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ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, JUDEŢUL ARGEŞ

Denumirea şi conţinutul fazelor:

I.

ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI STUDII DE FUNDAMENTARE

I.1. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE
Consultarea populaţiei. Dezbatere publică. Etapă pregătitoare
a) anunţarea intenţiei de elaborare a documentaţiei de urbanism.
I.1.1. Corelarea cu P.U.G. anterior. Situaţia existentă (introducerea tuturor PUZ şi
PUD aprobate după aprobarea P.U.G. vechi, pe suportul electronic)
I.1.2. Încadrarea în teritoriu. Corelarea cu PATZ, PATJ, PATN. Încadrarea în
PIDU şi Strategia de dezvoltare
I.1.3. Analize multicriteriale pe problematici specifice. Zonificarea funcţională la
nivelul teritoriului administrativ cu bilanţ teritorial, inclusiv zone de protecţie.
Analiza funcţională. Analiza reţelelor de dotări publice. Regim juridic.

I.2. STUDII DE FUNDAMENTARE
Consultarea populaţiei. Dezbatere publică şi avizare.
b) Etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare
a. Studii analitice
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
I.2.4.
I.2.5.
I.2.6.

Actualizarea suportului topografic
Studiul geotehnic şi al condiţiilor hidrogeologice
Studiul relaţiilor periurbane
Studiul privind organizarea circulaţiei şi a transporturilor
Studiul privind protecţia mediului, riscurilor naturale şi antropice
Studiul istoric privind evoluţia municipiului şi a patrimoniului construit.
Studiul privind peisajul
I.2.7. Studiul privind valorificarea potenţialului balnear şi turistic
I.2.8. Studiul privind tipul de proprietate
I.2.9. Studiul privind infrastructura tehnico-edilitară
b.

Studii consultative

I.2.10. Studiul consultativ privind analiza factorilor interesaţi (ancheta sociourbanistică)
c.

Studii prospective

I.2.11. Studiul prospectiv privind evoluţia activităţii economice a localităţii
I.2.12. Studiul prospectiv privind evoluţia socio-demografică a localităţii
I.2.13. Studiul prospectiv privind mobilitatea şi transportul
I.2.14. Studiul impactului schimbărilor climatice

II.

SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ŞI PROSPECTIVE, DIAGNOZĂ,
VIZIUNE DE DEZVOLTARE ŞI PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE
II.1. SINTEZA ANALIZEI ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢILOR. DIAGNOSTIC
PROSPECTIV
II.2. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE SPAŢALĂ A MUNICIPIULUI. DIRECŢII ŞI
POTENŢIAL
II.3. PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ. ELEMENTE DE
MOBILITATE URBANĂ EXISTENTE ŞI PROPUSE
III. PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI
Consultarea populaţiei. Dezbatere publică şi avizare.
c) Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare

III.1. REGLEMENTĂRI URBANISTICE PROPUSE (PIESE DESENATE)
III.2. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
IV. PLAN DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTARE ŞI PROGRAMUL DE
INVESTIŢII PUBLICE. PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ
IV.1. ÎNTOCMIREA PLANULUI DE ACŢIUNE CORELAT CU PROGRAMUL DE
INVESTIŢII PUBLICE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CÂMPULUNG.
POLITICI ŞI PROGRAME PUBLICE NECESARE PENTRU
IMPLEMENTARE. LISTA PRINCIPALELOR PROIECTE DE DEZVOLTARE
ŞI RESTRUCTURARE
IV.2. CORELAREA REGLEMENTĂRILOR P.U.G. ŞI R.L.U. CU PROPUNERILE
DIN PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ AL MUN. CÂMPULUNG
V. AVIZE ŞI ACORDURI. REDACTARE FINALĂ
V.1. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIILOR PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR
V.1.1. Plan urbanistic general (P.U.G.) – variantă preliminară
V.1.2. Regulament local de urbanism (R.L.U.) – variantă preliminară

V.2. AVIZARE. ORGANISME CENTRALE ŞI LOCALE
V.2.1. Evaluare strategică de mediu (SEA)
V.2.2. Documentaţii pentru alte avize şi acorduri

V.3. ÎNTRODUCEREA ÎN DOCUMENTAŢIE A CONDIŢIILOR REZULTATE DIN
PROCESUL DE AVIZARE
V.4. REDACTAREA FINALĂ A P.U.G. ŞI R.L.U.
Consultarea populaţiei. Dezbatere publică şi avizare. Aprobare finală.
d) Etapa elaborării propunerilor finale care includ toate observaţiile avizatorilor
şi care se supun procedurii de transparenţă decizională.
V.4.1. Plan urbanistic general (P.U.G.)
V.4.2. Regulament local de urbanism (R.L.U.)

3

ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG, JUDEŢUL ARGEŞ
Cuprinsul studiului:

V.
AVIZE ŞI ACORDURI. REDACTARE FINALĂ
V.1. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIILOR PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR
V.1.1. Plan urbanistic general (P.U.G.) – variantă preliminară
1. Introducere – P.U.G. şi R.L.U. Municipiul Câmpulung
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Denumirea lucrării
Beneficiar
Executant
Data elaborării

1.1.5. Autorii studiilor de fundamentare

1.2. Obiectul P.U.G.
1.3. Obiectivele principale ale P.U.G. Municipiul Câmpulung
1.4. Surse documentare
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Lista documentaţiilor elaborate anterior P.U.G.
Lista studiilor de fundamentare aferente P.U.G.
Date statistice naţionale, surse judeţene sau locale
Suportul topografic al P.U.G.

2. Sinteza studiilor analitice şi prospective, diagnostic general
2.1. Prezentarea Municipiului Câmpulung; oportunităţi de dezvoltare
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Teritoriul Municipiului Câmpulung
Documentaţii strategice la nivel naţional
Prevederi din documentaţii de amenajare a teritoriului
Documentaţii strategice elaborate pentru teritoriul administrativ
Sinteza prevederilor documentaţiilor urbanistice anterioare
2.1.5.1. P.U.G. şi R.L.U. anterioare
2.1.5.2. Alte documentaţii referitoare la teritoriul administrativ

2.2. Elemente ale cadrului natural
2.2.1. Caracterizare fizico-geografică
2.2.1.1. Aşezarea fizico-geografică
2.2.1.2. Geologia
2.2.1.3. Relieful
2.2.1.4. Clima
2.2.1.5. Hidrologie şi hidrogeologie
2.2.1.6. Vegetaţia şi solurile
2.2.2. Identificarea şi evaluarea peisajului
2.2.2.1. Conţinutul major al peisajului
2.2.2.2. Ierarhizarea peisajului
2.2.2.3. Delimitarea unităţilor şi subunităţilor de peisaj

2.3. Populaţia. Elemente demografice şi sociale
2.3.1. Evoluţia populaţiei din punct de vedere antropo-istoric
2.3.2. Caracteristici demografice actuale
2.3.2.1. Numărul şi evoluţia populaţiei
2.3.2.2. Densitatea populaţiei
2.3.2.3. Structura pe sexe
2.3.2.4. Creşterea naturală a populaţiei
2.3.2.5. Mişcarea migratorie
2.3.2.6. Structura pe grupe de vârstă
2.3.2.7. Structura etnică şi cea religioasă
2.3.2.8. Structura economică a populaţiei
2.3.3. Concluzii referitoare la caracteristicile demografice

7
7
7
7
7
7
7

9
10
12
12
12
12
13

14
14
14
15
16
17
18
18
23

24
24
24
26
29
33
36
42
45
45
46
49

51
51
54
55
57
57
58
62
65
67
68
71

2.4. Evoluţia localităţilor şi caracteristicile fondului construit
2.4.1. Evoluţia teritoriului municipiului Câmpulung
2.4.1.1. Rolul istoric al Municipiului Câmpulung
2.4.1.2 Evoluţia teritoriului urban
2.4.1.3. Geneza oraşului – reţeaua de drumuri
2.4.1.4. Repere istorice ale organizării urbane
2.4.1.5. Obştea moşnenilor Câmpulungeni
2.4.2. Caracteristici urbanistice ale localităţilor
2.4.2.1. Evoluţia teritoriului urban – sinteză
2.4.2.2. Caracteristicile localităţilor şi cartierelor
2.4.2.3. Funcţiuni urbanistice
2.4.3. Caracteristicile fondului construit
2.4.3.1 Modul de locuire şi arhitectura specifică
2.4.3.2. Edificii reprezentative
2.4.3.3 Starea patrimoniului construit
2.4.4. Elemente juridice şi operaţionale
2.4.4.1. Imobile înscrise în Lista monumentelor istorice
2.4.4.2. Zone construite protejate
2.4.4.3. Protecţia arhitecturii minore şi a peisajului
2.4.4.3. Patrimoniul arheologic

2.5. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial
2.5.1. Intravilan existent. Bilanţ teritorial
2.5.1.1. Suprafaţa teritoriului administrativ şi intravilan
2.5.1.2. Proprietatea asupra terenurilor
2.5.1.3. Bilanţ teritorial
2.5.2. Instituţii şi servicii publice
2.5.3. Locuire şi funcţiuni complementare
2.5.4. Industrie, comerţ şi servicii
2.5.6. Căi de comunicaţie
2.5.7. Infrastructura edilitară

2.6. Caracteristici geotehnice
2.6.1. Date privind terenul
2.6.1.1. Cercetarea terenului
2.6.1.2. Stratificaţia terenului
2.6.1.3. Caracteristici fizico-mecanice

2.7. Echipare edilitară
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.

Alimentarea cu apă potabilă
Canalizarea apelor uzate
Alimentarea cu energie termică
Alimentarea cu gaze naturale
Alimentarea cu energie electrică
Poştă şi telecomunicaţii

2.8. Probleme de mediu
2.8.1. Cadrul natural şi resursele
2.8.1.1. Resurse neregenerabile
2.8.1.2. Resurse regenerabile
2.8.1.3. Patrimoniul natural
2.8.1.4. Suprafeţe plantate
2.8.2. Calitatea factorilor de mediu
2.8.2.1. Calitatea apei
2.8.2.2. Calitatea aerului
2.8.2.3. Calitatea solului
2.8.3. Managementul deşeurilor
2.8.4. Riscuri naturale şi antropice
2.8.4.1 Fenomene de risc natural
2.8.4.2. Zone cu riscuri antropice
2.8.5. Disfuncţionalităţi şi priorităţi

72
72
72
74
78
82
88
93
93
101
102
103
103
107
112
115
115
117
117
117

118
118
118
118
120
121
124
125
128
133

134
134
134
135
136

137
137
141
143
143
145
146

147
147
147
147
151
155
156
156
157
157
159
160
155
160
169

5

2.9. Diagnostic şi potenţial de dezvoltare
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.9.6.

Aria funcţională urbană Câmpulung
Caracteristici economice şi sociale
Forţa de muncă
Oferta turistică
Colaborarea A.P.L. în teritoriul A.F.U. Câmpulung
Diagnostic – principale probleme urbanistice

3. Propuneri de organizare urbanistică – dezvoltarea spaţială
3.1. Evoluţia populaţiei; prognoză pentru orizontul 2030
3.2. Direcţii de dezvoltare a teritoriului şi localităţilor
3.3. Îmbunătăţirea relaţiilor în teritoriu
3.4. Dezvoltarea teritoriului şi activităţilor
3.5. Implicarea comunităţii în dezvoltarea urbană
3.6. Diviziuni operaţionale ale teritoriului municipiului
3.6.1. Teritoriul intravilan propus prin P.U.G.
3.6.2. Unităţi teritoriale de referinţă
3.6.2.1. Criterii de divizare în U.T.R.
3.6.2.2. Divizarea în U.T.R.

3.7. Destinaţia terenurilor – zonificare funcţională, bilanţ teritorial
3.7.1. Destinaţia terenurilor
3.7.2. Zone şi subzone funcţionale
3.7.3. Bilanţ teritorial

3.8. Măsuri de protecţie a mediului şi de creştere a calităţii locuirii
3.8.1. Măsuri specifice de organizare a circulaţiei
3.8.2. Măsuri specifice de organizare a spaţiilor verzi
3.8.3. Măsuri în zonele cu riscuri naturale şi antropice
3.8.3.1. Zone afectate de cutremure de pământ
3.8.3.2. Zone afectate de inundaţii
3.8.3.3. Zone afectate de alunecări de teren
3.8.3.4. Condiţii de fundare – recomandări
3.8.4. Dezvoltarea echipării edilitare
3.8.4.1. Alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea apă uzată
2.8.4.2. Alimentarea cu energie termică şi gaze naturale
3.8.4.3. Alimentarea cu energie electrică
3.8.4.4. Poştă şi telecomunicaţii

3.9. Elemente principale de reglementare
3.9.1. Modul de reglementare în teritoriul administrativ
3.9.2. Regimul de construire viitor
3.9.3. Regimul de construire în zonele protejate

3.10. Principale prevederi urbanistice
4. Elemente de mobilitate urbană
4.1. Elemente de mobilitate urbană existente
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

Zona de studiu a planului de mobilitate
Reţeaua stradală majoră a Municipiului Câmpulung
Transportul public
Transportul de marfă
Mijloace alternative de mobilitate
Managementul traficului
Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate

4.2. Elemente de mobilitate urbană propuse
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Modelul de transport
Dezvoltarea reţelei de transport
Testarea modelului de transport în cadrul unui studiu de caz
Evaluarea impactului actual al mobilităţii

4.3. Corelarea cu viziunea de dezvoltare a mobilităţii urbane

170
170
171
175
177
179
175

183
183
184
187
187
190
191
186
192
192
194

197
197
197
198

201
201
202
204
204
205
205
206
206
206
210
212
215

216
216
217
218

219
220
221
221
221
222
223
224
224
225

229
229
231
236
238

241

5. Strategia de dezvoltare spaţială
5.1. Viziunea şi obiectivele de dezvoltare spaţială

242
242

5.1.1. Obiective strategice
5.1.2. Obiective operaţionale

242
244

5.2. Politici publice, programe şi proiecte de investiţii publice
necesare pentru implementarea obiectivelor operaţionale
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

245

Dezvoltarea arhitecturală şi urbanistică a localităţilor
Fluenţa circulaţiei şi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere
Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare
Dezvoltarea economică şi socială
Creşterea calităţii mediului
Valorificarea şi protejarea patrimoniului natural şi cultural

245
246
247
248
249
250

5.3. Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare

252

6. Plan de acţiune pentru implementare şi programul de investiţii publice
6.1. Premise de dezvoltare
6.2. Organizarea investiţiilor; priorităţi
6.3. Detalierea investiţiilor prioritare – zone de restructurare
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.
6.3.9.

Elaborarea regulamentelor de intervenţie în ZCP
Revitalizarea Zonei Centrale, istorice a Municipiului Câmpulung
Restructurarea şi reabilitarea Râului Târgului
Reabilitarea parcului industrial ”ARO”
Formarea unor centre funcţionale ale cartierelor mari de locuinţe
Măsuri de protejare a fondului construit valoros
Măsuri privind reformarea comunităţilor locale, pe cartiere istorice
Măsuri de implicare a comunităţilor de actori economici şi sociali
Proiecte de reamenajare a spaţiului public şi restructurare
a circulaţiilor (în colaborare cu P.M.U.D. Câmpulung)
6.4.10. Formarea unor comisii de specialitate în cadrul administraţiei

6.4. Plan de acţiune pentru implementare
şi program de investiţii publice. 2020-2030
Piese desenate
1. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI
1.1. Încadrarea în teritoriu
1.2. Încadrarea în P.U.G. anterior
1.3. Caracteristici geotehnice. Riscuri naturale şi antropice
1.4. Folosinţa terenurilor. Zonificare funcţională
2. REGLEMENTĂRI
2.1. Regimul juridic de protecţie
2.2.1. Echipare tehnico-edilitară. Reţele de apă şi canalizare
2.2.2. Echipare tehnico-edilitară. Reţele electrice, gaze naturale
2.3. Circulaţie şi transporturi (mobilitate)
2.4. Proprietatea asupra terenurilor. Obiective de utilitate publică
2.5. Unităţi teritoriale de referinţă
2.6. Zonificarea funcţională
3. STRATEGIE DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ
3.1. Strategie de dezvoltare spaţială – elemente generale
3.2. Operaţiuni de restructurare şi de regenerare urbană

253
253
255
256
256
256
257
258
258
259
259
259
259
260

261

1:25.000
1:25.000
1:25.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000
1:10.000

7

1. Introducere – P.U.G. şi R.L.U. Municipiul Câmpulung
1.1.

Date de recunoaştere a documentaţiei

1.1.1. Denumirea lucrării
Actualizarea Planului Urbanistic General
al Municipiului Câmpulung, Judeţul Argeş
1.1.2. Beneficiar
Primăria Municipiului Câmpulung. Judeţul Argeş
1.1.3. Executant
Proiectant general
SC Quattro Design S.R.L. – Bucureşti
Contract nr. 280/27.11.2017
Şef proiect:
arh. Irina POPESCU-CRIVEANU
Piese scrise:
Arh. Irina POPESCU-CRIVEANU
Arh. Şerban POPESCU-CRIVEANU
Urb. Lorin SMĂRĂNDOIU
Piese desenate:
Arh. Irina POPESCU-CRIVEANU
Arh. Şerban POPESCU-CRIVEANU
Dr. geogr. Gheorghe HERIŞANU
Dr. geogr. Nicolae CRUCERU
Urb. Monica PĂTRĂŞCOIU
Urb. Lorin SMĂRĂNDOIU
Urb. Cristina MOTOTOLEA-ZAHARIA
1.1.4. Data elaborării
Iulie 2020
1.1.5. Autorii studiilor de fundamentare
SC Quattro Design S.R.L.
Arh. Irina POPESCU-CRIVEANU
(şef de proiect)
Arh. Şerban POPESCU-CRIVEANU
(urbanism, sinteză)
Urb. Lorin SMĂRĂNDOIU
(urbanism – piese scrise şi desenate)
Urb. Cristina MOTOTOLEA-ZAHARIA
(urbanism – bilanţuri, piese desenate)
Ing. peis. Oana Georgiana PÎRVU
(urbanism, peisaj)
Dr. geogr. Gheorghe HERIŞANU
(piese desenate, GIS, studiu de peisaj)

Dr. geogr. Nicolae CRUCERU
(piese desenate, GIS, riscuri naturale şi antropice)
Colaboratori (în ordine alfabetică)
Dr. soc. Corina BISTRICEANU-PANTELIMON
(studiu socio-demografic, anchetă socio-urbanistică)
Arhg. Gheorghe I. CANTACUZINO (†)
(consultant, studiu arheologic)
Ing. Anghel CONSTANTINESCU
(studiul condiţiilor hidrogeologice)
Ing. Adriana DOROBANŢU
(apă, canalizare)
Ing. Cristin FIANU
(studiu geotehnic)
Dr. geogr. Liliana GURAN
(studiu socio-demografic, studiu economic, balnear, turistic)
Dr. ist. Sergiu IOSIPESCU
(studiu istoric)
Dr. arhg. Raluca IOSIPESCU
(studiu istoric şi arheologic)
Ing. peis. Alexandru MEXI
(studiu istoric)
Ing. Luiza MINCULESCU
(gaze, termice)
Dr. arhg. Florian-Matei POPESCU
(studiu arheologic)
Proiectanţi de specialitate:
Ing. Dan DUMITRESCU
S.C. GEOTOPOCAD CONCEPT S.R.L.
(actualizarea suportului topografic)
Ecolog Rodion AMZU
Ecolog Silvia DRĂGAN
Geograf Adrian ENE
S.C. ENVIRO ECOSMART S.R.L
(protecţia mediului, riscuri naturale şi antropice, schimbări climatice
Dr. ing. Ionuţ MITROI
S.C. TTL PLANNING S.R.L.
(Plan de Mobilitate Urbană Durabilă)
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1.2.

Obiectul P.U.G.

Obiectul studiului este realizarea Planului Urbanistic General al Municipiului
Câmpulung, judeţul Argeş şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent
acestuia.
Realizarea acestor documentaţii de urbanism se realizează conform legii, în mai
multe etape, solicitate prin Caietul de sarcini şi stabilite prin Oferta tehnică
ataşată Contractului de proiectare nr. 280/27.11.2017.
Cele două documentaţii de urbanism sunt distincte dar indisociabile.
Observaţii preliminare:
1. Obiectul P.U.G. este teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung;
2.

P.U.G. stabileşte condiţiile generale de dezvoltare ale municipiului
Câmpulung pentru o perioadă de 10 ani;

3.

R.L.U. reglementează modul de utilizare a terenurilor, modul de realizare şi
de utilizare a construcţiilor din teritoriul administrativ al municipiului;

4.

După avizarea de către autorităţile competente şi aprobarea conform legii
de către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, dispoziţiile
documentaţiilor devin obligatorii pentru toate imobilele, construite sau
neconstruite, cuprinse în teritoriul administrativ al municipiului;

5.

Modificarea P.U.G. şi, implicit, ale R.L.U. se fac conform legii;

6.

Detalierea reglementărilor pentru una sau mai multe zone ale municipiului
Câmpulung se face poate face prin următoarele documentaţii de urbanism,
elaborate, avizate şi aprobate conform legii:
Plan urbanistic zonal (P.U.Z.) şi regulament local de urbanism aferent
acestuia, integrat în prevederile R.L.U. şi P.U.G.;
Plan urbanistic de detaliu (P.U.D.) pentru detalierea modalităţii de
încadrare în reglementările P.U.G. sau P.U.Z. aprobat în acea zonă.

În teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung se aplică, în prezent,
prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Câmpulung elaborat de
către S.C. PROIECT ARGEŞ S.A. Piteşti (şef proiect: ing. Gruia Dascălu şef
colectiv: arh. Radu RĂUŢĂ, director general: ing. Eugeniu DUMITRACHE) şi
aprobat prin H.C.L. nr. 135/2000. Prezenta documentaţie de urbanism este
menită să actualizeze prevederile P.U.G. aprobat în 2000.
Documentaţia a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare, cu conţinutul-cadru stabilit prin Ghidul privind metodologia şi
conţinutul-cadru al Planului urbanistic general, indicativ GP038/99, aprobat cu
Ordinul MLPA T nr. 13N/10.03.1999 precum şi cu modificările introduse prin
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de
urbanism din 26.02.2016.
P.U.G. respectă prevederile legislaţiei naţionale şi recomandările comunitare
privind protecţia patrimoniului cultural, natural şi a peisajului.

1.3. Obiectivele principale ale P.U.G. Municipiul Câmpulung
Conform Ofertei tehnice elaborate:
„Planul Urbanistic General va avea caracter de reglementare şi va răspunde
programului de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţii iar scopurile
şi obiectivele sunt prezentate detaliat.
Obiectivele P.U.G. sunt în compatibilitate cu dispoziţiile Legii 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul (art. 46, alin. 1), în care se menţionează că
P.U.G. „are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi
reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza
legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare”.
Planul Urbanistic General se corelează cu bugetul şi programele de investiţii
publice, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică,
aşa cum este precizat în legea menţionată mai sus (art. 46, alin. 4).
Conform Caietului de sarcini, oportunitatea documentatiei de urbanism este dată
de două categorii de considerente:
Considerente de ordin general care ţin de procesul de emitere a
certificatelor de urbanism şi de a autorizaţiilor de construire în conformitate
cu prevederile P.U.G.;
Considerente specifice: necesitatea delimitării intravilanului prin integrarea
P.U.Z. şi P.U.D. aprobate anterior; necesitatea extinderii teritoriului
intravilan, în vederea dezvoltării în următorii 10 ani; necesitatea completării
infrastructurii edilitare, promovarea de noi investiţii, implementarea
proiectelor de dezvoltare economico-socială.
Conform Caietului de sarcini, se doreşte modificarea teritoriului intravilan, astfel
încât să cuprindă lucrările existente, în prezent, în extravilan, cât şi necesarul de
construcţii pentru următorii ani, avându-se în vedere o utilizare raţională a
teritoriului. Această delimitare se va face pe baza amenajării teritoriului localităţii,
inclusiv zonificarea funcţională şi organizarea circulaţiilor.
Definirea limitei teritoriului intravilan se va face respectând opţiunile populaţiei,
tendinţele de dezvoltare ale zonelor de locuit şi a amplasamentelor pentru
investiţii, în concordanţă cu strategia de dezvoltare a municipiului.
Conform prevederilor legale şi Caietului de sarcini, P.U.G. are următoarele
obiective pe termen scurt:
Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul
administrativ al localităţii;
Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
Zonificarea functională în corelaţie cu cu organizarea reţelei de circulaţie;
Delimitarea zonelor afectate de servituti publice;
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
Stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a
siturilor arheologice reperate;
Zonele care au instituit un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în
vigoare; formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
Precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite,
amenajate şi plantate;
Zonele de risc natural, delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi
măsurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea
terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone;
Zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.
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Conform prevederilor legale şi Caietului de sarcini, P.U.G. include obiective pe
termen mediu şi lung cu privire la:
Evoluţia în perspectivă a localităţii;
Direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de
amenajare a teritoriului national, zonal şi judeţean;
Zonele de risc natural, declarate astfel, conform legii; măsurile specifice
privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea
construcţiilor în aceste zone;
Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;
Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definititvă de
construire;
Delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de
regenerare urbană.
Conform Caietului de sarcini, reglementările aferente P.U.G. se vor realiza pe
zone omogene din punct de vedere funcţional, delimitate pe limite cadastrale.
Pentru aceste zone reglementate, după caz, vor fi specificate posibile operaţiuni
integrate, în concordanţă cu caracterul zonei: zone centrale, zone istorice; zone
construite protejate; zone de mari ansambluri de locuit; zone locuite de
comunităţi defavorizate, inclusiv aşezări informale; zone de reconversie
funcţională (situri industriale dezafectate, situri militare dezafectate, situri cu
infrastructuri majore dezafectate).
Conform Caietului de sarcini, P.U.G. va cuprinde zone pentru care se vor institui
reglementări care nu pot fi modificate prin PUZ sau PUD şi la care nu se pot
acorda derogări. Aceste reglementări se formulează cu claritate în R.L.U. Sunt
vizate, în mod obligatoriu, zonele asupra cărora este este instituit un regim
special de protectie prevazut in legislaţia în vigoare.
Conform Caietului de sarcini, P.U.G. va avea la bază strategia de dezvoltare a
localităţii şi se va corela cu bugetele şi programele de investiţii publice ale
localităţii, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică”.

1.4.

Surse documentare

1.4.1. Lista documentaţiilor elaborate anterior P.U.G.
Principalele documentaţii de amenajare a teritoriului, de urbanism şi strategii
privind dezvoltarea locală sunt următoarele:
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) – secţiunile I-VI
(aprobate până în prezent);
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Argeş (2002) – Proiect Argeş
SA (avizat MDRT în 24.09.2010) – nu a fost disponibil către cercetare;
Strategii de dezvoltare:
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (în aprobare) – Studii de
fundamentare (2014);
Strategia de dezvoltare a Judeţului Argeş, cu componentele sale
(Strategia de dezvoltare teritorială integrată a teritoriului Argeş Muscel,
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Argeş,
Obiectivele strategice de dezvoltare a judetului Argeş 2017-2020);
Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung – 2017-2022;
Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grupului de Acţiune
Câmpulung Muscel (în proces de finalizare);
Documentaţii de urbanism referitoare la teritoriul administrativ:
Planul Urbanistic General al Municipiului Câmpulung şi Regulamentul
Local de Urbanism (Proiect Argeş S.A., 1995-1999, aprobat prin HCL
nr. 135/2000;
P.U.Z. Zona Centrală – Câmpulung Muscel (U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C.,
2014, neaprobat);
Planul Urbanistic Zonal Calea Târgoviştei, Punct „Fântână”, 2012 (nu a
fost identificată HCL de aprobare).
Documentaţii pentru proiecte de investiţii, proiecte tehnice, alte documentaţii
din arhiva Primăriei Municipiului Câmpulung.
1.4.2. Lista studiilor de fundamentare aferente P.U.G.
a.

b.

Studii analitice
I.2.1. Actualizarea suportului topografic
I.2.2. Studiul geotehnic şi al condiţiilor hidrogeologice
I.2.3. Studiul relaţiilor periurbane
I.2.4. Studiul privind organizarea circulaţiei şi a transporturilor
I.2.5. Studiul privind protecţia mediului, riscurilor naturale şi
antropice
I.2.6. Studiul istoric privind evoluţia municipiului şi a patrimoniului
construit. Studiul privind peisajul
I.2.7. Studiul privind valorificarea potenţialului balnear şi turistic
I.2.8. Studiul privind tipul de proprietate
I.2.9. Studiul privind infrastructura tehnico-edilitară
Studii consultative
I.2.10. Studiul consultativ privind analiza factorilor interesaţi
(ancheta socio-urbanistică)
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c.

Studii prospective
I.2.11. Studiul prospectiv privind evoluţia activităţii economice a
localităţii
I.2.12. Studiul prospectiv privind evoluţia socio-demografică a
localităţii
I.2.13. Studiul prospectiv privind mobilitatea şi transportul
I.2.14. Studiul impactului schimbărilor climatice

1.4.3. Date statistice naţionale, surse judeţene sau locale
Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti: date referitoare
Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor; baza de date Tempo online

la

Direcţia Judeţeană pentru Statistică Argeş: date anuale detaliate;
Consiliul Judeţean Argeş şi Consiliul Local al Municipiului Câmpulung:
actualizări şi date statistice referitoare la populaţie, locuinţe şi activităţi
economice.
1.4.4. Suportul topografic al P.U.G.
Ridicare topografică a fost realizată în 2018 de S.C. GEOTOPOCAD CONCEPT
S.R.L. (proiectant de specialitate), prin ing. Dan DUMITRESCU şi vizată de
O.C.P.I.
În Etapa I a fost predată actualizarea suportului topografic (plan topografic în
format analogic şi digital – dxf şi măsurătorile realizate în reţeaua de îndesire, în
format digital). Documentaţia completă, conţinând anexele din Fazele I şi II, va fi
depusă către ANCPI în Etapa V a P.U.G. – A vize şi acorduri. Redactare finală,
după stabilirea limitei teritoriului intravilan propus.
Situaţia a fost actualizată în 2020.

2. Sinteza studiilor analitice şi prospective, diagnostic general
2.1.

Prezentarea Municipiului Câmpulung; oportunităţi de dezvoltare

2.1.1. Teritoriul Municipiului Câmpulung
Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism sunt elaborate
pentru teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung.
Municipiul Câmpulung este compus din:
Câmpulung (oraş)
Valea Rumâneştilor (localitate componentă).
Teritoriul administrativ actual este format în 1968, în urma Legii nr. 2/1968, care
stabileşte împărţirea administrativ-teritorială a României care se menţine până
astăzi. Situaţia legiferată în 1968 a fost următoarea:
Oraşul Cîmpulung, cu 2 localităţi componente (1. Cîmpulung, 2. Valea
Rumâneştilor)
Comuna Valea Mare-Pravăţ, comună suburbană a Municipiului Cîmpulung,
cu 8 localităţi componente (1. Valea Mare-Pravăţ, 2. Bilceşti, 3. Colnic, 4.
Fîntînea, 5. Gura Pravăţ, 6. Namăeşti, 7. Pietroasa, 8. Şelari)
Prin efectul Decretului-Lege nr. 38/1990 de abrogare a Legii nr. 2/1989 şi de
repunere în vigoare a Legii nr. 2/1968 (cu excepţia art. 6, alin. 2 referitoare la
comunele suburbane), Valea Mare-Pravăţ devine comună de sine stătătoare.
Oraşul Câmpulung devine municipiu prin Legea nr. 104 din 24 noiembrie 1994.
Municipiul Câmpulung se învecinează:
La nord, cu comuna Lereşti;
La nord-est, comuna Valea Mare-Pravăţ;
La est, cu comuna Mioarele;
La sud, cu comunele Poienarii de Muscel şi Schitu Goleşti;
La sud-vest, cu comuna Godeni;
La vest, cu comuna Bughea de Jos;
La nord-vest, cu comuna Bughea de Sus.
În conformitate cu Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, municipiul
Câmpulung este declarat localitate de rangul II.
La recensământul din 2011, populaţia municipiului a fost de 31767 locuitori (în
scădere faţă de 38.209 locuitori în 2002).
Teritoriul administrativ al municipiului are suprafaţa de 3549.36ha, cf. limitei
teritoriului administrativ furnizat de OCPI Argeş în anul 2017, măsurată în 2018.
Cf. datelor INS şi altor surse, inclusiv P.U.G. 2010, suprafaţa este de 3559 ha.
Se remarcă o diferenţă de cca 10 ha, care poate fi explicată prin rezolvarea
litigiului cu comuna Bughea de Sus.
Teritoriul intravilan aprobat prin Planul Urbanistic general al Municipiului
Câmpulung aprobat prin HCL 135/2000 este de 1661 ha, astfel încât, în 2010,
suprafaţa teritoriului intravilan era de 1662 ha. În 2012, teritoriul intravilan a
crescut cu cca 1 ha în urma aprobării PUZ Calea Târgoviştei, Punct „Fârţana”.
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După măsurătorile din 2018, suprafaţa teritoriului intravilan este de 1666,06 ha.
Diferenţa de 4 ha dintre suprafaţa aprobată prin P.U.G. (1661 ha în 2000),
mărită cu 1 ha (2012) şi cea măsurată pe plan în 2018 (1666.06 ha) se explică
prin erori de măsurătoare ale P.U.G. 2000.
În conformitate cu prevederile P.U.G. Municipiul Câmpulung (2000) şi cu
informaţiile din Fişa Municipiului Câmpulung din anul 2016, teritoriul administrativ
şi cel intravilan al Municipiului au avut următoarea evoluţie:
Suprafaţa
teritoriului
administrativ al
oraşului 1998

Suprafaţa
teritoriului
intravilan
existent 1998

3559 ha

1251 ha

Suprafaţa
teritoriului
intravilan
propus cf.
P.U.G. 2000
1661 ha

Suprafaţa
teritoriului
intravilan
existent 2018
(măsurători)
1666,06 ha

Suprafaţa
teritoriului
administrativ al
oraşului 2018
(măsurători)
3548,54 ha

Tabelul 1. Suprafaţa teritoriului administrativ şi intravilan

Menţionăm incongruenţe între situaţia teritoriului administrativ, aşa cum apare în
evidenţa A.N.C.P.I.1 şi datele preliminare obţinute de la Primăria Municipiului
Câmpulung (plan cadastral 2015 – „limită administrativă”2 şi „limită U.A.T.”3).
Aceleaşi incongruenţe privesc şi suprafaţa teritoriului intravilan – vezi Tab. 1.
LIMITĂ
ANCPI
(2018)

3497,38 ha

P.U.G. Municipiul Câmpulung, versiune digitală, nedatată (2015 sau după)
Teritoriul administrativ
„LIMITĂ ADMINISTATIVĂ (!)”
Limita apare pe planul UTR
1:10.000 aferent P.U.G. 2000
3572,88 ha

„LIMITĂ UAT” Suprafaţă
confirmată în R.L.U.
aprobat HCL 135/2000,
notiţă de mână
3549,76 ha

Teritoriul intravilan
Intravilan propus
Intravilan
1990
(2000)

1817,08 ha
[1251 ha cf
P.U.G. 2000]

1690,94 [1661
ha cf. P.U.G.
2000]

Tabelul 2. Suprafaţa teritoriului administrativ (versiuni digitale)

2.1.2. Documentaţii strategice la nivel naţional, judeţean, zonal
La nivel naţional, a fost aprobată, în 5 octombrie 2016, de către Guvernul
României, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR).
Scopul documentului strategic este de a asigura un cadru integrat de planificare
strategică care să orienteze procesele de dezvoltare a teritoriului naţional.
Misiunea acestuia este de a asigura o dezvoltare policentrică şi un echilibru între
nevoia de dezvoltare şi avantajele competitive ale teritoriului naţional în context
european şi global.
S.D.T.R. reprezintă, conform Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice şi Fondurilor Europene4:
Un instrument de facilitare a unui proces de planificare integrată la scară
naţională pentru orizontul de timp 2035;
Un instrument de informare a autorităţilor publice centrale şi locale, asupra
direcţiilor generale şi a obiectivelor de dezvoltare a teritoriului naţional pe
termen lung;
Un instrument de fundamentare a politicilor de dezvoltare de la diferite
paliere administrative;

1
2
3
4

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/catalog/download/download.page; descărcare date:
http://geoportal.ancpi.ro/download_files/e8b671d7-cb2e-4a97-87c0-d75b92fc534e.zip (29.01.2018)
Plan sit exit-identificare intravilan-20150708.dwg Polygon
PLAN_CADASTRAL_LIMITA_INTRAVILAN.dwg Polygon (contine Administrativ si UAT)
http://www.sdtr.ro/

Un instrument de informare a factorilor interesaţi de la nivel european şi
global asupra potenţialului de dezvoltare şi asupra avantajelor competitive
ale teritoriului naţional.
Demersul de fundamentare a Strategiei de dezvoltare teritorială a României s-a
concretizat într-un pachet de 25 de studii de fundamentare care au explorat o
serie de problematici deosebit de relevante pentru procesul de planificare
strategică teritorială. Cele 25 de studii de fundamentare au fost realizate de o
echipă multidisciplinară alcătuită de specialişti din domenii precum: economie,
urbanism, geografie, sociologie, telecomunicaţii şi administraţie publică5.
Studiile au fost încadrate în 7 domenii tematice:
Structuri demografice şi evoluţie socială (3 studii)
Dezvoltare economică (sectoare economice) (5 studii)
Protecţia mediului şi valorificarea resurselor naturale (4 studii)
Comunicaţii şi infrastructură de transport (2 studii)
Reţeaua de localităţi (5 studii)
Cultură şi patrimoniu (2 studii)
Zonele transfrontaliere (1 studiu)
Zonele cu specific geografic (1 studiu)
Administraţie publică şi planificare (2 studii)
P.U.G. preia elementele strategice şi operaţionale cuprinse în cele 25 de studii
de fundamentare, corelate la nivelul teritoriului său de influenţă, selectând
obiectivele strategice relevante şi, în mod consecvent, politicile, programele şi
proiectele stabilite prin S.D.T.R.
La nivel zonal, a fost elaborată Strategia de dezvoltare a Judeţului A rgeş, cu
componentele sale :
Strategia de dezvoltare teritorială integrată a teritoriului Argeş Muscel;
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Argeş;
Obiectivele strategice de dezvoltare a judetului Argeş 2017-2020).
Pachetul de proiecte al Strategiei de dezvoltare teritorială integrată a teritoriului
A rgeş-Muscel conţine numeroase proiecte relevante pentru teritoriul
administrativ al municipiului Câmpulung şi pentru vecinătăţile sale; acestea vor
sunt luate în considerare la nivelul P.U.G., alături de viziunea şi de obiectivele
strategice stabilite la nivel zonal.
2.1.3. Prevederi din documentaţii de amenajare a teritoriului
P.U.G. urmează prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional
(PATN) – secţiunile I-VI (aprobate până în prezent, precum şi cele ale
documentaţiilor de amenajare a teritoriului la nivel naţional în curs de aprobare).
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Argeş (2002), elaborat de Proiect
Argeş SA, a fost avizat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în
24.09.2010. Nu a fost identificată hotărârea Consiliului Judeţean de aprobare a
PATJ Argeş şi nu a putut fi consultată documentaţia.

