culturale (casa de cultura) 
- Numar insuficient de asistenti sociali ; 
- Activitati sportive insuficiente datorita 

lipsei salilor de sport si a bazelor 
sportive amenajate ; 

- Lipsa spatiilor de recreere (parc, parc 
de joaca, teren sport) ; 

- Consiliere insuficient pentru someri ; 
- Inexistenta serviciilor de sprijin si 

asistenta pentru varstnici ; 
- Dotari insuficiente la serviciul de 

salubritate ; 
- Evolutie demografica negativa ; 
- migrarea populatiei ; 

- Scaderea populatiei scolare; 
- Servicii medicale private 

concurente care atrag 
personalul medical specializat; 

- Modificari legislative privind 
structura ciclurior scolare; 

- Cadru legislativ ambiguu si 
instabil; 

 

 
 



 
Primaria Orasului CAMPENI 

Consiliul Local CAMPENI 
Planul strategic de dezvoltare socio-economica al orasului Campeni 

2008-2013 

 
 

36

 
MEDIU ECONOMIC 

 
PUNCTE TARI  OPORTUNITATI 
- Industria prelucrarii lemnului 

dezvoltata si de traditie in orasul 
Campeni; 

- Asezarea geografica la intersectia 
unor drumuri spre localitati 
importanta a tarii; 

- Potential turistic generat de 
asezare, relief, importanta istorica; 

- Calitatea de cedntru administrativ al 
zonei; 

- Potential bun pentru dezvoltarea 
activitatilor economice 
producatoarea de produse 
ecologice; 

- Mediu bancar dezvoltat;  
- Potential pentru exploatarea 

materialelor de constructii; 

 
- Programe de finantare adresate 

dezvoltarii  mediului economic ; 
- Parteneriate public-private; 
- Atragerea unei investitii pentru 

un mare centru comercial; 
- Infiintare de microferme pentru 

produse ecologice ; 

PUNCTE SLABE AMENINTARI  
- Acces dificil datorita starii 

deplorabile a drumurilor ; 
- Calificare slaba a fortei de munca; 
- Spatiu limitat pentru dezvoltare 

economica; 
- Exploatarea nerationala a 

resurselor forestiere si valorificarea 
inferioara a lemnului; 

- Situatia juridica neclarificata pentru 
o mare parte a bunurilor imobile din 
zona; 

- Lipsa centrelor de colectare si 
valorificare a produselor agricole; 

- Insuficient ajutor financiar pentru 
agricultori; 

 

- Punerea in exploatare la 
suprafata a minereurilor aurifere 
din zona pe sistemul prelucrarii 
prin cianurare; 
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MEDIU INCONJURATOR 

 
PUNCTE TARI  OPORTUNITATI 
- Existenta terenurilor agricole si 

forestiere nepoluate; 
- Potential vegetal (fructe de padure, 

plante medicinale); 
- Conditii natuarale prielnice 

dezvoltarii zootehniei; 
- Fond piscicol si de vanatoare; 
- Serviciu de salubritate bine 

organizat; 
- Proprietati de terenuri suficiente 

pentru amenajari agricole; 
- Potential silvic; 

 
- Programe de finantare adresate 

mediului ; 
- Facilitati pentru activitati 

economice ecologice; 

PUNCTE SLABE AMENINTARI  
- poluarea raului Aries cu deseuri 
menajere; 
- lipsa speciilor si raselor omologate; 
 

- Punerea in exploatare la 
suprafata a minereurilor aurifere 
din zona pe sistemul prelucrarii 
prin cianurare; 

- Erodarea solurilor 
- Scaderea potentialului biologic 

al raselor; 
 
 
 
Concluziile generale ale analizei: 

Orasul Campeni este un oras dimanic insa pentru valorificarea oportunitatilor de 
dezvoltare are nevoie de atragerea unor resurse financiare importante. Chiar daca 
statutul de “Capitala a Tarii Motilor” nu este oficial recunoscut, orasul Campeni 
reprezinte realmente un pol de dezvoltare pentru localitatile limitrofe: Avram Iancu, 
Vidra, Arieseni, Garda de Sus, Scarisoara, Vadu Motilor, Poiana Vadului, Albac, Horea, 
Sohodol, Bistra, Lupsa. In primul rand este principalul furnizor de servicii sociale pentru 
aceste localitati. Spitalul, scolilele, societatile de transport in comun, institutii publice 
(tribunal, carte funciara, posta, circumscriptia fiscala, etc.) deservesc o populatie de 4 
ori mai mare decat populatia localitatii Campeni. Acest fapt ar trebui sa fie un argument 
in fundamentarea importantei dezvoltarii serviciilor in acest oras. 

De asemenea din punct de vedere economic, dezvoltarea Campeniului insemna 
dezvoltarea localitatilor din jur. De mai bine de 30 de ani activitatile economice de aici 
ofera oportunitatea  unui loc la munca pentru persoanele active din localitatile amintite 
mai sus.  

Dezvoltarea spatiala a orasului este un capitol care trebuie imbunatatit 
substantial. Cauzele extinderii aproape “la voia intamplarii” sunt multiple, insa cea mai 
importanta este lipsa infrastructurilor de acces si utilitati catre zone care ar putea  
deveni intravilan sau zone de interes turistic. 
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3.2 Planificarea dezvoltarii  

 prin metoda fundamentala de seminar 

 
  Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza: 
 

 Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe care 
le pecepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei pentru 
care s-a elaborat planul; 

 Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care stau 
in calea realizarii viziunilor; 

 Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile pentru 
depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate 
activitatile care vor fi intreprinse ; 

 Seminarul implementarii (planul de actiune) –  concretizeza pasii care se vor 
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt  stabilite termene de 
implementare si responsabilitati. S-a elaborat planul de activitati pe termen lung 
2007 – 2013, din care apoi a fost extras planul pentru primul an 2007. 

Rezultatele fiecarui seminar au fost diseminate in comunitati si s-a trecut la pasul 
urmator dupa ce membrii comunitatii au fost de acord cu cele stabilite. 
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3.2.1. SEMINARUL VIZIUNILOR 

 
Obiectivul seminarului : 

 Identificarea realizarilor orasului Campeni  in perioada 2008-2013; 

 

  In cadrul acestui seminar am incercat sa realizam tabloul viitor al orasului asa 

cum cetatenii si l-ar imagina si il doresc, 

cu mentiunea de a incerca realizarea unui 

tablou realist,  tinand cont de ceea ce 

vom putea infaptui. 

  In urma sustinerii seminarului, s-a 

conturat un tablou al dezvoltarii care 

descrie un oras cultural modern cu un 

mediu economic dezvoltat, infrastructuri 

moderne, mediu ambiental placut si  

locuinte intr-o arhitectura placuta, facilitati civile, parcari, servicii de salubritate eficiente. 

  Principalele viziuni conturate: 

 INFRASTRUCTURI MODERNIZATE 

 LOCUINTE REABILITATE SI CONSTRUITE 

 PARCARI AMENAJATE 

 MEDIU ECONOMIC DEZVOLTAT 

 RETEA SCOLARA SI SERVICII DE EDUCATIE MODERNE SI EXTINSE 

 ORAS CULTURAL MODERN 

 STRATEGIE DE PROMOVARE A  LOCALITATII IMPLEMENTATA 

 SEDIU APL NOU 

 RETEA SCOLARA SI SERVICII DE EDUCATIE MODERNE SI EXTINSE 
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INFRASTRUCTURI 
MODERNIZATE 

LOCUINTE 
REABILITATE SI 

CONSTRUITE 

PARCARI 
AMENAJATE 

 
MEDIU 

ECONOMIC 
DEZVOLTAT 

RETEA SCOLARA SI 
SERVICII DE 
EDUCATIE MODERNE 
SI EXTINSE 

Infrastuctura 
modernizata 

Reabilitarea termica a 
blocurilor de locuinte 

Spatii de parcare 
 
Dezvoltare 
agroturism 

Extidere spatii 
scolarizare 

Retele de utilitati 
modernizate in 
localitatile 
componente 

Restaurari blocuri si 
case 

Parcari – sub si 
supraterane 

 
 
Abator regional 
infiintat 

Spatii pentru 
invatamant-Sali de 
clasa; Sali sport extinse 

Statie de epurare 
moderna  

Construire de locuinte 
pentru tineri 

Parcare etajata 
peste piata agro 
alimentara 

Super-Market      
infiintat 

Initiere in Invatamantul 
pre-universitar de 
specializari in meserii 
specifice zonei 

Modernizare strazi si 
trotuare 

  
 

Abator regional 
functional 

 

Modernizare drumuri 
comunale si vicinale 

  
 

 

Torenti amenajati 
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ORAS CULTURAL 
MODERN 

 
STRATEGIE DE 
PROMOVARE A  

LOCALITATII 
IMPLEMENTATA 

 
 

SEDIU APL NOU 

 
 

SERVICIU DE 
SALUBRIZARE 
MODERNIZAT 

Casa de cultura 
moderna 

 Oras promovat ca potential 
turistic si ecologic 

Primarie noua Serviciu de salubritate 
modern 

Zona sport si 
agrement 

Punct de informare si 
promovare turistica 

Un nou sediu al 
primariei cu toate 
dotarile necesare 

Serviciu de salubritate 
eficient 

Baza sportiva si de 
agrement pentru adulti 
si copii 

 Cladire noua 
pentru primarie  

 

Baza sportiva si de 
agrement infiintata 
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3.2.2. SEMINARUL CONTRADICTIILOR 
 
 
Obiectivul seminarului :  

Identificarea obstacolelor care ar putea impiedica realizarea viziunilor exprimate. 