5

http://www.sdtr.ro/48/Studii_@C8@99i_analize. Vezi ansamblul studiilor (Agora Est Consulting, Quattro
Design, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2013-2020-2035 – Studii de fundamentare,
2014 (coord: Irina Popescu-Criveanu).
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2.1.4. Documentaţii strategice elaborate pentru teritoriul administrativ
1.

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a Municipiului Câmpulung
2017-2022
Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpulung pentru perioada
2014-2022 (elaborator Andralex Project Company) a fost finanţată,
elaborată şi adoptată în 2017. Strategia a constuituit o sursă importantă de
informaţii pentru studiile de fundamentare,iar măsurile prevăzute vor fi
integrate în P.U.G.

2.

Plan de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED) – Municipiul
Câmpulung 2014-2022 (anexă la H.C.L. nr. 12/28.02.2017)
Planul de A cţiune privind Energia Durabilă - Municipiul Câmpulung pentru
perioada 2016-2020-2030 (elaborator S.C. OGAUS TECHNOLOGY S.R.L.
Arad)

3.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU) - Dezvoltarea
socială şi economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a
Municipiului Câmpulung
Proiectul finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional
Capital Uman 2014-2020 (POCU), AP 4/PI 9.ii/OS 4.2 a fost demarat în
2016 (Anunţul nr. 23400/04.08.2016)6 de către Primăria Municipiului
Câmpulung, în parteneriat cu S.C. Agrafics Communication S.R.L., S.C.
Profi Jobs Consulting S.R.L., Serviciul Public de Asistenţă Socială
Câmpulung şi Școala Gimnazială C.D. Aricescu – Câmpulung. Perioada de
implementare este de 34 luni începând cu data de 29.08.2019.
Obiectivul general al proiectului are în vedere reducerea cu 565 a numărului
de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea
marginalizată (non roma) determinată şi delimitată geografic în Municipiul
Câmpulung.
Proiectul îşi propune implementarea de măsuri integrate în domeniul
educaţiei, ocupării serviciilor/medicale/medico-sociale, al îmbunătăţirii
condiţiilor de locuit şi în domeniul acordării de asistenţă juridică pentru
reglementări de acte pentru cele 565 de persoane aflate în risc de sărăcie
şi excluziune socială din comunitatea marginalizată (non roma) delimitată
geografic în Municipiul Câmpulung
În cadrul proiectului se doreşte înfiinţarea unui Centru Multifuncţional
Comunitar, în care vor funcţiona cabinete medicale, consiliere psihosocială, servicii socio-medicale, asistenţă juridică, săli pentru desfăşurarea
activităţilor tip afterschool, cantine pentru copiii de la afterschool şi o sală
amenajată pentru echipa de implementare a proiectului.
Comunitatea marginalizată vizată de proiect a fost delimitată în patru zone,
Str. Traian, graniţa de nord a municipiului cu Com. Lereşti (Nord), Str. Emil
Gârleanu, Str. Lt. Dumitru Lazea, Str. Oncica, Râul Târgului până la limita
cu Com. Lereşti (Est), Str. Dr. N. Fălcoianu (Sud) şi B-dul I.C.Brătianu, Str.
Col. Stănescu, Str. Negru Vodă, Str. Traian până la limita cu Com. Lereşti,
Jud. Argeş (Vest)
Grupul ţintă se adresează unui număr de 565 de persoane aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială, 35 de copii aflaţi în situaţii de risc la părăsire
timpurie a şcolii, servicii limitate medicale şi sociale, 25 de persoane cu
dizabilităţi sau persoane vârstnice care întâmpină dificultăţi şi care nu
beneficiază de ajutorul niciunei persoane şi 505 de persoane aflate situaţie
de risc şi excluziune socială, precum şomeri, persoane care beneficiază de

6
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venit minim garantat, cu nevoi ce necesită atenţie deosebită din cauza unei
educaţii profesionale precare sau neadaptate la cerinţele comunităţii.
Propunerile de soluţionare integrate în program vizează măsuri de formare
şi calificare în vederea incluziunii pe piaţa muncii, asigurare servicii
medicale şi sociale, activităţi de tip “afterschool”, servicii mobile de îngrijire
la domiciliu şi analize gratuite pentru persoanele vârstnice.
Beneficiile proiectului:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială;
Îmbunătăţirea gradului de ocupare a persoanelor adulte
Scăderea riscului de abandon şcolar în rândul copiilor
Scăderea riscului de îmbolnăvire
Crearea unui parteneriat social de durată pentru sprijinirea comunităţii
vizate de proiect
Înfiinţarea Centrului Comunitar care va oferi toate serviciile menţionate.
Centrul va rămâne să deservească comunitatea şi după finalizarea
activităţilor proiectului.7
P.U.G. se bazează pe aceste documentaţii de dată recentă în formularea
priorităţilor de dezvoltare ale teritoriului.
2.1.5. Sinteza prevederilor documentaţiilor urbanistice anterioare
2.1.5.1. P.U.G. şi R.L.U. anterioare
P.U.G. în lucru va fi elaborat după ce, în anii precedenţi, tentativa de realizare şi
aprobare un nou P.U.G. pentru municipiul Câmpulung (2015, Alter Ego Concept
S.R.L.) a eşuat.
P.U.G în vigoare este cel aprobat prin H.C.L. nr. 135/2000, realizat între 19951999 de S.C. Proiect Argeş S.A. Valabilitatea P.U.G. a fost prelungită până la
aprobarea unei noi documentaţii de urbanism realizate în conformitate cu cadrul
normativ existent (termen: 31.12.20188).
Corelarea cu P.U.G. anterior priveşte următoarele principale aspecte:
Continuarea principalelor linii de dezvoltare ale localităţilor, dacă acestea au
condus la modificarea funcţiunilor şi activităţilor, dovedindu-se viabile;
Conservarea principalelor elemente de reglementare care au produs efecte,
dacă acestea sunt considerate benefice şi pot fi continuate, în condiţiile
respectării cadrului legal în evoluţie şi a strategiilor de dezvoltare locală.
Se va urmări modificarea sau, după caz, rafinarea elementelor de reglementare,
în cazul în care se constată o anumită inconsistenţă în dezvoltarea urbanistică a
ultimilor ani.
Completarea prevederilor cu unele noi, adecvate noii situaţii socio-economice,
culturale şi turistice a municipiului, reprezintă o atitudine indispensabilă în
procesul de actualizare a documentaţiilor de urbanism.

7
8

Prezentare Câmpulung
Art. II din Legea nr. 303/2015 din 27.11.2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind
amenjarea teritoriului şi urbanismul şi a art II din OUG nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ”Termenul de valabilitate a planurilor
de urbanism generale elaborate si aprobate până în anul 2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului
local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii
documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018”.
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Principale prevederi ale P.U.G. 2000 sunt următoarele:
Creşterea suprafeţei intravilanului cu 410 ha (de la 1261 ha în 1991, la 1661
ha în 2000), reprezentând o creştere de 32,8%;
Menţinerea zonelor funcţionale în gruparea şi relaţiile existente la data
realizării P.U.G., cu amplificări teritoriale în special în zona de locuinţe şi cea
de producţie.
Teritoriul Municipiului Câmpulung a fost împărţit în 18 unităţi teritoriale de
referinţă (UTR):
1 – Centru Cîmpulung
2 – Matei Basarab - Lascăr Catargiu
3 – Negru Vodă – Gara Sud
4 – Mărcuşi – Drăceşti
5 – Pescăreasa – Grădiştea – Şoseaua Curtea de Argeş
6 – Apa Sărată – Groşani
7 – Grigore Alexandrescu – Valea BărbuȘi - Chilii
8 – Stadion – Deal Flămânda – Calea Târgoviştei
9 – Valea Româneştilor
10 – Creţişoara (Vişoi Sud) – Str. I.C. Brătianu
11 – Calea Pietroasă – Calea Braşov
12 – Vişoi – Str. Cuza-Vodă
13 – Schei – Str. Traian (Platforma Aro)
14 – Grui - Cartierul Demobilizaţilor
15 – Platforma Grui – Dealul Măguricea (Grulen – Fabrica de Cărămidă)
16 – Deal Grui – Henry Richard
17 – Grui Vest – Ciuha
18 – Cartier vile odihnă şi tratament
Concluziile P.U.G. erau următoarele:
Resursele materiale locale şi forţa umană, utilizate într-un sistem diversificat
pot asigura relansarea economico-socială a oraşului;
Suprafaţa ocupată de unităţile industriale, de depozitare şi agrotehnice este
suficientă şi, ca atare, se poate asigura menţinerea şi dezvoltarea
funcţiunilor economice;
Satifacerea solicitărilor pentru realizarea de locuinţe implică extinderea
actualului intravilan;
Serviciile către populaţie trebuie dezvoltate şi diversificate;
Echiparea edilitarea implică dezvoltări la capitolul reţelelor de distribuţie a
apei potabile şi de gaze naturale, modernizări energetice ale surselor
termice;
Este necesară organizarea unei platforme pentru depozitarea controlată a
deşeurilor menajere pe poalele Dealului Vişoi9.

9

Memoriu General P.U.G. 1998, pp. 52-53.

Obiectivele de utilitate publică propuse prin P.U.G. sunt următoarele:
Amenajarea malurilor, pârâielor şi a versanţilor;
Modernizarea străzilor – inclusiv străzi în grupările noi de locuinţe;
Modernizarea sediilor instituţiilor publice;
Extinderea alimentării cu apă;
Modernizarea alimentării cu energie electrică şi telecomunicaţiilor;
Platforma organizată pentru depozitarea deşeurilor menajere în zona
Creţişoara”10.
Propunerile principale de organizare urbanistică sunt următoarele:
Creşterea teritoriului intravilan, pentru a se cuprinde în afara zonelor
funcţionale existente ale oraşului şi zone de extindere; respectarea profilului
predominant existent şi propus pentru zonele funcţionale existente;
organizarea tuturor extensiilor zonelor funcţionale pe baza de P.U.Z., pentru
ocuparea raţională a terenurilor incluse în intravilan;
Îmbunătăţirea circulaţiei auto prin realizarea a două legături rutiere
ocolitoare pentru evitarea oraşului (rocadă vest pe Grui şi rocadă est pe
stânga râului Târgului pe dealurile Flămânda-Creţişoara) şi evitarea
traversării oraşului cu calea ferată prin crearea posibilităţii unui noi traseu CF
ocolitor în lungul rocadei rutiere est;
Reabilitarea şi extensia surselor şi reţelelor tehnico-edilitare (apă-canal,
termoficare-gaze şi alimentare cu energie electrică şi telefonie);
Ocuparea forţei de muncă ce se eliberează din sectorul secundar în sectorul
terţiar şi reducerea navetismului;
Reducerea poluării industriale la cel care o produce, iar cea provenită din
circulaţia auto cu evitarea zonelor de locuit, prin construcţia legăturilor
rutiere 1 şi 2;
Evitarea amplasării de construcţii în zonele cu pericol de alunecare sau
inundare, evidenţiate prin Studiile de fundamentare respective, până la
aprofundarea delimitării lor sau înlăturarea cauzelor de interdicţie;
În zona nodurilor principle rutiere, amplasarea construcţiilor numai după
întocmirea unor P.U.Z.;
Delimitarea zonelor protejate pe baza normelor sanitare sau cu valoare
peisagistică – pe baza unor studii detaliate de specialitate;
Regulamentul Local de Urbanism11 (R.L.U.) aferent P.U.G. cuprinde
recomandari şi concluzii, cuprinse la Cap. I-II, art. 1-5, care nu au caracter
normativ. Subzonele funcţionale nu au reglementări clare în ceea ce priveşte
regimul de inaltime, modul de construire pe parcelă, ocuparea terenurilor
(P.O.T., C.U.T.), R.L.U. trimiţând la valorile cuprinse în Regulamentul General
de Urbanism (H.G. 525/1996), fără detalierea necesara după specificul
municipiului şi al localitălor sale.

10
11

P.U.G. Municipiul Câmpulung-Muscel, Memoriu General,1998 pg. 52
P.U.G. Municipiul Câmpulung-Muscel, Regulament local de urbanism, volum nedatat în arhiva
Primăriei Municipiului Câmpulung.
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Bilanţul teritorial aferent P.U.G. Municipiul Câmpulung (2000) este următorul:
ZONE FUNCŢIONALE
1. ZONA CENTRALĂ ŞI
ALTE FUNCŢIUNI
DE INTERES
PUBLIC
2. ZONE DE
LOCUINŢE ŞI
FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE
3. ZONE UNITĂŢI
INDUSTRIALE ȘI
AGRICOLE:
Din care:
• unităţi industriale
• unităţi agricole
4. ZONA DE PARCURI,
RECREERE ŞI
SPORT
5. ZONĂ
GOSPODĂRIE
COMUNALĂ
6. ZONE CU
DESTINAȚII
SPECIALE ŞI DE
ECHIPARE
TERITORIALĂ
din care:
• căi de comunicaţie
• căi ferate

EXISTENT
HA
%
68,00

68,00

54,00

945,00

56,9

208,00

16,00

244,00

14,70

113,00
95,00

-

149,00
95,00

47,00

3,75

86,00

5,20

27,00

2,15

43,00

2,60

175,00

14,00

210,00

12,60

112,40
23,60

138,00
31,00

-

-

11,00

13,00

28,00

28,00

OBSERVAŢII

4,10

675,00

• aeroport
• construcţii aferente
reţelelor tehnicoedilitare
• zonă cu destinaţie
specială
7. ALTE ZONE
(terenuri neconstruite,
ape, etc.)
TOTAL TERITORIUL
INTRAVILAN
PROPUS

5,40

PROPUS
HA
%

Rezerve ptr. Vile UTR 17
şi UTR 18
- UTR 17 = 50,00 ha
- UTR 18 = 51,00 ha
Total rezerve 101,00 ha
Rezervă Str. Măgura –
Grui – pentru industrie
45,00 ha

din care:
Păduri 47,00 ha

Rezervă Aerodrom:
152,00 ha

51,00

4,10

65,00

3,90

1251,00

100,00

1661,00

100,00

Total REZERVE
neincluse în intravilanul
propus: 298,00 ha

Observaţii:
Din totalul Suprafeţei Zonei de locuit din intravilanul propus de 945,00 HA s-a rezervat
pentru Case de vacanţe (VILE), o suprafaţă de S=245,00 HA;
Din rezervele de teren neincluse în intravilan, pentru case de vacanţă, s-a propus o
suprafaţă de 101,00 HA în U.T.R. 17 şi U.T.R. 18;
Pentru viitorul AERODROM de pe platoul GRUI – U.T.R. 19 s-a rezervat o suprafaţă de
152,00 ha – neinclusă în intravilan12.

12

Memoriu General P.U.G. pg. 65

Suprafeţe U.T.R. Câmpulung – Muscel
Nr.
U.T.R.

Denumire U.T.R.

Suprafaţa în
intravilan propus

Rezerve
suprafeţe în
afara intravilan
propus

Observaţii

2

3

4

45,00

Rezervă pentru
unităţi
ECONOMICE pe
terit. Com.
Albeşti de
Muscel

-

50,00

Pentru zonă vile
Grui

0

1

1.

Centru Câmpulung

85,00

2.

Matei Basarab (Lascăr
Catargiu – panta EST Grui

86,00

3.

Negru Vodă – Gara Sud

75,00

4.

Mărcuşi – Drăceşti

86,00

5.

Pescăreasca – Grădiştea
şoseaua Curtea de Argeş

110,00

6.

Apa Sărată - Groşani

92,00

7.

Gr. Alexandrescu – Valea
Barbuşi - Chilii

181,00

8.

Stadion deal Flămânda calea
Târgoviştei

136,00

9.

Valea Romăneştilor

78,00

10.

Creţişoara (Vişoi Sud – str.
I.C. Brătianu

73,00

11.

Calea Pietroasa – Calea
Braşov

80,00

12.

Vişoi – str. Cuza Vodă

90,00

13.
14.

Schei – str. Traian
(platforma ARO)
Grui – cartier Demobilizaţilor

174,00
75,00

15.

Platforma Grui – deal
Măguricea (Grulen fabrica de
cărămidă)

77,00

16.

Deal Grui – Henry Richard

95,00

17.

Grui Vest - Ciuha

18.

Cartier vile odihnă şi
tratament – Creţişoara VEST

68,00

51,00

Idem Creţişoara

19.

Zona grui – aerodrom utilitar
propus

-

152,00

*

1661,00

298,00

**

TOTAL GENERAL

Diferenţa faţă de intravilanul existent = +410,00 ha (32,8%)
* din care 102,00 ha rezervă pentru Aerodrom pe teritoriul – Câmpulung +50,00 ha –
pe teritoriul Com. Bughea de Jos
** 95,00 ha
– Rezervă pe teritoriul Comunei vecine
203,00 ha – Rezervă pe teritoriul Municipiului Câmpulung - Muscel13

13

Memoriu general P.U.G. 2000, p. 66.
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2.1.5.2. Alte documentaţii referitoare la teritoriul administrativ
1. P.U.Z. Introducere în intravilan pentru Construire Locuinţe (S)+P+2E –
Municipiul Câmpulung – Judeţul Argeş, aprobat.
Beneficiar: Manea Berta-Steliana, Com. Rucăr, Jud. Argeş, 2011
Proiectat: Birou individual de arhitectură Mihai Tica Mateescu OAR 731,
atestat RUR (Aviz nr. 3 înregistrat la data de 29.03.2012).
2.

P.U.Z. Zona Centrală Câmpulung Muscel – neaprobat
Beneficiar: M.T.C.T. şi Primăria Municipiului Câmpulung Muscel
Proiectant: U.A.U.I.M. Bucureşti – Centrul de Cercetare, Proictare,
expertiză şi consulting, 2005

Principala acţiune benefică realizată în ultimii ani în ceea ce priveşte dezvoltarea
municipiului este, fără îndoială, elaborarea Codului patrimoniului construit al
Municipiului Câmpulung14 şi a Ghidului de bune practici pentru reabilitarea
clădirilor din centrul istoric al Municipiului Câmpulung15. Aceste două
instrumente ale autorităţii publice locale „vin în sprijinul cetăţenilor şi a
prestatorilor de servicii din domeniul conservării, restaurării şi protejării
patrimoniului” şi sunt considerate, de municipalitate, ca o „fundamentare solidă
pentru actualizarea Planului Urbanistic General”16.
Studiile au fost realizate in perioada 17-30 august 2011 de către grupul de
studenţi ai Facultăţii de Arhitectură din cadrul Universităţii „Politehnica”
Timişoara, arh. Anca Filip, ist. artă Iozefina Postavaru, arh. Răzvan Negrişanu,
arh. Daniela Negrişanu sub coordonarea Claudiei Romanescu, respectând
metodologia de lucru elaborată de aceştia în cadrul proiectului „Regenerare
urbană pornind de la patrimoniul construit pentru Municipiul Câmpulung” (Codul
patrimoniului).
Lucrarea atrage atenţia asupra faptului că Situl urban „Oraşul istoric
Campulung”, inscris in Lista monumentelor istorice cod LMI AG-II-s-A-13545,
este unul dintre cele mai valoroase nuclee urbane istorice din ţară: „Elementele
de bază ale ţesutului urban istoric al oraşului – trama stradală, parcelar, fond
construit, amenajări peisagistice, împreună cu relaţiile stabilite intre ele – modul
de ocupare al terenului, raportul spaţiu construit-spaţiu liber, retragerile şi
aliniamentele, încadrarea în relief, la care se adaugă valoarea deosebită
arhitectural-istorică a clădirilor, alcătuiesc un ansamblu unic, care şi-a conservat,
în foarte mare măsura, autenticitatea şi integritatea, făcând din oraşul istoric
Câmpulung cel mai bine conservat centru urban istoric din Ţara românească”
(Codul Patrimoniului).

14

15

16

Claudia Romanescu (coord.), Arh. Anca Filip, ist. artă Iozefina Postavaru, arh. Răzvan Negrişanu, arh.
Daniela Negrişanu, Alexandru Oprea, Codul patrimoniului construit al Municipiului Câmpulung,
Câmpulung, 2011;
http://www.primariacampulung.ro/fisiere/file/Regenerare%20urbana/Codul%20patrimoniului%20.pdf
Arh. Anca Filip, ist. artă Iozefina Postavaru, arh. Răzvan Negrişanu, arh. Daniela Negrişanu, Ghid de
bune practici pentru reabilitarea clădirilor din centrul istoric al Municipiului Câmpulung,Câmpulung,
2011;
http://www.primariacampulung.ro/fisiere/file/Regenerare%20urbana/Codul%20patrimoniului%20.pdf
http://www.primariacampulung.ro/index2.php?continut=stire&stire=539

2.2. Elemente ale cadrului natural
2.2.1. Caracterizare fizico-geografică
2.2.1.1. Aşezarea fizico-geografică
Unitatea administrativ teritorială (U.A.T.) Câmpulung este situate în partea
central sudică a ţării, în nordul judeţului Argeş, în partea de est a Subcarpaţilor
Getici.

Figura 1. Localizarea spaţiului studiat

Municipiul Câmpulung se află la o distanţă de 125 km de capitala ţării (168 km
peşosea) respectiv 50 km (54 km pe sosea) faţă de Piteşti, reşedinţa judeţului.
Câmpulungul este străbătut pe direcţie generala nord-sud de drumul naţional 73
(E574) care asigura legătura cu Braşovul spre nord şi cu reşedinţa de judeţ spre
sud.
Coordonatele geografice ale Municipiului Câmpulung sunt 45°16'25.4"N
(latitudine) şi 25°02'46.0"E (longitudine).
Suprafaţa U.A.T. Câmpulung este străbătută de Râul Târgului (cod cadastral
X.1.17.8) cu principalul afluent al acestuia Valea Româneştilor (cod cadastral
X.1.17.8.3), ambele bazine hidrografice cadastrate avându-şi izvoarele în afara
U.A.T.
Teritoriul administrative al Câmpulungului este delimitat de următoarele unităţi
administrative teritoriale:
Nord – Lereşti
Est – Valea Mare Pravăţ, Mioarele, Poienari De Muscel
Sud – Schitu Goleşti
Vest – Godeni, Bughea De Jos, Bughea De Sus
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Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Câmpulung este situat într-o
depresiune care poartă acelaşi nume, fiind o depresiune montană, situată la
poalele munţilor Iezer ce aparţin grupei Făgăraş-Carpaţii Meridionali. De
asemenea în partea estică (la est de Dâmboviţa) se învecinează cu munţii
Leaota ce aparţin Masivului Bucegi.

Figura 2. Localizarea Municipiul Câmpulung (Quattro Design – Gh. Herişanu)

Localităţile învecinate sunt:
Voineşti (în teritoriul administrativ al U.A.T. Lereşti)
Valea Mare Pravăţ, Pietroasele, Şelari, Bilceşti, Fântânea, Colnic (pe
teritoriul U.A.T. Valea Mare Pravăţ)
Măţău, Chilii (în teritoriul U.A.T. Mioarele)
Groşani, Poienari (în teritoriul U.A.T. Poienari de Muscel)
Loturi, Costiţă (în teritoriul U.A.T. Schitu Goleşti)
Godeni, Malu (în teritoriul U.A.T. Godeni)
Bordeieni, Bughea de Jos (în teritoriul U.A.T. Bughea de Jos)
Bughea de Sus (în teritoriul U.A.T. Bughea de Sus)

2.2.1.2. Geologia
Din punct de vedere geologic Muscelele Argeşului în care se găseşte
Câmpulungul, aparţin unităţii carpatice, geneza lor fiind legată de mişcările
laramice, în urma cărora, ca urmare a ridicării zonei cristalino-mezozoice a
apărut în faţa acesteia o depresiune premontană cu rol de avanfosă în paleogen
şi neogen (Mutihac. V., 1982). În ansamblul arhitectural al Carpaţilor Meridionali
această avanfosă constituie unitatea cea mai externă fiind cunoscută sub
denumirea de Depresiunea Getică, aceasta funcţionează ca bazin de
sedimentare a molasei subcarpatice.
Prin suprapunerea tectonică a blocului getic peste cel danubian la sfârşitul
cretacicului, unităţilor supragetice, li se adaugă o nouă unitate, cu rol de pânză,
constituind Pânza Getică, şi o unitate subiacentă, cu rol de autohton - Autohtonul
Danubian (Posea Gr., 2002).
Prin ridicarea întregului ansamblu morfostructural astfel creat, sub forma unei
catene montane, în faţa acesteia a apărut o regiune depresionară, care a preluat
funcţia de bazin de sedimentare, evoluând în continuare ca avantfosă, şi care, în
structura actuală, constituie Depresiunea Getică (V. Mutihac, 1990).

Figura 3. Harta Geologicai (conform L-35-99-A harta geologica Câmpulung Muscel 1983.
Institutul de Geologie şi Geofizică).

Subcarpaţii dintre Argeş şi Dâmboviţa se suprapun integral orogenului carpatic
extinzându-se peste depozitele de molasă ale Depresiunii Getice, grefate pe
soclul montan cristalin prelungit spre sud.
Apariţia şi întreaga evoluţie a spaţiului subcarpatic este determinată şi strâns
legata de cadrul general în care s-au individualizat Carpaţii Meridionali şi de
evoluţia spaţiului montan vecin.
Fundamentul cristalin al sedimentarului Subcarpaţilor este asigurat în
extremitatea nordică a Muscelelor Argeşului de Pânza Getică prin Complexul de
Voineşti – Păpuşa, format în general din şisturi cristaline preapline cu intruziuni
de granite, şi un înveliş sedimentar pre terţiar. Ansamblul acestor formaţiuni
aparţine fie autohtonului danubian, fie Pânzei Getice sau unităţilor supra-getice
(Mutihac V., Ionesi L., 1974).
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Ciclul de sedimentare Paleogen
Cea mai întinsă suprafaţă paleogenă se găseşte în partea de est pe interfluviul
Argeşel – Dâmboviţa (culmea Cireşu – Vâlneiu – Groapa Oii cu prelungire spre
sud până peste Dealul Malul Corbului) şi pe versantul estic al dealului Măţău sub
forma unei benzi ce suportă alunecările de teren cuaternare. O altă grupare de
formaţiuni paleogene (sub forma câtorva petice de mici dimensiuni) se găseşte în
cadrul Depresiunii Câmpulung, în compartimentul său vestic (Albeşti – Cândeşti).
Eocenul apare la zi pe rama montană şi este dezvoltat în două faciesuri: unul de
margine, litoral (predominant conglomeratic) şi altul de larg, predominant grezomarnos; numai la Albeştii de Muscel se întâlnesc şi faciesuri calcaroase cu
dezvoltare lenticulară.
Ciclul de sedimentare Burdigalian superior - Sarmaţian inferior
Spre sfârşitul Sarmaţianului s-au produs mişcările moldavice care au cutat
depozitele Depresiunii Getice şi în acelaşi timp au dus la încălecarea întregului
ansamblu sedimentar peste Platforma Valahă de la sud, în lungul faliei
pericarpatice. În felul acesta s-a individualizat Depresiunea Getică că unitate
tectonică alpină.
În depresiunea Getică, Pliocenul este reprezentat prin toţi termenii săi şi ocupă
suprafeţe întinse. La zi apare pe o zonă continuă în tot lungul ulucului
depresionar continuu – „Depresiunea Celor Șapte Muscele“. Pliocenul include
depozite de apă complet îndulcită şi este reprezentat în principal prin nisipuri,
marne şi argile adesea cu cărbuni.
Morfostructura Pliocenă acoperă transgresiv straţe mai vechi prezentând o
structură monoclinală. Transgresiunea pliocenă (desfăşurată în Ponţian şi
Dacian) s-a făcut până în marginea faciesului conglomeratic al miocenului. În
depresiunea Câmpulung a ajuns până în baza muntelui deoarece aici a avut loc o
scufundare a reliefului anterior. Au avut loc oscilaţii ale nivelul mării şi ale liniei de
ţărm care au favorizat o depunere ritmică a sedimentelor, sedimentările au avut
loc într-o mare puţin adâncă, ceea ce a favorizat formarea cărbunilor (4 straţe
ponţiene, 3 în Dacian şi 7 în Romanian) - Petrescu I., Mărgărit Gh. Et. al. (1987).
Ponţianul are caracter intrusiv mai accentuat în partea estică unde s-a creat
golful de la Câmpulung. Depozitele ponţiene sânt predominant marnoase în
jumătatea inferioară a suitei, şi argiloase-nisipoase în jumătatea superioară.
Local se dezvoltă şi faciesuri mai grosiere, iar la marginea nordică, în jumătatea
inferioară a suitei se întâlnesc straţe de cărbune.