 

 In aceeasi maniera ca si la seminarul viziunilor, participantii au formulat idei care 

sa exprime obstacole, piedici care ar putea sta in calea realizarii viziunilor. Au fost 

identificate urmatoarele obstacolele: 

 LIMITAREA DEZVOLTARII SPATIALE A ORASULUI   
  La fel cum s-a constatat si dupa analiza Sowt, spatiul intravilan restrins  in principal 
datorita lipsei drumurilor de acces limiteaza dezvoltarea spatiala a localitatii 
concentrand populatia in jurul actualului centru civic. 
 

 POTENTIAL ECONOMIC 
NEVALORIFICAT 
Potential de dezvoltare economica 
exista insa nu este valorificat 
suficient. Domeniul public sarac, 
infrastructuri deficitare, zone 
turistice prea putin puse in valoare 
si mediatizate limiteaza 
dezvoltarea economica a localitatii. 
 

 SPIRIT CIVIC SCAZUT AL 
CETATENILOR 
Implicarea cetatenilor in 
problemele comunitatii este 
scazuta. Este necesara dezvoltarea spiritului asociativ si crearea de modele de 
succes, sau programe locale care sa duca la mobilizarea cetatenilor. 
 

 EXPERTIZA SCAZUTA IN ATRAGEREA DE FONDURI 
Cetatenii considera ca informare tardiva si insuficienta in ce priveste accesarea 
de fonduri pe de o parte, cit si lipsa unei echipe specializate pe plan local in 
gestionare de proiecte si programe au facut ca pina la ora actuala localitatea sa 
nu fi beneficiat de finantari majore care sa rezolve unele plobleme ale 
comunitatilor. 

 
 ECHILIBRAREA DEFICITARA A BUGETELOR PENTRU SERVICII 

Asa cum am vazut si alte capitole serviciile orasului au o adresabilitate largita, 
beneficiarii sunt mult mai multi decat cetatenii localitatii Campeni insa de foarte 
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multe ori echilibrarea bugetelor este raportata la strict populatia orasului 
Campeni. 
 

 SPRIJIN REDUS DIN PARTEA AUTORITATILOR SUPERIOARE 
Perceptia cetatenilor esta ca sprijinul autoritatile judetene, regionale sau centrale 
nu este suficient si localitatea nu este tratata la importanta pe care o are si nu ii 
este recunoscut statutul de „Capitala a Tarii Motilor”. 
 

 DEZVOLTARE INSUFICIENTA A RESURSELOR UMANE 
Este acuzata o lipsa a specialistilor pe plan local cit si a persoanelor calificate 
pentru anumite sectoare economice. 
 
 

 POLITICA LOCALA INFLEXIBILA 
Lipsa facilitatilor locale pentru anumite categorii, fie investitori, fie grupuri 
vulnerabile aduce aceata apreciere pentru politica locala. Cetatenii considera 
necesara o mai mare flexibilitate din partea autoritatilor locale pentru rezolvarea 
problemelor si care sa favorizeze dezvoltarea locala. 
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LIMITAREA 
 DEZVOLTARII  

PATIALE A  
ORASULUI     

POTENTIAL 
ECONOMIC 

NEVALORIFICAT 

SPIRIT CIVIC SCAZUT 
AL CETATENILOR 

 
EXPERTIZA SCAZUTA IN 

ATRAGEREA DE 
FONDURI 

Spatii limitate si nesiguranta 
din punct de vedere juridic 

Turism slab dezvoltat Mentalitatea populatiei 

 
Atragere redusa de finantari 

Proprietatea terenurilor 
neidentificata 

Atractivitate redusa 
pentru investitori 

Spiritul civic al 
cetatenilor 

Informare si consiliere 
tardiva si insuficienta in ce 
priveste accesarea de 
fonduri 

Terenuri si spatii deficitare 
Potential economic al 
orasului mai redus decit 
se crede 

Victoria subiectivismului 
in „lupta” cu 
obiectivismul 

 

  
Dezinteres pentru 
asocieri 
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ECHILIBRAREA 
DEFICITARA A 

BUGETELOR PENTRU 
SERVICII 

SPRIJIN REDUS DIN 
PARTEA AUTORITATILOR 

SUPERIOARE 

DEZVOLTARE 
INSUFICIENTA A 

RESURSELOR UMANE 
POLITICA LOCALA 

INFLEXIBILA 

Serviciile finantate de 
bugetul local se adreseaza 
unei zone extinse 

Legislatie neadecvata 
situatiei actuala 

Deficit de specialisti pe 
plan local 

Facilitati acordate tinerilor 
neidentificate 

Alocari financiare insuficiente 
de la CJ  

Interesul autoritatilor 
externe scazut pentru 
sustinerea zonei 

 Personal nespecializat in 
infrastructura 

Facilitati nelegiferate 
pentru investitori 

 Inexistenta planului de 
dezvoltare locala, zonala, 
regionala. 

 Necorelare intre factorii 
econonomici si decizionali 
si administratie 
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3.2.3. SEMINARUL DIRECTIILOR STRATEGICE 
 

Obiectivul seminarului : 
 

Identificarea actiunilor pe care comunitatea le va intreprinde in vederea 
solutionarii problemelor, depasirii obstacolelor si atingerii viziunilor in perioada 2008-
2013; 
 
 Au fost analizate problemele identificate si au fost emise solutii ca si actiuni de 
intreprins care sa duca la depasirea obstacolelor in vederea atingerii viziunilor. Actiunile 

formulate sunt actiuni pe care localitatea le 
poate intreprinde, intrucat planul de actiune 
pe care il vom elabora este unul al localitatii 
si pe care factorii locali responsabili vor 
trebui sa-l implementeze. Actiunile 
asemanatoare au fost grupate astfel incat sa 
atingem obiective specifice, apoi obiectivele 
asemanatoare au fost reunite in directii 
strategice, care vor fi politici locale de 
implementat in perioada 2008 – 2013. 
 

Au fost identificate 7 directii prioritare, 
dupa cum urmeza: 

 
DS 1 -  DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR DE ACCES SI 

UTILITATI 
 
DS 2 - CRESTEREA VIZIBILITATII LOCALITATII CIMPENI PRIN MEDIATIZAREA SI 

PROMOVAREA POTENTIALULUI  LOCAL 
 
DS 3 - IMBUNATATIREA CALITATII VIETII, DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA 

SERVICIILOR SOCIALE  
 
DS 4 - FACILITAREA DEZVOLTARII UNUI MEDIULUI ECONOMIC COMPETITIV 
 
DS 5 - INFORMAREA CETATENILOR, MOBILIZAREA SI 

IMPLICAREA CIVICA IN DEZVOLTAREA 
LOCALITATII 

 
DS 6 - CREAREA  ECHIPEI  SPECIALIZATE IN GESTIONARE 

PROIECTE SI PROGRAME 
 
DS 7 -  CREAREA MEDIULUI AMBIENTAL URBANISTIC 
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1. Direcţia strategica : DEZVOLTAREA SI 
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR 
DE ACCES SI UTILITATI 

 
Modernizare infrastructura 
rutiera 

 Deschidere de drumuri spre subunitatile 
administrative ale orasului Campeni 

 Asfaltare drumuri existente (Certege, Valea 
Bistrei) 

 Modernizare strazi orasanesti (Horea, 
Motilor, Turzii, Libertatii) 

 
Modernizare infrastructura de 
utilitati 

 Reabilitare retea apa 
 Reabilitare canalizare (str. Motilor) 
  Construire statie de epurare 
 

Reabilitare/ extindere zone de 
agrement 

 Modernizare stadion 
 Extindere zona agrement 
 Infiintare spatii de joaca si parcuri 
 

 
 
 

2. Direcţia strategica : CRESTEREA 
VIZIBILITATII LOCALITATII CIMPENI PRIN 
MEDIATIZAREA SI PROMOVAREA 
POTENTIALULUI  LOCAL 

 
 
Strategie de lobby pentru 
sustinerea orasului si a zonei 

 Capacitarea interesului autoritatilor 
judetene si centrale fata de zona  

 Atragere de investitii, organizatii si institutii 
in orasul Cimpeni;                    

 
Mediatizare potentialului local   Promovare a potentialului turistic local  

 Realizare materiale promotionale pentru 
promvarea localitatii 

 Promovarea si valorificare potentialului 
istoric 

  Promovarea festivalurilor traditionale 
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3. Direcţia strategica : IMBUNATATIREA 
CALITATII VIETII, DEZVOLTAREA SI 
MODERNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE  

 
Modernizare scoli si 
dezvoltarea servicii de educatie 

 Modernizare spatii de invatamant 
 Dotari moderne pentru scoli 
 Initiere de specializari  noi in invatamantul 

local 
 Atragere/ infiintare institutii de educatie de 

nivel superior  
 

Imbunatatire servicii medicale  Dotare moderna si la standard a spitalului 
 Modernizare spital 
 Modernizare serviciu ambulanta 
 

Revigorarea vietii culturale a 
orasului 

 Reabilitare casa de cultura 
 Dotari si amenajari corespunzatoare pentru 

casa de cultura 
 Planificare si derulare de activitati  culturale 
 Initiere de activitati culturale noi si 

dezvoltarea celor traditionale 
Construire locuinte sociale  Construire locuinte sociale pentru tineri si 

categorii defavorizate 
Eficientizare serviciu de 
salubritate 

 Asigurare dotari pentru serviciu de 
salubritate 

 
 
 

4. Direcţia strategica : FACILITAREA 
DEZVOLTARII UNUI MEDIULUI ECONOMIC 
COMPETITIV 

 
 
Planificare actiuni in vedere 
atragererii  de noi investii 

 Identificare si  legiferare  facilitati ce pot fi 
acordate pe plan local 

 Inventariere si mediatizare resurse locale 
Dezvoltare spirit antreprenorial 
local 

 Identificarea persoanelor cu initiativa 
antreprenoriala 

 Organizare de instruiri si seminarii adresate 
intreprinzatorilor 

 Incurajare si sustinere mestesugari locali 
 Mediatizarea progamelor de facilitati pentru 

creerea locurilor de munca 
Dezvoltare activitati economice 
in parteneriat public-privat 

 Amenajare parcari 
 Amenajare piata, targ auto 
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5. Direcţia strategica : INFORMAREA 
CETATENILOR, MOBILIZAREA SI 
IMPLICAREA CIVICA IN DEZVOLTAREA 
LOCALITATII 

 
Dezoltare spirit asociativ in 
randul cetatenilor orasului 

 Infiintare si activare ONG-uri locale 
 Infiintare alte organizatii locale: asociatii de 

proprietari, asociatii profesionale 
 

Infiintare ziar local  Intocmire necesar in vederea lansarii 
jurnalului 

 Stabilire format 
 Editare, distribuire jurnal 
 

Planificare si derulare de actiuni 
care sa genereze implicare civica 

 Stabilire stragegie de comunicare cu 
cetatenii 

 Initiere de programe locale cu scopul 
cresterii implicarii civice 

 
 
 

6. Direcţia strategica : CREAREA  ECHIPEI  
SPECIALIZATE IN GESTIONARE 
PROIECTE SI PROGRAME 

 
Infiintare serviciu specializat in 
proiecte - programe 

 Amenajare si dotare birou gestionare 
programe 

 Alcatuire si actualizare baza de date cu 
obiectivele comunei, profil comunitar 

 Alcatuire si actualizare portal surse de 
finantare 

 
Formare personal specializat  Formare personal existent 

 Formare echipa si atragere resurse umane 
specializate 

 
Planificare si atragere resurse 
financiare 

 Intocmire/ actualizare studii de fezabilitate 
pentru obiectivele ce necesita reabilitare/ 
renovare  

 Participare la realizarea planului de investitii 
 Intocmire cereri de finantare 
 Implementare proiecte 
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7. Direcţia strategica : CREAREA MEDIULUI 
AMBIENTAL URBANISTIC 

 
Creare cadru urbanistic general  Intocmire plan cadastral al localitatii 

 Intocmire plan urbanistic general 
 Identificare terenuri pentru constructii 
 

Amenajare urbanistica a 
localitatii 

 Renovare imobile, blocuri 
 Stabilire etalon arhitectural al orasului 
 Amenajare spatii verzi  
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3.2.4 PLANUL DE ACTIUNE 

 PLANUL DE ACTIUNE 2008 -2013 
 

 
 

Strategia constituie tabloul general al problemelor si aspiratiilor comunitatii,a 
prioritatilor acesteia, un tablou neutru in raport cu promisiunile si orientarile politice, dar 

care trebuie sa constituie sursa 
principala a programelor politice 
supuse electoratului, intrucat este 
intocmit de comunitate. Strategia 
constituie carta de dezvoltare locala 
careia i se subscriu propunerile 
politice . 

Acest document va asigura implicarea 
generala a actorilor locali, a cetatenilor in 
elaborarea si implementarera planurilor de 
dezvoltare a localitatii Campeni pe termen mediu 
si lung si a proiectelor pe termen mediu si scurt care deriva din aceste planuri. 

Experientele castigate in planificarea multianuala 
a suportului public (planul de investitii) in 
implementarea masurilor  

Ceea ce este necesar fata de primele doua elemente o 
strategie care sa orienteze eforturile actorilor locali 
(publici, private, comunitatea in sine), resursele 
acestora catre un program prioritizat de interventie pe 
termen scurt si mediu, pe baza unei viziuni si obiective 
de dezvoltare pe termen lung 

Dezvoltarea locala se va baza pe aceste documente principale: 

Strategia de dezvoltare 

Planul multianual de investitii publice in srijinul implementarii 

Pe langa acestea, strategia va orienta programele sectoriale, ale institutiilor si 
organizatiilor locale, va furniza informatiile necesare sectorului privat si va implica pe 
reprezentantii acestuia in planificarea dezvoltarii economice locale, va sigura 
fundamentarea solicitarilor de finatare pentru proiectele prioritare. 
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Un aspect important al strategiei il constituie asigurarea bazelor pentru o relatie de 
asociere si cu localitatile din jur. Coeziunea teritoriala a proceselor de dezvoltare 
presupune construirea aliantei  pentru dezvoltarea de proiecte comune. 
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1. Direcţia strategică  :  DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR DE ACCES 

SI UTILITATI 

 

Responsabili :    

Obiective specifice: Activitati de realizat Pasi intreprinsi pentru realizarea 

activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri ( mii RON) 

Din 

surse 

locale  

Din 

surse 

atrase 

Total 

1. Modernizare 

infrastructura 

rutiera 

Deschidere de drumuri 

spre subunitatile 

administrative ale 

orasului Campeni 

 

Proiecte elaborate 

Prioritati selectate  (70 km pietruiti) 

Constructor selectat 

Contract incheiat 

Lucrari executate 

Drumuri pietruite 

2013 200 800 1050  

Asfaltare drumuri 

existente (Certege, 

Valea Bistrei) 

 

 

Proiecte elaborate 

Constructor selectat 

Contract incheiat 

Lucrari executate 

Drum Certege asfaltat 

2010 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

5000 
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 Drum Valea Bistrei asfaltat 

Modernizare strazi 

orasanesti (Horea, 

Motilor, Turzii, Libertatii 

Proiecte elaborate 

Constructor selectat 

Lucrari contractate 

Strada Horea modernizata 

Strada Motilor modernizata 

Strada Turzii modernizata 

Strada Libertatii modernizata 

2008- 2010 2000 17000 19.000 

2. Modernizare 

infrastructura 

de utilitati 

Reabilitare retea apa 

 

 

Proiect intocmit 

Executant selectat 

Lucrari executate 

Retea apa reabilitata 

2008 -2009 

 

 

 

500 

 

 

 

500 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

Exitendere retea 

alimentare cu apa (10 

KM) 

 

Extindere 2 km realizata 

Extindere retea 8km realizata 

 

2008 

2009 - 2010 

 

150 

 

1350 

 

1500 

Reabilitare canalizare 

(str. Motilor) si 

extindere 

Master plan canalizare aplicat 

Canalizare strada Motilor proiect 

realizat 

2013 

 

2008 

500 

 

70 

9500 10000 
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 Construire statie de 

epurare 

Master plan canalizare aplicat 2013 500 5500 6000 

3. Reabilitare/ 

extindere 

zone de 

agrement 

Modernizare stadion Teren necesar achizitionat  

HG aprobat  

Proiect realizat 

Stadion modernizat 

2011 

200 

 

8 

500 4500 

 

 

3000 

5000 

 

 

3000 

Extindere zona 

agrement 

Proiect elaborat 

Constructor selectat 

Lucrari contractate 

Zona de agrement amenajata 

Traseu turistic amenajat 

2013 500 4500 5000 

Infiintare spatii de 

joaca si parcuri 

Zone de amplasare identificate 

Proiecte elaborate 

Spatii de joaca amenajate 

Parcuri amenajate 

2013 400 2600 3000 
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2.Direcţia strategică  :  CRESTEREA VIZIBILITATII LOCALITATII CIMPENI PRIN 