Figura 4. Schiţa geologică a depresiunii subcarpatice dintre Dâmboviţa şi Argeş – sector după
Papaianopol I. et. al 1987; qh – Holocen, qp – Pleistocen, rm – Romanian, dc+rm – Dacian plus
Romanian, dc – dacian, p+dc – Ponţian plus Dacian, p – Ponţian, m – Meoţian, m1 – Miocen inf.
, lf-ch – Oligocen, Pq2 – Eocen, F1-F5 – foraje (coloane stratigrafice)

Dezvoltarea completă a Dacianului se întâlneşte în golful de la Câmpulung, unde
este reprezentat prin nisipuri cu strate de cărbuni.
Romanianul încheie suita pliocenă. Incluse anterior la „Levantin", depozitele de
la partea terminală a Pliocenului, în accepţia actuală, sânt separate sub
denumirea de Romanian. Acestea sânt reprezentate prin nisipuri gălbui, argile şi
marne, uneori roşietice, în care adesea se găsesc strate de lignit, prezintă
intercalaţii de pietrişuri mărunte cu stratificaţie oblică.
Complexul de argile (albastre, cenuşii) arată o răcire a climei şi un caracter
„lacustru" al regiunii în această perioadă. Depozite romaniene se găsesc în
părţile sudice ale Depresiunii Getice şi includ o bună parte din ceea ce se
cunoaşte sub numele de „straţe de Cândeşti. Acestea suportă stratele de
Frăţeşti aparţinând Pleistocenului inferior ca reflex al ridicării zonei muntoase şi
accelerării eroziunii subaeriene. Acest proces se încheie în pleistocenul mijlociu
cu producerea în acest interval următoarelor fenomene:
mărirea înclinării piemontului miocen relict (la 22°-25°) sau chiar
fragmentarea şi tectonizarea lui (în zona Măţău);
coborârea depresiunii Câmpulung;
formarea unei denivelări altimetrice între morfostructura miocenă şi
pliocenă.
Elementul geomorfologic principal al evoluţiei cuaternare a Subcarpaţilor
Argeşului este reprezentat de formarea, în continuarea lor sudică, a Piemontului
Getic, care nu s-a realizat pe contactul dintre zona miocenă şi pliocenă (cu
excepţia masivului Ciocanu), zona pliocenă funcţionând ca un spaţiu „de
transport" al materialelor remaniate din piemontul miocen fosil sau al materialelor
provenite din regiunea montană.
Reflectarea directă a coborârii depresiunii Câmpulung este acumularea unor
sedimente pliocene (reprezentând ponţianul şi dacianul) care formează
substratul reliefului structural al depresiunii (zona Valea Mare - Pravăţ şi
substratul Gruiului). Acumularea pietrişurilor din masivul Ciocanu (pietrişuri de
Cândeşti) reprezintă un fenomen local generat probabil de o subsidenţă locală,
produsă sincron depunerii lor; aceste pietrişuri au fost transportate de Bratia şi
Râuşor, care aveau aici un „con" de depunere comun.
Ultimele acumulări piemontane au un caracter mai „fin", încheind formarea
Piemontului Getic; acestea, în regiunea noastră, se păstrează sub forma unei
cuverturi subţiri de pietrişuri fine în Ciuha, pe Grui şi Dealurile Stânişoara şi
Vârfurile (între Bughea şi Bratia).
Partea finală a cuaternarului se caracterizează prin:
ridicarea ansamblului zonei subcarpatice şi a Piemontului Getic şi sculptura
unor sisteme de terase;
evoluţia „descendentă" a Piemontului Getic şi formarea suprafeţelor
derivate (mai bine exprimate în lungul Râului Târgului);
ridicarea axului anticlinalului (Ciocanu - Ciuha - Chicera Măţău), care a dus
la deformarea neotectonică a teraselor;
coborârea marginii de nord a depresiunii Câmpulung, la contactul cu
muntele (zona Măgura);
crearea reliefului derivat (glacisuri, sisteme torenţiale, alunecări de teren);
modelarea accelerată a reliefului sub incidenţa factorului antropic.
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La vest şi la est de Câmpulung apar formaţiuni mai vechi. Astfel în partea sudvestică şi sud-estică, cele mai vechi formaţiuni sunt reprezentate de gresii,
marne, gipsuri şi conglomerate de vârstă Helveţian-Neogen-Miocen (he). Urcând
spre nord, în zona comunei Bughea se Jos, întâlnim formaţiuni de vârstă
Dacian-Ponţian (p+dc), reprezentate de argile şi nisipui. Ȋntre valea Dâmbovitei
şi Râul Târgului, Dacianul este pe alocuri lacunar. Ȋn zona Jugur-Pescăreasa
fauna depozitelor Daciene arată prezenţa părţii inferioare a etajului, iar mai spre
sud apare Dacianul superior, care în sectorul Schitu Goleşti conţine întercalaţii
de lignit.
Mai sus de aceste formaţiuni apar „Strate de Cândeşti şi Frăteşi”, de vârstă
Cuaternară, Pleistocen inferior (qp1). Aceste depozite prezintă o dezvoltare
continuă pe tot teritoriul, începând din valea Teleajenului şi până în Valea
Argeşului.
Depozitele Pleistocen superioare (qp32) sunt depozite aluvionare aparţinând
terasei superioare dezvoltată pe valea Dâmboviţei, acestea sunt formate din
pietrişuri şi nisipuri.
Ȋn partea nordică, spre comuna Lereşti, apare un metamorfism regional,
reprezentat de Seria de Leaota, care apare larg dezvoltată în partea de sud-est
a masivului şi în sectorul Lereşti, fiind constituită din roci cu cristalinitate mult mai
redusă aparţinând zonei cu clorit a facieşului de şisturi verzi.
De asemenea trebuie menţionată prezenţa migmatitelor paleozoice (roci
magmatice), reprezentate prin granitele de Albeşti, întălnite mai ales în
sectoarele de afloriment ale seriei de Cumpăna, la nord de Câmpulung.
Granitele de Albeşti se prezintă sub formă de dyke-uri şi silluri, dintre care cel
mai lung (7km) se află între Valea Bughei până în Valea Mare (Lereşti).
2.2.1.3. Relieful
Municipiul Câmpulung Muscel este aşezat în Subcarpaţii Getici, compartimentul
estic al acestora – Muscelele Argeşului, în depresiunea Câmpulung, în lungul
Răului Târgului – pe terasele, lunca şi versanţii acestuia respectiv, pe afluenţi.
Altitudinea maximă din cadrul U.A.T. este de 884,1 m (la limita spre satul Chilii
din U.A.T. Mioarele) iar altitudinea minimă este de 498 m (in sud, la ieşirea din
teritoriul administrativ al Râului Târgului).
De la nord la sud se individualizează trei sectoare geomorfologice:
Depresiunea subcarpatică
Vatra localităţii ocupă cea mai mare parte a depresiunii subcarpatice ce este
caracterizată de o vale largă (valea Râului Târgului) - cu lunca şi terasele
dezvoltate şi sectoare de confluenţa cu câţiva afluenţi, cei mai importanţi pe
teritoriul U.A.T. fiind afluenţi de stânga (Valea Mare, Valea Româneştilor, Valea
Bărbuşei).
Defileul de la Apa Sărată
Străpungerea axului anticlinalului subcarpatic Măţău-Ciuha Teiului s-a
concretizat prin apariţia in sudul depresiunii Câmpulung a unui debuşeu sub
forma unui sector de vale îngust mărginit de versanţi abrupţi care a funcţionat ca
factor limitator al extinderii locuirii pe formaţiunile acumulative (conuri de
dejecţie, a glacisurilor proluviale şi a micilor fragmente de terasă) din vecinătate.

Depresiunea intracolinară
Depresiunea intracolinară este alcătuită aproape exclusiv din terase, care se
dezvoltă în mare parte a lor pe dreapta Râului Târgului, acestea continuându-se
spre sud în teritoriul U.A.T. Schitu Goleşti.
În teritoriul administrativ al Câmpulungului se disting ca fiind dominante văile
(27% din teritoriu), interfluviile (23% din teritoriu) şi versanţii (50% din teritoriu),
fiecare dintre acestea suportând la rândul lor o sumă de forme de relief.

Figura 5. Tipologia formelor de relief (Quattro Design – Gh. Herişanu)

Valea principală, a Râului Târgului, este o vale consecventă care străpunge
transversal axul anticlinalului iar văile secundare sunt, în bună parte
subsecvente sau oblice pe structură şi impun cueste, uneori unghiulare, pe
distanţe mici.
Terasele sunt foarte extinse pe Râul Târgului şi au următoarele paticularităţi:
ocupă tot versantul stâng, în parte chiar interfluviul, dar numai în arealul axului
depresiunii (10 m, 20 m, 40 - 45 m, 70 - 80 m şi 110 m pe interfluviu): spre avale,
adică spre D. Măţău, aceste terase dispar în relieful de cueste şi în alunecări (au
fost distruse odată cu, şi după, ridicarea Măţăului, totuşi se poate deduce, din
unele urme, că au fost înălţate spre avale); pe versantul drept devine tipic
interfluviul terasat numit Grui, cu podul la numai 30 m dar echivalent cu t. 110 m
de pe stânga; de la nivelul oraşului (650 m) urcă spre avale (către anticlinalul
Măţău) până la circa 150 m (circa 735 m altitudine absolută) - terasa Gruiului
urcă de la 650 m altitudine absolută, cât are la poalele sudice ale Culmii
Măgurei, până la 735 m. Este, de asemenea, o terasă tipică în cea ce priveşte
deformarea ei neotectonică.
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Reprezentând interfluviul dintre Răul Târgului şi Bughea, podul terasei Grui se
apleacă uşor spre aceasta din urmă - ca o consecinţă a mişcărilor neotectonice,
după care terasa a fost erodată (în D. Ciuha Teiului, ce are 750 m); sub terasa
Grui, plasată pe interfluviu, se desprind, dar numai în avale de axul depresiunii,
umeri din alte terase mai joase, ce trec pe sub Ciuha Teiului şi devin terase
propriu-zise numai după depăşirea anticlinalului Măţău, în fâşia şeilor de tip
culme (10 - 15 m, 25 - 30 m, 75 m, la Schitu Goleşti, iar mai în avale au: 5 - 7 m,
12 - 15 m, 35 - 45 m, 75 m şi 100 m).
Interfluviile de tip muscele, mult mai înalte spre munte unde şi rocile sunt mai
dure, coboară către sud mai lin decât înclinarea stratelor. Rezultă, pe aceste
muscele, înşeuări pe stratele moi şi cueste în unghi, cu vârfuri mai proeminente,
pe stratele dure, inclusiv trepte şi mici suprafeţe structurale.

Figura 6. Aliniamente de cueste pe versantul de nord al dealului Măţău.

Figura 7. Flancul sudic al dealului Măţău.

Figura 8. Râpi laterale în frontul cuestic pe franculul sudic al dealului Măţău.

Conurile de dejecţie formate de afluenţii din stânga - Pietroasa, Româneştilor,
Izvorului şi Bărbuşii - cel mai mare din cadrul teritoriului oraşului. Prezenţa
micilor conuri de dejecţie şi a glacisurilor proluviale de pe terasa inferioară din
dreapta Răului Târgului este trădată de o serie de bombări ale terenului zona
Primăriei, a Casei de Cultură „Tudor Muşatescu", în zona pieţei centrale, în zona
spitalului municipal şi a Colegiului „Dinicu Golescu", etc.). În sectorul de defileu,
valea (şi aşa îngustă) şi răul sunt „strangulate" de prezenţa unor conuri de
dejecţie ale torenţilor din dreapta (Valea lui Mihai, Valea Dracilor, Valea
Mărcuşilor, Stănoii etc.). Unele din acestea (Valea Rea, Valea Fătuleşti şi Valea
Dracilor) au conuri de dejecţie îmbucate (etajate), ca urmare a adâncimi în etate
a talvegurilor. in cadrul defileului, lunca este puţin dezvoltată, prezentând
discontinuităţi din cauza depozitelor parazitare proluviale amintite.
De asemenea, terasele apar fragmentar, cu excepţia celei superioare din
dreapta, care domină talvegul Râului Târgului cu 165 - 175 m şi al cărei frunte se
confundă cu versantul drept al văii (abrupt şi prăpăstios) - festonat in special de
văile torenţiale amintite. Această terasă înalta continuă de fapt spre sud terasa
Gruiului, păstrând-şi acelaşi caracter de terasă de cumpănă între Râul Târgului
şi Bughea. Pe podul ei este situat cartierul (de fapt, satul) Mărcuş. Altitudinea
mare a acestei terase se explică prin faptul că se află în axul anticlimatului
subcarpatic, unde mişcările neotectonice pozitive au avut intensitate maximă
(https://muscelpedia.ro/aboutus/index.php?pid=5).
Forme ale reliefului structural apar la nivelul versanţilor şi interfluviilor sub formă
de martori structurali, abrupturi structurale, cueste, butoniere şi văi structurale.
Tot în cadrul versantului stâng al văii se înscrie pregnant relieful structural, pe
flancul sudic al anticlinalului subcarpatic, fiind reprezentat printr-o tipică
suprafaţă structurală, întreruptă de mici creste, traversată de drumul spre
Poienari. Dintre afluenţi se remarcă Valea Româneştilor, cu un caracter tipic,
fiind sculptată pe flancul nordic al anticlinalului subcarpatic Măţău. Astfel
versantul drept al văii, abrupt, dezvoltat pe capete de strat, reprezintă o creastă
veritabilă, puternic fasonată. Versantul stâng al văii contrastează cu acesta, prin
aspectul său mai dezvoltat în general în direcţia căderii stratelor (flancul nordic al
anticlinalului este fragmentat de văile torenţiale mai lungi din stânga Văii
Româneştilor.
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Interfluviile. Reprezintă formele de relief care domină prin înălţimea lor maximă.
Ele prezintă caracteristici distincte de la un sector la altul. Astfel interfluviul din
dreapta Râului Târgului, dinspre Bughea, exceptând sectorul suprapus Culmii
Măgura, este format din terase puternic deformate până la Ciuha Teiului şi
terase care coboară în trepte în sectorul sudic. Acest interfluviu principal, pe
toata lungimea sa, coboară spre valea Râului Târgului printr-un abrupt
neîntrerupt. Partea înaltă a interfluviului din stânga Râului Târgului, dinspre
Argeşel, este situată în afara limitelor teritoriului oraşului. Acest interfluviu
principal este decupat în interfluvii secundare de o serie de pârâie. Ca urmare,
interfluviul din stânga Râului Târgului are un grad mai mare de complexitate
datorită fragmentării accentuate a reliefului şi altitudinii cu valori mult mai mari de
cât cel opus.
Procesele de modelare actuală a reliefului. Dominarea rocilor friabile,
declivitatea ridicată, factorii climatici şi activitatea antropică sunt factori care
influenţează procesele actuale. intre acestea, amintim, alunecările de teren,
surpările şi prăbuşirile. Un loc aparte îl ocupă relieful antropic, reprezentat prin
zone nivelate, cariere (cele de argilă din Grui şi Creţişoara), halde, canale,
ramblee, debleie etc. (https://muscelpedia.ro/aboutus/index.php?pid=5).
2.2.1.4. Clima
Climatul la nivelul oraşului este unul temperat continental, de dealuri
subcarpatice mijlocii şi înalte, caracterizat prin temperaturi medii anuale de cca
80C, precipitaţii de 700-800mm şi vânturi slabe, de scurtă durată, în cea mai
mare parte instalându-se calmul atmosferic. Clima este influenţată şi de
dispoziţia reliefului, care condiţionează etajarea elementelor climaterice.
Circulaţia maselor de aer se face de-a lungul văii largi a râului Târgului sau a
culoarului Rucăr-Bran.
Radiaţia solară şi temperatura aerului sunt distribuite neuniform, ca urmare a
fragmentării accentuate a reliefului, precum şi a dispunerii diferite a pantelor.
Media temperaturilor minime lunare pe ultimile 15 luni indică în Câmpulung
Muscel, peste 8 zile pe lună cu inversiuni termice, din august până în ianuarie
inclusiv. Inversiunile termice afectează un strat de aer superficial, datorită
scugerii rapide a aerului rece prin valea râului Târgului. Temperaturile maxime
absolute cresc invers proporţional cu altituidinea reliefului.
Particularităţile parametrilor climatici în regiunea subcarpatică depind de o serie
de factori generali, ca radiaţia globală şi circulaţia maselor de aer şi local, poziţia
geografică în raport cu unităţile vecine, altitudinea, orientarea versanţilor etc.
Reperele climatice au fost stabilite pe baza datelor istorice si a măsurătorilor
efectuate la staţiile meteorologice Câmpulung (680 m alt. – situată pe interfluviul
dintre Râul Târgului şi Bughea) şi Bilceşti (850 m alt. – situată în est de
interfluviul dinspre Argeşel).
Radiaţia solară anuală înregistrează valori medii de 100-115 kcal/cm2.iar
presiunea medie anuală este de 945 mb.
Temperatura medie anuală la Câmpulung este de circa 8ºC, amplitudinea
temperaturilor medii poate depăşi 20ºC,
Variaţia temperaturilor medii lunare anuale este prezentata in figura de mai jos.

Figura 9. Temperatura medie anuală.

In lunile de iarna, temperatura medie este negativă. In luna cea mai rece
(ianuarie), media termica la Câmpulung variază intre – 0,4ºC s si –3,4ºC după o
medie de 25 ani: 1953 – 1977 la staţia meteorologica Câmpulung Muscel.
In general vara este moderata, temperatura medie reprezintă cele mai mici
amplitudini de la un an la altul. La Câmpulung Muscel aceste amplitudini nu
depăşesc 3ºC. Primăvara si toamna, temperaturile prezinta valori medii intre cele
de vara si cele de iarna. Astfel primăvara temperatura medie variază intre 8ºC si
11ºC la Câmpulung, iar toamna se caracterizează prin temperaturi intre 1ºC 3ºC mai ridicate ca primăvara. Amplitudinea medie a temperaturilor este
cuprinsa intre 8,4ºC si 12,4ºC justificând caracterul moderat al evoluţiei
temperaturilor.
Sub aspectul analizei extremelor de temperatură se o distribuţie uniformă a
acestora faţă de valorile medii pe întregul parcurs al unui an.

Figura 10. Temperaturi medii.

Temperaturile extreme absolute sunt de 36,5ºC in luna iulie respectiv de -31ºC
în decembrie, variaţia lunara a acestora fiind ilustrată in figura următoare.
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Figura 11. Temperaturile extreme.

Privind regimul vanturilor, configuraţia reliefului, face ca zona sa aibă un caracter
mai adăpostit. Vanturile au un regim determinat de climatul montan si se
evidenţiază prin curenţi ce se canalizează in lungul culoarului de vale.
Direcţiile dominante ale vanturilor fiind nord-vest (cca 13%) şi sud-vest (cca 9%),
cu valori intre 2 si 4% fiind ponderile celorlalte direcţii.
Se remarcă un procent de cca 56% a calmului atmosferic favorizat de
poziţionarea in interiorul depresiunii.
Sub aspectul vitezei medii a vântului se poate preciza ca in 70% din timp vântul
are viteze medii de sub 1 m/s, cca 25% din cazuri vântul are viteze medii de 2-5
m/s culminând cu viteze de peste 20m/s in cazuri excepţionale in pondere de
0,1%.

Figura 12. Regimul vânturilor.

Numărul zilelor cu cer acoperit la Câmpulung este de 102,4, număr destul de
mare care are drept consecinţă volumul de precipitaţii relativ ridicat in zona.
Precipitaţiile atmosferice in cea mai mare parte a anului cad sub forma lichida.
Iarna nu sunt mai mult de 20-25 zile cu ninsoare, iar stratul de zăpadă are o
durata ce oscilează intre 60-80 zile. Cantitatea medie de precipitaţii se cifrează
intre 700-800 ml/an la Câmpulung, însă cantităţile maxime anuale pot ajunge in
anii ploioşi la valori foarte mari ca de exemplu 900-1000 ml/an. .

Cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată în 24 de ore la Câmpulung a fost
de 140,7 mm (la 25 iunie 1937);în medie se înregistrează o medie de 3 zile/an
cu polei.
Bazinul Râului Târgului, prezintă forme complexe ale versanţilor văii. Sub
aspectul colectării afluenţilor, Râul Târgului (colector de ordin 6) prezintă
diferenţieri în sensul că de pe versantul vestic primeşte o serie de afluenţi de
ordin inferior (1, 2 şi 3) şi numai un afluent foarte important de ordin 5 (Bughea).
Râul Târgului, alături de Bratia (la vest) şi Argeşel (la est) – traversează
anticlinalul Ciuha – Măţău – Groapa Oii, fiind astfel predispus la a fi mai puternic
afectat la nivelul versanţilor de către procesele geomorfologice care impun în
relief forme specifice, atât de tip torenţial cât şi gravitaţional. De pe versantul
estic, Râul Târgului primeşte numai afluenţi al căror ordin este mai mic sau egal
cu 4.

Figura 13. Distribuţia afluenţilor direcţi ai râului Târgului.

2.2.1.5. Hidrologie şi hidrogeologie
Perimetrul investigat se încadrează în zona bazinului râului Argeş, care
împreună cu afluenţii săi formează unul dintre cele mai importante bazine
hidrografice ale ţării în ceea ce priveşte potenţialul hidroenergetic şi alimentările
cu apă . Râul care strabate oraşul este râul Târgului, în teritoriul administrativ
fiind prezenţi câţiva afluenţi de însemnătate locală.
Râul Târgului străbate localitatea Câmpulung de la nord-nord-est spre sud-sudvest. Localitatea este situată deasupra albiei majore a Râului Târgului, pe terasa
mal stâng şi terasa mal drept.
Râul Argeş are o lungime de 350 km şi izvorăşte din Munţii Făgăraş, având ca
principali afluenţi: râul Doamnei cu o lungime de 107 km, aducând şi cel mai
mare aport de apă, de asemenea străbate şi localitatea Pietroşani; râul Târgului,
Cârcinovul, Neajlovul, Dâmbovnicul, Câlniştea, Glavaciocul, Sabarul şi râul
Dâmboviţa care are cea mai mare lungime- 286 km.
Ca mod de alimentare, râul Argeş este alimentat asimetric, afluenţii de pe partea
stângă, Vâlsanul, Râul Doamnei şi Dâmboviţa îşi formează bazinele de recepţie
din zona subalpină, unde alimentarea este mixtă. Ȋn partea dreaptă, singurul
afluent mai important este Neajlovul.
În spaţiul hidrografic al râului Argeş există 38 de lacuri de acumulare, unul din
cele mai importante fiind chiar pe râul Târgului, numită acumularea Râuşorbaraj din anrocament cu nucleu de argilă.
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Din punct de vedere hidrogeologic, zona Câmpulungului se caracterizează prin
prezenţa apei în apropierea suprafeţei terenului, (probabil) deasupra unor strate
impermeabile înclinate spre valea principală. Acviferul freatic are în general
pemeabilitate mare, debite reduse şi se manifestă sub forma de izvoare de
importanţă redusă, la baza terasei superioare. Nivele de apă cu debite reduse se
pot întalni şi în depunerile deluviale de pantă sau în conurile de dejectie.
Ape de suprafaţă
Râul Târgului, principalul curs de apă de pe teritoriul administrativ al oraşului
este afluent de gradul 2 al Argeşului, având următoarele caracteristici
hidrologice: suprafaţă bazin hidrografic de 1.096km2, altitudine medie a bazinului
de 801m, lungime totală de 72km, pantă medie de 22‰, coeficient de
sinuozitate de 1,15.
Râul Târgului se formează din unirea pâraielor Cuca (cu izvor în Păpuşa) şi
Bătrâna (cu izvor în Iezer), având ca principal afluent montan pr. Râuşorul. Pe
teritoriul oraşului afluenţii lui sunt pâraiele: Pietroasa, Valea Româneştilor, Valea
Izvorului, Valea Bărbuşii, pe partea stângă, şi pâraiele: Valea Rea, Valea
Dracilor, Valea Uncheşului, pe partea dreaptă. Pe teritoriul oraşului râul are o
lungime de 7,5km şi se varsă în râul Doamnei, în apropiere de Colibaşi.
Debitul mediu multianual al râului Târgului creşte progresiv de la 2,05 m3/s la
Voina (debitul realizat de pe o suprafaţă a bazinului de numai 65 km2) la 4,22
m3/s la Apa Sărată (debit realizat de pe 186 km2 suprafaţă bazin). La confluenţa
cu râul Doamnei, debitul râului ajunge la 10 m3/s, prin aportul pâraielor Bughea
(0,664 m3/s), Brăţiei (3,07 m3/s) şi Argeşelului (1,50 m3/s).
Debitele minime şi maxime înregistrate au fost de 0,338 / 77,7 m3/s la Voina,
0,300 / 103 m3/s la Apa Sărată şi de 0,200 / 543 m3/s la Piscani (viitura din 2
iulie 1975). Aceasta ultimă valoare întrece de două ori debitul Siretului (225
m3/s) - cel mai mare râu al ţării.
În timpul anului, repartiţia debitelor şi a scurgerii râurilor este diferită. În zona
înaltă, după acumularea zăpezii, timp de 5-6 luni, urmează o perioadă acestora
(aprilie-august) peste care se suprapun ploile de la începutul verii, când debitele
sunt ridicate. Cele mai mari valori ale scurgerii se înregistrează în luna mai: 17,1
m³/s/km², pe Râul Târgului, la Câmpulung; 17,7 m³/s/km², pe A rgeşel, la
Nămăiești. Pentru Râul Târgului, debitul mediu multianual creşte progresiv de la
2,05 m³/s la Voina, la 4,22 m³/s la A pa Sărată. Se observă că între Voina şi A pa
Sărată, în timp ce bazinul se măreste de trei ori, debitul Râului Târgului doar se
dublează. La confluenţa cu Râul Doamnei, debitul Râului Târgului ajunge la 10
m³/s, prin aportul râurilor Bughea (0,664 m³/), Bratia (3,07 m³/s) şi A rgeşel (1,50
m³/s). Debitele minime şi maxime înregistrate au fost de 0,338 şi 77,7 m³/s la
Voina, 0,300 şi 103 m³/s la A pa Sărată. Iarna, scurgerea medie este redusă
(15,5 - 15,6 m³/s/km²); primăvara se înregistrează valori mai mari (35,4 - 41,3
m³/s/km²); vara, valorile sunt de asemenea ridicate (28-31,7 m³/s/km²), datorită
ploilor bogate din zona montană, iar toamna se observă o uniformizare a
scurgerii medii (14,2 m³/s/km²).
Debitele maxime se înregistrează în perioada ploioasă a anului, în regiunea
subcarpatică, iar primăvara, topirea zăpezilor şi ploile intense provoacă viituri
puternice. Debitul maxim în regiunea de munte şi piemontană prezintă valori
cuprinse între 16-24 m³/s/km². Debitul minim se înregistrează vara, iar iarna
debitul râurilor este ceva mai redus pentru zona montană, în etajul alpin
înregistrând între 8m³/s/km² şi 10m³/s/km². Pentru A rgeşel, la punctul hidrografic
Nămăeşti, întervalul mediu de îngheţ este între prima săptămână din decembrie
şi ultimele două săptămâni din februarie, iar intervalul mediu cu pod de gheaţă

este cuprins între a doua săptămână a lunii ianuarie şi prima jumătate a lunii
februarie. A celaşi interval mediu cu pod de gheaţă se înregistrează la punctul
hidrografic Berevoieşti, pe cursul râului Bratia, precum şi în zona de confluență a
Râului Târgului cu Râul Doamnei. La punctul hidrografic A pa Sărată, pe Râul
Târgului, întervalul cu pod de gheaţă se încadrează în a doua săptămână a lunii
ianuarie şi prima săptămână a lunii februarie17.
În spaţiul hidrografic al râului Argeş există 38 de lacuri de acumulare, unul din
cele mai importante fiind chiar pe râul Târgului, numită acumularea Râuşorbaraj din anrocament cu nucleu de argilă. Pe cursul râului, în amonte de oraş
dar şi pe teritoriul lui există următoarele acumulări de apă:
Râuşor, lac de acumulare important în bazinul hidrografic Argeş, situat pe r.
Târgului, în amonte de municipiu la cca. 14km distanţă, cu volum total la
NNR = 52,4 mil. m3, din care volum de atenuare inundaţii = 15,6mil. m3,
Hbaraj = 120m, având ca folosinţe apărare împotriva inundaţiilor, alimentare
cu apă, producere de hidroenergie, irigaţii;
Lereşti, polder, situat pe r. Târgului, volum total de atenuare = 130mil. m3,
suprafaţă polder = 3,5ha, format cu dig lateral de 500m lungime şi 5m
înălţime, deţinător Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş;
Voineşti, polder pe r. Târgului, volum total de atenuare = 35mil. m3,
suprafaţă polder = 1,0ha, format cu dig lateral de 280m lungime şi 3m
înălţime, deţinător Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş;
Barajul de priză Clucereasa, pe r. Târgului, asigură alimentarea cu apă a
Uzinei de automobile Dacia – Renault Mioveni şi a oraşului Mioveni prin 2
staţii de pompare.
Realizarea acumulărilor de apă au adus modificări regimului debitelor şi
nivelurilor apei, asigurând o atenuare substanţială a viiturilor.
În teritoriul administrativ există o baltă în zona de sud, lângă capătul de nord al
haldei de zgură (în dreptul intersecţiei DN 73 cu str. Islaz). Balta este situată în
extravilan, adiacentă zonei de locuinţe de pe Aleea Decovilului. Absenţa ei pe
planurile vechi indică faptul că a rezultat în urma excavării materialului granular
din zonă. Cota medie a bălţii este circa 3 m sub terasa inferioară, şi circa 4 m
peste nivelul mediu al apei din R. Târgului. Aceasta indică pe de o parte
alimentarea bălţii din apele subterane, iar pe de altă parte faptul că balta are
fundul relativ impermeabil, necomunicând cu albia râului.
Pe cursul Râului Târgului, în amonte de teritoriul muncipiului, se află un baraj ce
realizează o acumulare frontală (Râuşor) şi două acumulări laterale, Lereşti şi
Voineşti. Toate au rol important în gestionarea viiturilor care ar putea afecta
localitatea.
Pe teritoriul municipiului se află un baraj de priză, cu rol în alimentarea cu apă a
zonei industriale, şi la limita aval, un baraj frontal ce realizează o acumulare
servind o centrală hidroelectrică de mică putere (centrala se află pe teritoriul
localităţii Schitu Goleşti).
Albia este regularizată pe o lungime de circa 7,5 km, de la podul DN 73 până la
acumularea CHEMP Schitu Goleşti. Pe mare parte a acestui sector malurile
albiei majore sunt protejate (detalii mai jos). Pragurile sunt în mare măsură
degradate. Între gară şi acumularea CHEMP râul prezintă câteva meandre, cu
risc relativ redus de eroziune a malurilor.
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Pe majoritatea lungimii, afluenţii au caracter torenţial, fiind realizate lucrări de
regularizare de diferite tipuri:
A fluenţii mai importanţi sunt cei de pe stânga (enumeraţi dinspre amonte
spre aval):
Valea Mare (Rudarilor) – există lucrări de regularizare
Valea Rumâneştilor (Româneştilor) – există lucrări de regularizare
Valea Zidarilor – există lucrări de regularizare
Valea Bărbuşii
Valea Furnica – există lucrări de regularizare
Valea Bozului – există lucrări de regularizare
Valea Teiului – există lucrări de regularizare
Valea Surlei + Valea Rea2 – există lucrări de regularizare
A fluenţii de pe dreapta au debite mult mai mici:
Valea Măgurii – există lucrări de regularizare
Valea Mirea – există lucrări de regularizare
Valea Richard – există lucrări de regularizare
Valea Cepleanu (Dracilor) există lucrări de regularizare
Valea Drăceştilor
Valea Unchiaşului – există lucrări de regularizare
Unele cursuri de apă enumerate mai sus au la rândul lor afluenţi, mai jos
fiind menţionaţi cei cu lucrări de regularizare:
Valea Chichirez – afluent Valea Româneştilor;
Valea Mare Grui – afluent al râului Bughea (din vestul U.A.T.),
parcurge cartierul Grui, situat în zona de nord-vest a municipiului
Câmpulung.
Nu au fost enumeraţi afluenţii de stânga care se varsă în R. Târgului în zona
aval unde râul constituie limita de est a U.A.T.
În afara afluenţilor identificaţi în documentele avute la dispoziţie, pe teren au mai
fost identificaţi afluenţi minori.
Ape subterane
Teritoriul oraşului Câmpulung beneficiază de surse importante de ape freatice
sau de adâncime, provenite din infiltrarea precipitaţiilor, iar în mică măsură pe
cale subterană, din zona montană.
În Depresiunea Câmpulung, izvoarele care apar la contactul şisturilor cristaline
cu calcarul au debit mare şi caracter permanent. La începutul secolului XX, în
punctul Topliţa, la poalele Masivului Mateiaş, a fost captat un astfel de izvor
pentru alimentarea cu apă a oraşului Câmpulung. Ulterior, după începerea
exploatării industriale a calcarului, amenajarea perimetrului de protecţie a apei
freatice provenită de la izvorul Topliţa a devenit imposibilă, fapt pentru care s-au
căutat alte surse de alimentare cu apă potabilă a oraşului.
Conglomeratele miocene din zona Dealului Măţău, situate peste stratele
argiloase oligocene, au devenit rocă magazin pentru apa freatică. Dată fiind
orientarea către depresiune, acesta a stârnit înteresul pentru aprovizionarea
oraşului Câmpulung cu apă potabilă. A pa acumulată în straturile de
conglomerate întâlnite pe culmea ce separă Valea A rgeşelului de Râul Târgului,
apare la suprafaţă sub forma izvoarelor cu debit persistent, un astfel de izvor
fiind captat în apropierea Mănăstirii Nămăieşti.