MEDIATIZAREA SI PROMOVAREA POTENTIALULUI  LOCAL 

 

Responsabili :    

Obiective specifice: Activitati de realizat Pasi intreprinsi pentru realizarea 

activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri  ( RON) 

Din surse 

locale  

Din 

surse 

atrase 

Total 

1 Strategie de 

lobby pentru 

sustinerea 

orasului si a 

zonei 

Capacitarea 

interesului 

autoritatilor 

judetene si centrale 

fata de zona  

Formare persoana cu rol de 

comunicare 

Stabilire program audiente 

 

Materiale fundamentare  necesitati 

bugetare realizate 

 

Fundamentari transmise autoritatilor 

competente 

 

2008 

 

Trimestriale 

 

1500  

 

 

 

1000 

 

500 

 1500 

 

 

 

1000 

 

500 
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Atragere de 

investitii, organizatii 

si institutii in orasul 

Cimpeni;                    

Oferta de forta de munca disponibila 

mediatizata 

Oferte locatii disponibile mediatizate 

Oferta materiilor prime si resurselor 

naturale locale mediatizate 

permanent 1500  1500 

2. Mediatizare 

potentialului 

local 

Promovare a 

potentialului turistic 

local  

 

Infiintare birou de informare si 

orientare turistica 

Materiale promotionale cu 

obiectivele turistice realizate 

2009 

 

2008 

 

10000 

 

1500 

 

10000 

 

 

 

11000 

 

1500 

 

Realizare materiale 

promotionale pentru 

promvarea localitatii 

Materiale promotionale oras pliante, 

brosuri, foto, film 

 

 

 

 

20000 

 

 

 

 

 

20000 

 

 

Promovarea si 

valorificare 

potentialului istoric 

Reabilitare monumente (statuie 

Avram Iancu, muzeu Avram Iancu, 

beciul lui Horea 

2008-2009 45000 

5000 

50000 100000 

Promovarea 

festivalurilor 

traditionale 

Sus sus sus la moti la munte 

Articole, presa, afise, internet 

Spectacole cu traditiile zonei 

Infiintare ansambluri folclorice 

Anual 

 

 

 

5000 10000 15000 
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3. Direcţia strategica : IMBUNATATIREA CALITATII VIETII, DEZVOLTAREA SI 

MODERNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE  

 

Responsabili :    

Obiective specifice: Activitati de realizat Pasi intreprinsi pentru realizarea 

activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri  ( RON) 

Din 

surse 

locale  

Din surse 

atrase 

Total 

1. Modernizare 

scoli si 

dezvoltarea 

servicii de 

educatie 

Modernizare spatii 

de invatamant 

12 Sali clasa construite 

Sala sport amenajata 

Studiu de fezabilitate realizat 

Proiect  realizat 

Lucrari executate 

Scoala Transilvaniei reabilitata 

Inst alatie incalzire reabilitata 

(gradinite, scoala  generala) 

Studiude fezabilitate si , proiect 

2009 

2010 

 

2008 

2009 

 

 

 

 

45000 

80000 

 

20000 

 

500000 

 

 

250000 

625000 

 

 

270000 
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realizate 

Lucrari executate 

2010 

2011 

Dotari moderne 

pentru scoli 

Mobilier achitionat (clase noi) 

 

Logistica achizitionata 

2010 

 

2011 

100000 

 

50000 

1000000 

 

400000 

1100000 

 

450000 

Atragere/ infiintare 

institutii de educatie 

de nivel superior  

 

Oferta spatiilor, dotarilor si conditiilor 

de studiu realizata 

Formatori specializati identificati 

Oferte transmise 

Institutii de invatamint superior 

atrase 

2008 

 

2008 

2009 

2010 

 

   

2. Imbunatatire 

servicii 

medicale 

Dotare moderna si 

la standard a 

spitalului 

Necesar aparatura medicala intocmit 

Aparatura medicala achizitionata 

 

2008 

 

2009-2013 

50000 500000 550000 

Modernizare spital Studiu de fezabilitate pentru 

recompartimentare realizat 

Proiect realizat 

 

Lucrari executate 

 

2012 

 

2008 

 

2012 

85000 

 

7000 

 

1000000 

 

 

 

200000 

 

9000000 

 

85000 

 

270000 

 

10000000 
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Reabilitare sanator TBC 

Studiu fezabilitatea realizat 

Lucrari realizate 

10000 

 

19000 

180000 

 

 

2000000 

Modernizare 

serviciu ambulanta 

Proiect  realizat si finantare atrasa 

de la Consiliul Judetean Alba 

Lucrari de modernizarea realizate 

2008  600000 600000 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revigorarea 

vietii culturale a 

orasului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitare casa de 

cultura 

Proiect realizat (consolidare, 

extindere mansardare) 

Lucrari executate 

2013 200000 180000 200000 

Dotari si amenajari 

corespunzatoare 

pentru casa de 

cultura 

Instalatii sonorizare si  lumini 

achizitionate 

Mobilier achionate 

Tehnica IT 

2013 60000 

 

100000 

60000 

 

 

 

600000 

60000 

 

100000 

660000 

Planificare si 

derulare de activitati  

culturale 

Ansamblu dansuri populare motesti 

dezvoltat 

Formatii artistice cu si ptentru copii 

dezvoltate 

Cercuri tehnico-aplicative ptentru 

tineri infiintate 

2008 

 

2009 

 

2010 

20000 20000 40000 
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Initiere de activitati 

culturale noi si 

dezvoltarea celor 

traditionale 

Serbarea pomului de craciun 

Dor de Eminescu 

8 Martie 

1 iunie 

Sus, sus, sus la munte sus 

Ziua educatorului 

anual 20000 

1000 

1000 

1000 

50000 

1000 

 20000 

1000 

1000 

1000 

50000 

1000 

 

Construire 

locuinte sociale 

Construire locuinte  

pentru tineri, 

specialisti si 

categorii 

defavorizate 

Terenuri pentru amplasament 

identificate 

Studii fezabilitate realizate 

Lucrari executate (2 blocuri 

construite) 

Dec 2008 

 

2009 

2012 

20000 

 

80000 

500000 

 

 

 

3500000 

20000 

 

80000 

4000000 

Dezvoltarea 

serviciilor 

sociale pentru 

categorii 

defavorizate 

Sprijin pentru 

grupuri defavorizate 

si asociatii   

Asociatii infiintate 

Proiecte comune implementate 
- tineri, copii, femei, batrani, rromi, 

etc. 

2009 - 2013 50000 500000 550000 

5. Eficientizare 

serviciu de 

salubritate 

Inchidere depozit 

deseuri Cimpeni 

Masa de deseuri compactata si 

acoperita cu material inert 

Program de monitarizare a factorilor 

de mediu in zona depozitului 

2009 

 

2009 

 

20000 

 

30000 

 

 

 

 

 

20000 

 

30000 
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implementat 

HCL elaborat pentru viitorul 

amplasament 

Licitatie organizata pentru realizarea 

studiu de fezabilitate si proiect 

tehnic 

Ofertanti selectati, servicii 

contractate 

 

 

 

2008 

 

2008 

 

2009 

 

10000 

 

 

 

100000 

 

 

30000 

 

 

 

800000 

 

 

40000 

 

 

 

900000 

 

Amenajare spatiu 

Serviciu Public 

 

Locatie identificata 

Spatiu dotat corespunzator 

2008 

2009 

 

100000 

 

400000 

 

500000 

Dotarea serviciului 

cu masini si utilaje 

Achizitie autocompactor 24 mc 

Eurocontainere achizitionate 

Europubele achizitionate 

Imprastietor material antiderapant 

achizitionat 

Lama dezapezire achizitionata 

Masina maturat stradal achizitionata 

2008 

2008 

2008 

2008 

 

2008 

2010 

225000 

72000 

50000 

55000 

 

29000 

100000 

225000 

 

 

 

 

 

200000 

500000 

72000 

50000 

55000 

 

29000 

300000 
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Autoutilitara achizitionata 2009 40000 40000 

Infiintare sector 

prestari servicii 

diverse (deratizare, 

reparatii cladiri) 

Sercviciu dotat corespunzator 

 

Personal instruit si autorizat 

2009 

 

2009 

50000 

 

20000 

50000 100000 

 

20000 

 Modernizare 

primarie 

Reabilitare/ 

extindere sediu APL 

Proiect realizat 

 

Lucrari  executate 

2008 

 

2009 -2012 

40000 

 

500000 

 

 

1500000 

40000 

 

2000000 
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4.Direcţia strategica : FACILITAREA DEZVOLTARII UNUI MEDIULUI ECONOMIC COMPETITIV 

Responsabili :    

Obiective specifice: Activitati de realizat Pasi intreprinsi pentru 

realizarea activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri  ( RON) 

Din surse 

locale  

Din surse 

atrase 

Total 

1. Planificare 

actiuni in vedere 

atragererii  de 

noi investii 

Identificare si  legiferare  

facilitati ce pot fi 

acordate pe plan local 

Facilitati  identificate 

Proiect HCL pregatit 

Facilitati aprobate pe plan 

local 

2008-2009 

 

   

Inventariere si 

mediatizare resurse 

locale 

Resurse naturale identificate 

Baza de date/ catalog intocmit 

Materiale de prezentare 

realizate 

Mediatizare realizata, web si 

mass-media 

2008-2009 

 

   

2. 

 

 

Dezvoltare spirit 

antreprenorial 

local 

Identificarea 

persoanelor cu initiativa 

antreprenoriala 

Baza de date realizata cu 

antreprenorii locali 

Nevoi de dezvoltare 

2008-2009 
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 identificate 

Organizare de instruiri si 

seminarii adresate 

intreprinzatorilor si fortei 

de munca 

 

Plan de instruiri realizat 

Specialisti si oportunitati de 

instruire identificate 

Seminar surse de finantare 

organizat 

Seminar plan afaceri organizat 

Seminar pe teme de 

agroturism organizat 

2008-2009 

 

 

 

15000 60000 75000 

 

Incurajare si sustinere 

mestesugari locali 

Mestesugari locali identificati 

Materiale promotionale pentru 

produse traditionale realizate 

Facilitati locale adresate 

mestesugarilor identificate si 

acordate 

Produse traditionale 

promovate la evenimentele 

locale 

2008 

2008-2009 

 

 

2008 

 

 

 

2009-2013 

10000 60000 70000 



 
Primaria Orasului CAMPENI 

Consiliul Local CAMPENI 
Planul strategic de dezvoltare socio-economica al orasului Campeni 

2008-2013 

 
 

66 

 

 

3. 

 

Dezvoltare 

activitati 

economice in 

parteneriat 

public-privat 

Amenajare parcari 

 

Amenajare piata, targ 

auto 

Prioritati stabilite pentru 

parteneriat public – privat 

Cota de participare a autoritatii 

locale stabilita 

Oferte solicitate 

Parteneriate infiintate 

2008 

 

2008 

 

2009 

2009 

30000 90000 120000 
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5. Direcţia strategica : INFORMAREA CETATENILOR, MOBILIZAREA SI IMPLICAREA CIVICA 

IN DEZVOLTAREA LOCALITATII 

Obiective specifice: Activitati de realizat Pasi intreprinsi pentru realizarea 

activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri  (  RON) 

Din surse 
locale  

Din 
surse 
atrase 

Total 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Dezoltare spirit 

asociativ in 

randul 

cetatenilor 

orasului 

 

 

 

 

 

Infiintare si activare 

ONG-uri locale 

Informatii diseminate privind 

cadrul legislativ de infiintare a 

ONG-urilor 

permanent 2000  2000 

Infiintare alte 

organizatii locale: 

asociatii de 

proprietari, asociatii 

profesionale 

 

 

 

Cadru stabilit privind infiintarea 

de asociatii profesionale 

Asociatia detinatorilor de paduri 

Asociatii a crescatorilor de 

animale 

Asociatii de locatari 

Asociatii de ecologie si protectia 

mediului 

2008 - 2009 20000 20000 40000 
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2. 

 

 

 

 

Infiintare ziar 

local 

Intocmire necesar in 

vederea lansarii 

jurnalului 

 

Locatie identificata 

Resurse umane alocate 

Baza materiala si logistica 

asigurata 

2009 25000  25000 

Stabilire format si 

continut 

 

Format stabilit 

Continut elaborat (social, 

cultural, economic, legislativ) 

Jurnal elaborat 

periodic 5000  5000 

Editare, distribuire 

jurnal 

Modalitate de distribuire 

identificata (voluntari, societati 

comerciale) 

Editie editata 

Jurnal distribuit 

periodic 10000  10000 

3. Planificare si 

derulare de 

actiuni care sa 

genereze 

implicare civica 

Stabilire stragegie de 

comunicare cu 

cetatenii 

 

Calendar cu intilniri cetatenesti 

intocmit 

Intilniri organizate 

Informatii transmise prin mass-

media locala 

periodic 20000/an  20000 
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Initiere de programe 

locale cu scopul 

cresterii implicarii 

civice 

Programe locale initiate 

„Cel mai frumos bloc” 

„Cea mai frumoasa strada” 

„Cel mai frumos sat” 

Fisa a programului elaborata 

Program mediatizat 

Program implementat 

periodic 50000/an  50000/an 
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6. Direcţia strategica : Responsabili :   CREAREA  ECHIPEI  SPECIALIZATE IN GESTIONARE 

PROIECTE SI PROGRAME 

 

Obiective specifice: Activitati de realizat Pasi intreprinsi pentru realizarea 

activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri  ( RON) 

Din 
surse 
locale  

Din 
surse 
atrase 

Total 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infiintare 

serviciu 

specializat in 

proiecte – 

programe 

 

 

 

 

 

 

Amenajare si dotare 

birou gestionare 

programe 

Locatie stabilita 

Birou amenajat 

Logistica achizitinata 

Birou functional 

2008 10000  10000 

Alcatuire si 

actualizare baza de 

date cu obiectivele 

comunei, profil 

comunitar 

 

Monografie a orasului elaborata 

Obiective istorice  

Obiective turistice 

Mestesuguri si artizanat local 

Resurse locale  

Oportunitati de dezvoltare 

Monografie editata 

2009 40000  40000 
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 Alcatuire si 

actualizare portal 

surse de finantare 

Surse de finantare identificare (POR, 

POS-uri, Initiative comunitare si 

guvernamentale, agentii de fintare si 

creditare) 

Fise de program intocmite 

Informatii diseminate catre beneficiari 

2008 5000  5000 

 

3. 

 

 

 

Formare 

personal 

specializat 

Formare personal 

existent 

 

Necesitati de instruire identificate 

Cursuri de instruire organizate/ 

accesate (management de proiect, 

surse de finantare, magementul 

riscurilor, analiza economica, etc.) 

Personal format 

2008 - 2010 15000 45000 50000 

Formare echipa si 

atragere resurse 

umane specializate 

Organigrama actualizata 

Resurse necesare stabilite  

Concursuri organizate/ personal 

contractual atras 

Echipa formata 

 

2009 20000  20000 
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4. Planificare si 

atragere resurse 

financiare 

 

Monitorizare 

intocmire/ actualizare 

studii de fezabilitate 

pentru obiectivele ce 

necesita reabilitare/ 

renovare  

Prioritati de investitii stabilite 

Plan de investitii stabilit  

Studii de fezabilitate intocmite/ 

actualizate conform legislatiei 

 

2008 - 2013 5000  5000 

Intocmire cereri de 

finantare 

Cereri de finantare ale APL 
intocmite(Infrastructuri, Dotari edilitare, 
Servicii sociale) 
 

Asistenta pentru alte entitati in 
dezvoltarea de proiecte 
(Grupuri informale, ONG –uri, Asociatii 
profesionale,Grupuri defavorizate)  

2008 - 2013 25000/

an 

 25000/ 

an 

Implementare 

proiecte 

Echipa de proiect alcatuita 

Manager de proiect desemnat 

Raportari periodice realizate 

Proiecte monitorizate 

Proiecte finalizate 

2008 - 2013 30000/

an 

 30000/

an 
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7. Direcţia strategica : CREAREA MEDIULUI AMBIENTAL URBANISTIC 

Responsabili :    

Obiective specifice: Activitati de realizat Pasi intreprinsi pentru realizarea 

activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri  ( mii RON) 

Din 
surse 
locale  

Din surse 
atrase 

Total 

1. Creare cadru 

urbanistic 

general 

Intocmire plan 

cadastral al 

localitatii 

Program cadastral achizitionat 

Baza de date creata 

2013  10000 10000 

Intocmire plan 

urbanistic general 

Zone de risc stabilite 

Zone de extindere a intravilanului 

identificate  

Avize si aprobari obtinute 

2008 35  35 

Identificare terenuri 

pentru constructii 

Inventarul domeniului public si 

privat realizat 

Corelarea cu cadastru 

(fotoortoplanul) in sistem stereo 

Aparat pentru masiratori topo 

achizitionat 

2010 12 300 312 
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2. Amenajare 

urbanistica a 

localitatii 

Renovare imobile, 

blocuri 

Asociatii de proprietari infiintate 

Asociatii mobilizate 

Lucrari realizate 

2010 250 2500 2750 

Stabilire etalon 

arhitectural al 

orasului 

PUZ-uri elaborate 

Cladiri renovate cu pastrarea 

arhitecturii locale 

2013  350 350 

Amenajare spatii 

verzi si alte spatii de 

recreere 

Concept peisagistic elaborat 

Mobilier urban aachizitionat 

Pomi ornamentali achizitionati 

Flori si ansambluri florale 

amplasate 

Parcuri amenajate 

Parcuri si locuri de joaca 

amenajate 

2008-2013 1500 1500 3000 
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PLANUL PENTRU PRIMUL AN - 2008 

 