Rocile oligocene, fiind bogate în sulf, au permis mineralizarea apelor freatice
care apar sub forma izvoarelor minerale (sulfuroase, clorurate şi sodice) cu
excelente calităţi terapeutice. A cestea se întâlnesc pe teritoriul comunelor
Bughea de Sus, A lbeştii de Muscel, Mioarele, Câmpulung (zona A pa Sărată şi
zona parcului fostelor băi Kretzulescu)18.
Orizontul freatic cu nivel liber este cantonat în depozitele poros permeabile din
baza depozitelor argiloase prăfoase, fiind alimentate exclusive din precipitaţiile
care cad pe suprafaţa lui de dezvoltare, nivelurile piezometrice suportă fluctuaţii
însemnate, în funcţie de repartiţia cantităţii precipitaţiilor în timpul anului.
La nivelul Raului Targului apa subterană este la adâncimi diferite, funcţie de
nivelul apei în râul Targului, adâncimi cuprinse între 2,50-4,00m.
Apa subterana(freatica) are următoarele caracteristici medii :
pH 6,6-7,5
bioxid de carbon
18-78 mg/l
bicarbonaţi(HCO3)195-500mg/l
calciu(Ca)2+
90-150mg/l
magneziu(Mg)2+
8,5-23mh/l
dutitate totală
18-23ogermane
cloruri(Cl)28-67mg/l
sulfaţi(SO4)2125-200mg/l
amoniu(NH4)+
0,4-1,6mg/l
hidrogen sulfurat
absent
oxidril(OH)absent
materii organice(KMhO4)
5-8mg/l
reziduu fix(105oC)
625-650mg/l
Menţionăm că nivelul hidrostatic al apelor freatice este influenţat de nivelul apei
Râului Târgului în perioadele de uzinare a hidrocentralei Râuşor,cu o frecvenţă
de maxim 2h/zi şi cu o ridicare a nivelului hidrostatic,în zona cercetată de
aproximativ 0,50m faţă de cotele iniţiale ale terenului.
Apa este fără presiune şi vine în contact cu betonul prin intermediul unui teren
având coeficentul de filtraţie K=1x10-2-10-3cm/s.Apa este la limita agresivităţii
general acide pentru betoane armate cu grad de impermeabilitate mai mic sau
egal P4,prezintă agresivitate carbonică faţă de betoane şi betoane armate cu
grad de impermeabilitate mai mic P12 şi agresivitate sulfatică faţă de betoane şi
betoane armate confecţionate din cimenturi cu rezistenţă redusă sau
moderată,acţiunea apelor sulfatice pentru valoarea coeficentului „C” zero (ciment
portland P40,P45,P50)cu grad de impermeabilitate mai mic sau egal P2.
Acviferele de adâncime cantonate în Stratele de Fratesti şi Cândeşti se găsesc
la adâncimi de 100-150 m şi au o capacitate bună de debitare, cu debite de 5-11
l/s şi denivelari relativ mici.
Apa subterană este prezentă în apropierea suprafeţei şi pe pante.
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Lucrări hidrotehnice
Acumularea Râuşor a fost realizată în perioada 1979-1987 pentru alimentarea
cu apă potabilă şi industrială a municipiului Câmpulung şi rezervă pentru
consumatorii din aval Piteşti şi Bucureşti. Volumul pentru atenuarea viiturilor este
14,5 milioane m3.
Acumularea Pojorâta19 este o acumulare nepermanentă, situată pe Râul
Târgului imediat amonte de limita de nord a satului Pojorâta (aparţinător
comunei Lereşti), adiacentă DJ 734. Alcătuirea constructivă a barajului indică
folosinţa de reducere a viiturilor datorate cursurilor de apă ce se varsă în R.
Târgului în aval de barajul Râuşor; acumularea este parţial colmatată.
Polderele Lereşti şi Voineşti sunt acumulări amplasate lateral, pe malul drept
al R. Târgului. Folosinţa principală este compensarea debitelor descărcate din
lacul Râuşor şi turbinate în hidrocentralele Lereşti şi Voineşti. Acumularea
Lereşti este prevăzută cu un preaplin, cu capătul aval degradat, probabil afectat
de debitele de viitură de pe Râul Târgului. Deşi se află în administrarea
Hidroelectrica, pot contribui la reducerea debitelor unor eventuale viituri.
Stăvilarul Câmpulung este situat în interiorul municipiului, amonte de str.
Neagoe Basarab şi aval de benzinăria Rompetrol. A fost realizat pentru
alimentare cu apă a zonei industriale. Acumularea are volumul proiectat de
10.000 m3, neputând contribui la atenuarea unei eventuale viituri. În prezent
debitul R. Târgului este evacuat prin golirea de fund, nivelul apei în acumulare
fiind practic neglijabil.
Regularizarea albiei Râului Târgului. În cadrul teritoriului U.A.T. Câmpulung
Râul Târgului este regularizat pe mai multe tronsoane. Malurile albiei minore
sunt protejate cu pereu de beton. În lungul cursului de apă au fost realizate mai
multe praguri de fund; majoritatea au fost executate din anrocamente, câteva au
o structură mai complexă, executate din beton; acestea prezintă diferite grade
de degradare, afectând parţial malurile. Administraţia Naţională „Apele Române”
a casat la 20.12.2017 unele tronsoane, dar refacerea lor nu se regăseşte în
programul de investiţii.
Acumularea CHEMP Schitu Goleşti. Barajul şi acumularea se găsesc pe
teritoriul U.A.T. Câmpulung, imediat aval de Staţia de Epurare, iar centrala şi
debuşarea acesteia se află pe teritoriul U.A.T. Schitu Goleşti. Nivelul normal de
retenţie al acumulării se încadrează în albia majoră a râului, dar la malul drept
acumularea este închisă de un dig, ceea ce creează o zonă ce poate fi inundată
în caz de precipitaţii puternice.
Lucrări de regularizare pe afluenţi. În documentele Primăriei Câmpulung sunt
listate lucrări de regularizare pe 13 afluenţi, din care 11 în administrarea ANAR
şi 2 în administrarea ANIF. ANAR consideră aceste lucrările ca fiind în stare
bună, cu excepţia Văii Româneştilor, unde lucrarea este parţial degradată. În
cursul vizitei pe teren unele debuşări nu au fost identificate.
Valea Româneştilor este amenajată pe cea mai mare parte a lungimii.
Problemele constatate sunt enumerate dinspre aval spre amonte:
Supraîncărcarea zidului de sprijin cu garduri de piatră
Există praguri executate artizanal, ceea ce diminuează capacitatea de
tranzitare a debitelor
Există o zonă cu pantă mai mică, unde albia este mai lată, cu uşoară
tendinţă de meandrare, unde au fost depozitate reziduuri diverse
Există anexe gospodăreşti edificate chiar pe mal, susceptibile de a fi
afectate la debite mari
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Debuşări identificate pe teren:
Afluentul de stânga ce se varsă în Râul Târgului în dreptul străzii Neagoe
Basarab a fost canalizat de la str. Alexandru cel Bun spre amonte; sistemul
e susceptibil de înfundare
Debuşarea Văii Rudarilor este deteriorată, în parte prin eroziune regresivă;
sunt prezente şi deşeuri urbane
În aval de podul str. G-ral Teodorescu debuşează un afluent de dreapta
canalizat; aparent canalul trece pe sub curtea Colegiului Dinicu Golescu
Debuşarea afluentului de stânga din lungul str. Izvorului (vizavi de gară)
(Valea Zidarilor ??) este deteriorată prin eroziune regresivă
Există lucrări de regularizare pe afluenţi minori, unele în foarte bună stare
deşi sunt realizate cu foarte mulţi ani în urmă
2.2.1.6. Vegetaţia şi solurile
Vegetaţia
Pădurea, care odinioară acoperea întreg teritoriul în discuţie, s-a restrâns treptat,
locul ei fiind luat de vetrele aşezărilor – în continuă expansiune –, de păşuni şi
culturi – îndeosebi pomicole. Astăzi pădurea apare pe arii restrânse, mai ales în
cadrul versanţilor abrupţi (din cadrul defileului de la Apa Sărată, în primul rând).
Dintre arbuşti se întâlneşte păducelul, socul negru, măceşul etc. În sectorul de
defileu şi în aval de acesta, pe Raul Târgului, se mai păstrează zăvoaiele în care
specia dominantă este arinul negru, la care se adaugă arinul alb şi salcia
plesnitoare.
În cadrul pajiştilor naturale secundare aparute prin înlocuirea vegetaţiei
forestiere, cea mai mare răspândire o au specii ca: iarba vântului şi păiuşul roşu;
la acestea se adaugă speciile însoţitoare, precum şi tufărişuri de cătină, măceş,
porumbar, lemn câinesc. Se mai întâlnesc în aceasta zonă şi fag (Fagus
silvatica), carpen (Carpinus betulus), mesteacăn (Betula verrucosa), paltinul de
munte (A cer pseudoplatanus), alunul (Corylus avellana), plop, cireş. Subetajul
pădurilor de fag ocupă Dealul Ciocanu şi Dealul Pleşa, precum şi bazinul
mijlociu al Bratiei, la peste 500 m altitudine în care se mai găsesc exemplare de
platan de munte (A cbie arer pseudoplatanus), mesteacan (Betula verucosa),
alun (Corylus avellana)20.
Subetajul pădurilor de gorun (Quercus petraea) apare pe suprafeţe mai mari în
zona podurilor înterfluviale Bratia-Râul Târgului şi Argeşel - Râul Târgului, la
altitudini de peste 350-400 m, de obicei în amestec cu carpenul, corn (Cornus
mas), alun (Corylus avellana), iar mai jos cu stejar (Quercus robur), ulm (Ulmus
foliacea), carpen (Carpinus betulus), tei alb (Tilia tomentosa) târzii, cât şi a
vânturilor cu caracter moderat, determina un microclimat favorabil pentru
dezvoltarea unei vegetaţii bogate.
Vegetaţia rărişurilor de mesteacăn (Betula verrucosa) apare în urma defrişărilor
pădurilor de fag sau în pante. Dezvoltarea acestor specii este legată de prezenţa
solurilor puternic podzolite, erodate uneori până la rocă. Rărişurile de mesteacăn
sunt slab încheiate, ocupând suprafeţe restrânse. În umbra pădurilor de fag şi
carpen cresc şi alte specii de plante cum ar fi: ferigi, afine, zmeură, fragi, un
număr mare de ciuperci (mănătărici de fag, mesteacăn şi plop, bureţi vineciori,
roşiori şi lăptoşi), care sunt comestibile. Vegetaţia pădurilor colinare secundare
ocupă suprafeţe însemnate pe interfluviile principale, secundare şi pe terasele
principalelor văi.
20
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Aceste suprafeţe au fost acoperite în trecut cu păduri sau zăvoaie. Vegetaţia
pajiştilor secundare înglobează o compozitie floristică variată: graminee, trifoi
alb, trifoi roşu, pătlagina, cicoare, ciuboţica cucului, traista ciobanului, iarba
roşie, osul iepurelui etc. Un rol principal în răspândirea acestei vegetaţii îl are
omul, care, prin cultivarea terenului şi prin plantarea de livezi, modifică atât
compoziţia floristică, cât şi arealul pe care-l ocupă această vegetaţie.
În lungul Râului Târgului şi a afluenţilor săi importanţi se găsesc zăvoaie cu o
vegetaţie lemnoasă de esenţă moale, format din sălcete, plopişuri, cătinişuri şi
aninişuri, dintre care, cea mai mare răspândire o are aninul (A lnus nigra).
Zăvoaiele se găsesc pe soluri aluviale în diferite stadii de dezvoltare, cu textură
uşoară, nisipoasă sau cu textură mai grea, lutoasă. În zăvoaie, vârsta vegetaţiei
lemnoase este diferită, de la lăstărişuri până la copaci cu vârsta mai mare. Pe
locurile umede creşte o vegetaţie formata din: rogoz, piciorul cocoşului, coada
calului, izma broaştei etc., iar în luncile mlăştinoase, papura. La altitudini de
peste 1000 m se întâlnesc complex de pajişti, rarişti şi tufărişuri subalpine şi
alpine21.
Solurile
Diversitatea factorilor fizico-geografici (relief, litologie, climă, vegetaţie) au
determinat o varietate bogată a tipurilor de sol în această zonă. Pe versanţii
foarte înclinaţi, la peste 25Ș, din circurile glaciare, glacio-nivale şi nivale, precum
şi pe cei din sectorul superior al văilor glaciare, învelişul edafic apare
discontinuu, lipsind în multe locuri, precum Valea Râuşor, Iezerul Mare, Iezer,
Bătrâna. În cadrul versanţilor a căror pantă este mai redusă, 10-25Ș, solurile
caracteristice sunt cele brune, brunepodzolite, podzolice humico-feriiluviale şi,
pe alocuri, litosoluri.
Altitudinal, aceste soluri spodice se întâlnesc la peste 1400-1700m, pe spaţiile
dinspre Râuşor şi Valea Iezerul Mic, apoi între Valea Iezerul Mic-Bătrâna şi
Valea Cuca, dar şi pe partea stângă a văii Râului Târgului, pe înterfluviul
interpus acestei văi şi pe cel al Văii Argeşelului. Bioclimatic, aceste soluri
corespund subetajului molidului şi etajului jneapănului, ocupând suprafeţe
întinse pe roci acide. Cea de-a doua grupă majoră de soluri, aparţine solurilor
cambice, care sunt prezente sub pădurile de molid, sub pădurile de amestec fag
şi molid, dar şi sub pajiştile secundare.
Ca tipuri de sol cuprinde: solurile brun-acide, brune feriiluviale şi litosolurile.
Arealul răspândirii lor corespunde, în general, cu versanţii de est şi de vest ai
Văii Râului Târgului, în aval de confluenţa Văii Cuca şi Bătrâna22.

21
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Figura 14 – Solurile la nivelul municipiului Câmpulung (Enviro Ecosmart)

Aceste soluri sunt reprezentative în cea mai mare parte bazinului montan, la
altitudini de peste 1200-1400 m, iar din punct de vedere climatic, în acest areal,
temperatura medie anuală este mică, cca. 6ȘC şi precipitaţii bogate, 900-1000
mm. În zona subcarpatică, cambisolurile ocupă suprafeţe extinse pe gresiile şi
conglomeratele paleogene, bogate în elemente bazice, în special acolo unde
precipitaţiile mai bogate favorizează o puternică spălare a coloizilor. Pe gresii şi
argile, sau pe depozite de terasă, sub pădurile de stejar şi fag, în condiţiile unui
regim de precipitaţii cu valori cuprinse între 600-800 mm anual, se formează
solurile brune eumezobazice. Pe flisul paleogen, dar şi pe culmile sinclinalelor
oligocene, sub pădurile de fag sau de fag în amestec cu răşinoase, apar solurile
brun-acide. La mozaicarea puternică a învelişului pedogenetic contribuie
redzinele şi pseudorendzinele, dezvoltate pe depozite marnoase şi argiloase cu
noduli calcaroşi. Pseudorendzinele prezintă un orizont negricios-cenuşiu, sub
care se poate găsi un orizont B, în funcţie de stadiul de evoluţie, având o
cantitate mare de humus, fiind astfel mai fertile şi favorabile pentru cultivarea
plantelor leguminoase şi a pomilor fructiferi (pruni şi meri). Acestea se întâlnesc în
bazinul mijlociu al Argeşelului, pe versanţii estici şi vestici ai Dealului Măţău şi ai
Culmii Groapa Oii. Rendzinele sunt favorabile pentru agricultură în general, dar şi
pentru pomi fructiferi (pruni). Se întâlnesc în zona muscelelor dintre Bughea şi
Bratia, precum şi între Râul Târgului şi Argeşel, în zona Dealului Măţău. În zona
piemontană, solurile aparţin clasei argiloiluviale. Pe terasele şi pe podurile
interfluviale sunt prezente soluri brune, de la slab luvice, la luvisoluri albice.
Solurile intrazonale se datorează prezenţei condiţiilor locale specifice, dar şi
fragmentării accentuate a reliefului sau a intervenţiei antropice. Solurile aluvionare
de luncă se găsesc în luncile celor două râuri unde s-au format şi continuă să se
formeze depozite aluviale. Acestea sunt întotdeauna umede, având tendinţa de a
se apropia, prin tipul genetic, de tipul de sol caracteristic unei regiuni umede. Pe
versanţii înclinati şi puternic erodati, apar regosolurile, folosite pentru pajişti sau
plantaţii. Regosolurile, prezente în zona muscelelor dintre Râul Târgului şi
Bratia, reclamă măsuri speciale de fertilizare şi impotriva eroziunii23.

23
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2.2.2. Identificarea şi evaluarea peisajului
2.2.2.1. Conţinutul major al peisajului
Configuraţia peisajului actual, cu componenţa oferită de tipuri genetice şi ierarhie
funcţională, reprezintă consecinţa determinărilor tectono-structurale şi
paleogeografice ale factorilor de mediu asupra scoarţei terestre. Acestea au
condiţionat astfel formarea marilor structuri de relief. Modelarea morfostructurilor
de relief de către factorii naturali interni (tectonica) şi externi (modificări climatice,
insolaţie, circulaţia maselor de aer, acţiunea reţelei hidrografice de suprafaţă şi
subterane, solificare, vegetatei) iar relativ recent de factorii antropici au
configurat fizionomia şi funcţionalităţile peisajului actual.
Teritoriul unităţii administrativ teritoriale Câmpulung cu o suprafaţă de 35,49 km2
se suprapune unor unităţi sectorului estic al Subcarpaţilor Getici, Muscelele
Argeşului, Depresiunea Câmpulung.
Din punct de vedere geologic Muscelele Argeşului aparţin unităţii carpatice,
geneza lor fiind legată de mişcările laramice, în urma cărora, ca urmare a
ridicării zonei cristalino-mezozoice a apărut în faţa acesteia o depresiune
premontană cu rol de avanfosă în paleogen şi neogen (Mutihac. V., 1982). În
ansamblul arhitectural al Carpaţilor Meridionali această avanfosă constituie
unitatea cea mai externă fiind cunoscută sub denumirea de Depresiunea Getică,
aceasta funcţionează ca bazin de sedimentare a molasei subcarpatice.
Prin suprapunerea tectonică a blocului getic peste cel danubian la sfârşitul
cretacicului, unităţilor supragetice, li se adaugă o nouă unitate, cu rol de pânză,
constituind Pânza Getică, şi o unitate subiacentă, cu rol de autohton - Autohtonul
Danubian (Posea Gr., 2002).
Prin ridicarea întregului ansamblu morfostructural astfel creat, sub forma unei
catene montane, în faţa acesteia a apărut o regiune depresionară, care a preluat
funcţia de bazin de sedimentare, evoluând în continuare ca avantfosă, şi care, în
structura actuală, constituie Depresiunea Getică (V. Mutihac, 1990).
Subcarpaţii dintre Argeş şi Dâmboviţa se suprapun integral orogenului carpatic
extinzându-se peste depozitele de molasa ale Depresiunii Getice, grefate pe
soclul montan cristalin prelungit spre sud.
Apariţia şi întreaga evoluţie a spaţiului subcarpatic este determinată şi strâns
legata de cadrul general în care s-au individualizat Carpaţii Meridionali şi de
evoluţia spaţiului montan vecin.
În perimetrul analizat, peisajele se dezvoltă pe un relief de tip deluros
depresionar, cu versanţi amplii şi interfluvii domoale, într-un climat temperat sub
influenţe permanente ale calmului atmosferic cu oscilaţii frecvente ale
temperaturii, vânturilor şi precipitaţiilor. Temperatura medie anuală se situează
în jurul valorii de 8 °C, precipitaţiile puţin peste 750 mm/an iar vântul predomină
pe direcţia nord vest – sud est. Vegetaţia prezintă zonalitate latitudinală cu tipul
predominant de silvostepă dar şi mare varietate de vegetaţie azonală de luncă,
cu precădere zăvoaie. Solurile sunt dispuse în fâşii longitudinale aparţin a patru
clase zonale (argiluvisoluri, cambisoluri, soluri hidromorfe şi soluri neevoluate)
cu discontinuităţi azonale.
Peste toate acestea s-a impus presiunea antropică prin activităţile specifice
datorită potenţialului natural ridicat oferit de favorabilitatea mare a locuirii (cca
30000 locuitori) şi de valorificarea agricolă facilă.

2.2.2.2. Ierarhizarea peisajului
Încadrarea teritorial-sistemică stabileşte scara la care se dezvoltă un peisaj şi se
face prin identificarea în teren şi pe reprezentări cartografice. Din punctul de
vedere al dimensiunii teritoriale, peisajele se împart în:
Regiune geografică – peisaj divers desfăşurat la o scară teritorială mare, în
care pot exista diferenţe climatice, tipuri de relief diverse etc; în general, are
o suprafaţă de peste 100 kmp.
Geocomplex – peisaj determinat de o diversitate altitudinală sau de o
distribuţie a reliefului, cu toate implicaţiile acesteia asupra distribuţiei
vegetaţiei, topoclimatului, utilizării etc; în general, are o suprafaţă de 10-100
kmp;
Geofacies – suprafaţă situată de regulă în aceeaşi unitate de relief sau întro zonă de tranziţie, cu o posibilă diversitate a formelor de relief, a
vegetaţiei, a faunei sau a modului de utilizare a reliefului; în general, are o
suprafaţă de 110 kmp;
Geotop – loc restrâns, fără elemente de diversitate notabile, important prin
specificul său; în general, are o suprafaţă sub 1 kmp24.
Regiunea geografică
Din punctul de vedere al ierarhizării peisajului, teritoriul U.A.T. Câmpulung se
înscrie în macrounitatea de peisaj (regiunea geografică) a Subcarpaţilor Getici
cu subunitatea regională Muscelele Argeşului. Clasificarea taxonomică folosită a
fost concepută de G. Bertrand (1968) şi modificată de I. Mac (1990, 2000).
Astfel, unităţile inferioare (micronivele) folosite în analiza de faţă sunt:
geocomplexul, geofaciesul şi geotopul.
La nivelul unităţii administrative studiate, ordinul superior, geocomplexul, este
reprezentat de subunităţile componente ale Muscelelor Argeşului:
Parte din depresiunea subcarpatică internă Câmpulung;
Parte din dealurile subcarpatice (Ciuha Teiului – Măţău);
Lobul nordic al depresiunii intracolinare Schitu Goleşti.
Geocomplexele
Geocomplexele care includ părţi din teritoriul administrativ al municipiului
Câmpulung sunt următoarele:
Depresiunea Câmpulung este compusă dintr-o serie de compartimente, de la
vest spre est identificându-se:
Compartimentul Cândeşti (in afara arealului de studiu);
Culmile A lbeştiului (in afara arealului de studiu);
Compartimentul Bughea-Câmpulung-Pravăţ – principalul compartiment al
Depresiunii Câmpulung (o parte din acest compartiment care se suprapune
peste arealul de studiu);
Compartimentul Stoieneşti (in afara arealului de studiu).
Gr. Posea în 1993 include la Depresiunea Câmpulung atât Bazinetul Pravăţ
dezvoltat pe Argeşel, cât şi pe cel de la Stoieneşti dezvoltat pe Dâmboviţa.
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Sinteză a elementelor de metodă în: Irina Popescu-Criveanu, „Metodologia de identificare şi evaluare a
peisajului”, in A rhitectura, 5/2013, pp. 50-61.
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Compartimentul Bughea-Câmpulung-Pravăţ este drenat de trei principale râuri:
Bughea, Râul Târgului şi Argeşel. Compartimentul prezintă o asimetrie evidentă
la nivelul altitudinii talvegurilor râurilor ce-l străbat. Talvegul Bughii fiind la 600 m,
al Râului Târgului la 630 m iar cel al Argeşelului suspendat la 710 m. Legătura
între cele trei văi se realizează prin intermediul înşeuărilor largi, care pe alocuri
prezintă aspect de pod interfluvial. Şi la nivelul acestor înşeuări se poate
observa asimetria: între Bughea şi Râul Târgului la 650 m iar între Râul Târgului
şi Argeşel la 730 m. Compartimentul este ocupat în cea mai mare parte de
terase care pot fi întâlnite de la nivelul luncilor până la nivelul interfluviilor. Sudul
compartimentului este ocupat cu precădere de relief de tip cuestic, dezvoltat pe
flancul nordic al anticlinalului Măţău. Geocomplexul depresiunii Câmpulung
ocupă 67% din teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung diferentiindu-se
un sector de cca. 6% aferent zonei de străpungere a dealurilor subcarpatice de
către Râul Târgului.
Dealurile subcarpatice (Ciuha Teiului – Măţău) închid la sud şirul
depresiunilor subcarpatice printr-un aliniament de dealuri masive, cu altitudini ce
depăşesc uneori 1000 m. Aceste dealuri vin în prelungirea culmilor montane,
constituindu-se şi ca interfluvii ale bazinelor hidrografice principale. Din acestea
se desprind dealurile de tip muscel, mai joase şi mai despădurite la altitudini
medii de 600 – 650 m. În arealul de studiu aliniamentul de dealuri este
reprezentat de compartimentul vestic al anticlinalului Ciocanu – Măţău,
compartiment ce conţine vârfurile, Ciocanu (885,7 m) şi Ciuha Teiului (749,4 m),
aliniamentul se continuă cu dealul Măţău (1017,6 m) – cel mai înalt deal cutat,
iar în extremitatea estică se găseşte vârful Groapa Oii (950,8 m) pe un deal
neted şi alungit, păstrat unitar pe o lungime apreciabilă, de la contactul cu
muntele şi până în piemont. Avansarea regresivă a văilor de versant le conferă
interfluviilor un aspect dendritic, rezultat din desprinderea a numeroase interfluvii
derivate, de diferite ordine. Ritmul susţinut de modelare, determinat de prezenţa
largă a rocilor sedimentare, favorizează menţinerea unui profil îngust, cu linii
ascuţite, neregulat sub aspect altitudinal. Geocomplexul depresiunii dealurilor
subcarpatice ocupă 24% din teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung.
Depresiunile intracolinare sunt situate în partea mediană a Subcarpaţilor şi la
contactul cu piemontul Getic; acolo se formează o înşiruire de bazinete de
eroziune, la contactul rocilor mai vechi şi mai dure din nord (conglomerate
helveţiene) cu cele din sud (meoţian-daciene). Acestea sunt delimitate la sud de
aliniamente de cueste orientat est-vest, care dau depresiunilor intracolinare
caracter subsecvent de contact, marchează contactul cu pietrişurile de Cândeşti.
Între râul Argeş şi râul Târgului, pe fiecare râu important în arealele de
convergenţă hidrografică apar depresiuni: Albeşti de Argeş (pe Argeş), Robaia
(pe Vâlsan), Domneşti - Pietroşani (pe Râul Doamnei), Slănic (pe Slănic),
Berevoeşti (pe Bratia), Godeni (pe Bughea), şi Schitu Goleşti (pe Râul Târgului),
unde practic se opresc, respectiv trec în aliniamentul de contact cu Podişul Getic
(la Jugur etc.). Acest şir depresionar şi înşeuările structurale ce le leagă, este
urmat de o şosea modernizată care uneşte Câmpulung de Curtea de Argeş.
Geocomplexul depresiunii intracolinare ocupă 8% din teritoriul administrativ al
municipiului Câmpulung.
Pe lângă faptul că analiza peisajului se face în mod ierarhic (unde există o
subordonare directă a elementelor componente), mai există o modalitate de
analiză în care se alătură caracteristicile elementelor dispersate în spaţiu dar cu
aceleaşi componente şi funcţiuni – „analiză orizontală“.

Din perspectivă geobotanică25 se individualizează tipurile de peisaje:
Peisajul pădurilor de fag montane (Specia dominantă, fagul se întâlneşte în
proporţie dominantă în această formaţiune, la care se pot adăuga local
anumite specii foioase ca gorunul, teiul, paltinul de munte, carpenul şi
speciile răşinoase, cum ar fi molidul şi bradul, dar in cele mai multe cazuri
alcătuieşte formaţiuni pure);
Peisajul pajiştilor secundare, în parte terenuri agricole de regulă pe locul
pădurilor de fag montane (Pajiştile de origine secundară cu vegetaţie
seminaturală rezultată după defrişarea pădurilor, cu utilizarea lor ca
păşune, fâneaţă sau mixt, sunt răspândite cu precădere la nord de axul
anticlinalului Ciuha - Măţău);
Peisajul terenurilor agricole şi pajişti secundare pe locul pădurilor de fag şi a
pădurilor de amestec fag cu gorun (similar celui precedent dar conţine în
mod pregnant componenta agricolă sub forma culturilor permanente
pomicole).
Întreg teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung se găseşte sub presiune
antropică. Activitatea omului s-a resimţit de timpuriu în primul rând prin
amenajarea de terenuri agricole şi păşuni secundare în detrimentul pădurilor şi
pajiştilor naturale cu diferite destinaţii (arabil, livezi de pomi fructiferi, vii,
păşunat), crearea şi dezvoltarea reţelei de comunicaţii şi transport (drumuri,
transport energie electrică). Vatra localităţii este aşezată pe văi (lunci, terase şi
baza versanţilor) şi pe podurile interfluviale plate.
Geofaciesuri
În cadrul geocomplexului impus de unitatea depresionară se identifică trei
geofaciesuri specifice: peisajul interfluviilor şi culmilor, peisajul versanţilor şi
peisajul vetrei depresiunii. Acestea, la rândul lor, se individualizează în geotopuri
specifice factorilor genetici dar şi în funcţie de gradul de intervenţie antropică sau
de utilizare a terenurilor.
Peisajul interfluviilor – din punct de vedere morfologic reprezintă suprafeţele
cuprinse între văile Argeşelului şi Bughii cu Râul Târgului şi în mică măsură
interfluviile secundare dintre afluenţii direcţi ai Râului Târgului.
Sunt culmi cu altitudini cuprinse între 600 şi 800-900 m şi energie de relief de
100-150m cu pante de 5-14º a căror geneză este de natură tectono-erozivă, pe
alocuri cu accente impuse de petrografie. Orientarea generala a culmilor fiind de
la nord catre sud, în prelungirea culmilor montane aferente Munţilor Iezer. In
sudul depresiunii se individualizeaza clar în peisaj, aliniamentul transversal de
culmi reziduale aferent axului anticlinal Ciuha Teiului – Măţău. Din pricina
energiei de relief mari, cu pante semnificative şi fragmentării orizontale aproape
pe spaţii importante, dinamica modelării spaţiilor interfluviile este extrem activă,
evidenţiată de procese gravitaţionale şi de eluviere.
Peisajul versanţilor este reprezentat în cea mai mare parte de tipul livezilor,
intercalate cu fâneţe şi păşuni. Panta şi substratul geologic favorizând prezenţa
unui bogat relief gravitaţional.
Dealul Măţău este reprezentativ în privinţa deplasărilor în masă, în condiţiile
unor versanţi cu pante accentuate şi un substrat litologic, alcătuit din roci friabile
(marne, şisturi marnoase, gresii, argile). Alături de declanşarea unor masive
alunecări, se produc frecvente curgeri noroioase, iar în zonele înalte, pe
abrupturi din conglomerate, apar năruirile. În condiţiile unui regim pluvial
abundent (peste 1000 mm) şi a unei intense degradări prin păşunat, în bazinele
25
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torenţiale, procesele de eroziune în adâncime sunt foarte active, afectând
stabilitatea versanţilor. Dintre procesele cele mai active care afectează versanţii
văilor, în sectorul dealurilor subcarpatice, sunt alunecările deplasive rotaţionale,
sub formă de valuri, trepte de alunecare cu râpe de desprindere secundare
(liniare sau semicirculare).
Peisajul Vetrei depresiunii este reprezentat în cea mai mare parte de lunca
Râului Târgului dar şi parţial de sectoare de luncă ale afluenţilor Valea
Româneştilor şi Valea Mare.
Lunca Râului Târgului este lată de 0,4-1,1 km, mai înaltă şi cu fâşii longitudinale
evidente, foarte rar inundabilă în regim natural, datorită lucrărilor de regularizare
şi a retenţiei apei râului în acumularea de la Râuşor. Din loc în loc prezintă
conuri de dejecţie ale afluenţilor laterali. Peste toate acestea este grefat un ţesut
antropic format din spaţii construite (cu diferite destinaţii) şi grădini, terenuri
arabile, livezi, păşuni, fâneţe.
2.2.2.3. Delimitarea unităţilor şi subunităţilor de peisaj
Stabilirea unităţilor de peisaj ierarhizate reprezintă o primă etapă de identificare
a peisajului; aceasta a fost descrisă în capitolul anterior şi este reluată, sintetic,
în tabelul următor, care prezintă şi subunităţile de peisaj.
Prezentăm în continuare ierarhizarea unităţilor de peisaj din teritoriul
administrativ al municipiului Câmpulung:
Macrounitate

Subcarpaţii Getici

Subunitate regională

Muscelele Argeşului

Geocomplex

1.

1.1. VALEA RÂULUI TÂRGULUI (Valea propriu zisă a Râului
Târgului şi văile afluenţilor stânga: Vl. Româneştilor şi Vl. Mare).
1.1.1. Luncă
1.1.1.1. Albii minore naturale sau antropizate, amenajări
hidrotehnice (praguri şi taluzuri)
1.1.1.2. Gospodării şi culturi agricole
1.1.1.3. Păşuni şi fâneţe
1.1.2. Versanţi acoperiţi cu culturi agricole, livezi, păşuni
secundare, păduri
1.1.2.1. Culturi agricole (terenuri arabile)
1.1.2.2. Livezi, păşuni, fâneţe
1.1.2.3. Păduri – peisajul pădurilor de foioase
1.1.4. Interfluvii
1.1.4.1. Gospodării cu caracter urban sau semiurban şi
culturi agricole aferente (construcţii, grădini,
terenuri arabile, livezi, păşuni, fâneţe)
1.1.4.2. Zone industriale şi agro-industriale

GEOFACIES
Geotop
Subunitate de peisaj

Geocomplex

Depresiunea Câmpulung
Ocupată preponderent de vatra localităţii cu centru urban (clădiri
administrative, centre comerciale, locuinţe individuale de tip urban
sau rural) şi gospodării cu caracter urban sau semiurban şi culturi
agricole aferente (construcţii, grădini, terenuri arabile, livezi,
păşuni, fâneţe). Alături de acestea sunt zone industriale şi agroindustriale active sau dezafectate.

2.

Dealurile subcarpatice
Interfluvii ocupate preponderent de păduri de foioase, livezi şi
păşuni sau fâneţe (relief torenţial, sau gravitaţional, relief erozivoacumulativ)

GEOFACIES

2.1. DEALUL MĂŢĂU

Geotop

2.1.1. Versanţi
2.1.1.1. Culturi permanente (livezi)

2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.

Păduri de foioase
Păşuni permanente şi fâneţe
Terenuri arabile
Terenuri antropizate (construcţii şi căi de
comunicaţie)
2.1.1.6. Terenuri neproductive afectate de eroziune sau
procese gravitaţionale
2.1.2. Interfluvii
2.1.2.1. Păşuni permanente şi fâneţe
2.1.2.2. Păduri de foioase
2.1.2.3. Culturi permanente (livezi)
2.1.2.4. Terenuri arabile
2.1.2.5. Terenuri antropizate (construcţii şi căi de
comunicaţie)
2.2. DEALUL CIUHA TEIULUI

Subunitate de peisaj

2.2.1. Versanţi
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.5.

Culturi permanente (livezi)
Păduri de foioase
Păşuni permanente şi fâneţe
Terenuri arabile
Terenuri antropizate (construcţii şi căi de
comunicaţie)
2.2.1.6. Terenuri neproductive afectate de eroziune sau
procese gravitaţionale
2.2.2. Interfluvii
2.2.2.1. Păşuni permanente şi fâneţe
2.2.2.2. Păduri de foioase
2.2.2.3. Culturi permanente (livezi)
2.2.2.4. Terenuri arabile
2.2.2.5. Terenuri antropizate (construcţii şi căi de
comunicaţie)
Geocomplex
GEOFACIES
Geotop
Subunitate de peisaj

3.