1. Direcţia strategică  :  DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR DE ACCES 

SI UTILITATI 

 

Responsabili :    

Obiective specifice: Activitati de realizat Pasi intreprinsi pentru 

realizarea activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri (  RON) 

Din 
surse 
locale  

Din 
surse 
atrase 

Total 

1. Modernizare 

infrastructura 

rutiera 

Deschidere de drumuri 

spre subunitatile 

administrative ale 

orasului Campeni 

Prioritati selectate   

 

2008    

Modernizare strazi 

orasanesti (Horea, 

Motilor, Turzii, Libertatii 

Proiecte elaborate 

Constructor selectat 

Lucrari contractate 

2008- 2010 200 1700 1900 
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2. Modernizare 

infrastructura 

de utilitati 

Reabilitare retea apa Proiect intocmit 2008  500 

 

500 

 

1000 

 

Exitendere retea 

alimentare cu apa (10 

KM) 

 

Extindere 2 km realizata 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

1500 

Reabilitare canalizare 

(str. Motilor) si 

extindere 

Canalizare strada Motilor 

proiect realizat 

 

2008 

 

70000 

  

3. Reabilitare/ 

extindere 

zone de 

agrement 

Modernizare stadion HG aprobat  

 

2008    

Infiintare spatii de 

joaca si parcuri 

Zone de amplasare 

identificate 

Proiecte elaborate 

Spatii de joaca amenajate 

Parcuri amenajate 

2008 400 20000 24000 
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2.Direcţia strategică  :  CRESTEREA VIZIBILITATII LOCALITATII CIMPENI PRIN 

MEDIATIZAREA SI PROMOVAREA POTENTIALULUI  LOCAL 

 

Responsabili :    

Obiective specifice: Activitati de realizat Pasi intreprinsi pentru realizarea 

activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri  ( RON) 

Din surse 
locale  

Din 
surse 
atrase 

Total 

1 Strategie de 

lobby pentru 

sustinerea 

orasului si a 

zonei 

Capacitarea 

interesului 

autoritatilor 

judetene si centrale 

fata de zona  

Formare persoana cu rol de 
comunicare 
Stabilire program audiente 

Materiale fundamentare  
necesitati bugetare realizate 
 
Fundamentari transmise 
autoritatilor competente 

2008 

 

Trimestriale 

 

1500  

 

1000 

 

500 

 1500 

 

1000 

 

500 

Atragere de 

investitii, organizatii 

si institutii in orasul 

Cimpeni;                    

Oferta de forta de munca 
disponibila mediatizata 
Oferte locatii disponibile 

mediatizate 

Oferta materiilor prime si 
resurselor naturale locale 
mediatizate 

permanent 1500  1500 
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2. Mediatizare 

potentialului 

local 

Promovare a 

potentialului turistic 

local  

Materiale promotionale cu 
obiectivele turistice realizate 

2008 

 

1500 

 

 

 

1500 

 

Realizare materiale 

promotionale pentru 

promvarea localitatii 

Materiale promotionale oras 
pliante, brosuri, foto, film 
 

 

 

 

20000 

 

 

 

 

 

20000 

 

 

Promovarea si 

valorificare 

potentialului istoric 

Reabilitare monumente (statuie 
Avram Iancu, muzeu Avram 
Iancu, beciul lui Horea 

2008 45000  45000 

Promovarea 

festivalurilor 

traditionale 

Sus sus sus la moti la munte 

Articole, presa, afise, internet 

Spectacole cu traditiile zonei 

Infiintare ansambluri folclorice 

Anual 

 

 

 

5000  5000 
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3. Direcţia strategica : IMBUNATATIREA CALITATII VIETII, DEZVOLTAREA SI 

MODERNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE  

 

Responsabili :    

Obiective specifice: Activitati de 

realizat 

Pasi intreprinsi pentru realizarea 

activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri  ( RON) 

Din 
surse 
locale  

Din surse 
atrase 

Total 

1. Modernizare 

scoli si 

dezvoltarea 

servicii de 

educatie 

Modernizare spatii 

de invatamant 

Studiu de fezabilitate realizat 

 

2008 

 

45000 

 

 

 

45000 

 

Atragere/ infiintare 

institutii de 

educatie de nivel 

superior  

Oferta spatiilor, dotarilor si 

conditiilor de studiu realizata 

Formatori specializati identificati 

2008 

 

2008 

   

2. Imbunatatire 

servicii 

medicale 

Dotare moderna si 

la standard a 

spitalului 

Necesar aparatura medicala 

intocmit 

 

2008 

 

 

   

Modernizare spital Proiect realizat 

 

2008 

 

7000 

 

200000 

 

270000 
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Modernizare 

serviciu ambulanta 

Proiect  realizat si finantare 
atrasa de la Consiliul Judetean 
Alba 
Lucrari de modernizarea 
realizate 

2008  600000 600000 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revigorarea 

vietii culturale a 

orasului 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitare casa 

de cultura 

Necerar de finantari evaluat 

Studiu de fezabilitate  

2008    

Planificare si 

derulare de 

activitati  culturale 

Ansamblu dansuri populare 
motesti dezvoltat 
 

2008 

 

 

2000 20000 22000 

Initiere de activitati 

culturale noi si 

dezvoltarea celor 

traditionale 

Serbarea pomului de craciun 

Dor de Eminescu 

8 Martie 

1 iunie 

Sus, sus, sus la moţi la  munte  

Ziua educatorului 

anual 20000 

1000 

1000 

1000 

50000 

1000 

 20000 

1000 

1000 

1000 

50000 

1000 

 

Construire 

locuinte sociale 

Construire locuinte  

pentru tineri, 

specialisti si 

categorii 

defavorizate 

Terenuri pentru amplasament 

identificate 

 

Dec 2008 

 

 

20000 

 

 

 

 

 

 

20000 
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5. Eficientizare 

serviciu de 

salubritate 

Inchidere depozit 

deseuri Cimpeni 

HCL elaborat pentru viitorul 
amplasament 
 
Licitatie organizata pentru 
realizarea studiu de fezabilitate 
si proiect tehnic 

2008 

 

2008 

 

10000 

 

 

 

30000 

 

 

40000 

 

 

 

Amenajare spatiu 

Serviciu Public 

Locatie identificata 2008    

Dotarea serviciului 

cu masini si utilaje 

Achizitie autocompactor 24 mc 

Eurocontainere achizitionate 

Europubele achizitionate 

Imprastietor material 

antiderapant achizitionat 

Lama dezapezire achizitionata 

achizitionata 

2008 

2008 

2008 

2008 

 

2008 

 

225000 

72000 

50000 

55000 

 

29000 

 

225000 

 

 

 

 

 

 

500000 

72000 

50000 

55000 

 

29000 
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4.Direcţia strategica : FACILITAREA DEZVOLTARII UNUI MEDIULUI ECONOMIC COMPETITIV 

Responsabili :    

Obiective specifice: Activitati de realizat Pasi intreprinsi pentru 

realizarea activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri  ( RON) 

Din surse 
locale  

Din 
surse 
atrase 

Total 

1. Planificare 

actiuni in vedere 

atragererii  de 

noi investii 

Identificare si  legiferare  

facilitati ce pot fi 

acordate pe plan local 

Facilitati  identificate 

Proiect HCL pregatit 

Facilitati aprobate pe plan 
local 

2008-2009 

 

   

Inventariere si 

mediatizare resurse 

locale 

Resurse naturale identificate 

Baza de date/ catalog 
intocmit 
 
Materiale de prezentare 
realizate 
 
Mediatizare realizata, web si 
mass-media 

2008-2009 

 

   

2. 

 

 

Dezvoltare spirit 

antreprenorial 

local 

Identificarea 
persoanelor cu initiativa 
antreprenoriala 
 

Baza de date realizata cu 
antreprenorii locali 
 
Nevoi de dezvoltare 
identificate 

2008-2009 
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Organizare de instruiri si 

seminarii adresate 

intreprinzatorilor 

 

Plan de instruiri realizat 

Specialisti si oportunitati de 
instruire identificate 
 
Seminar surse de finantare 
organizat 
 
Seminar plan afaceri 
organizat 
 
Seminar pe teme de 

agroturism organizat 

2008-2009 

 

 

 

15000  15000 

 

Incurajare si sustinere 

mestesugari locali 

Mestesugari locali identificati 

Materiale promotionale 

pentru produse traditionale 

realizate 

Facilitati locale adresate 

mestesugarilor identificate si 

acordate 

 

2008 

2008-2009 

 

 

2008 

 

 

 

10000 60000 70000 
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3. 