Depresiunea intracolinară
3.1. DEPRESIUNEA SCHITU GOLEŞTI
3.1.1. Luncă
3.1.1.1. Albii minore
a. Albii minore naturale
b. Albii minore antropizate, amenajări hidrotehnice
3.1.1.2. Luncă
a. Gospodării cu caracter urban sau semiurban şi culturi
agricole aferente (construcţii, grădini, terenuri arabile,
livezi, păşuni, fâneţe)
b. Zone industriale şi agro-industriale
3.1.2. Versanţi
3.1.2.1. Culturi agricole aferente (livezi, păşuni, fâneţe,
grădini, terenuri arabile)
3.1.3. Interfluvii
3.1.2.1. Păşuni permanente şi suprafeţe forestiere
3.1.3.2. Gospodării cu caracter rural sau semirural
şi culturi agricole aferente (construcţii,
grădini, terenuri arabile, vii, livezi, păşuni,
fâneţe)
3.1.3.3. Zone industriale şi agro-industriale

Tabelul 3. Ierarhizarea unităţilor de peisaj în teritoriul Municipiului Câmpulung
Notă: Studiul care a condus la Clasificarea peisajelor geografice din România (Ana Popova-Cucu, în: A tlasul R.S.R.,
pl. VI-6, Institutul de Geografie al Academiei RSR, Ed. Academiei RSR, 1973) încadrează teritoriul studiat
astfel: (45) - Dealuri cu păduri de gorun cu carpen alternând cu păduri de fag şi pajişti stepizate şi terenuri agricole şi (61)
- Depresiuni cu aspect deluros, cu păduri de fag şi carpen, de fag cu gorun, pajişti şi terenuri agricole.
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2.3. Populaţia. Elemente demografice şi sociale
2.3.1. Evoluţia populaţiei
Geneza urbană a oraşului Câmpulung este, după unii cercetători, legată de
momentul întemeierii, comunitatea privilegiată autonomă fiind, iniţial, probabil,
cea săsească. Imigraţia comunităţii săseşti de la Câmpulung, conduse de
greavul Laurenţiu, înaintea anului 1300, este, după D. Căprăroiu, legată de
Negru Vodă/Thocomer descălecătorul, „sub protecţia căruia s-au instalat în
modesta aşezare musceleană, transformând-o, curând, într-un veritabil oraş”26.
Profilarea structurii sale socio-economice şi teritoriale pare să se fi produs între
sec. al IX-lea şi al XII-lea, prin aşezarea şi dezvoltarea uniunilor de obşti şi prin
organizarea obştii moşnenilor câmpulungeni. Urme de locuire străveche şi antică
(din epoca bronzului sau a fierului, geto-dacice sau romane) au fost identificate
pe teritoriul actual al oraşului.
Privilegiul oraşului (actul de întărire a privilegiilor, emis de Matei Basarab în
favoarea orăşenilor din Câmpulung) arată – după mai mulţi cercetători –
influenţa formelor administrative şi juridice ale oraşelor săseşti din Transilvania27.
Asupra modului de organizare în perioada medievală şi asupra relaţiei dintre
comunitatea veche, românească şi cea nouă, a coloniştilor saşi.
Prima estimare a numărului de locuitori o avem din anul 1581, când descrierile
unui călugăr franciscan (Jeronim Arsegno) se referă la o populaţie de aprox.
4000 de locuitori, dintre care cca 10% sunt saşi28. Populaţia scade până la
jumătatea secolului următor – 3600 de suflete (dintre care 160 de catolici) în
159629 şi 2500 (dintre care 500 de catolici) în 164030.
Aportul de populaţie al refugiaţilor care se stabilesc aici în prima jumătate a
secolului al XVII-lea creează, probabil, o altă fază de creştere – circa 3000 de
persoane în 173731, stopată de pustiirea care a urmat conflictelor turcoaustriece. După 1737, în ciuda imigraţiei pentru repopularea oraşului, populaţia
ajunge la 2200 de suflete (630 de case şi 732 de liude, indicatori care susţin o
populaţie impozabilă de circa 2200 locuitori) în 1774 şi circa 1700 de persoane
în 1790-179132, secolul al XVIII-lea fiind marcat de epidemii de ciumă33.
Începând cu secolul al XVIII-lea şi până la recensământul din 1859-1860,
aprecierile statistice prezintă o creştere demografică aparent neafectată puternic
de epidemiile de ciumă şi holeră din 1830, de epidemia de ciumă din 1848 şi nici
de migraţia spre Bucureşti, tot în 184834. La 1810 sunt numărate în oraş 473 de
case şi peste 2160 de locuitori, cu o medie presupusă de aproximativ cinci
persoane pe gospodărie35; cifra populaţiei totale din 1811, de 3430 locuitori, este
justificată prin includerea satelor Lereşti şi Voineşti36.
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Denis Căprăroiu, „Asupra începuturilor oraşului Câmpulung/On the beginnings of the town of
Câmpulung”, in Historia Urbana, t. XVI, nr. 1-2/2008, pp. 37-64.
Vezi, de pildă, Alexandru CIOCÎLTAN, „Identitatea comunităţii germane din Câmpulung Muscel în
secolele XIII – XVIII”, in Revista ERA SMUS, 13/2002, Bucureşti: Editura Ars Docendi, 2002.
Călători străini despre Ţările Române, vol. II, Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1970, p. 510; A tlas istoric ...
Călători străini despre Ţările Române, vol. IV, 1972, p. 576; A tlas istoric ...
Călători străini despre Ţările Române, vol. V, 1973, p. 209-211; A tlas istoric ...
I. Răuţescu, op. cit., p. 29; A tlas istoric ..., p. V.; https://muscelpedia.ro/aboutus/index.php?pid=11
(martie 2018).
Ibid.
Călători străini despre Țările Române, vol. IV, p. 576; Idem, vol. V, p. 209-211; A tlas istoric...; I.
Răuţescu, op. cit., p. 29.
I. Răuţescu, op. cit., pp. 42-43 şi 48.
Circa 2500 de locuitori conform I. Răuţescu (ibid., p. 40) şi 2163 de locuitori conform A tlas istoric ....
I. Răuţescu, op. cit., p. 29; A tlas istoric ..., p. V.; https://muscelpedia.ro/aboutus/index.php?pid=11
(consultat în martie 2018)..

La 1837, populaţia era de 4500 locuitori, iar la 1838, de 6278 locuitori – 1494 de
familii, aşezate în nouă mahalale (Schei, Târgului, Marginea, Popa Ene, Mărcuş,
Bărbuşa, Bughea de Jos, Bughea de Sus şi Vişoi). La această dată nu mai sunt
menţionaţi decât 27 de ungureni (parte a populaţiei româneşti) şi 10 saşi; în
schimb, sunt înregistraţi 517 ţigani, 136 de sârbi, 59 de unguri şi 56 de greci, în
total, 678 locuitori de altă etnie, adică aproximativ 11% din totalul populaţiei. În
funcţie de provenienţă şi de starea socială, avem următoarea distribuţie a capilor
de familii: 881 moşneni, 176 clăcaşi, 128 străini, 47 proprietari şi 34 „zestraşi”
sau „îngineriţi” (stabiliţi în oraş prin căsătoria cu o fată localnică)37. În 1855,
populaţia oraşului este estimată la 6125 de locuitori (în raionul oraşului) şi la
8979 de persoane (cu tot cu locuinţele din suburbii)38.
Conform recensământului din 1859-1860, oraşul avea o populaţie de 8283 de
persoane repartizate în 1841 de case39. În 1872, populaţia este estimată la 9890
de persoane, oraşul incluzând Bughea de Sus, Bughea de Jos şi Malu40.
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Figura 15. Evoluţia populaţiei oraşului Câmpulung (1600-1838)

În perioada 1891-1893, populaţia este estimată la circa 10180 de persoane,
oraşul cuprinzând şi suburbiile Scheiu, Vişoi, Bughea, Malu, Mărcuş şi Ocheşti41.
La recensământul din 1899, populaţia oraşului este de 13439 de locuitori42. În
1910 oraşul numără 15069 de persoane43, în timp ce, la recensământul din 1912
populaţia este estimată la 16090 de locuitori44. Datele statistice din 1914-1915
prezintă o populaţie stabilă de circa 16500 de persoane (16449 în 191445 şi
16652 în 191546).
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Ibid.
Dicţionar geografic al judeţului Muscel lucrat de G. A lessandrescu, Societatea Geografică Română,
Bucuresci: Stabilimentul Grafic J. V. Socecu, 1893, p. 58; I. Răuţescu, op. cit., p. 54; A tlas istoric...;
https://muscelpedia.ro/aboutus/index.php?pid=11 (consultat în martie 2018).
A nuarul Statistic al României, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1912 p. 18; A tlas istoric..., etc..
Dimitrie Frunzescu, Dicţionar Topografic şi Statistic al României, Bucuresci: Tipografia Statului, Hotel
Şerban-Vodă, 1872.
A nuarul National al României. A lmanach de A drese pentru Comerciu, industrie şi administraţiunile
publice din Bucuresci şi districte 1891-92 (ed. bilingvă română-franceză), Bucuresci, Tipograf George
A. Lăzăreanu, f.a. p. 582; Dicţionar geografic..., 1893, p. 58-59; A tlasul istoric ..., p. IV.
A nuarul Statistic al României, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1912, p. 18
Ibid., p. 17; A nuarul statistic al României 1922, Bucureşti, Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii, 1923, p.
28; A nuarul statistic al României 1923, Bucureşti, Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii, 1924, p. 17;
A nuarul statistic al României 1924, Bucureşti, Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii, 1925, p. 17.
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpulung#Demografie (consultat în februarie 2018)
A nuarul statistic al României, p. 28; 1923, p. 17; 1924, p. 17.
A nuarul statistic al României 1926, Bucureşt, Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii, 1927, pp. 17, 19.
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Efectele Primului Război Mondial se vor face resimţite şi în ceea ce priveşte
evoluţia demografică din Câmpulung, recensământul din 1930 arătând 13868 de
locuitori în Câmpulung47. O altă cauză a acestei scăderi demografice este
reprezentată şi de înfiinţarea comunei Bughea (formată din vechile suburbii
Bughea de Sus, Bughea de Jos şi Malu) prin Legea administrativă din 1925.
În urma recensământului din 1941, se observă o creştere a populaţiei
Câmpulungului de la 13868 de persoane (în 1930) la 16872 de persoane48. În
ciuda unei scăderi a populaţiei (cca 15000 de locuitori în 194349) pricinuite de al
Doilea Război Mondial, se păstrează o creştere demografică: 18174 de
persoane (1948), 18880 (1956), 20687 (1960) şi 24877 (1966)50.
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Figura 16. Evoluţia populaţiei oraşului/municipiului Câmpulung (1860-2017)

Decretul nr. 770 din 1966 privind reglementarea întreruperii cursului sarcinii,
construcţia şi deschiderea Uzinei de Autoturisme de la Mioveni (fost Colibaşi) în
perioada 1966-1968 şi includerea comunei Valea Mare Pravăţ (cca 4000
locuitori) în componenţa oraşului Câmpulung prin Legea 2 din 1968 vor contribui
la o creştere accelerată a populaţiei oraşului . Astfel, datele statistice privind
evoluţia demografică din Câmpulung oferă următoarele informaţii privind
numărul de locuitori: 26552 de persoane în 197051, 26888 (1972)52, 31554
(1977)53 şi 37786 (1980)54.
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Recensamantul general al populaţiei României din 29 decemvrie 1930: https://archive.org/stream/
recensamntulgene02inst#page/298/mode/2up (consultat în martie 2018); A nuarul statistic al României,
1939 şi 1940; A tlasul istoric...; Indicatorul localităţilor din România, datele recensământului general din
6 A prilie 1941, Bucureşti: Imprimeria Institutului Statistic, 1943, pp. 429-439; https://muscelpedia.ro/
aboutus/index.php?pid=11 (consultat în martie 2018). După alte surse: 13454 (Indicatorul statistic al
satelor şi unităţilor administrative din România cuprinzând rezultatele recensământului general al
populaţiei din 29 decembrie 1930, Bucureşti, Publicaţia Direcţiei Recensământului General al Populaţiei
din Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, 1932, p. XXXII)
Indicatorul localităţilor din România, datele recensământului general din 6 Aprilie 1941, Imprimeria
Institutului Statistic, 1943, pp. 429-439.
I. Răuţescu, I., Câmpulung Muscel..., p. 2.
A tlas istoric...,; Dr. A. Golopenţia, A., Dr. D.C. Georgescu, „Populaţia Republicii Populare Române la
25 ianuarie 1948. Rezultatele provizorii ale recensământului”, extras din Probleme economice nr. 2,
martie 1948, Institutul Central de Statistică, Bucureşti, 1948;
http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol5/tables/t02.pdf, (consultat în martie 2018);
https://muscelpedia.ro/aboutus/index.php?pid=11 (consultat în martie 2018).
A tlas istoric...,; https://muscelpedia.ro/aboutus/index.php?pid=11 (consultat în martie 2018).
Iordan I, Găştescu P., Oancea D.I., Indicatorul localităţilor din România, Bucureşti, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1974, p. 9.
A tlas istoric...; http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol5/tables/t02.pdf;
https://muscelpedia.ro/aboutus/index.php?pid=11 (martie 2018).
Atlasul istoric...; https://muscelpedia.ro/aboutus/index.php?pid=11 (consultat în martie 2018).

Deşi comuna Valea Mare Pravăţ va redeveni comună de sine stătătoare în urma
Decretului-Lege nr. 38/1990 privind abrogarea Legii 2/1989 referitoare la
organizarea administrativă a teritoriului ţării, oraşul Câmpulung îşi va continua
creşterea demografică până în jurul anului 1995. Astfel, datele statistice oferă
următoarele informaţii cu privire la populaţia oraşului: 42909 de locuitori în 1992,
43523 (1993), 43979 (19940 şi 43979 (1995)55.
După 1995, se observă o scădere relativ constantă a populaţiei: 43859 de
locuitori în 1996, 43725 (1997), 43471 (1998), 43121 (1999), 42659 (2000),
42338 (2001), 42109 (2002), 41855 (2003), 41435 (2004), 41189 (2005), 40850
(2006), 40514 (2007), 40347 (2008), 39947 (2009), 39499 (2010); 38970 (2011),
38430 (2012), 37957 (2013), 37547 (2014), 37112 (2015), 36715 (2016), 36217
(2017), 36076 (2018), 35515 (2019) şi 35074 (2020)56.
2.3.2. Caracteristici demografice actuale
Populaţia actuală a municipiului Câmpulung este de circa zece ori mai mare
decât cea de la începutul perioadei moderne (cca 3500 de locuitori). După un
minim istoric înregistrat la sfârşitul secolului al XVIII-lea (1700 locuitori), în mai
puţin de jumătate de secol populaţia urcă la cca 6000 de locuitori, pentru ca
înaintea primului Război Mondial să depăşească 16.500 locuitori. După o
scădere pricinuită de război şi de diminuarea teritoriului administrativ, populaţia
creşte în doua jumătate a secolului XX până la o valoare maximă, de aproape
45.000 locuitori, în 1995. După acest an, încep să fie vizibile efectele renunţării
la politicile de creştere demografică şi de emigraţie, vizibile în toată ţara.
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Tendinţa de scădere a populaţiei se menţine şi în intervalul 2017-2020.
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INS, http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP108D (consultat în martie
2018).
Ibid. (consultat în iulie 2020.
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2.3.2.1. Numărul şi evoluţia populaţiei
Conform clasificării aşezărilor urbane după mărime, prezentată în Geografia
României, volumul II, apărută sub egida Academiei Române, cu cei aproape
37.000 de locuitori înregistraţi de către INS în 2016, Municipiul Câmpulung se
încadrează în categoria oraşelor mijlocii.
Evoluţia populaţiei totale a acestuia în ultima sută de ani a înregistrat două
tendinţe dominante. Până la sfârşitul deceniului 9 al secolului trecut evoluţia a
fost constant crescătoare, cu o intensitate mai accentuată în a doua jumătate a
intervalului, când, alături de politica demografică a statului care promova
creşterea natalităţii, s-a desfăşurat şi procesul de industrializare a economiei
româneşti, ceea ce a impulsionat intensificarea migraţiei de tip rural-urban în
toată ţara.
În acest context, ritmul de creştere a populaţiei oraşului Câmpulung, ca de altfel
a tuturor oraşelor, s-a mărit constant până la începtul ultimului deceniu. Imediat
după 1990, odată cu schimbările survenite în plan socio-politic şi economic, s-au
înregistrat şi modificări ale comportamentului demografic al populaţiei. Astfel,
numărul de locuitori ai oraşelor, cu precădere ai celor mari şi mijlocii, a continuat
să crească în primii 5 ani, dar ritmul s-a redus foarte mult.
Populaţia a crescut până în 1995 la 43.996 de locuitori, după care a început
declinul demografic, specifc întregului spaţiu urban. Principala cauză a acestui
declin a fost criza economică cu care s-a confruntat statul român în perioada de
tranziţie, când principalul motor al economiei, industria, a intrat în colaps.
Fărâmiţarea şi dispariţia întreprinderilor mari au determinat reducerea
accentuată a numărului de locuri de muncă şi, implicit, a creşterii şomajului.
În acest context apar fenomene precum migraţia populaţiei în căutarea locurilor
de muncă în ţări ale Europei Occidentale, sau reîntoarcerea unor locuitori în
spaţiul rural pe care îl părăsiseră cu ceva timp în urmă, atraşi fiind de mirajul
urban, o reîntoarcere determinată de posibilităţile economice mai reduse pe care
le aveau în acel moment. Viaţa la ţară mai ieftină devenea mai atractivă pentru
populaţiei şomeră şi pensionari. Un alt proces care a contribuit la reducerea
numărului de locuitori ai oraşelor, deci şi ai Municipiului Câmpulung, a fost cel de
suburbanizare, care s-a bazat pe migraţia orăşenilor mai ales spre aşezările
rurale din imediata vecinătate a urbanului, ceea ce a determinat dezvoltarea
rapidă a satelor respective.

Figura 18. Evoluţia populaţiei Municipiului Câmpulung în ultimul secol (nr. de locuitori)

Analiza comparativă a evoluţiei demografice a oraşelor judeţului Argeş oferă
informaţii utile înţelegerii poziţiei Municipiului Câmpulung. Din diagramele
alăturate se poate observa gruparea celor 7 oraşe în cele 3 categorii de mărime
recunoscute la nivel naţional: oraşe mari (peste 100.000 loc.) – Piteşti; oraşe
mijlocii (20.000 – 100.000 loc.) – Câmpulung, Curtea de Argeş şi Mioveni; oraşe
mici (sub 20.000 loc.) – Costeşti, Ştefăneşti şi Topoloveni.

Figura 19. Evoluţia populaţiei oraşelor judeţului Argeş (nr. de locuitori)

Figura 20. Evoluţia populaţiei Municipiului Piteşti (nr. de locuitori)

Figura 21. Ritmul de creştere a populaţiei – ritm mediu anual (în vinietă ritmul de creştere al
întregii perioade)

O altă ierarhie se conturează în cazul clasificării din punct de vedere al ritmului
de creştere a populaţiei urbane57. Municipiul Câmpulung se distinge în
această clasificare ca localitatea cu cea mai accentuată valoare negativă a
indicatorului, ceea ce înseamnă că a înregistrat cea mai intensă scădere
demografică şi în acelaşi timp constantă pe o perioadă foarte lungă,
comparabilă fiind doar evoluţia oraşului Curtea de Argeş. Câmpulung apare, în
prezent, a fi cel mai puţin atractiv din perspectivă demografică în judeţul Argeş.
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Ritm de creştere a populaţiei – raportul dintre soldul populaţiei şi numărul total al acesteia la începutul
perioadei. Rc = (P2-P1)/P1 unde Rc este ritmul de creştere, P1 este populaţia la începutul perioadei, P2
este populaţia la sfârşitul perioadei
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2.3.2.2. Densitatea populaţiei
Densitatea populaţiei, care reflectă intensitatea procesului de populare a unui
teritoriu, a scăzut în Municipiul Câmpulung la aproape 1.000 de loc./km2 (1038 în
anul 2016), atingând minimul din perioada analizată. Evouţia indicatorului a fost
constant descrescătoare ca urmare a reducerii continue a numărului de locuitori
ai oraşului. Această tendinţă se suprapune pe cea înregistrată la nivelul întregii
ţări şi, bineînţeles, la nivel regional. Ritmul de reducere a densităţii a crescut în a
doua jumătate a intervalului, reflectând evoluţia descrescătoare a populaţiei
oraşului, în condiţiile în care suprafaţa localităţii nu a înregistrat nicio modificare.
Analiza comparativă a densităţii populaţiei oraşului Câmpulung cu densităţile
celorlalte aşezări urbane din judeţul Argeş plasează localitatea pe locul doi, după
Municipiul Piteşti cu cei peste 4.000 de loc./km2. Dacă se ia în considerare şi
faptul că spaţiul urban argeşean este cel mai intens populat din regiunea Sud
Muntenia (~800 loc./km2) se poate spune că oraşul Câmpulung este una dintre
cele mai populate aşezări urbane de talie medie din sudul României.
Densitatea este cu mult mai mare în intravilan (calculată în raport de suprafaţa
intravilană58) ajungând la 2931 loc./km2 (2016). Comparativ cu celelalte oraşe
ale judeţului situaţia ierarhică este aceeaşi, Câmpulung plasându-se pe locul doi
după Piteşti.

Figura 22. Evoluţia densităţii populaţiei (loc./km2)

2.3.2.3. Structura pe sexe
Structura pe sexe în Municipiul Câmpulung este echilibrată, cu predominarea
femeilor, ca în cazul celor mai multe dintre aşezările existente pe teritoriul
României. Din diagrama alăturată rezultă faptul că ambele sexe au avut o
evoluţie asemănătoare, tendinţa fiind cea de reducere numerică după 1995. La
începutul anului 2017 în Câmpulung locuiau 17650 de bărbaţi şi 19305 femei.
Raportul de masculinitate (nr. bărbaţi/nr. femei x 100) în Municipiul Câmpulung
este mai mic (91,4%) decât cel la nivel naţional (95,4%), fapt ce demonstrează o
atractivitate scăzută a acestui oraş pentru populaţia masculină şi se corelează,
de obicei, cu emigraţia mai puternică a acesteia. Situaţia localităţii se compară
cu cea a multor aşezări urbane mici şi mijlocii, dar şi cu aşezările rurale din ţară,
care se confruntă cu o feminizare accentuată.
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Suprafaţa teritoriului inclusă în perimetrul construibil al municipiilor, oraşelor şi comunelor, inclusiv
localităţile componente ale municipiului şi oraşului, conform planului de urbanism aprobat pentru UAT
respectivă.

Potenţialul scăzut de forţă de muncă masculină este determinat de problemele
economice (reducerea locurilor de muncă) cu care se confruntă localitatea în
ultimele decenii, iar situaţia nu se va schimba decât în cazul rederesării
economice.

Figura 23. Evoluţia structurii pe sexe a populaţiei (nr. persoane) şi a raportului de masculinitate
din Municipiul Câmpulung

2.3.2.4. Creşterea naturală a populaţiei
Rata natalităţii (nr. născuţi vii/populaţie totală x 1000) evidenţiază capacitatea şi
intensitatea unei populaţii de a se reproduce. Oraşul Câmpulung se
caracterizează în prezent (2016) printr-o natalitate foarte scăzută, valoarea ratei
natalităţii fiind una dintre cele mai mici din urbanul românesc (6.6‰). Această
situaţie este vizibilă în figurile de mai jos, în care se remarcă diferenţa mare în
comparaţie cu valorile înregistrate atât în judeţul Argeş cât şi în spaţiul urban al
acestuia. În ierarhia urbanului judeţean, Câmpulung se plasează pe ultimul loc,
cu valoarea ratei medii a natalităţii cea mai mică.

Figura 24. Rata natalităţii (‰) în intervalul 1992-2016

În contextul naţional, evoluţia acestui indice a fost descrescătoare de-a lungul
întregii perioade analizate. Dacă în 1992 valoarea ratei natalităţii a fost de
aproape 11‰, asemănătoare cu cele din restul aşezărilor urbane ale judeţului,
evoluţia negativă a fost mai accentuată în Câmpulung, aceasta fiind întrerupă de
scurte perioade de creştere (1994, 2001), cea mai importantă fiind cea dintre anii
2002-2005. Începând cu 2012 s-a înregistrat o uşoară creştere. Per total, însă,
tendinţa este descrescătoare, rata de creştere a indicatorului având valoare
negativă şi fiind una dintre cele mai scăzute (-0,4) între oraşele judeţului Argeş.
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Figura 25. Rata natalităţii (‰) – A. evoluţie; B. valori în anii de recensământ

Rata mortalităţii (nr. decedaţi/populaţie totală x 1000) reprezintă ”pierderile” de
populaţie în mod natural, care intervin ca urmare a îmbătrânirii populaţiei, a
îmbolnăvirii acesteia sau din diverse alte cauze. Numărul decedaţilor raportat la
numărul total de locuitori scoate în evidenţă cât de intens este procesul acesta
într-o populaţie.
În Municipiul Câmpulung rata mortalităţii la nivelul anului 2016 a înregistrat
valoarea de 9.2‰, care se încadrează în categoria valorilor reduse din urbanul
românesc. Altfel spus, oraşul se plasează astfel între cele cu mortalitate
oarecum redusă. Între oraşele judeţului Argeş, poziţia sa este mediană din acest
punct de vedere, cu o mortalitate uşor mai crescută decât a Municipiului Piteşti,
dar mai scăzută decât cea a oraşelor mici. Această situaţie susţine ipoteza că
oraşul are încă o populaţie nu foarte îmbătrânită.

Figura 26. Rata mortalităţii (‰) în intervalul 1992-2016

Evoluţia ratei mortalităţii înregistrează însă o creştere fluctuantă de la un an la
altul, dar continua pe parcursul întregii perioade analizate. Acest tip de evoluţie
este specific întregului spaţiu urban al judeţului, cu excepţia oraşelor mici unde
se înregistrează o foarte uşoară tendinţă de scădere a mortalităţii. Ritmul de
creştere a acestui indice a fost mai mare în prima perioadă, diferenţe dintre
ultimele două recensăminte fiind unor nesemnificativă. Per total rata de creştere
este în Câmpulung doar de 0.1.
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Figura 27. Rata mortalităţii (‰) – A. evoluţie; B. valori în anii de recensământ

Bilanţul demografic natural sau soldul natural (diferenţa dintre rata natalităţii
şi rata mortalităţii) a avut de-a lungul întregii perioade analizate o evoluţie
accentuat descrescătoare în Municipiul Câmpulung, aşa cum era de aşteptat.
Scăderea a fost însă foarte accentuată, de la 4.6‰ în 1992 la un sold negativ de
-2.6‰ în 2016. Cea mai mare scădere s-a înregistrat însă în intervalul 20122014, când valorile bilanţului au fost mai mici de 3‰. Este interesant faptul că
evoluţia a fost asemănătoare cu cea de la nivelul judeţului, ceea ce înseamnă că
soldul natural al oraşului Câmpulung se aseamănă cu cel al spaţiului rural,
despre care este bine cunoscut faptul că este foarte îmbătrânit şi cu putere
redusă de regenerare. Aceasta nu este o situaţie încurajatoare pentru un oraş
de talia Câmpulungului, cu atât mai mult cu cât bilanţul negativ se datorează nu
atât creşterii mortalităţii cât mai ales scăderii accentuate a natalităţii. Cu alte
cuvinte, oraşul îşi pierde capacitatea de regenerare a populaţiei.

Figura 28. Evoluţia soldului natural (‰)

Din perspectiva ratei nupţialităţii (nr. de căsătorii la mia de locuitori) şi a ratei
divorţialităţii (nr. de divorţuri la mia de locuitori) comportamentul populaţiei
municipiului se dovedeşte a fi comparabil cu cele la nivel judeţean şi urban
judeţean. Aşa cum se poate observa în tabel, valorile medii ale celor două rate
analizate sunt mai mari decât la nivel judeţean, dar mai mici decât la nivelul
urbanului din Argeş, ceea ce înseamnă că Municipiul Câmpulung se apropie de
evoluţiile spaţiului rural, care este recunoscut a fi mai îmbătrânit decât cel urban.
Această stare de fapt este dovedită şi de ritmul cu care rata nupţialităţii scade
(vezi valorile ratei de creştere).
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Și în cazul ratei divorţialităţii oraşul are aceeaşi poziţie comparabilă cu celelalte
două niveluri de analiză, valoarea medie fiind mai mică decât în restul urbanului
şi mai mare decât în restul judeţului, dar rata de creştere se dovedeşte a fi
considerabil mai mare (0,27).
Nivel de analiză
Judeţul Argeş
Urban judeţean
Municipiul
Câmpulung

Rata nupţialităţii (‰)
valoare medie
rata de
creştere
6.58
-0.42
7.39
-0.35
6.91
-0.38

Rata divorţialităţii (‰)
valoare medie
rata de
creştere
1.52
0.09
2.06
0.09
1.96
0.27

Tabelul 4. Valorile medii multianuale şi cele ale ratei de creştere a nupţialităţii şi divorţialităţii
(1992-2016)

Deşi amblele rate au avut o evoluţie sinuoasă, variaţia ratei divorţialităţii a fost
mai accentuată. Tendinţele au fost însă diferite, nupţialitatea fiind într-o continuă
descreştere, în timp ce divorţialitatea a înregistrat doar o foarte uşoară creştere,
aşa cum s-a remarcat şi în tabelul anterior.

Figura 29. Evoluţia ratelor nupţialităţii şi divorţialităţii (‰)

În acest context, se constată o continuă apropiere între cele două tendinţe (linii),
ceea ce ar putea duce la o diferenţă prea mică între acestea în viitorul nu prea
îndepărtat. O astfel de situaţie nu este de dorit, deoarece, aşa după cum este
bine ştiut, numărul naşterilor în afara căsătoriei este cu mult mai scăzut,
influenţând negativ rata natalităţii şi potenţialul de reînnoire a populaţiei oraşului.

Figura 30. Evoluţia ratelor nupţialităţii (‰) şi divorţialităţii în Municipiul Câmpulung – analiza
comparativă

Rata fertilităţii (nr. de copii născuţi vii la 1000 de femei cu vârste între 15-49
ani) are valori mai mici decât la nivel judeţean şi urban. Valoarea medie
multianuală în intervalul 1992-2016 a fost de 27,5‰, scăzând de la peste 38‰
în 1992 la numai 25,8‰ în 2016. Această situaţie este o posibilă urmare a
descreşterii ratei nupţialităţii, a schimbării comportamentului general reproductiv
al populaţiei şi cauză vizibilă a reducerii natalităţii. Intensitatea descreşterii a fost
mai mare în prima decadă, evoluţia stabilizându-se în ultimii 15 ani, ceea ce
reprezintă o rază de speranţă pentru evoluţia demografică din următorii ani.

Figura 31. Evoluţia ratei fertilităţii (‰) şi valorile medii multianuale pentru intervalul analizat
(1992-2016)

2.3.2.5. Mişcarea migratorie
Mişcarea migratorie a populaţiei este un proces deosebit de complex şi, în
acelaşi timp, important pentru evoluţia demografică a unui teritoriu. Intensitatea
cu care se produce această mişcare poate echilibra sau dezechilibra bilanţul
demografic, cu impact asupra structurii colectivităţilor. De aceea, analiza sosirilor
şi plecărilor cu domiciliul, inclusiv a migraţiei nete59 la nivelul unei localităţi sau a
unei regiuni oferă informaţii foarte importante cu privire la tendinţele de
mobilitate a populaţiei.
Analiza evoluţiei ratei sosirilor (nr. de sosiţi cu domiciliul la 100 de locuitori) şi
ratei plecărilor (nr. de plecaţi cu domiciliul la 100 de locuitori) scoate în evidenţă
faptul că tendinţele au fost asemănătoare în toate cele trei niveluri de analiză
(judeţul Argeş, spaţiul urban la judeţului şi Municipiul Câmpulung). S-au
înregistrat variaţii mari de la un an la altul, atât la sosiri cât şi la plecări, dar acest
comportament nu este diferit de cel al altor regiuni şi aşezări din ţară.
Tendinţa generală la nivelul întregii perioade oferă informaţii mai importante,
pentru că, în timp ce numărul sosirilor a cunoscut o tendinţă accentuat
descrescătoare în prima perioadă, până la începutul anilor 2000 şi o foarte
uşoară creştere după aceea, evoluţia numărului de plecări a fost permanent în
creştere. Interesant este faptul că, în timp ce rata sosirilor a fost mai redusă în
Câmpulung decât în restul judeţului, rata plecărilor a fost mai ridicată. Această
situaţie reiese şi din valorile medii multianuale prezentate în tabel.
Nivel de analiză
Judeţul Argeş
Urban judeţean
Municipiul
Câmpulung

Rata migraţiei nete
(%)
-0.07
-0.23
-0.57

Rata sosirilor (%)

Rata plecărilor (%)

1.46
1.37
1.20

1.53
1.60
1.77

Tabelul nr. 5. Mişcarea migratorie - valorile medii multianuale (1992-2016)
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Migraţia netă reprezintă diferenţa dintre numărul persoanelor imigrate (sosite) şi emigrate (plecate).
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În aceste condiţii, valorile ratei migraţiei nete sunt cele mai reduse, bineînţeles
negative. Evoluţia acestora s-a caracterizat printr-o tendinţă accentuată de
scădere de la valori pozitive de peste 1% la începutul intervalului analizat, la
valori chiar mai mici de -1% la sfârşitul intervalului. Această situaţie este
caracteristică aşezărilor urbane din România, care au fost deosebit de atractive
la începutul anilor 90, când mişcările migratorii au fost extrem de intense, în mod
special cele din categoria rural-urban.
După mai mult de un deceniu de restricţii administrative în ceea ce priveşte
stabilirea domiciliului în urban, odată cu eliminarea acestora în 1990, un număr
semnificativ de locuitori ai spaţiului rural şi-a schimbat domiciliul în urban în
căutarea unor condiţii de viaţă şi de muncă superioare. Ulterior, ca urmare a
dezintegrării economiei urbane şi dispariţiei a numeroase întreprinderi, implicit a
locurilor de muncă din industrie, reîntoarcerile în spaţiul rural, dar mai ales
plecările pentru muncă în străinătate au contribuit semnificativ la reducerea
populaţiei oraşelor judeţului Argeş. Din analiza datelor existente, situaţia se
dovedeşte a fi mai dramatică în Câmpulung decât în restul oraşelor argeşene,
valoarea medie a ratei migraţiei nete fiind cea mai scăzută (-0,57%). O valoare
asemănătoare nu se mai înregistrează decât în cazul oraşului Curtea de Argeş.

Figura 32. Evoluţia ratei sosirilor şi a ratei plecărilor cu domiciliul (%)

Figura 33. Evoluţia ratei migraţiei nete (%)

La reducerea populaţiei municipiului, în contextul generalizat al descreşterii
demografice din România, şi-a adus contribuţia şi emigraţia definitivă. Alungaţi
de condiţiile economice şi edilitare precare din ultimii 25 de ani, numeroşi
locuitori ai judeţului Argeş au plecat definitiv din ţară. Jumătate dintre emigranţii
judeţului aparţin Municipiului Piteşti, pe următorul loc, plasându-se Municipiul
Câmpulung cu (16% din total judeţ şi 19% din total urban).
Din punct de vedere evolutiv, se remarcă o internsificare a emigraţiei în primii ani
ai intervalului analizat şi în ultimii ani, după 2008, odată cu instalarea crizei
economice la nivel mondial, care a afectat şi România.

Figura 34. Emigraţie definitivă (nr. persoane)

Figura 35. Evoluţia emigraţiei definitive (nr. persoane)

Foarte importantă pentru înţelegerea problemelor demografice este şi analiza
emigraţiei temporare60, care are drept cauză principală căutarea unor locuri de
muncă mai bine plătite pe teritoriul altor ţări, cu precădere state dezvoltate ale
Uniunii Europene. Deşi baza de date statistice utilizată nu oferă informaţiile
necesare cu privire la emigraţia temporară din Câmpulung, există informaţii cu
privire la acest subiect pentru populaţia judeţului Argeş şi a întregului spaţiu
urban al acestuia.
Din datele existente se remarcă faptul că există o tendinţă de creştere a
emigraţiei temporare în ultimii 3 ani. Dacă se porneşte de la analiza comparativă
a curbelor de evoluţie a emigraţiei definitive în judeţul Argeş, urbanul acestuia şi
Municipiul Câmpulung, care sunt asemănătoare, prin extrapolare se poate spune
că tendinţa de creştere a emigraţiei temporare în ultimii ani în judeţ şi în urban
se poate regăsi şi în Câmpulung.

Figura 36. Evoluţia emigraţiei temporare (nr. persoane)
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Acţiunea prin care o persoană care a avut anterior reşedinţţa obisnuită pe teritoriul României încetează
să mai aibă reşedinţa obişnuită pe teritoriul acesteia pentru o perioadă care este sau se aşteaptă sa fie
de cel puţţin 12 luni (TEMPO-Online).
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2.3.2.6. Structura pe grupe de vârstă
Structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei oraşului Câmpulung este afectată
de problemele economice, care au determinat un comportament demografic
negativ. Reducerea bilanţului natural şi a celui migratoriu până la valori negative
au determinat o îmbătrânire accentuată a populaţiei şi o reducere a potenţialului
de forţă de muncă. Dacă în 1992 această structură era una echilibrată, cu
potenţial de îmbunătăţire a situaţiei demografice a oraşului, la recensământul din
2012 tendinţa de depreciere demografică se făcea deja simţită, ca în prezent
situaţia să fie deja critică.
Aşa cum se remarcă în figura de mai jos, a existat o uşoară tendinţă de creştere
şi apoi de stagnare a numărului de adulţi până în 2007, după care s-a înregistrat
o scădere destul de accentuată. Această situaţie acceptabilă a forţei de muncă
s-a datorat nu bilanţurilor natural şi migratoriu, care au devenit negative la
sfârşitul anilor 90, ci contingentelor tinere mai numeroase în anii anteriori,
populaţie care s-a mutat în deceniul următor în categoria adulţilor. Aşa se
explică creşterea procentului de la 64% în 1992 la 70% în 2002 deşi soldul
natural devenise negativ din 1999 şi rata migraţiei nete din 1995. Apoi, în acest
context nefavorabil, procentul a scăzut la 69% în 2012 şi la 66% în 2016.

Figura 37. Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă în Municipiul Câmpulung

Celelalte două grupe de vârstă, cea tânără şi cea vârstnică a cunoscut tendinţe
de evoluţie opuse, prima în permanentă scădere, iar a doua în permanentă
creştere. Populaţia vârstnică a depăşit-o procentual pe cea tânără în 2004.
Evoluţia celor 3 grupe mari de vârstă este asemănătoare în cazul celor două
sexe. Singura diferenţă constă în faptul că populaţia feminină s-a confruntat cu
un proces mai rapid de îmbătrânire.

a

b

c

Figura 38. Evoluţia structurii populaţiei pe grupe mari de vârstă (nr. persoane) în Municipiul
Câmpulung (a. populaţie totală, b. populaţie masculină, c. populaţie feminină)

Pornind de la datele statistice existente pe grupe mari de vârstă s-au calculat doi
indicatori deosebit de importanţi pentru înţelegerea situaţiei prezente a populaţiei
oraşului, atât în ceea ce priveşte potenţialul acestuia de creştere cât şi din punct
de vedere economic. Este vorba despre indicele de îmbătrânire demografică
(raportul dintre populaţia vârstnică şi cea tânără) şi indicele de dependenţă
(raportul dintre suma populaţiei vârstnice şi a celei tinere şi populaţia adultă).
Primul indicator oferă informaţii importante cu privire la tendinţele de evoluţie a
populaţiei localităţii din punctul de vedere al capacităţii acesteia de reproducere.
Este vizibil din diagrama alăturată faptul că în ultimii 20 de ani s-a instalat un
proces accentuat de îmbătrânire la ambele sexe, rezultat mai ales din rata mică
de natalitate şi scăderea accentuată a soldului natural. Depăşirea valorii de 100
în 2004 demonstrează faptul că, deja, în oraş se află mai mulţi locuitori vârstnici
decât tineri.
Al doilea indicator, indicele de dependenţă, arată cât de mare este presiunea
economică a celor două grupe de vârstă neproductive asupra grupei medii, care
reprezintă populaţia ocupată, productivă. Reducerea valorii medii la mai puţin de
40% în 2007 de la peste 55% în 1992 reprezinta la momentul respectiv o situaţie
avantajoasă pentru nivelul de trai al populaţiei oraşului.
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Figura 39. Evoluţia indicelui de îmbătrânire (a) şi a celui de dependenţă (b) a populaţiei
Municipiului Câmpulung (%)
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Această scădere a valorii indicatorului rezultă din creşterea numărului de
persoane în vârstă de muncă, cu potenţial de angajare şi scăderea numărului de
tineri care trebuiau întreţinuţi. Dar, reducerea contingentului tânăr şi creşterea
accentuată a grupei vârstnice a dus ulterior la reducerea poplaţiei adulte şi la
creşterea presiunii economice asupra celei rămase, fapt vizibil din creşterea
indicelui de dependenţă până la 52%.
Ţinând cont de tendinţele de evoluţie a bilanţului natural şi a celui migratoriu,
este de aşteptat ca cei doi indicatori să crească în continuare, situaţia
demografică şi cea economică a oraşului devenind una de criză accentuată.
2.3.2.7. Structura etnică şi cea religioasă
Cele două tipuri de structură demografică se caracterizează printr-o foarte
redusă diversitate, specifică părţii de sud a României, dar şi aşezărilor rurale sau
celor urbane dezvoltate din comunităţi săteşti, aşa cum este cazul
Câmpulungului. În această regiune, deşi au existat influenţe externe de-a lungul
istoriei, şi anume o perioadă lungă de dominaţie otomană, românii au rămas
populaţia dominantă, valorile procentuale din totalul populaţiei fiind de peste
90% (tabel nr. 6). Din analiza efectuată rezultă o scădere a procentului de
români la nivelul întregului judeţ, implicit şi în spaţiul urban, cu o creştere
accentuată la alte naţionalităţi, dar acest lucru s-a întâmplat ca urmare a lipsei
informaţiilor în cazul unui număr foarte mare de locuitori (aproape 24.000 de
indivizi în 2012, comparativ cu doar 10 în 2002). Este remarcabil faptul că al
doilea grup etnic ca mărime, romii, a crescut atât procentual cât şi numeric (de la
8.798 în 2002 la peste 16.000 în 2012).
Structura etnică a Municipiului Câmpulung este asemănătoare cu cea regională,
dar se remarcă proporţia mai mare, aproape dublă, a grupului de romi
comparativ cu cea existentă la nivelul spaţiului urban al judeţului. Numărul total
al romilor la recensământul din 2012 a fost de 570 (1,8%).
Medii de analiză
Total Argeş
Mediul urban
Municipiul
Câmpulung

români
98,4
99,1

2002
romi
1,3
0,6

98.6
0.8
Tabelul nr. 6. Structura pe naţionalităţi (%)

alţii
0,3
0,3

români
93,3
93,7

2012
romi
2,7
1,0

alţii
4,1
5,4

0.5

92,0

1,8

6,2

Structura confesională a populaţiei oraşului se suprapune aproximativ celei
etnice. Predominanţi în regiune sunt creştinii ortodocşi, care depăşesc procentul
de 96% (tabel nr. 7), uşor mai mic decât la nivel judeţean şi urban. În schimb,
proporţia protestanţilor şi a adepţilor altor religii este ceva mai mare decâ în rest.
Medii de analiză
Total Argeş
Mediul urban
Municipiul
Câmpulung

ortodocşi

protestanţi

alte religii

97,8
98,2

romanocatolici
0,3
0,2

0,8
0,7

1,1
0,7

fără religie
şi atei
0,1
0,2

96,4

0,4

1,3

1,7

0,1

Tabelul nr. 7. Structura pe religii (%)

2.3.2.8. Structura economică a populaţiei
Conform Strategiei de Dezvoltare Locală a A sociaţiei Grupul de A cţiune
Câmpulung Muscel, populaţia ocupată a Municipiului Câmpulung era de 36% din
totalul populaţiei la recensământul din 2012, procent mult mai mic decât cel
înregistrat la nivelul urbanului românesc, şi anume 43%. Aceasta este o dovadă
clară a situaţiei economice dificile cu care se confruntă populaţia municipiului.
Structura populaţiei ocupate după statut profesional nu este însă cu mult diferită
de cea din restul oraşelor româneşti. Predominanţi sunt salariaţii, care sunt cu 3
procente mai mulţi în Câmpulung decât în restul spaţiului urbanu al României,
celelalte două categorii, patronii şi lucrătorii pe cont propriu, fiind mai puţin
numeroşi, ceea ce subliniază o mai slabă iniţiativă antreprenorială în acest oraş.

Figura 40. Structura populaţiei ocupate a Municipiului Câmpulung după statut profesional (2012)

La situaţia actuală a forţei de muncă în municipiu s-a ajuns după o lungă
perioadă de evoluţie negativă. În perioada analizată, numărul de salariaţi ai
oraşului a scăzut vertiginos de la 25.000 în 1992 la mai puţin de 10.000 în 2012.
Aceasta reprezintă o reducere de 70% a persoanelor angajate în activităţile
oraşului. La aceeaşi concluzie se ajunge şi din analiza evoluţiei procentajului
salariaţilor din total populaţie. Dacă la începutul perioadei 60% dintre locuitorii
municipiului erau salariaţi, în ultimii ani doar 25% dintre aceştia mai desfăşoară
activităţi remunerate în întreprinderile şi instituţiile locale.

Figura 41. Evoluţia numărului de salariaţi în Municipiul Câmpulung (nr. persoane)
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Deşi din analiza evoluţiei şomerilor în ultimii 7 ani s-ar putea trage concluzia că
situaţia populaţiei oraşului tinde să se imbunătăţească, ca urmare a reducerii
acestora, totuşi evoluţia descrescătoare în acest caz poate fi pusă pe reducerea
drastică a contingentului de populaţiei adultă, pe creşterea numărului
pensionarilor şi pe ieşirea din categoria şomerilor a indivizilor care ulterior se
încadrează în grupa populaţiei angajate în ”„economia subterană”.
Este de remarcat faptul că există în cea mai mare parte acelaşi număr de bărbaţi
şi femei în categoria şomerilor.

Figura 42. Evoluţia numărului de şomeri în Municipiul Câmpulung

Totuşi, o comparaţie cu restul aşezărilor urbane din judeţ plasează Municipiul
Câmpulung pe o poziţie superioară în ierarhia populaţiei şomere, ceea ce
demonstrează situaţia mai dificilă a forţei de muncă a oraşului.

Figura 43. Ponderea şomerilor în totalul resurselor de muncă

Structura salariaţilor pe principalele activităţi ale economiei naţionale oferă
imaginea caracteristicilor funcţionale ale aşezării. Din informaţiile oferite de
recensământul din 2012 se constată că profilul funcţional al Municipiului
Câmpulung a rămas, după perioada socialist-comunistă, predominant industrial,
aproape 4.000 de salrariaţi fiind angajaţi în diverse activităţi industriale. Dintre
aceştia cei mai mulţi lucrează în industria grea (producţia de autovehicule de
transport rutier, construcţii metalice şi produse din metal, etc.), pe următoarele
poziţii amplasându-se forţa de muncă angajată în industria uşoară şi în cea
alimentară.

Figura 44. Structura salariaţilor pe principalele ramuri economice în Municipiul Câmpulung
(2012)

Figura 45. Structura salariaţilor din sectorul industrial în Municipiul Câmpulung (2012)

Dintre salariaţii în domeniul serviciilor, predominanţi sunt cei angajaţi în comerţ
(mai ales în comerţul cu amănuntul) şi apoi în transporturi şi telecomunicaţii
(preponderent în transporturi terestre şi transporturi prin conducte).

Figura 46. Structura salariaţilor din sectorul servicii în Municipiul Câmpulung (2012)
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2.3.3. Concluzii referitoare la caracteristicile demografice
Puncte tari
Reducerea densităţii populaţiei
Rata fertilităţii nu se diminuează
Rata sosirilor în localitate este în uşoară creştere
Reducerea numărului de şomeri
Populaţie ocupată preponderent în industrie şi servicii
Pondere ridicată a salariaţilor în industria grea
Numărul absolvenţilor nu are tendinţe de scădere
Existenţa unităţilor de învăţământ superior
Puncte slabe
Reducere constantă a populaţiei în ultimii 16 ani
Scăderea constantă a ratei natalităţii
Creşterea constantă a ratei mortalităţii
Bilanţ natural negativ accentuat
Oportunităţi
Scăderea densităţii populaţiei determină reducerea aglomerării, a nivelului de
poluare, ceea ce face să crească atractivitatea oraşului pentru activităţi de
recreere
Forţa de muncă disponibilă, cu nivel de pregătire medie şi superioară,
reprezintă potenţial de dezvoltare a activităţilor economice din diverse
domenii
Riscuri
Îmbătrânirea accentuată a populaţiei
Reducerea la minimum a potenţialului de reîntinerire a populaţiei
Creşterea accentuată a presiunii economice a populaţiei inactive asupra
celei active cu aprofundarea crizei economice
Reducerea accentuată pe termen lung a numărului de locuitori poate duce
oraşul în categoria celor mici cu potenţial economic foarte redus

2.4. Evoluţia localităţilor şi caracteristicile fondului construit
2.4.1. Evoluţia teritoriului municipiului Câmpulung
2.4.1.1. Rolul istoric al Municipiului Câmpulung
Municipiul Câmpulung, chiar dacă aparţine unui areal submontan, poate fi
considerat aşezare carpatică. Funcţiunea sa istorică – de capitală şi reşedinţă
domnească, pentru o perioadă limitată – este legată de poziţia geografică
favorabilă, de funcţiunea de târg dezvoltate graţie acestei poziţii, de rolul
strategic şi de cel administrativ.
Târgurile erau în Evul Mediu o categorie de localităţi în care viaţa rurală,
ţărănească, se combina cu o serie de activităţi comerciale, meşteşugăreşti sau
administrative (piaţă pentru schimbul de produse, meşteri artizani, cârciumi, locul
unde se strângeau dările în bani sau în produse pentru domnie, poştă - loc de
schimbare a cailor, vamă ş.a.).
Amplasamentele târgurilor au fost determinate de o serie de factori importanţi
pentru starea societăţii medievale timpurii şi pentru necesităţile de viaţă ale
oamenilor din această perioadă:
Ocuparea teritoriilor bine apărate în mod natural, adăpostite de invazii sau
atacuri ale unor armate străine;
Colonizarea unor populaţii capabile să protejeze zonele vulnerabile slab
populate şi, implicit, lipsite de elemente de apărare sau zonele de graniţă;
Ocuparea teritoriilor de grupuri omogene de populaţie autohtonă sau
alohtonă;
Folosirea resurselor din teritoriu: terenul arabil, pădurile, păşunile, fauna
terestră şi acvatică etc.;
Prezenţa apei potabile şi evitarea zonelor inundabile;
Folosirea terenurilor sigure pentru construcţii;
Prezenţa aşezărilor tradiţionale ale populaţiei autohtone;
Aşezarea oamenilor în teritorii cu climă favorabilă şi cu condiţii naturale
adecvate activităţilor umane (în general zonele cu altitudini maxime de 8001200 m);
Existenţa unor puncte de schimb ale produselor muncii populaţiei din zonele
rurale;
Existenţa unor drumuri medievale importante, ale unor trecători peste munţi
("pasuri"), ale unor treceri pentru turmele de oi, ale unor vaduri, etc ;
Unităţile de apărare a teritoriului (spre exemplu, punctele de apărare ale
limitelor zonelor înglobate succesiv de regatul maghiar – sau, mai apoi,
sistemul de cetăţi).
Reţeaua de oraşe este influenţată de poziţionarea în raport cu drumurile
comerciale care au stabilitate mare în timp: oraşele de dimensiuni medii sunt
amplasate în zone de munte sau de deal, în funcţie de vechime, acest fapt
remarcându-se şi în legătură cu capitalele istorice ale Moldovei, Ţării Româneşti
şi Transilvaniei; oraşele de mari dimensiuni sunt în regiuni de podiş sau de
câmpie, poziţionarea acestore fiind determinată de aspecte administrative,
economice şi politice.
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Municipiul Câmpulung, amplasat într-o zonă cu o densitate mare de aşezări, în
zona de contact dintre arealele montane şi de dealuri, a supravieţuit epocilor
istorice, trecând prin stadiile sat - târg - oraş modern. În paralel, importanţa sa
militară, ca şi cea comercială la nivelul zonei de sud a ţării au scăzut, iar
importanţa sa administrativă s-a stabilizat în forma de capitală a judeţului istotic
Muscel, până la desfiinţarea acestuia.
Ţara Românească a fost împărţită în judeţe (atestate documentar din secolul
XV). În perioada istorică modernă, organizarea administrativă a Principatelor
Unite ale Ţării Româneşti şi Moldovei a preluat forma istorică a judeţelor, care a
fost aplicată şi în Dobrogea în 1878 şi, ulterior, celorlalte teritorii care au intrat în
componenţa Regatului României: Basarabia, Bucovina, Transilvania.
Prin Legea din 31 martie 1864 pentru comunele urbane şi rurale, Judeţul Muşcel
a fost împărţit în 6 plăşi (Argeşelu, Dâmboviţa, Nucşora, Podgoria, Rîurile, RîuDomnei). Plasa (plaiul) Dâmboviţa, cu 13 comune rurale şi o comună urbană
(Câmpulung – oraşul), avea reşedinţa în comuna Nemoesci, cătunul Nemoesci.
Satele din această plasă făceau parte, şi în perioada anterioară, din plaiul
Dâmboviţa al ţarii Româneşti.
Oraşul Câmpulung rămânea capitala Judeţului Muscel, păstrându-şi acest rol
administrativ istoric, în condiţiile păstrării unei autonomii importante graţie
privilegiilor acordate de primii domni al Ţării Româneşti.
La 1892, survine o nouă arondare a comunelor în patru plăşi şi două plaiuri.
Oraşul Câmpulung avea în componenţa sa mai multe zone locuite în afara
centrului, considerate suburbii. Oraşul era împărţit în patru culori (comisii):
culoarea galbenă, cuprinzând Scheiul şi Vişoiul, la nord; culoarea roşie,
cuprinzând partea din centru culoarea verde, cuprinzând partea de sud sau
Mărcuşul şi culoarea albastră, cuprinzând Bughea de Sus şi Malu sau Bughea
de Jos61.
Împărţirea administrativă a teritoriului României în perioada istorică
contemporană, până în anul 1950, consta în judeţe, comune urbane (comune
urbane reşedinţe de judeţ şi urbane nereşedinte), comune rurale (cu unul sau
mai multe sate); aceste unităţi teritorial administrative aveau personalitate
juridică. Unităţi administrative fără personalitate juridică erau plasa şi sectoarele
administrative ale comunelor urbane reşedinţă de judeţ. Administraţia de stat era
reprezentată de prefectul judeţului (cu un subprefect) şi de pretorul plăşii, numiţi
de Guvern, respectiv de prefect. Între judeţ şi comune exista încă o treaptă
administrativă – plasa – cu rol de apropriere faţă de locuitori a instituţiilor cu
funcţiuni administrative şi coercitive; în acest sistem administrativ exista, deci,
principiul subsidiarităţii.
Consecinţa organizării administrativ-teritoriale din România interbelică asupra
reţelei de localităţi s-a manifestat prin dezvoltarea puternică a oraşelor care au
fost reşedinţă de judeţ în întreaga perioadă, unele dintre aceste oraşe absorbind
localităţile rurale din imediata lor apropriere; este şi cazul oraşului Câmpulung
care, la sfârşitul perioadei interbelice, crescuse semnificativ din punt de vedere
economic, social şi cultural.

61

Dicţionar geografic al judeţului Muscel lucrat de G. A lessandrescu, Societatea Geografică Română,
Bucuresci, Stabilimentul Grafic J. V. Socecu, 1893 (se va cita în continuare: Dicţionar geografic...), pp.
234-242.

În perioada 1950-1956 judeţul Muşcel şi plăşile sale sunt desfiinţate62. Judeţul
Muşcel, unul dintre judeţele istorice ale României, este atestat documentar în
1534, în primele decenii ale secolului al XVII-lea fiind contopit cu judeţul Pădureţ,
atestat în 1498 şi situat între judeţele Muşcel şi Argeş.
Pentru perioada ultimilor 60 de ani, oraşul Câmpulung a avut o evoluţie similară
altor aşezări urbane ale ţării:
Mişcarea populaţiei din sate înspre oraşe, după anul 1955, ca urmare a
industrializării oraşelor şi a creşterii numărului locurilor de muncă;
Procesul de industrializare a celei de-a doua jumătăţi a secolului XX a
condus la reorganizarea majoră a populaţiei în teritoriu; această perioadă se
caracterizează prin apariţia unui contrast puternic între mediul urban şi cel
rural datorită politicilor brutale de depopulare a zonei rurale şi de relocare a
populaţiei în centrele urbane cu profil industrial; procesul de relocare a
populaţiei a avut ca efect creşterea semnificativă a populaţiei urbane,
aceasta ajungând majoritară în ultima sută de ani.
Procesul de urbanizare forţată a condus la formarea sau dezvoltarea unor
localităţi urbane bazate pe o economie monoindustrială şi la apariţia unei
puternice clase muncitoreşti sosită din diferite spaţii geografice, care s-a
adaptat cu greu la noile condiţii de locuire. Dezvoltarea oraşelor în jurul unor
economii monofuncţionale a condus la apariţia unor oraşe cu o structură
mono-ocupaţională şi viaţă socială puţin diversificată care după 1990 au intrat
într-un puternic declin economic, depopulate, cu şomaj crescut şi dependente
de finanţarea din bugetul public.
Migrarea populaţiei dinspre oraşe spre sate, după 1990, ca urmare a
închiderii marilor şantiere, a dezindustrializării, a schimbărilor de proprietate
funciară şi a schimbării veniturilor unei părţi a populaţiei.
Caracteristica teritorială a acestei perioade a fost reaşezarea populaţiei în
ţară, reaşezare care se bazează în principal pe proprietatea asupra
terenului agricol; acest proces se combină cu reamplasarea în teritoriu a
activităţilor din sectorul secundar şi cu începerea construirii autostrăzilor.
2.4.1.2. Evoluţia teritoriului urban
Moşia oraşului Câmpulung, în hotarele sale istorice, depăşea teritoriul actual,
satele importante învecinate fiind Lereştii, Voineştii, Suslăneştii şi Nămăeştii,
Grădiştea (azi schitul Goleşti), Albeştii şi Berevoieştii.
Legea din 31 martie 1864 pentru comunele urbane şi rurale (care urmează Legii
rurale din 11 iunie 1862, care la rândul ei crease comunele urbane şi rurale şi
identificase fiecare localitate cu o unitate administrativă) stabileşte că „satele,
oraşiele şi orăşielele (tergurile) României” vor forma comune independente, sub
condiţia unei populaţii de peste 100 familii sau 500 locuitori.
Judeţul Muşcel a fost împărţit în 6 plăşi (Argeşelu, Dâmboviţa, Nucşora,
Podgoria, Rîurile, Rîu-Domnei). Plasa (plaiul) Dâmboviţa, cu 13 comune rurale şi
o comună urbană (Câmpulung – oraşul), avea reşedinţa în comuna Nemoesci,
cătunul Nemoesci63. Satele din această plasă făceau parte, şi în perioada
anterioară, din plaiul Dâmboviţa al Ţarii Româneşti. Oraşul Câmpulung era
capitala Judeţului Muscel.
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Indicatorul alfabetic al localităţilor din R.P.R., Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1956.
Dicţionar geografic al judeţului Muscel lucrat de G. A lessandrescu, Societatea Geografică Română,
Bucuresci, Stabilimentul Grafic J. V. Socecu, 1893 (se va cita în continuare: Dicţionar geografic...), pp.
234-242.
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La hotărnicia din 1873-1874 a oraşului, vecinătăţile menţionate sunt Valea Foii,
Valea Mare, Nămăieşti, Bogăteşti, Măţău, Groşani, Godeni, BerevoieştiPământeni, Albeşti, Dragoşul d-lui N. Iorgulescu, Muntele Lalu, proprietatea
Lereşti a mănăstirii catolice, Răceni, Voineşti. Hotarul de est al oraşului mergea
de la hotarul de jos al Nămăeştilor la biserica din Valea Mare, către marginea
Bogăteştilor spre Valea Româneştilor, Măţău, Groşani, iar munţii oraşului erau în
afara vetrei64.
La 1892, survine o nouă arondare a comunelor în patru plăşi şi două plaiuri, care
la 21 iunie era definitivată: plaiul Nucşoara, din care făcea parte Slănicul, avea
sediul la Domneşti, plasa Râurile din care făcea parte Aninoasa, avea sediul la
Mihăeşti, plaiul Dâmboviţa la Nămăieşti, plasa Argeşel la Lucieni (comuna
Hârtieşti), plasa Podgoria la Topoloveni şi plasa Râul Doamnei la Piscani. Oraşul
avea în componenţa sa mai multe zone locuite în afara centrului: Schei, Vişoi,
Bughea, Ocheşti (cu schitul Ciocanu), Malu, Mărcuşu, considerate suburbii65;
localităţile Bărbuşia şi Valea Românească nu apar a fi suburbii de sine stătătoare.
Satele din vecinătate aparţineau mai multor comune: Valea Mare (cu cătunele
Bogătesci, Şelari, Valea-Mare); Voinesci (cu cătunele Răceni, Valea Foii,
Voinesci); Nămoesci (cu cătunele Moroesci, Nămoesci, Valea-Românescilor)66;
Leresci (cu cătunele Leresci şi Leresci de Jos); Măţău (cu cătunele Căluiesci,
Chiliile, Cocenesci, Măţau, Suslănesci).
Oraşul era împărţit în patru culori (comisii): culoarea galbenă, cuprinzând
Scheiul şi Vişoiul, la nord; culoarea roşie, cuprinzând partea din centru culoarea
verde, cuprinzând partea de sud sau Mărcuşul şi culoarea albastră, cuprinzând
Bughea de Sus şi Malu sau Bughea de Jos67.
La 1896, plaiurile Nucşoara şi Dâmboviţa au fost unite, judeţul fiind împărţit în
numai trei plăşi (Podgoria, Râurile-Argeşelu şi Nucşoara-Dâmboviţa)68. În 1912,
comunele din plasa Dâmboviţa sunt Albeşti, Cetăţeni, Dragoslavele, Lereşti,
Măţău, Nămăeşti, Rucăr, Stoeneşti şi Voineşti; nu cunoaştem componenţa
acestora în ceea ce priveşte satele69.
În 1908, situaţia administrativă a judeţulu Muscel era următoarea:70
Comuna Nămăeşti are satele Bogăteşti, Moroeşti, Nămăeşti, Şelari, ValeaMare şi Valea-Rumâneştilor;
Comuna Voineşti, satele Răceni şi Valea Foii;
Comuna Lereşti cuprinde satele Lereştii-de-Jos şi Lereştii-de-Sus;
Comuna Măţău, satele Chilii, Coceneşti, Măţau şi Suslăneşti şi cătunul
Căţuleşti;
Comuna Jugur, satele Brebeneşti, Groşani, Jugur, Poenari, Valea din Dărăt
şi cătunele Şerbăneşti şi Valea Itului;
Comuna Schitu Goleşti, satele Capul Piscului, Lăzăreşti şi Schitu-Goleşti;
Comuna Godeni, satele Coteşti şi Godeni;
Comuna Berevoeşti cuprinde satele Berevoeşti-Pământeni, BerevoeştiUngureni şi Măneşti şi cătunele Gămăşeşti şi Oţelu;
Comuna Albeşti cuprinde satele A lbeşti şi Cândeşti.
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Legea din 14 iunie 1925 a împărţit teritoriul ţării în judeţe şi judeţele în comune
(urbane, împărţite în sectoare şi rurale, împărţite în sate) – numai judeţele şi
comunele având personalitate juridică.
Judeţul Muşcel este împărţit în 4 plăşi (Argeşel, Dâmboviţa, Râul Doamnei,
Râuri). Plasa Dâmboviţa, cu 13 comune rurale şi 1 urbană (Câmpulung), are
reşedinţa în comuna Rucăr;
Comunele Nămăeşti, Valea Mare şi Voineşti, toate rurale, fac parte din plasa
Dâmboviţa, ocolul judecătoresc Câmpulung II)71;
Împărţirea în plăşi este modificată ulterior: la sud, plasa Podgoria, la NV,
plasa Râul Doamnei şi la NE, plasa Radu-Negru (cu 68 sate); această ultimă
plasă cuprinde teritoriul actualei comune72.
Structura satelor din jurul oraşului Câmpulung era următoarea:
Comuna Nămăeşti are satele Nămăeşti şi Şelari;
Comuna Valea Mare, nou creată, cuprinde satele Bogăteşti, Şelari, ValeaMare, Morăeşti şi Valea-Rumâneştilor;
Comuna Voineşti are satele Răceni şi Valea Foii;
Comuna Lereşti cuprinde satul Lereşti;
Comuna Măţău are satele Coceneşti, Kilii, Măţau şi Suslăneşti;
Comuna Jugur are satele Jugur şi Valea din Dărăt;
Comuna Poenari, nou creată, cuprinde satele Brebeneşti, Groşani, Poenari şi
Valea-din-Dărăt;
Comuna Schitu Goleşti are satele Lăzăreşti şi Schitu-Goleşti;
Comuna Capu-Piscului, nou creată, cuprinde satul Capu-Piscului;
Comuna Godeni cuprinde satul Godeni;
Comuna Berevoeşti cuprinde satele Berevoeşti-Pământeni şi Oţelu;
Comuna Berevoeşti-Ungureni e nou creată; cuprinde satele BerevoeştiUngureni, Gămăceşti şi Măneşti;
Comuna Bughea, nou creată, cuprinde satele Bughea-de-Sus, Bughea-deJos şi Malu;
Comuna Albeşti cuprinde satele A lbeşti şi Cândeşti73.
În concluzie, în 1925, teritoriul oraşului Cămpulung a fost redus prin dezlipirea
teritoriului fostelor mahalale Bughea-de-Sus, Bughea-de-Jos şi Malu şi
crearea noii comune Bughea. În 1928, Bughea de Sus formează comună
separată iar satele Bughea de Jos şi Malu formează, împreună, comuna Bughea
de Jos.
În 1930, se formeaza o comună cu reşedinţa în satul Bughea de Jos, formată din
satele Bughea de Jos, Bughea de Sus, Albeşti, Cândeşti şi Malu pentru ca în
1931 să se reînfiinţeze comunele Bughea de Jos (cu satele Bughea de Jos şi
Malu) şi Bughea de Sus (cu satul Bughea de Sus), Albeşti.
În 1932, satul Malu devine comună separată iar din 1946 se alipeşte la comuna
Godeni.
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Legea din 14 iunie 1931 pentru organizarea administraţiunii locale a modificat
structura comunelor rurale învecinate74:
Comuna Nămăeşti are un singur sat, Nămăeşti;
Comuna Valea Mare devine Valea Mare-Pravăţ, cu satul Valea Mare;
Comuna Voineşti îşi păstrează satele Răceni, Valea Foii şi Voineşti;
Comuna Lereşti cuprinde satul Lereşti;
Comuna Bilceşti are în componenţă satele Bilceşti, Bogăteşti, Moroeşti,
Şelari;
Comuna Suslăneşti are un singur sat, Suslăneşti;
Comuna Măţău are satele Chilii, Coceneşti, Măţau;
Comuna Poenari are satele Brebeneşti, Groşani, Poenari, Valea-din-DărătMică;
Comuna Jugur are satele Jugur şi Valea-din-Dărăt-Mare;
Comuna Schitu Goleşti are satele Lăzăreşti şi Schitu-Goleşti;
Comuna Godeni cuprinde satul Godeni;
Comuna Berevoeşti cuprinde satele Brevoeşti-Pământeni, BerevoeştiUngureni, Gâmăceşti, Măneşti, Oţelu;
Comuna Capu-Piscului suprinde satul Capu Piscului;
Comuna Bughea de Jos, cu satele Bughea de Jos şi Malul;
Comuna Bughea-de-Sus cuprinde satul Bughea de Sus;
Comuna Albeşti cuprinde satele Albeşti şi Cândeşti.
Legea administrativă din 14 august 1938 creează ţinuturile; comuna şi ţinutul
sunt persoane juridice, plăşile şi judeţele rămânând „circumscriţiuni de control şi
de desconcentrare ale administraţiei generale” (art. 1). Judeţul Muşcel intră în
componenţa ţinutului Bucegi, cu capitala la Bucureşti.
Legea nr. 5/1950 desfiinţează cele 58 de judeţe, 424 plăşi şi 6.276 de comune
rurale şi urbane, înlocuindu-le cu 28 de regiuni compuse din 177 de raioane, 148
de oraşe şi 4.052 de comune. Se creează Raionul Câmpulung, în Regiunea
Argeş (cu reşedinţa la Piteşti). Decretul nr. 331/1952 reduce numărul de regiuni
la 18, iar Decretul nr. 12/1956 stabileşte 16 regiuni. Comuna Valea Mare-Pravăţ
face parte din Raionul Muşcel, Regiunea Piteşti (cu reşedinţa la Piteşti).
În perioada 1950-1956 s-au petrecut următoarele modificări75:
Este desfiinţat judeţul Muşcel şi plăşile sale. Menţionăm că judeţul Muşcel
este unul dintre judeţele istorice ale României, atestat în 1534, în primele
decenii ale secolului al XVII-lea fiind contopit cu judeţul Pădureţ, atestat în
1498 şi situat între judeţele Muşcel şi Argeş;
Este desfiinţată comuna Nămăeşti, satele Nămăeşti şi Gura Pravăţ intră în
teritoriul administrativ al comunei Valea Mare-Pravăţ;
Este desfiinţată comuna Voineşti; satul Voineşti intră în componenţa comunei
Lereşti; satele Răceni şi Valea Foii sunt contopite cu satul Voineşti (deşi o
parte a Văii Foii se găseşte, astăzi, în teritoriul administrativ al comunei Valea
Mare-Pravăţ, făcând parte din satul Valea Mare-Pravăţ);
Este desfiinţată comuna Bilceşti; satele Bilceşti şi Şelari intră în teritoriul
administrativ al comunei Valea Mare-Pravăţ; satul Moroeşti este contopit cu
satul Colnic76 iar satul Bogăteşti nu mai apare menţionat;
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Comuna Valea Mare este redenumită, devenind comuna Valea Mare-Pravăţ,
cu satele: Bilceşti, Colnic [fost Moroeşti], Fîntîna [fost Bogăteşti], Gura
Pravăţ, Nămăeşti, Pietroasa, Şelari; satul Şelari de la Calea Pietroasă apare
a fi contopit cu satul Valea Mare-Pravăţ.
Legea nr. 3/1960 reduce numărul de regiuni la 16, comuna fiind inclusă în
Raionul Muşcel, Regiunea Argeş. La această dată, oraşul Câmpulung include şi
Valea Rumâneştilor.
Decretul nr. 798/1964 modifică statutul oraşului Câmpulung din raionul Argeş,
care devine, din oraş raional, oraş regional.
Legea nr. 2/1968 recrează judeţele şi stabileşte împărţirea administrativteritorială care se menţine până astăzi. Aceeaşi lege stabileşte şi componeţa
administrativă a oraşului Câmpulung care va cuprinde 2 localităţi componente (1.
Cîmpulung, 2.Valea Rumâneştilor) şi o comună suburbană: Valea Mare-Pravăţ
(1. Valea Mare-Pravăţ, 2. Bilceşti, 3. Colnic, 4. Fîntînea, 5. Gura Pravăţ, 6.
Nămăeşti, 7. Pietroasa, 8. Şelari)
Bughea de Jos ramâne comună până în ianuarie 1989, când – prin legea nr.
2/1989 privind îmbunătăţirea organizării administrative a teritoriului Republicii
Socialiste România – este defiinţată, ramânând sat alipit la comuna Albeştii de
Muscel.
Prin efectul Decretului-Lege nr. 38/1990 de abrogare a Legii nr. 2/1989 şi de
repunere în vigoare a Legii nr. 2/1968 (cu excepţia art. 6, alin. 2 referitoare la
comunele suburbane), comunele Bughea de Jos şi Valea Mare-Pravăţ devin
comună de sine stătătoare.
Oraşul Câmpulung devine municipiu prin Legea nr. 104 din 24 noiembrie 1994.
Comuna Bughea de Sus este reînfiinţată prin Legea nr. 84/2004 pentru
infiinţarea unor comune.
2.4.1.3. Geneza oraşului – reţeaua de drumuri
În sec. II î. Hr. – I d. Hr., prezenţa unei aşezări întărite geto-dacice (”dava”)
situate la Cetăţeni, pe valea râului Dâmboviţa, la cca 20 km Sud-Est de
Câmpulung, arată că garnizoana din această ”dava” controla drumul de pe valea
Dâmboviţei şi trecătoarea spre Transilvania.
La 168/169 d. Hr., a treia organizare administrativă a Daciei, în timpul
Împăratului Marcus Aurelius cuprinde Depresiunea Câmpulungului în Provincia
Dacia Malvensis, cu capitala la Malva-Romula. Limita de Est a Provinciei este
constituită de ”Limes Transalutanus” (întăritură artificială formată din ziduri,
şanţuri, drumuri şi castre militare). Cel mai nordic castru care supraveghea
drumul spre Transilvania este Castrul Jidava (Sidova), situat în partea de Sud a
teritoriului actual al Municipiului Câmpulung, în fostul sat Apa Sărată77.
În Câmpulung se găsesc urmele drumului roman care traversa munţii – la cca
200 m Est faţă de şoseaua actuală, în dreptul castrului de pământ şi la Est faţă
de castrul de piatră. În satul Podu Dâmboviţei din comuna Dâmbovicioara (jud.
Argeş), la cca 25km Nord-Est de Câmpulung, se găseşte o aşezare rurală
dacică romanizată (sat dacic pe platou înalt, situat la cea mai mare altitudine
dintre cele care au fost găsite), datat între secolele II-IV. Alături de satul antic se
găseşte cetatea medievală Oratea.
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În Evul Mediu, Câmpulungul s-a dezvoltat, după cum o arată şi numele, în lungul
văii râului care a fost numit, după aşezarea pe lângă care curgea, Râul Târgului.
Căile care îl străbat sunt paralele cu râul: un drum este cel care, continuat spre
nord, după ce trecea peste dealuri, ducea spre Braşov; altul, mai aproape de
poalele dealului Grui, se îndrepta, dincolo de acesta, spre aşezările învecinate,
în special spre locul de unde se putea extrage piatra de Albeşti şi tot din aceasta
aveau să pornească şi drumurile către alte sate; lor li s-a adăugat drumul din
apropierea râului, care se unea spre nord şi spre sud cu drumul principal. Aceste
căi erau legate de alte uliţe, perpendiculare, coborând spre Râul Târgului. Calea
centrală, drumul Braşovului, avea să fie numită în secolul al XIV-lea uliţa
principală a târgului şi apoi strada Negru Vodă; cea de la poalele dealului – uliţa
Gruiului în 1867, iar în timpuri moderne strada Matei Basarab; a treia s-a numit
Uliţa Râului, iar apoi strada Constantin Brâncoveanu.
Importanţa drumurilor comerciale în apariţia aşezării urbane de la Câmpulung
este majoră. Domnia românească sub Basarab I (cca 1316-1351/1352) şi-a
subordonat de timpuriu comunitatea saxonă câmpulungeană în cadrul politicii
princiare de cuprindere a marilor drumuri de comerţ aducătoare de venituri.
Însemnătatea Câmpulungului pentru marele comerţ sud-est-european a fost
dovedită şi de stabilirea aici a reşedinţei domneşti şi a ridicării bisericii Adormirea
Maicii Domnului, necropola primilor doi Basarabi.
Probabil tot aici, la curtea domnească din Câmpulung, pe la 1354 – 1358,
reîntorcându-se din pelerinajul în Țara Sfântă, un cavaler din Austria, Friedrich
von Kreuzpeck, a ţinut să vadă pe voievodul Basarab, adică pe Nicolae vodă
Alexandru78. Dealtfel şi la 1385, venind de la Târnovo, prin Şiştov, Ruşii de
Vede, ”Nuwestadt” (probabil Piteşti) şi Curtea de Argeş, soseau la Câmpulung
(”Langrowe”) pelerinii germani Peter Sparnau şi Ulrich von Tennstädt.
După călătoria lor la Ierusalim ei ţinuseră să treacă prin Țara Românească, la
Câmpulung păstrându-se ”piciorul Sfântului A ndrei însuşi”79. Este probabil ca
alegerea de către pelerini a drumului prin Țara Românească să fi fost
determinată tocmai de vestea păstrării la Câmpulung, la Cloaşter sau la biserica
Sf. Iacob a moaştelor Sfântului Andrei. Biserica a avut un custode, după cum
atestă o piatra de mormânt de la 1373 a unuia dintre aceştia, ei mai existând
încă în secolul trecut.
În perioada următoare, odată cu extinderea Țării Româneşti până la gurile
Dunării şi definitivarea reţelei drumurilor domneşti, rolul Câmpulungului în
negoţul internaţional va atinge cotele cele mai înalte din etapa medievală80.
Câmpulungul reapare în organizarea statală a Țării Româneşti în vremea
domniei lui Vladislav I Vlaicu (1364 – cca. 1374), menţionat ca loc de vămuire în
privilegiul acordat de principe braşovenilor la 20 ianuarie 136881.
La Câmpulung sau în preajmă (”vel iuxta”) negustorii din oraşul şi ţinutul
Braşovului trebuiau să plătească tricesima la tranzitul mărfurilor spre ţări străine,
iar pe drumul Brăilei numai la întoarcere.