 

Dezvoltare 

activitati 

economice in 

parteneriat 

public-privat 

 

Amenajare parcari 

 

Amenajare piata, targ 

auto 

Prioritati stabilite pentru 

parteneriat public – privat 

Cota de participare a 

autoritatii locale stabilita 

 

 

2008 

 

2008 

 

 

 

30000 

 

90000 

 

120000 
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5. Direcţia strategica : INFORMAREA CETATENILOR, MOBILIZAREA SI IMPLICAREA CIVICA 

IN DEZVOLTAREA LOCALITATII 

 

Obiective specifice: Activitati de 

realizat 

Pasi intreprinsi pentru 

realizarea activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri  (  RON) 

Din surse 
locale  

Din 
surse 
atrase 

Total 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Dezoltare spirit 

asociativ in 

randul 

cetatenilor 

orasului 

 

 

 

 

 

Infiintare si 

activare ONG-uri 

locale 

Informatii diseminate privind 

cadrul legislativ de infiintare 

a ONG-urilor 

permanent 2000  2000 

Infiintare alte 

organizatii locale: 

asociatii de 

proprietari, 

asociatii 

profesionale 

 

Cadru stabilit privind 

infiintarea de asociatii 

profesionale 

Asociatia detinatorilor de 

paduri 

Asociatii a crescatorilor de 

animale 

2008 - 2009 20000 20000 40000 
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Asociatii de locatari 

Asociatii de ecologie si 

protectia mediului 

3. Planificare si 

derulare de 

actiuni care sa 

genereze 

implicare civica 

Stabilire stragegie 

de comunicare cu 

cetatenii 

 

Calendar cu intilniri 

cetatenesti intocmit 

Intilniri organizate 

Informatii transmise prin 

mass-media locala 

periodic 20000/an  20000 

Initiere de 

programe locale 

cu scopul cresterii 

implicarii civice 

Programe locale initiate 

„Cel mai frumos bloc” 

„Cea mai frumoasa strada” 

„Cel mai frumos sat” 

Fisa a programului elaborata 

Program mediatizat 

Program implementat 

periodic 50000/an  50000/an 
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6. Direcţia strategica : Responsabili :   CREAREA  ECHIPEI  SPECIALIZATE IN GESTIONARE 

PROIECTE SI PROGRAME 

 

 

Obiective specifice: Activitati de 

realizat 

Pasi intreprinsi pentru realizarea 

activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri  ( RON) 

Din 

surse 

locale  

Din 

surse 

atrase 

Total 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infiintare 

serviciu 

specializat in 

proiecte – 

programe 

 

 

 

 

 

Amenajare si 

dotare birou 

gestionare 

programe 

Locatie stabilita 

Birou amenajat 

Logistica achizitinata 

Birou functional 

2008 10000  10000 

Alcatuire si 

actualizare portal 

surse de finantare 

Surse de finantare identificare 

(POR, POS-uri, Initiative 

comunitare si guvernamentale, 

agentii de fintare si creditare) 

Fise de program intocmite 

Informatii diseminate catre 

2008 5000  5000 
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  beneficiari 

 

3. 

 

 

 

Formare 

personal 

specializat 

Formare personal 

existent 

 

Necesitati de instruire identificate 

Cursuri de instruire organizate/ 

accesate (management de proiect, 

surse de finantare, magementul 

riscurilor, analiza economica, etc.) 

Personal format 

2008  8000  8000 

4. Planificare si 

atragere resurse 

financiare 

 

Monitorizare 

intocmire/ 

actualizare studii 

de fezabilitate 

pentru obiectivele 

ce necesita 

reabilitare/ 

renovare  

Prioritati de investitii stabilite 

Plan de investitii stabilit  

Studii de fezabilitate intocmite/ 

actualizate conform legislatiei 

 

2008  5000  5000 

Intocmire cereri de 

finantare 

Cereri de finantare ale APL 

intocmite(Infrastructuri, Dotari 

edilitare, Servicii sociale) 

2008 - 2013 25000/

an 

 25000/ 

an 
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Asistenta pentru alte entitati in 

dezvoltarea de proiecte 

(Grupuri informale, ONG –uri, 

Asociatii profesionale,Grupuri 

defavorizate)  

Implementare 

proiecte 

Echipa de proiect alcatuita 

Manager de proiect desemnat 

Raportari periodice realizate 

Proiecte monitorizate 

Proiecte finalizate 

2008 - 2013 30000/

an 

 30000/

an 
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7. Direcţia strategica : CREAREA MEDIULUI AMBIENTAL URBANISTIC 

Responsabili :    

 

Obiective specifice: Activitati de 

realizat 

Pasi intreprinsi pentru realizarea 

activitatii 

Termene de 

implementare 

Costuri  ( RON) 

Din 
surse 
locale  

Din surse 
atrase 

Total 

1. Creare cadru 

urbanistic 

general 

Intocmire plan 

urbanistic general 

Zone de risc stabilite 

Zone de extindere a intravilanului 

identificate  

Avize si aprobari obtinute 

 10000  10000 

2. Amenajare 

urbanistica a 

localitatii 

Renovare imobile, 

blocuri 

Asociatii de proprietari infiintate 

Asociatii mobilizate 

Lucrari realizate 

208 50000  50000 
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Stabilire etalon 

arhitectural al 

orasului 

PUZ-uri initiate 

 

2008    

Amenajare spatii 

verzi si alte spatii 

de recreere 

Concept peisagistic elaborat 

Mobilier urban aachizitionat 

Pomi ornamentali achizitionati 

Flori si ansambluri florale 

amplasate 

Parcuri amenajate 

Parcuri si locuri de joaca 

amenajate 

2008 5000 20000 25000 
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4. NECESAR  SURSE ATRASE 
 
 

Directia strategica Obiective  Necesar 
surse 
atrase 
(RON) 

Potentiale surse de 
finantare 

DEZVOLTAREA SI 
MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURILOR DE 
ACCES SI UTILITATI  

Deschidere de 
drumuri spre 
subunitatile 
administrative ale 
orasului Campeni 

800000 
 

Programe 
guvernamentale destinate 
infrastructurii de acces 
SDSCM 

Asfaltare drumuri 
existente (Certege, 
Valea Bistrei) 
 

 
4000000 

Programe 
guvernamentale destinate 
infrastructurii de acces 

Modernizare strazi 
orasanesti (Horea, 
Motilor, Turzii, 
Libertatii 

 
17000000 

 
 

 

POR axa 2 – 
Imbunatatirea 
infrastructurii de transport 

Reabilitare si 
extindere retea apa 
 

 
1850000 

 

POS Mediu axa 1 – 
extinderea/ modernizarea 
sistemelor de apa/ apa 
uzata 

Reabilitare canalizare 
(str. Motilor) si 
extindere 

 
 

950000 

POS Mediu axa 1 – 
extinderea/ modernizarea 
sistemelor de apa/ apa 
uzata 

Modernizare stadion 750000 Programe 
guvernamentale 

Infiintare spatii de 
joaca si parcuri 

260000 Programe 
guvernamentale 

Schema de granturi mici _ 
ANDZM 

CRESTEREA VIZIBILITATII 
LOCALITATII CIMPENI PRIN 
MEDIATIZAREA SI 
PROMOVAREA 
POTENTIALULUI  LOCAL 

Promovare a 
potentialului turistic 
local  
 

10000 

 

 

POR axa 5 Dezvoltarea 
durabila si promovarea 
turismului, domeniul 5.3 – 
Promovarea potentialului 
turistic si crearea 
infrastructurii necesare; 
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Promovarea si 
valorificare 
potentialului istoric 
 

50000 

 

POR axa 5 Dezvoltarea 
durabila si promovarea 
turismului, domeniul 5.1 – 
restaurarea si 
valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural; 

Promovarea 
festivalurilor 
traditionale 
 

 

10000 

 

POR axa 5 Dezvoltarea 
durabila si promovarea 
turismului, domeniul 5.1 – 
restaurarea si 
valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural; 

IMBUNATATIREA CALITATII 
VIETII, DEZVOLTAREA SI 
MODERNIZAREA 
SERVICIILOR SOCIALE 

Modernizare spatii de 
invatamant 

1750000 
 

POR axa 3 – 
Imbunatatirea 
infrastructurii sociale, 
domeniul 3.4 Reabilitarea/ 
dezvoltarea infrastructuri 
educationale 

 
Dotare moderna si la 
standard a spitalului 
si modernizare spital 
 

 
 

11000000 
 
 
 

POR axa 3 – 
Imbunatatirea 
infrastructurii sociale, 
domeniul 3.1. reabilitarea/ 
modernizarea serviciilor 
de sanatate 

Modernizare serviciu 
ambulanta 
 

 
600000 

 

POR axa 3 – 
Imbunatatirea 
infrastructurii sociale, 
domeniul 3.1. reabilitarea/ 
modernizarea serviciilor 
de sanatate 

Reabilitare casa de 
cultura 
 

       180000 
 
 

Programe 
guvernamentale 

Dotari si amenajari 
corespunzatoare 
pentru casa de 
cultura 
 

600000 
 
 

Programe 
guvernamentale 

Construire locuinte  
sociale 
 

3500000 POR axa 1 – Sprijinirea 
dezvoltarii durabile a 
oraselor, domeniul 1.1 
POR axa 3 – 
Imbunatatirea 
infrastructurii sociale, 
domeniul 3.2 – 
Reabilitarea/modernizarea 
si echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale; 