78

79
80
81

Alexandru Ciocîltan, Din biografia cavalerului Friedrich von Kreuzpeck, în RI, t. XXI, 2010, nr. 5-6, p.
544-546, 550; Călători străini, supliment I, întocmit de Ştefan Andreescu, Marian Coman, Alexandru
Ciocîltan, Ileana Căzan, Nagy Pienaru, Ovidiu Cristea, Tatiana Cojocaru, Bucureşti, 2011, p. 301-303.
Călători străini, vol. I, pp. 19-20.
Vezi Radu Manolescu, Comerţul Ţării Romîneşti şi Moldovei cu Braşovul (Secolele XIV-XVI), Bucureşti,
1965.
DRH.B. vol. I, pp. 86-88, doc. 46.

Prezenţa vameşilor domneşti la Câmpulung reflecta însemnătatea aşezării
pentru comerţul de tranzit, iar precizarea că dacă ”aceşti negustori îşi vor vinde
sau cumpăra mărfurile înlăuntrul ţării noastre, atunci nu vor fi datori să ne
plătească pentru acestea nici vamă, nici tricesima, decât la Câmpulung sau în
apropiere, nu tricesima ci numai dreapta vamă de demult”, atestă continuitatea
unor reglementări mai vechi. Actul relevă vechimea vămii de la Câmpulung
precum şi aspiraţia domniei româneşti de a muta punctul vamal în apropiere,
actele ulterioare indicând Rucărul şi cetatea Oraţiei. Câmpulungul ca loc de
vamă indică, de bună seamă, şi apropierea de târg a frontierei dintre Țara
Românească şi posesiunile regilor din Ungaria.
Odată cu Renaşterea, cu redescoperirea coordonatelor geografice ptolemeice, a
fost firească şi reprezentarea cartografică a feluritelor şi mirificelor descoperiri
ale pământului. Cunoaşterea locurilor prin parcurgerea lor, prin relatările de
călătorie a rămas, ca şi în antichitate şi evul mediu, temeiul transpunerilor
cartografice. Situat pe un însemnat drum comercial între Orientul Apropiat,
peninsula Balcanică şi Europa central şi occidentală, prin însemnatul pas
carpatin Rucăr – Bran şi prin intermediul marilor emporii ale comerţului sud-est
european Braşov şi Oradea, Câmpulungul nu putea să lipsească din
Cosmografia Renaşterii.
Dar chiar mai înainte, Țara Românească apare în Cronica de la Nurnberg –
Liber chronicarum a lui Hartmann Schedel, în versiunea germană a lui Georg Alt,
Die Schedelsche Weltchronik, tipărită de Anton Koberger la Nurnberg în 1493.
Anunţând viitoarele Cosmografii, Liber Chronicarum consacră o pagină Țării
Româneşti (Valahia) unde, o măiastră gravură colorată înfăţişează viziunea
occidentală sintetică a acestei ţări, ghicindu-se pasul Rucăr-Bran şi un oraş de la
sud de Carpaţi, care poate fi chiar Câmpulungul.
Sub numele de Langenau, el apare, cum era şi firesc, în harta Transilvaniei
datorată învăţatului braşovean Johannes Honterus, tipărită la Basel în 1532.
Harta Transilvaniei va fi popularizată de către Sebastian Munster (1488-1552)
prin numeroasele sale Cosmografii, apărute îndeosebi la Basel, mai întâi în
germană în 1544, ulterior cunoscând o răspândire cu totul remarcabilă, apărând
în versiuni latină, germană, franceză, italiană, engleză şi cehă.
Principala cale de acces in oraş, astăzi, este reprezentată de drumul istoric de
legătură între Braşov şi Piteşti (astăzi, DN 73/E 574) – vechi drum comercial
transcarpatic, oraşul Câmpulung fiind aşezat la intersecţia acestuia cu drumul de
legătură dintre Curtea de Argeş şi Târgovişte, prin Măţău – Văleni. Din acest
ultim drum se mai păstrează fragmente precum şi denumiri istorice: artera de
acces către Măţău continuă să se numească „Strada Târgoviştei”.
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Figura 47. Țara Românească în Cronica de la Nurnberg – Liber chronicarum a lui Hartmann
Schedel, în versiunea germană a lui Georg Alt, Die Schedelsche Weltchronik, tipărită de Anton
Koberger, Nurnberg, 1493. Viziune sintetică a pasului Rucăr-Bran şi a unui oraş de la sud de
Carpaţi care poate fi chiar Câmpulungul.

2.4.1.4. Repere istorice ale organizării urbane
Izvoarele privind perioada de început a Câmpulungului sunt puţin numeroase.
Cea mai veche mărturie scrisă, datând, conform unei recente analize epigrafice,
de la începutul secolului al XIV-lea, este inscripţia de pe piatra tombală a
comitelui Laurentius de Longo Campo82. Acesteia i s-ar putea adăuga sigiliul
oraşului83, a cărui vechime exactă este însă greu de precizat. Sunt foarte puţine
şi izvoarele epigrafice din primele şapte decenii ale secolului al XIV-lea : grafitul
descoperit la biserica domnească din Curtea de Argeş – „în anul 6860 (1351 –
1352) la Câmpulung a răposat marele Basarab voievod” 84 – şi lespedea
menţionând anul 1364 de pe mormântul fiului acestuia, Nicolae Alexandru85.
Cele mai vechi date documentare sunt legate de ctitoria voievodală86, de
privilegiile acordate negustorilor braşoveni, de comunitatea săsească din oraş
sau de evenimente desfăşurate la Câmpulung sau în apropiere. Prima atestare
documentară explicită a oraşului este cuprinsă în actul privilegial dat de
Vladislav I negustorilor braşoveni la 5 ianuarie 136887. Din 1382 datează un
document privitor la lăcaşurile catolice88. Regele Ungariei Sigismund de
Luxemburg se afla la 6 iulie 1395 în tabăra de „lângă satul numit Câmpulung”89.
În Câmpulung au fost emise documentele prin care Mircea cel Bătrân a înnoit
privilegiile braşovenilor la 6 şi 25 august 141390, iar după ce Radu Prasnaglava
renunţa la vama de aici, în 1431 Dan II menţiona, între târgurile şi vămile ţării, pe
câmpulungeni, precum şi cetatea de la Câmpulung91. Mai multe documente au
fost date în Câmpulung în luna aprilie 1427 de Sigismund de Luxemburg92.
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Ioan Albu, Lespedea funerară a comitelui Laurentiu din Câmpulung, în vol. Studia Varia in Honorem
Professoris Ştefan Ştefănescu Octogenarii, Brăila, 2009, p. 121 – 176, după o atentă analiză
epigrafică, a argumentat, prin lectura critică a inscripţiei, posibilităţile de întregire a textului acesteia,
indicând o dată ulterioară anului 1300 (M CCC), între 1310 (M CCCX) şi 1349 (M CCCIL).
Emil Vârtosu, Din sigilografia Moldovei şi Ţării Româneşti, în DIR, Introducere, vol. II, Bucureşti, 1954,
p. 482, 492.
Vezi D. Onciul, Scrieri istorice, ediţie critică îngrijită de A. Sacerdoţeanu, Bucureşti, 1968, vol. I, p. 640,
nota 89; vol. II, pp. 326-329 şi fig. 12.
Se poate adăuga lespedea funerară purtând data 1373, văzută în biserica Bărăţiei la începutul
secolului al XVIII-lea de Anton Maria del Chiaro.
Trebuie amintită menţiunea unui act din 1351–1352 prin care Nicolae Alexandru voievod dăruie bisericii
din Câmpulung satul Bădeştii de pe râul Doamnei (DRH, B, I, nr.2) păstrat în transumpt în hrisovul dat
de Gavril Movilă la 13 noiembrie 1618 (DIR, B, veac XVII, III, nr. 236, p. 265). Data 1215 (6873)
menţionată ca an al zidirii bisericii în pisaniile puse în timpul lui Matei Basarab, se află în contradicţie cu
toate datele documentare sigure. Ea trebuie considerată eronată, neputând fi socotită ca indicând
ridicarea lăcaşului.
Hurmuzaki, I/2, p. 114 – 115; DRH, D, I, Bucureşti, 1977, nr. 46.
Un document din 1 martie 1382 (Hurmuzaki, I/2, p. 276, DRH, D, I, nr. 68), menţionează că în
mânăstirea închinată sfintei Fecioare (in claustro Beatae Virginis in Longo Campo), episcopul catolic al
Severinului şi Ţării Româneşti ridica la rangul de subdiacon pe Ioan fiul lui Valentin din Valea Crişului,
recomandat de „gardianul” din Câmpulung (per discretum virum, dominum gardianum in Longo Campo
litteratorie nobis presentatum).
DRH, D, I, nr. 94 (Datum campestri nostro in descensu, prope villam Hozyvmezeu vocatam).
DRH, D, I, nr. 120, 121.
DRH, B, I, nr. 69.
Documente date la 2, 4 şi 6 aprilie 1427 – DRH, D, I, nr. 155 (in Hozzywmezev, dictarum partium
nostrarum Transalpinarum), nr. 156 (in Hezywmezew partium nostrarum Transalpinarum), nr. 157. Un
act de la acelaşi suveran, din 27 aprilie 1427, se referă la daunele provocate de o năvălire otomană
unor clădiri ale mânăstirii dominicane din Câmpulung (N. Iorga, A cte şi fragmente privitoare la istoria
românilor…III, Bucureşti, 1897, pp. 81–82.
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Diferite menţiuni documentare privesc pe locuitorii din Câmpulung93, în 1431,
1439, 1449, 1451, 1453, sau în <1482–1495> şi <1495–1508>. Cele menţionate
mai sus reprezintă aproape toate mărturiile scrise privind Câmpulungul care s-au
păstrat din secolele XIV şi XV.
Numărul mic al izvoarelor scrise privind perioada de început a Câmpulungului
amplifică interesul dovezilor arheologice. Între aceste mărturii pot fi menţionate,
cu rezervele de rigoare, rare descoperiri întâmplătoare. În rândul puţinelor
vestigii cunoscute dintr-o perioadă mai îndepărtată a Evului Mediu a fost
menţionată o cruce pectorală de factură bizantină, găsită întâmplător cu decenii
în urmă, căreia i s-au remarcat asemănări cu unele piese din secolele XI – XII94.
Între materialele din secolul al XIII-lea a fost amintită o monedă de la Bela IV
(1235–1270), cu provenienţa neprecizată95. Formularea imprecisă a menţionării
nu arată clar dacă dinarul respectiv provine de la Câmpulung sau de la Cetăţeni,
cum pare probabil96. Descoperirile monetare din secolul al XIV-lea97 şi din
secolele următoare98 sunt mai numeroase.
Cercetările arheologice în Câmpulung nu au avut amploarea pe care ar fi impuso interesul pe care îl prezintă. Puţinele săpături întreprinse au rămas în bună
măsură inedite. Săpăturile s-au efectuat la ansamblul vechii reşedinţe
voievodale şi la mai multe edificii de cult: Bărăţia, „Cloaşterul”, bisericile Fundeni,
Sf. Gheorghe – Olari, Sf. Ilie, Sf. Marina, Schei, Valea, Bradul99.
Cele mai numeroase săpături s-au efectuat în decursul timpului la ansamblul
fostei reşedinţe domneşti. Din toate cercetările întreprinse în zona menţionată
se desprinde concluzia că biserica voievodală a fost ridicată în prima jumătate a
secolului XIV, către mijlocul acestuia, fiind, împreună cu resturile de construcţie
care se pot atribui ipotetic vechii reşedinţe domneşti, primele clădiri de zid
importante într-un spaţiu cu urme de locuire din perioade precedente, inclusiv
urme care pot fi datate în ultima parte a secolului al XIII-lea şi la începutul
secolului al XIV-lea sau aparţinând unor amenajări (incluzând zidării de proporţii
reduse) care s-ar putea datora activităţii constructorilor viitoarei reşedinţe.
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Locuitori ai oraşului – Petermann, Gaspar din Câmpulung, orăşean din Sibiu (Gaspar de Longocampo,
civis civitatis Cybiniensis), fraţii Iacob şi Petermann, Johannes fiul lui Gaspar – sunt menţionaţi în
documente din 14 iunie 1431, 1439 ianuarie 29, 1449 noiembrie 12, 1451 iulie 22, 1453 septembrie 24
(Ibidem, nr. 180, 256, 298, 303, 320). Rădilă din Câmpulung este menţionat în două scrisori ale lui
Radu cel Mare către judeţul şi pârgarii din Braşov, în <1482–1495> şi <1495–1508> (Gr. Tocilescu,
534 documente istorice slavo-române din Ţara Românească şi Moldova privitoare la legăturile cu
A rdealul. 1346–160l…, Viena, 1905–1906, Bucureşti, 1931, nr. 155, p.148–149, nr. 192, p. 183–184).
Găsită întâmplător prin 1945 într-o curte din strada care se numea Fierari, în apropierea mânăstirii
„Negru Vodă” (Octavian Mărculescu, O cruce pectorală găsită la Câmpulung Muscel, BOR, XCIII, 1975,
3 – 4, p. 356 – 360).
Ernest Oberländer-Târnoveanu, Relaţiile daco-romanilor şi populaţiei româneşti cu lumea sud-est
europeană în perioada secolelor IV – XIV, Teză de doctorat, Bucureşti, 1998, secţiunea III, cap. 18, p.
752, citat şi de Adrian Ioniţă, Spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi Dunărea Inferioară în secolele XI–XIII,
Bucureşti, 2005, p. 121.
Descoperirile de la Câmpulung sunt menţionate de Fl. Mîrtzu împreună cu cele de la Cetăţeni sau
Lereşti: „…avem descoperite chiar emisii monetare începând cu sec. XII, denarii numiţi slavoni (notă: În
Muzeul Câmpulung Muscel), emişi de regele Ungariei Bela IV (1235 – 1270), denarii emişi de Carol
Robert de Anjou (1308 – 1342) aflaţi în zona economică a oraşului, la Cetăţeni pe Dâmboviţa, complex
medieval de cultură medievală cu evidente legături cu Câmpulungul, datorită în parte şi unei
funcţionalităţi economice similare, potrivit privilegiului comercial dat de Vlaicu-Vladislav I, în 1368,
braşovenilor…” (Câmpulung-Muscel ieri şi azi, Câmpulung 1974, p. 34 – 36)
Un tezaur de peste 100 monede de argint de la Vladislav I (1364-1377) şi Radu I (1377-1385) a fost
găsit la Câmpulung în 1875, vezi C. Moisil (Monedele lui Radu I Basarab, în vol. Curtea Domnească
din A rgeş, BCMI, X-XVI, 1917–1923, p. 123–124). Afirmaţia că tezaurul s-ar fi găsit „pe aria incintei
Mânăstirea Negru Vodă”, făcută de Fl. Mîrtzu (Câmpulung-Muscel ieri şi azi, Câmpulung 1974, p. 34)
este o eroare provocată probabil de confuzia celui care a semnalat prima oară tezaurul, D. A. Sturdza,
care vorbea despre o monedă de la „Radu Negru”, de fapt de la Radu I.
Vezi Gh. I. Cantacuzino, Săpături arheologice la monumente din Câmpulung, SCIVA, t. 57, nr, 1-4,
2006, p 81.
Ibidem, p. 71-90.

Fundaţiile bisericii voievodale din secolul al XIV-lea au fost folosite în cursul
reconstrucţiilor lăcaşului din secolele XVII şi XIX. Prin proporţiile şi prin
caracteristicile arhitecturale, cu paramentul în întregime din piatră de talie,
această biserică reprezenta un monument unic în arhitectura Ţării Româneşti.
La o distanţă de 12 – 14 m spre sud, vest, nord şi est de biserică s-au găsit
urmele unui zid înconjurător nu prea gros.
O problemă de un deosebit interes este cea a identificării reşedinţei voievodale
din secolul al XIV-lea. Ansamblul era apărat de un val din pământ cu bolovani şi
pietriş, descoperit pe latura de sud. Valul avea o lăţime de 8 – 8,80,fiind întărit
spre interior şi exterior, în partea sa de est, cu bârne de lemn; spre exterior se
afla un şanţ adânc, a cărui lăţime putea depăşi cinci metri. Observaţiile
stratigrafice îl arată ca fiind amenajat în timpul primelor construcţii de piatră ale
curţii, în mai multe etape.
Este îndreptăţită presupunerea identificării urmelor de şanţ şi val din zona vechii
curţi din Câmpulung cu cele menţionate în scrisoarea din 11 aprilie 1427 a lui
Claus von Redvitz, care relata că regele Sigismund a început să fortifice curtea
cu şanţuri şi cu palisade, pentru a se apăra de turci (vnd underwant sich den
czubefesten, mit graben vnd plancken, durch enthaldung der Torken)100, precum
şi ipoteza că lucrările de fortificare au îceput în secolul al XIV-lea în partea de
sud-est, în 1427 fiind efectuate completări, extinderi sau refaceri. Cercetările
arheologice au adus, de asemenea, date însemnate privind perioadele
următoare secolului al XV-lea, clădirile mănăstirii ridicate de Matei Basarab în
jurul bisericii reconstruite pe aceeaşi temelie, cu aceleaşi pietre, în 1635-1636,
precum şi evoluţia construcţiilor ansamblului în cursul secolelor XVII, XVIII şi
XIX.
Modul în care s-a organizat şi a evoluat urbanistic Câmpulungul poate fi numai
presupus, luând în considerare amplasarea şi vechimea bisericilor. Acestea au
fost ridicate în mijlocul unor nuclee de locuire, viitoare cartiere, pentru a
răspunde cerinţelor de ordin religios al locuitorilor. Cele mai multe dintre ele şiau continuat existenţa până în prezent, chiar dacă diferitele transformări sau
reconstrucţii le-au înlocuit substanţa originară. Înlocuirea unei biserici de lemn cu
alta de zid, mărirea clădirilor prin adăugarea unor compartimente sau ridicarea
unui edificiu mai mare în locul celui vechi au fost determinate în primul rând de
dezvoltarea oraşului, de creşterea numărului locuitorilor şi a mijloacelor
materiale a acestora. Însemnătatea lăcaşurilor de cult din punct de vedere
urbanistic, valoarea lor ca elemente reprezentative ale civilizaţiei urbane, impun
o examinare aparte, stăruind asupra problemelor de cronologie.
În structura urbană a Câmpulungului, reşedinţa voievodală avea un loc deosebit,
fiind situată pe terasa înaltă a Râului Târgului, în sudul oraşului. Rezultatele
săpăturilor arheologice – cu rezervele pe care le impune imposibilitatea
cercetării întregii suprafeţe a vechiului ansamblu – arată că biserica în care a
fost înmormântat marele voievod Nicolae Alexandru, înconjurată de un zid
împrejmuitor, a fost ridicată către mijlocul secolului al XIV-lea. Spre est, cu un
front principal orientat spre biserică iar altul spre drumul de la marginea terasei
râului, se afla un mare edificiu cu ziduri groase de piatră, pardosit cu cărămidă,
despre care se poate presupune că făcea parte din clădirile vechii reşedinţe
voievodale.
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Liviu Cîmpeanu, op.cit.,p 74-75; vezi Gh. I. Cantacuzino, Informaţii despre curtea domnească din
Câmpulung şi alte elemente defensive, în prima parte a secolului al XV-lea, într-un izvor recent
publicat, SCIVA, t. 64, 2013, 3-4, p. 355-362.
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Ansamblul era apărat de un val de pământ, cu şanţ la exterior, descoperit pe
latura de sud, iar spre vest era despărţit de oraş printr-o albiere naturală a
terenului. Către mijlocul secolului al XV-lea, zidul din jurul bisericii a fost
demantelat, adâncitura de la vest de aceasta nivelată iar edificiul cu ziduri de
piatră a fost dezafectat. În jurul vechii biserici domneşti, devenită principala
biserică a oraşului, au început să fie înmormântaţi numeroşi locuitori ai acestuia.
Mânăstirea întemeiată de Matei Basarab, a cărei biserică a fost ridicată pe locul
vechii biserici a curţii, pe aceiaşi temelie şi folosind aceleaşi pietre, avea o
organizare cu totul diferită de a vechiului ansamblu101. Incinta principală,
dominată de impunătorul turn clopotniţă, era orientată spre artera principală a
oraşului, iar în spate se aflau incinta bolniţei şi cea a hanului şi prăvăliilor, cea
din urmă comunicând şi cu uliţa croită aproape de marginea terasei râului.
Ansamblul Bisericii catolice Sf. Iacob (Bărăţia) este situat în mijlocul oraşului,
pe aceeaşi arteră de comunicaţie pe care avea să se ridice, mai la sud,
reşedinţa domnească (astăzi str. Negru Vodă nr.116). Începuturile Bărăţiei sunt
legate de prezenţa coloniştilor saşi. Ansamblul cuprinde trei edificii importante :
biserica închinată Sf. Iacob cel Mare, în care se află lespedea funerară a
comitelui Laurencius de Longo Campo, turnul clopotniţă şi casa parohială, care
au fost puse în valoare prin restaurare. Înaintea lucrărilor de restaurare din anii
1960 numai turnul ieşea în evidenţă între clădirile destul de noi, iar diferitele
transformări şi starea precară în care se păstrau nu lăsau să se vadă valoarea
bisericii şi a casei parohiale. Cercetările au putut da răspunsuri, în cea mai mare
măsură, problemelor privind biserica şi celelalte componente ale ansamblului102.
Fosta mânăstire dominicană (cunoscută sub denumirea „Cloaşter”, de la
Kloster), azi dispărută, era situată în partea de sud-vest a Câmpulungului.
Despre această mânăstire există o mărturie documentară din anul 1427, când,
după ce fusese distrusă de turci, urma să fie refăcută şi mărită. „Cloaşterul” era
părăsit în prima jumătate a secolului al XVII-lea şi a fost dărâmat după 1646 ,
multe materiale fiind folosite la ridicarea turnului clopotniţă al mânăstirii de
egumenul Melhisedec. Ruinarea a continuat în veacurile următoare103, fiind
desăvârşită la începutul secolului XX.
Mai multe dintre edificiile de cult din oraş – bisericile Fundeni, Sf. Gheorghe –
Olari, Schei, Sf. Ilie, Valea, Bradul, Sf. Marina – au putut fi mai bine cunoscute în
urma cercetărilor arheologice104, care au urmărit în primul rând cimitirele
organizate în jurul lor.
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Gh. I. Cantacuzino, Probleme ale secolelor XIII şi XIV la Câmpulung şi cercetările arheologice la fosta
curte domnească, SCIVA, 22, 1981, 1, p. 131 - 139; Gh. I. Cantacuzino, Maria Venera Rădulescu, Şt.
Trâmbaciu, op. cit.
Săpăturile arheologice, conduse de Dinu V. Rosetti, rămase inedite, au fost prezentate, împreună cu
cercetarea arhitecturii, în articolul arhitectului Ştefan Balş privind restaurarea ansamblului (Restaurarea
Bărăţiei din Câmpulung Muscel, Monumente istorice. Studii şi lucrări de restaurare, (3, 1969), p. 7 - 26.
Rapoarte amănunţite asupra săpăturilor inedite se află în dosarul de restaurare (arhiva Institutului
Naţional al Patrimoniului, fond DMI, dosar 3283).
În 1718 ruinele bisericii şi clopotniţei erau văzute de Antonio Maria del Chiaro (Istoria delle moderne
rivoluzioni della Valachia…, ed. N. Iorga. Vălenii de Munte, 1915, p. 31), iar în 1897 Gr. Tocilescu
menţiona ruinele "în grădina lui Căprăruş din str. Matei Vodă", şi existenţa în zidurile clădirilor învecinate a
unor pietre cu inscripţii latine (Marele dicţionar geografic al României, vol. II, Bucureşti, 1899, p. 487).
Săpături arheologice executate de Flaminiu Mîrtzu (Câmpulung-Muscel ieri şi azi, p. 34 – 36), mai ales
în cimitirele organizate în jurul edificiilor de cult. Mormintele mai vechi descoperite datează în cele mai
multe cazuri din secolul al XV-lea, iar la biserica dispărută Valea din a doua jumătate a secolului al
XIV-lea. Este posibil ca hazardului descoperirilor să i se datoreze lipsa unor descoperiri monetare mai
vechi.