Eficientizare serviciu 
de salubritate  
 

900000 POS Mediu (master plan) 
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Reabilitare/ extindere 
sediu APL 

1500000 Alocari guvernamentale 

Dezvoltarea serviciilor 
sociale pentru 
categorii defavorizate  

1500000 PIP  - Programul de 
Interventii prioritare pentru 
comunitatile de rromi 
Schema de granturi mici - 
ANDZM 

FACILITAREA 
DEZVOLTARII UNUI 
MEDIULUI ECONOMIC 
COMPETITIV 

Organizare de instruiri 
si seminarii adresate 
intreprinzatorilor si 
fortei de munca 
 

60.000 POS DRU axa 3 – 
Cresterea adaptabilitatii 
fortei de munca si a 
companiilor 
POS DRU axa 6 – 
Promovarea incluziunii 
sociale, domeniul 6.2 – 
Imbunatatirea accesului 
participarii grupurilor 
vulnerabile la sistemul de 
educatie pe piata muncii; 
 

Dezvoltarea spatii de 
afaceri si parteneriate 
public-privat 

1500000 POR axa 4 – Sprijinirea 
dezvoltarii mediului de 
afaceri regional si local, 
domeniul 4.1. – 
Dezvoltarea structurilor de 
sprijin a afacerilor de 
importanta regionala si 
locala 
POS – Cresterea 
competitivitatii economice, 
Axa 1 – Un sistem 
inovativ de productie 
 

Facilitarea ocuparii 
fortei de munca 

600000 POS DRU axa 6 – 
Promovarea incluziunii 
sociale, domeniul 6.1 – 
dezvoltarea economiei 
sociale 
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6. ANALIZA FACTORILOR DE DECIZIE 

Factorul de 
decizie 

Care sunt 
aşteptările 
factorului de decizie 

Ce facem pentru a 
îndeplinii aşteptările 
factorului de decizie 

Ce se va întâmpla 
dacă aşteptările 
acestuia nu sunt 
îndeplinite 

În ce mod ne 
influenţează 
factorul de decizie 

Care sunt 
aşteptările 
noastre faţă de 
factorul de decizie 
analizat 

Importanţa lui 
pentru 
succesul 
proiectului  
puţin – 1 
important – 2 
f import. - 3 

Autoritatea 
Publica Locala 

- Realizarea 
planului de 
dezvoltare 
strategică 
- Dezvoltarea 
durabilă a localităţii 

- Respectarea 
strategiei elaborate, 
oferirea de 
informaţii periodice 
despre stadiul 
acţiunii 
- Implicare activă 

- Nu va participa din 
punct de vedere 
financiar 
 

- In mod esenţial. 
Fără contribuţia 
financiară / 
materială a 
acestuia nu se 
pot îndeplini 
obiectivele 

- Transparenţă 
- Susţinere 
materială / 
financiară 
- Cooperare 

3 

AGENŢI 
ECONOMICI 

- Promovarea 
imaginii firmei  
- Accesarea de 
fonduri, finanţări, 
dezvoltare şi 
prosperitate 

- Informări despre 
proiecte, programe 
de finanţare 
- Cooperare în 
realizarea 
proiectelor 
- Publicitate  

- Nu va participa din 
punct de vedere 
financiar 
- Nu se va implica ; 
va pune în pericol 
realizarea unuia / mai 
multor proiecte 

- Contribuţia 
financiară a 
acestora 
influenţează 
amploarea 
acţiunilor 

- Cooperare 2 

ORGANIZAŢII 
NON 
GUVERNAME
NTALE 
(ONG) 

- Promovarea 
obiectivelor 
acestora  

- Armonizare 
interese ONG / 
comunitate 

- Neimplicare în 
accesarea unor 
finanţări specifice  
- Riscul nerealizării 
impactului dorit 

- Indirect - O buna 
colaborare 

1 
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asupra unor grupuri 
ţintă specifice 

BISERICA - O buna 
convieţuire a 
oamenilor 

- Solicitarea 
sprijinului ori de cite 
ori e necesar 
- Implicare activă. 

- Nu ne va ajuta in 
dezvoltarea spiritului 
civic al cetăţeanului 

- La nivelul 
mentalităţi 
grupului ţintă 

- O buna 
implicare in viaţa 
comunităţii 

3 

INSTITUŢII LE 
DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

- Sa promoveze si 
sa educe tinerii in 
spiritul competiţiei 
si al implicării in 
viata societăţii civile 

 -Comunicare si 
informare 
permanenta 

Generatia tinara 
neimplicata 

- In mod esenţial. 
- Implicarea 
acestui factor 
conduce la  
reuşită 

- Implicare activa 
in dezvoltarea 
imaginii comunei  
Conştientizare / 
implicarea directă 
a tinerilor – 
beneficiari direcţi 
ai dezvoltării 
durabile 

3 

MASS - MEDIA - Sa se realizeze o 
campanie 
transparenta, 
ampla si realista, 
pe termen lung cu  
rezultate 
cuantificabile 

- Ne îndeplinim 
strategia 
mediatizând fiecare 
acţiune pe care o 
desfăşuram, facem 
publice planurile 
strategice  

- Riscul unei imagini 
deformate a 
procesului de 
dezvoltare durabilă 
- Neimplicare activă 
a grupurilor ţintă, 
datorată lipsei 
comunicării 

- In mod esenţial 
deoarece el este 
cel care 
influenţează in 
modul cel mai 
sigur si amplu 
grupul ţintă. 

- O colaborare 
fructuoasă 

3 

CONSILIUL 
JUDEŢEAN 
ALBA  

- Dezvoltarea 
durabilă a zonei 

- Implicare, 
informare, 
consultare 
permanenta  
- Solicitarea 
sprijinului pentru 
proiecte locale 

- Întârzieri în 
realizarea unor 
proiecte 

- Direct - Acordare de 
avize, aprobări 
- Implicare 
financiară 

3 
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INSTITUTIA 
PREFECTULUI 
ALBA 

- Dezvoltarea 
durabilă a zonei 

Consultare si 
informare 
permanenta 

Sustinere insuficienta Indirect Sustinerea si 
promovarea zonei 

2 

AGENŢIA 
JUDEŢEANĂ 
DE OCUPARE 
A FORŢEI DE 
MUNCĂ 

- Ocuparea forţei 
de muncă 

- Informare / 
consultare  

- Îngreunarea 
procesului de 
ocupare a forţei de 
muncă disponibile 

- Indirect - Transparenţă 
- Furnizare de 
informaţii 

2 

DIRECŢIA DE 
MUNCĂ, 
SOLIDARITAT
E SOCIALĂ ŞI 
A FAMILIEI 

- Extinderea 
serviciilor sociale 

- Promovare 
proiecte de interes 
social 

- Neimplicare - Direct - Sprijin / 
cooperare 

2 

DIRECTIA 
JUDETEANA 
DE CULTURA  

-Organizarea  
manifestarilor  si 
evenimentelor 
culturale  

- Respectarea  
planului  strategic 
elaborat. 
- Implicare activă  

- Neimplicare  - Indirect  - Sprijin  / 
colaborare   

2 

APELE 
ROMANE  

- Indeplinirea 
standardelor de 
mediu 

- Colaborare / 
implicare  

- Va pune in pericol 
realizarea unor 
proiecte  

- Indirect  - Colaborare / 
implicare in 
rezolvarea 
problemelor 

2 
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APROBAT PRIN HOTĂRÂREA DE CONSILIUL LOCAL NR. 80 DIN 09.07.2008 PREŞEDINTE 

DRĂGOIU GHEORGHE 
 
 

 COMISIA ECONOMICĂ DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL CÎMPENI FACE 
URMĂTOARELE RECOMANDĂRI:                   

- ACTUALIZAREA  PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A 
ORAŞULUI CÎMPENI SĂ SE FACĂ PÂNĂ ÎN NOIEMBRIE 2008 

- PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ SĂ FIE PERIODIC 
ACTUALIZAT ŞI SĂ RESPECTE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI EUROPEANĂ 

- PUBLICAREA PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A 
ORAŞULUI PE SITE-UL PRIMĂRIEI CÎMPENI ŞI MEDIATIZAREA ACESTUIA ÎN PRESA 
LOCALĂ 

- CONTINUAREA CARACTERULUI PARTICIPATIV ÎN VIITOARELE ETAPE DE 
ACTUALIZARE A PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A 
ORAŞULUI CÎMPENI 
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Elaborat in perioada  decembrie2007 – 
martie 2008 cu participarea liderilor 
locali si prin consultarea comunitatilor. 
 
Participanti, membrii CDSE: 
 

 
 
 
 
 
 
Realizat cu sprijinul Agentiei Nationale 
pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere – 
Birou Regional Alba 
 
 
 
Facilitator : Viorica Vilcea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