Informaţiile obţinute prin săpăturile arheologice efectuate între 1963 şi 1972,
faptul că mormintele cele mai vechi descoperite în săpăturile din jurul bisericilor
din Câmpulung datează în cele mai multe cazuri din secolul al XV-lea, iar în
cazul bisericii dispărute Valea din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, au
permis autorului lor, Flaminiu Mîrtzu, presupuneri105 privind încadrarea
cronologică a bisericilor din Câmpulung.
S-au considerat ca date ale construcţiilor următoarele: biserica Fundeni, sec.
XV, Sf. Gheorghe – Olari, sec. XV, Şubeşti, sec. XVI, Sf. Ilie sec. XV, Sf. Marina
sec. XVI, Schei sec. XV, Valea (dispărută) sec. XV, Sf. Nicolae – Târg sec. XVII,
Sf. Nicolae Domnesc sec. XVI, Bradul (dispărută) sec. XV. Urme ale unor
lăcaşuri anterioare au fost descoperite la bisericile Sf. Ilie şi Fundeni.
Succesiunea construirii şi transformării acestor biserici reflecta dezvoltarea,
creşterea populaţiei oraşului, configurând întinderea sa.
Rămâne încă în sarcina unor viitoare cercetări obţinerea datelor arheologice pe
baza cărora să se poată preciza raportul între coloniştii saşi, ocupând probabil o
zonă situată în jurul Bărăţiei, faţă de care „Cloaşterul” avea o poziţie excentrică,
şi comunitatea sătească românească care trebuie să se fi aflat aici din timpuri
îndepărtate.
În privinţa pieţei oraşului, s-a presupus existenţa unei spaţiu lenticular având la
unul din capete biserica Bărăţiei, considerându-se mai plauzibilă situarea pieţei
spre sud, în direcţia în care se afla mânăstirea dominicană (Kloster – „Cloaşter”)
iar la est de aceasta curtea domnească, în zona în care avea să se ridice la
1567 biserica domnească ctitorită de Doamna Chiajna şi fiul ei, Petru cel
Tânăr106. Dar locul pieţei trebuie să fi fost în apropierea bisericii Sf. Ilie, refăcută
în 1626 pe locul unui lăcaş din secolul al XV-lea, acolo unde se ţinea târgul
anual sau „zborul” de Sf. Ilie107, care avea să fie mutat de Matei Basarab în zona
hanului şi prăvăliilor de lângă mănăstire. Aici se află şi actuala piaţă, unde se
păstrează şi un exemplar mai trziu al „Crucii jurământului” pe care erau înscrise
privilegiile orăşenilor, o alta aflându-se în apropiere, încastrată în prezent în zidul
unei case. Locul era legat de ceremonia investirii anuale a judelui oraşului108.
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În capitolul pe care l-a redactat în monografia privind istoria Câmpulungului, Fl. Mîrtzu scria:
„Cercetarea arheologică, la verticală, a marii majorităţi a rezervaţiilor funerare (în notă: campanii
arheologice efectuate în perioada 1967 – 1972 de către Muzeul Câmpulung–Muscel), cărora
monumentele de cult le-au preexistat, la foarte mică distanţă în timp, deservind şi fiind afectate, ca
însăşi raţiune a existenţei lor, micronecropolelor din fiecare cartier al vechiului oraş, au permis datarea,
cu suficientă exactitate, a bisericilor în cauză, respectiv a primei lor faze de funcţionalitate (notă: cărora
le corespunde nivelul celor mai vechi morminte, aflate pe pământul viu, datate prin inventarul funerar
interceptat: monete, podoabe etc.). Astfel: Fundeni, sec. XV, Sf. Gheorghe – Olari, a breslei olarilor,
sec. XV, Şubeşti, a breslei şubarilor, sec. XVI, Sf. Ilie sec. XV, Marina sec. XVI, Schei sec. XV, Valea
(astăzi dispărută) sec. XV, Sf. Nicolae – Târg sec. XVII, Sf. Nicolae Domnesc sec. XVI, Bradul (astăzi
dispărută) sec. XV, biserica Negru Vodă (ulterior Mănăstire) sec. XIII” (Câmpulung Muscel ieri şi azi, p.
111). Trebuie remarcat că despre săpături la bisericile Şubeşti, Sf. Nicolae – Târg, Sf. Nicolae
Domnesc şi Bradul nu mai există alte menţiuni, iar pentru datarea bisericii „Negru Vodă” în sec. XIII nu
există dovezi arheologice.
T. O. Gheorghiu, în BCMI, III, 1992, nr. IV, p. 42 –43, 50 şi fig. 28; idem, în Analele Brăilei, Seria nouă,
an. I, nr. 1, 1993, p.375 - 376.
T. O. Gheorghiu considera că în zona Sf. Ilie se afla spaţiul destinat schimbului aparţinând unuia „dintre
nucleele româneşti ce gravitau în preajma axei compoziţionale urbane nord – sud (… ) dar care nu s-au
structurat în vreun fel din punct de vedere urbanistic” (Analele Brăilei, Seria nouă, an. I, nr. 1, 1993, p.
376). Afirmaţia nu se bazează pe vreo dovadă arheologică sau documentară, fiind prea puţin probabilă
existenţa în imediată apropiere, suprapunându-se chiar parţial, a două pieţe diferite folosite separat de
cele două comunităţi din oraş, ai căror reprezentanţi se succedau la conducerea oraşului (despre
alegerea acestora, I. Răuţescu, Câmpulung Muscel. Monografie istorică, Câmpulung, 1943, p. 142 –
146). Este problematică şi presupunerea aşezării unor nuclee româneşti în jurul aşezării de colonişti (T.
O. Gheorghiu , op. cit., p. 375 – 376; idem, Cetăţile oraşelor, p. 114 – fig. LXXXI).
N. Iorga, Studii şi documente, VI, p. 12, 531; VII, p. 375 – 376; I. Hurdubeţiu, Fl. Mârţu, Câmpungul
Musce medieval, în Studii şi articole de istorie, 1968, p. 34, 39 – 40.
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Datele izvoarelor scrise privind activitatea meşteşugărească în secolele XIV–XV
şi în mare măsură şi în secolul al XVI-lea sunt reduse, din cauza numărului mic
al documentelor păstrate109. Atestărilor explicite ale unor meşteşugari trebuie să
li se adauge menţiunile din documentele interne sau externe care dovedesc
desfăşurarea unei activităţi meşteşugăreşti prin specificarea unor materii prime
(fier, piei, blănuri) aduse în Ţara Românească pentru a fi prelucrată în atelierele
de aici, sau a solicitării unor meşteri specializaţi care urmau să lucreze împreună
cu meşteşugarii locali, în special la construirea unor edificii. Descoperirea
urmelor unor ateliere de prelucrare a fierului sau a podoabelor de metal,
cuptoare de ars varul, cuptoare de olar, ale unor unelte specifice sau ale
obiectelor reprezentând rezultatele activităţii meşteşugarilor contribuie la
îmbogăţirea datelor privind evoluţia tehnologiilor, amploarea producţiei
meşteşugăreşti sau situarea atelierelor în cadrul localităţilor. În mod deosebit pot
fi mai bine cunoscute în urma cercetărilor arheologice meşteşugurile legate de
construirea clădirilor: zidăritul, dulgheria, tâmplăria, meşteşugurile de artă –
sculptura în piatră şi lemn, zugrăvitul – ca şi cele care asigură obţinerea
materialelor de construcţie – piatră tăiată în carieră sau cioplită, cărămidă, var,
lemn, şindrilă, cuie, olane, tablă de plumb sau de aramă.
Diferite obiecte descoperite în săpături – unelte şi alte obiecte de metal,
podoabe, ceramică etc. – pot fi considerate ca fiind în cea mai mare parte
produse în atelierele locale, reflectând dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti.
Caracterul prea restrâns al săpăturilor de la Câmpulung face să lipsească
descoperirile urmelor unor ateliere, ca în localităţile unde cercetările au fost mai
numeroase: la Târgovişte, Târgşor sau Bucureşti, unde au fost descoperite
resturi ale unor ateliere de fierar sau olar. Câmpulung a fost descoperit un atelier
de prelucrare a aramei din prima parte a secolului al XVII-lea, la est de vechea
biserică voievodală.
În Câmpulung, ca şi în alte oraşe, a existat un Iaz al Morilor. Documentele pot
conţine menţiuni ale brutarilor, măcelarilor110, producătorilor de băuturi. Prin
descoperirea unor unelte specifice sau unor resturi de îmbrăcăminte, accesorii
vestimentare sau de încălţăminte, cercetările arheologice pot aduce într-o
anumită măsură, informaţii despre meşteşugurile legate de ţesut şi de
confecţionarea îmbrăcămintei sau despre prelucrarea pieilor şi a articolelor de
pielărie. Menţiunile unor documente despre ţesători, postăvari, abagii, croitori,
sau despre tăbăcari, cojocari, şubari, blănari, curelari, şelari, cizmari, ciubotari,
pot reflecta importanţa acestora în economia urbană. Meşteşugarii sunt
menţionaţi fie în legătură cu cumpărarea, întărirea sau vânzarea unor bunuri
imobiliare (ocine, case, pivniţe, prăvălii), fie ca martori alături de alte persoane
de vază ale oraşului, ceea ce dovedeşte poziţia socială destul de înaltă la care
aceştia ajunseseră. Puţinele menţiuni ale meşteşugarilor în documentele interne
din secolul al XIV-lea şi chiar al XV-lea se explică nu prin inexistenţa lor, ci prin
aceea că datorită situaţiei sociale mai modeste nu apăreau în actele care în
covârşitoarea lor majoritate se refereau la dobândiri sau înstrăinări de
proprietăţi111. În secolul al XVI-lea, mai ales în a doua sa jumătate, tot mai mulţi
meşteşugari se numărau între persoanele de vază ale oraşelor.
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În documentele interne din întreaga Ţara Românească care au fost publicate există numai două
menţiuni documentare ale unor meşteşugari în secolele XIII–XV, 7 menţiuni în prima jumătate a
secolului al XVI-lea, iar în a doua jumătate a aceluiaşi secolul, 30 menţiuni, dintre care 23 sunt din
ultimul sfert al veacului (DRH, B. Ţara Românească, vol. I–VIII, indice; DIR, B, veac. XVI, vol. V–VI).
În legătură cu locul acestor meseriaşi în oraşele occidentale, vezi Jacques Heers, La ville au Moyen
Âge en Occident, Paris, 1994, p. 377–382.
Sunt sugestive în acest sens consideraţiile lui N. Iorga în legătură cu meşteşugarii din perioada de
început a dezvoltării urbane: „Cele mai multe aşezări urbane din principatul muntean sunt târguri:
adecă, între mai multe sate, la locul întâlnirii lor, şi-au ridicat negustori de aşezare vremelnică şatrele,
corturile lor, prefăcute de la o bucată de vreme, odată cu putinţa unui câştig de toate zilele, în case cu

În problema fortificaţiilor orăşeneşti s-a remarcat că, în general, oraşele
româneşti extracarpatice erau oraşe deschise112. Câmpulungul era, ca marea
majoritate a oraşelor din Ţara Românească, un oraş deschis. În Câmpulung în
secolul al XIV-lea erau întărite reşedinţa domnească şi probabil Bărăţia şi
„Cloaşterul”. Presupunerea că în această perioadă va fi existat o fortificaţie care
să fi înconjurat o parte a oraşului cuprinzând Bărăţia şi zona aflată la sud de
aceasta113 nu este confirmată arheologic. O mărturie a unui participant la
acţiunile militare din primăvara anului 1427, Nicolaus von Redwitz, menţiona
Câmpulungul ca oraş deschis („ein offene Stat genant dy Langaw)114.
Cu peste două secole mai târziu, în afara mânăstirii ctitorită de Matei Basarab,
aveau să fie realizate amenajări defensive la unele biserici din oraş, în cea mai
mare parte prin contribuţia orăşenilor, care se bucurau de drepturi mai mari
decât în alte locuri. Putea avea un rol de apărare la nevoie turnul clopotniţă al
mânăstirii, datând din 1645, cu porţile de lemn făcute la 1749, având orificii
pentru tragere. Edificii de cult din secolele XVII – XVIII cuprind o serie de alte
elemente defensive, meterezele bisericilor câmpulungene, care au fost cercetate
cu decenii în urmă115. Astfel de elemente defensive existau la clopotniţa bisericii
Schei, datând probabil din secolul al XVII-lea, la cea de peste pronaosul bisericii
Sf. Marina, din 1697, la clopotniţa Bărăţiei de la începutul secolului al XVIII-lea
sau la biserica Şubeşti, unde meterezele datează din 1779, în perioada dintre
războaiele din 1768 – 1774 şi 1788, când au avut loc la Câmpulung ciocniri în
timpul unor acţiuni militare. Toate acestea erau expresia stării de nesiguranţă
provocate de luptele purtate pe aceste locuri, turburările şi prădăciunile care,
odată cu întreaga ţară, bântuiseră şi oraşul de pe Râul Târgului, în special în
secolul al XVIII-lea.
2.4.1.5. Obştea moşnenilor Câmpulungeni
Geneza urbană a oraşului Câmpulung este, după unii cercetători, legată de
momentul întemeierii, comunitatea privilegiată autonomă fiind, iniţial, probabil,
cea săsească. Imigraţia comunităţii săseşti de la Câmpulung, conduse de
greavul Laurenţiu, înaintea anului 1300, este, după D. Căprăroiu, legată de
Negru Vodă/Thocomer descălecătorul, „sub protecţia căruia s-au instalat în
modesta aşezare musceleană, transformând-o, curând, într-un veritabil oraş”116.
Privilegiul excepţional acordat comunităţii câmpulungene, încă din descălecarea
ţării, care priveşte dreptul obştii de a stăpâni în exclusivitate moşia aferentă,
cuprinde – alături de acesta – clauze care privesc domeniul agrar, limitrof,
precum şi cel de păşunat al oraşului, care ar fi trebuit să privească, prioritar,
populaţia românească şi nu pe cea săsească117.
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largi palanuri de lemn în faţă, cu tărăbi care se puteau ridica până la streaşină, închizând astfel
prăvălia, sau lăsate în jos, întinse orizontal, ofereau meşteriului putinţa de a se aşeza acolo turceşte şi
de a lucra, după străvechiul obicei oriental, de faţă cu clientul sau trecătorul.” (N. Iorga, Istoria
industriilor la români, în Opere economice, ed. Georgeta Penelea, Bucureşti, 1982, p. 175).
Vezi T. O. Gheorghiu, Cetăţile oraşelor, p. 10 – 21, 92 – 110.
T. O. Gheorghiu, Cetăţile oraşelor, p. 99, 114 – fig. LXXXI – LXXXIII.
Liviu Cîmpeanu, Dan al II-lea, Sigismund de Luxemburg şi cruciada târzie, SMIM, XXX, 2012, p.74
Horia Teodoru, Meterezele bisericilor câmpulungene, p. 84 – 101.
Denis Căprăroiu, „Asupra începuturilor oraşului Câmpulung/On the beginnings of the town of
Câmpulung”, in Historia Urbana, t. XVI, nr. 1-2/2008, pp. 37-64.
Ibid.
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Legat de această observaţie, structurarea oraşului istoric în trei arii – cea de sus,
a Şcheilor, cea de mijloc, a saşilor şi platoul sudic, mai înalt, unde se găsea
vechea Curte domnească, „în apropierea celui mai mare şi mai bine conservat
castru miltar roman transalutan (Castrul Jidova)”118, pare să fie cea caracteristică
oraşului timpuriu.
Actul de întărire a privilegiilor, emis de Matei Basarab în favoarea orăşenilor din
Câmpulung, evidenţiază atât amploarea respectivelor drepturi, cât şi vechimea
actelor voievodale pe care domitorul respectiv le întărea:
″Cu mila lui Dumnezeu, creştin Matei voievod şi domnu a toată Ţara
Rumânească. Dat-am domnia mea această poruncă a domniei mele oraşul
domniei mele Câmpulung, lui Stan judeţul cu 12 pârgari şi preoţilor şi tuturor
oroşanilor, de la mare până la mic, însă câţi sunt moşneni în oraş şi cu feciorii
lor, câţi Dumnezeu le va dărui, ca să fie în pace dă găleată şi de lucru domnesc
şi de vama pârcălabilor den oraş şi de vama pitarilor de la săborul lui Svetei Ilie
proorocul, orice ar vrea să vânză sau ce ar vrea să cumpere sau cal sau bou
sau oaie sau pături sau peşte sau măcar verice tot, să nu aibă a lua de la dânşii
vamă. Şi iar ca să n-aibă nimeni voie cei dân afară ca să aducă ca să vânză
acolo în oraş, nici boiari mari, nici slujitori, nici ţărani, nici măcar veri cine den
slugile domneşti, ci numai înşişi oroşanii să vânză vin. Iar care-i dintr-acei den
afară ar vrea să aducă vin şi să vînză acolo în oraş să aibă a rămâne butea
dăşartă pre seama oroşanilor.
Şi iarăşi să aibă a da pitarilor şi oiarilor şi dijmarilor şi tuturor câţi umblă cu slujbe
aşişderea judeţul Muscelului şi plaiului muntelui, câte un plocon de bucate, iar
mai mult nici cât de puţin să nu le mai dea lor, după obiceiul lor şi cum au fost
iertaţi şi în zilele acelor buni şi cinstiţi domni. Şi iar cui i se va întâmpla vreunuia
den oroşani moarte şi i-ar rămâne acelui niscareva moşii dupe moartea lui sau
casă sau loc la oraş vad de moară sau delniţă la câmp sau vie sau măcar orice,
cu acelea nici un amestec sau lucru, să nu aibă nici domnia mea niscareva locuri
sau moşii den cele orăşeneşti sau casă sau moşii sau loc în oraş, sau vad de
moară sau delniţă în câmp sau vie sau măcar orice, ci însăşi oroşanii ca să fie
volnici ca să facă ce ar fi voia lor cu acele moşii. Şi iar de ar fi vreun oroşan
datoriu la vreun boiar sau la alt om dă ţară şi s-ar întâmpla acelui om moarte şi
ar rămâne den trupul lui feciori, ca să nu rămâie moşia lui pustie şi dă n -ar
putea ca să plătească acea datorie a tătâne-său, iar datornicii lui ca să nu fie
volnici să vânză casa lui sau via locul într-altă parte, ci tot să vânză oroşanilor. Şi
pentru rândul judecăţii oraşului, ca să n-aibă nimenea a să ispiti ca să le strice
judecata lor, ci toată legea şi judecata lor ca să le fie stătătoare cum le-au fost
tocmeala lor şi mai dânainte vreme, după obiceiul lor cel bătrân, den zilele altor
răposaţi domni mai dânainte de noi. Pentru că am văzut însumi domnia mea
multe cărţi bătrâne şi hrisoave toate făcute pentru această tocmire, precum şi
mai sus easte zis, întâiu hrisovul strămoşului domniei mele, a răposatului Radul
Negrul voievod, când au fost cursul anilor 6800 (s.n.-D.C.) şi hrisovul lui Mihail
voievod leat 6900 şi hrisovul lui Vlad voievod leat 6947 şi hrisovul lui Vădislav
voevod leat 6960 şi încă şi multe hrisoave şi multe cărţi ale tuturor domnilor”119.

118

119

Ibid. Autorul menţionează că « este greu de presupus că termenul Şchei, ce denumeşte unul dintre
cartierele româneşti – şi care a provocat multe discuţii în mediul istoriografic – s-ar datora vreunei
comunităţi bulgare, aşezată în acest perimetru urban, într-un moment oarecare. Dimpotrivă,
considerăm că denumirea a fost dată ori populaţiei româneşti imigrate, la un moment dat, din Şcheii
Braşovului, ori celei găsite aici, de către saşii transilvăneni, cu prilejul ″descălecatului″ lor, la finele
secolului al XIII-lea »
DRH, B, XXXI, p. 123, comentat de autor, care notează faptul că apariţia, în epoca lui Matei Basarab, a
numelui Radu, adăugat celui originar (Negru Vodă) reprezintă o « creaţie cultă, târzie (vezi şi
înregistrarea din Letopiseţul aceleiaşi epoci) », având în vedere faptul că toate documentele mai vechi,
ca şi tradiţia făgărăşeană, îl cunosc doar pe Negru Vodă. « Mai mult, chiar în actul de întărire acordat

Privilegiul oraşului arată – după mai mulţi cercetători – influenţa formelor
administrative şi juridice ale oraşelor săseşti din Transilvania120. Asupra modului
de organizare în perioada medievală şi asupra relaţiei dintre comunitatea veche,
românească şi cea nouă, a coloniştilor saşi, se vorbeşte pe larg în Studiul istoric.
Menţionăm, în încheiere, ipoteza după care oraşul continuă o structură teritorială
(denumită Câmpulung), existentă în secolele IX-XI, continuată prin organizarea
obştii moşnenilor câmpulungeni, afirmată în mai multe rânduri în istoriografia
românească121.
Cel mai vechi act de vânzare-cumpărare referitor la proprietăţile obştei datează
de la 1648, când o vânzare se face către mănăstirea din Câmpulung, rectitorită
de Matei Basarab (hrisov de întemeiere din 1647). La 1633, tot sub Matei
Basarab, judeţul Stan, cu 12 pârgari şi cu voie de la orăşenii cei bătrâni, se
plâng „cum că sunt oameni locuitori de atâta vreme în oraş, dajnici cu oraşul; iar
când au fost acum, au venit alţii, străini, să strice oraşul şi obiceiul”122. Domnia
hotărăşte ca cei „..pe care-l va fi apucat birul acolo, până la A lexandru Iliaş, cu
acel om nici o treabă să nu aibă; şi să fie şi el orăşean, iubit de alţi orăşeni; iar
pe cei ce vor fi de la A lexandru Iliaş încoace, să-i scoaţă şi să-i ducă la moşia
lor”.
La 1681, Şerban Cantacuzino întăreşte privilegiile orăşenilor, uzurpate în urma
presiunilor călugărilor mănăstirii (este de menţionat că, în acest context, la 1674,
fusese realizată Crucea Jurământului, pe care fuseseră înscrise, spre luare
aminte, privilegiile orăşenilor). Problema revine în documente în a doua jumătate
a secolului al XVIII-lea. La 1766, familiile care primiseră prin înrudire neorăşeni
se plâng că aceştia sunt rău văzuţi de obşte: „.. Gonind din oraş pe ginerii, pe
cumnaţii şi pe copiii noştri de suflet, oraşul se va sparge apucând fiecare încotro
va vedea cu ochii”123. Este de menţionat faptul ca locuitorii oraşului aduseseră
imigranţi pentru refacerea oraşului, după incendierea şi pustiirea sa din 1737, din
timpul conflictelor turco-austriece.
Un alt val de imigranţi datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, când – după
revoluţia din Ardeal (Horea, Cloşca şi Crişan) – mulţi ardeleni au trecut munţii şi
s-au aşezat pe moşia oraşului Câmpulung, mai ales în zona Vişoi şi spre satele
Voineşti şi Valea Mare, învoindu-se cu moşnenii orăşeni să le plătească
embatic124. Privilegiul din 1784 privind păstorii ardeleni veniţi în Ţara
Românească dădea acestora libertate personală şi pentru negoţ, protimisis la
arendarea munţilor, scutire de vamă pentru casele lor, pentru pieile oilor şi
pentru lâna mieilor, permisiunea de a adăposti iarna turmele în bălţi ş.a.125.
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manăstirii la 22 aprilie 1647, Matei Basarab vede atât cartea răposatului Negrul voievod (la cursul anilor
6802/1294), cât şi cartea lui Dan voievod, fiul lui Radul voievod (din anul 6894/1386) ».
Vezi, de pildă, Alexandru CIOCÎLTAN, „Identitatea comunităţii germane din Câmpulung Muscel în
secolele XIII – XVIII”, in Revista ERA SMUS, 13/2002, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2002.
Vezi Gheorghe I. Cantacuzino, Şerban Dragomirescu, Dan Dumitru Iacob, Carmen Oprescu, Atlas
istoric al oraşelor din România, Seria B, Ţara Românească, Fascicula 2, Câmpulung /
Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe B, Walachei, 2. Lieferung – Langenau, Bucureşti: Editura
Enciclopedică, 2006 (se va cita în continuare: A tlas istoric...).
Henri H. Stahl, Satele devălmaşe, Vol. II, Bucureşti : Ed. Cartea Românească, 1998 (Ed. Academiei,
1959), p. 311.
Ibid., p. 312.
I. Răuţescu, Câmpulung Muscel, Monografie istorică, Bucureşti: Ars Docendi, 2009, p. 34 (Câmpulung:
Gh. Vlădescu, 1943), citat şi la Prof. Cornăţeanu, Monografia comunei..., p. 24.
Şt. Meteş, Păstorii ardeleni în Principatele Române, Arad, 1925, p. 112, apud Prof. Ion Sevastian
Cornăţeanu, Comuna Valea Mare-Pravăţ (jud. A rgeş), Monografie, Piteşti: Ed. Didactica Nova, 1996, p.
25.
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Aşezământul dintre câmpulungeni şi ungureni atestă persistenţa proprietăţii
obşteşti precum şi regimul noilor veniţi. În Cartea Isprăvnicatului din 1806 către
domn, se pomenesc zapisele din 1785 – unul către străinii ungureni şi celălalt
către vălimăreni, „străinii ungureni să dea de casă 40 bani pe an iar vălimărenii,
ce se numesc pământeni, 30, şi să nu fie supăraţi nici de dicimă, nici de clacă,
nici de alt nimic”. În acel moment, existau cinci sate pe moşia oraşului
Câmpulung: Voineştii, Valea Mare, Valea Bărbuşa, Ocheştii şi Mărcuşul126. Se
poate deduce că vălimărenii nu erau sosiţi de curând – fiind consideraţi „oameni
de ţară”, ci în intervalul 1737-1782127, ceea ce este atestat de reprezentarea
cartografică anterioară anului 1773.
Mai mult, în aceeaşi perioadă, repartizarea veniturilor obştei se realiza pe
mahalale. Or, în aceste mahalale, locuiau moşneni şi venetici – orăşeni cetăţeni
ai oraşului şi străini de acesta. Conflictul dintre aceste categorii se înteţeşte la
începutul secolului al XIX-lea, în 1803 apărând un proces între aceştia, străinii
revendicând dreptul de a se amesteca în treburile obştei şi, implicit, de a
beneficia din administrarea moşiei orăşeneşti (Nicolae Rucăreanu, arendaş al
moşiei, luase arenda „..de la moşneni, iar nu de la toţi orăşenii”). Judecata
confirmă că moşia este a băştinaşilor şi nu a tuturor orăşenilor.
În acest context trebuie înţeles procesul care a condus la apariţia unor
reglementări obşteşti de natură să întărească aşezămintele tradiţionale. O primă
etapă a fost constituită de alegerea orăşenilor părtaşi la venitul munţilor şi al
marginilor obşteşti, îndepărtându-i pe străini (la 1841, 117 moşneni hotărând să
facă această alegere), conducând la o primă formulare de reguli privitoare la
strângerea veniturilor ”de către un preot moşnean şi cu câte doi sau trei moşneni
din fiecare mahala”.
Regulamentul pentru alcătuirea epitropiei în oraşul Câmpulung, asupra
chivernisirii venitului proprietăţii de munţi şi margini ale proprietăţii moşnenilor
orăşeni câmpulungeni, din 1846, a fost imediat contestat de clăcaşii din
mahalaua Vişoi, care afirmă că „.. numirea de moşneni şi-au dat-o de la sine
numai un mic număr din locuitorii oraşului de clasul de jos (s.n.), după a lor
singură voinţă”.
Registrul cuprinzând moşnenii cu descendenţă „de la moşi strămoşi”, grupat
după 33 de „neamuri” convenţionale, de forţe oarecum egale, grupate tot pe
mahalale (9 grupe cu 1 neam, 12 cu două neamuri, 8 cu trei, 3 cu patru, la care
se adaugă un neam „al popilor Roseşti de la Biserica Sf. Ilie şi al celor de la Sf.
Vineri”). Alături de acestea, se constituie neamuri suplimentare – unul pentru
epitropii şi avocaţii din procesele cu orăşenii („..spre pomenire a-l avea de veci,
drept răsplatire pentru plată de vechilet”), unul pentru un grup de familii răzleţe –
în total 35. Se mai adaugă cinci neamuri ale locuitorilor recenţi ai oraşului, unul
pentru locuitorii din mahalaua Malu, altul pentru cei din Ocheşti, altul pentru cei
din Bughea de Sus şi Măgureni şi ultimul pentru cei din mahalalele Mărcuş şi
Bărbuşa, rzultând un total de 44 de moşi. Henri H. Stahl insistă, în comentarea
acestui act, asupra momentului de disoluţie a devălmăşiei originare, cu trecere
de la devălmăşia egalitară la cea inegalitară128.
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C.D. Aricescu, Istoria Câmpulungului, prima rezidenţă a României, Bucureşti: Ars Docendi, 2007 (18551856), pp. 285-288.
I. Răuţescu, op. cit., pp. 39, 163.
Henri H. Stahl, ibid., pp. 314-315.

Regulamentul preciza dreptul de control al colectivităţii – prin epitropi – asupra
ţinerilor private (de pildă, putea a „popri” închiderile din islaz), proprietatea
comună fiind devălmaşă. Totuşi, la începutul secolului XX, proprietatea comună
se împuţinase simţitor. După Henri H. Stahl, „cuprinderea din islaz, pădure sau
vatră, întocmai ca şi în Vrancea, nu era un abuz, ci exercitarea unui legitim drept
de uz”, proprietatea fiind în „devălmăşie absolută”, „cu corolarul ei firesc,
stăpânirea locurească”. Regulamentul din 1846 stipula dreptul epitropilor de a
împărţi moşnenilor „ce n-au locuri de hrană şi cărora nu vor fi avut şi le vor fi
vândut, câte un petec de loc unde nu va pricinui stricăciune şi vătămare obştei
moşnenilor sau vitelor lor”. Străinii de obşte aveau acelaşi drept, de închidere din
islaz, cu diferenţa obligaţiei de plată a dijmei. „A şadar, izlazul, câmpul nelucrat,
constituia fondul dominant al sistemului câmpulungean, care, cu toate că era un
centru comercial, dispunea, totuşi, şi de o zonă agricolă şi pastorală, în care
funcţionau aceleaşi reguli pe care le ştim din Vrancea: tot ce nu este închis între
garduri e considerat izlaz, la încemâna vitelor tuturor, fiecare putând exercita
asupra izlazului un drept de liberă închidere, cu condiţia să nu le dăuneze
celorlalţi”129.
Regulile stăpânirii locureşti se aplicau şi în vatră, atât moşnenilor cât şi
clăcaşilor, înfiinţându-se condici speciale de înscriere a vânzărilor şi zălogirilor.
Pădurea era stăpânită tot în devălmăşie, „fiind deopotrivă şi lucrul şi dreptăţile”;
veniturile pădurii erau reprezentate de vânzarea (sau arendarea) păşunilor
alpine şi de „rodul de jir”. Lemnul era utilizat de moşneni după trebuinţă, fără
plată, pentru încălzire sau construcţii. Tăierea lemnului pentru negoţ cu scânduri
şi cu doniţi sau cu lemne de foc era interzisă, fiind necesară o „prealabilă
învoire” cu obştea şi o despăgubire în bani.
Adaptarea organizării tradiţionale la legislaţia nouă apare în A şezământul obştei
moşnenilor câmpulungeni, întocmit după prevederile art. 37 şi urm. Din Codul
silvic, de către dl judecător al Ocolului Rural, la 23 mai 1915, arată existenţa a
44 de grupuri egale (moş), fiecare moş având 400 dramuri (în total, 17600
dramuri). După Henri H. Stahl, tipul moşneniei era acela pe cote-părţi
genealogice manifeste, adică cetaşi cu drepturi inegale, succesorale.
Obştea stăpânea Moşia orăşenească, Dosul Dâmboviţei, pădure şi gol (2000 ha
pădure – date 1942), Muntele Plaiul lui Pătru (587 ha pădure, 750 ha gol, total
1337 ha – date 1941) şi Muntele Voivoda (814 ha pădure – date 1941). În total,
în 1942, oraşul avea 4462 ha pădure şi 2600 ha gol munte, poieni, teren de jepi.
Moşia orăşenească, la 1915, în suprafaţă de 2200 ha, 6275 mp, cuprindea
Muntele Dragoş, Măgura, pădure şi gol, Gresia, Coasta Înaltă, piscurile
Ciocanului, Plaiul Gruiu, Prundul râului Târgului, Prundul râului Bughea; locuri
date cu embatic sau în arendă (198 ha) şi locuri virane şi mici islazuri în vatră
(52 ha). Fiecărui moş îi reveneau 224 de pogoane şi 716- stânjeni (plafon maxim
pentru stăpânirile individuale, adica 30 de arii la un dram). De aici rezultă că
totalul ţinerilor private din această parte a averii comune era plafonat la 529 ha,
din totalul de 2200130.
Desfiinţarea „oficială” şi formale a vechilor forme de organizare are loc odată cu
instaurarea noilor regimuri de proprietate socialistă: în 1959 se înfiinţează CAP
Câmpulung, care va număra, după programul de cooperativizare forţară, 2139
de familii şi peste 4000 ha.
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2.4.2. Caracteristicile urbanistice ale localităţilor
2.4.2.1. Evoluţia teritoriului urban – sinteză
Oraşul Câmpulung este atestat istoric ca oraş medieval, prima menţiune scrisă a
localităţii, cu numele său latinesc (Longocampo) fiind păstrată pe o piatră
tombală din 1300. Importanţa sa în istoria României este dată de
reprezentativitatea pentru mediul urban specific românesc extracarpatic, de
prezenţa coloniştilor saşi şi, mai ales, de faptul că aici şi-au stabilit scaunul
domnesc întemeietorii ţării Româneşti, Negru Vodă şi Basarab I. Persistenţa
privilegiilor acordate oraşului încă de la întemeierea ţării a condus la păstrarea
organizării tradiţionale până aproape de perioada contemporană.
Profilarea structurii sale socio-economice şi teritoriale pare să se fi produs între
sec. al IX-lea şi al XII-lea. Aşezarea saşilor la Câmpulung s-a produs în secolul
al XIII-lea, precedând constituirea ca stat a Ţării Româneşti. După o tradiţie care
circula în mediul catolic, venirea saşilor la Câmpulung ar fi fost legată de
fertilitatea pământului: „A cest oraş este aşezat la hotarele Transilvaniei şi
locuitorii lui sunt transilvăneni din vechime, de rit catolic, care s-au aşezat aici la
hotare din cauza fertilităţii pământului”131.
Geneza oraşului Câmpulung este, după unii cercetători, legată de momentul
întemeierii. Imigraţia comunităţii săseşti de la Câmpulung, conduse de greavul
Laurenţiu, înaintea anului 1300, este, după Denis Căprăroiu, legată de Negru
Vodă/Thocomer descălecătorul, „sub protecţia căruia s-au instalat în modesta
aşezare musceleană, transformând-o, curând, într-un veritabil oraş”132.
Privilegiul excepţional acordat comunităţii câmpulungene, încă de la
descălecarea ţării, care priveşte dreptul obştii de a stăpâni în exclusivitate moşia
aferentă, cuprinde – alături de acesta – clauze care privesc domeniul agrar,
limitrof, precum şi cel de păşunat al oraşului, ar fi trebuit să privească, prioritar,
populaţia românească şi nu pe cea săsească133. Legat de această observaţie,
structurarea oraşului istoric în trei arii – cea de sus, a Şcheilor, cea de mijloc, a
saşilor şi platoul sudic, mai înalt, de deasupra vechii Curţi domneşti, situat,
oarecum, „în apropierea celui mai mare şi mai bine conservat castru miltar
roman transalutan (Castrul Jidova)”134, pare să fie cea caracteristică oraşului
timpuriu.
Actul de întărire a privilegiilor, emis de Matei Basarab în favoarea orăşenilor din
Câmpulung, evidenţiază atât amploarea respectivelor drepturi, cât şi vechimea
actelor voievodale pe care domitorul respectiv le întărea. Printre drepturile
privilegiate este menţionat, explicit, dreptul de proprietate asupra locurilor din
oraş şi asupra vadurilor de moară: “...Şi iarăşi să aibă a da pitarilor şi oiarilor şi
dijmarilor şi tuturor câţi umblă cu slujbe aşişderea judeţul Muscelului şi plaiului
muntelui, câte un plocon de bucate, iar mai mult nici cât de puţin să nu le mai
dea lor, după obiceiul lor şi cum au fost iertaţi şi în zilele acelor buni şi cinstiţi
domni. Şi iar cui i se va întâmpla vreunuia den oroşani moarte şi i-ar rămâne
acelui niscareva moşii dupe moartea lui sau casă sau loc la oraş, vad de moară
sau delniţă la câmp sau vie sau măcar orice, cu acelea nici un amestec sau
131
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Tradiţie înregistrată la 1640 de către minoritul conventual Angelo Petricca din Sonnino – vezi Călători
străini despre Ţările Române, vol. V, p. 57.
Denis Căprăroiu, „Asupra începuturilor oraşului Câmpulung/On the beginnings of the town of
Câmpulung”, in Historia Urbana, t. XVI, nr. 1-2/2008, pp. 37-64.
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Ibid. Autorul menţionează că « este greu de presupus că termenul Şchei, ce denumeşte unul dintre
cartierele româneşti – şi care a provocat multe discuţii în mediul istoriografic – s-ar datora vreunei
comunităţi bulgare, aşezată în acest perimetru urban, într-un moment oarecare. Dimpotrivă,
considerăm că denumirea a fost dată ori populaţiei româneşti imigrate, la un moment dat, din Şcheii
Braşovului, ori celei găsite aici, de către saşii transilvăneni, cu prilejul ″descălecatului″ lor, la finele
secolului al XIII-lea ».

lucru, să nu aibă nici domnia mea niscareva locuri sau moşii den cele orăşeneşti
sau casă sau moşii sau loc în oraş, sau vad de moară sau delniţă în câmp sau
vie sau măcar orice, ci însăşi oroşanii ca să fie volnici ca să facă ce ar fi voia lor
cu acele moşii”135.
Menţionăm, în încheiere, ipoteza după care oraşul continuă o structură teritorială
(denumită Câmpulung), existentă în secolele IX-XI, continuată prin organizarea
obştii moşnenilor câmpulungeni, afirmată în mai multe rânduri în istoriografia
românească136.
Oraşul Câmpulung s-a dezvoltat prin creşterea naturală a obştei şi prin alipirea
unor străini de obşte, acceptată de comunitate în mai multe momente. Cel mai
vechi act de vânzare-cumpărare referitor la proprietăţile obştei datează de la
1648, când o vânzare se face către mănăstirea din Câmpulung, rectitorită de
Matei Basarab (hrisov de întemeiere din 1647). La 1633, tot sub Matei Basarab,
judeţul Stan, cu 12 pârgari şi cu voie de la orăşenii cei bătrâni, se plâng „cum că
sunt oameni locuitori de atâta vreme în oraş, dajnici cu oraşul; iar când au fost
acum, au venit alţii, străini, să strice oraşul şi obiceiul”137. Domnia hotărăşte ca
cei „...pe care-l va fi apucat birul acolo, până la A lexandru Iliaş, cu acel om nici o
treabă să nu aibă; şi să fie şi el orăşean, iubit de alţi orăşeni; iar pe cei ce vor fi
de la A lexandru Iliaş încoace, să-i scoaţă şi să-i ducă la moşia lor”.
După aportul de populaţie transilvăneană din a doua jumătate a sec. al XIII-lea,
la începutul secolului al XIV-lea, când aşezarea devine reşedinţă domnească
temporară, este de presupus o creştere a importanţei sale,tot prin imigraţie. Între
secolele XIV şi XVI, au fost ctitorite în oraş 13 lăcaşuri de cult, 2 catolice şi 11
ortodoxe. Prima estimare a numărului de locuitori datează din anul 1581, când
descrierile unui călugăr franciscan se referă la o populaţie de aproximativ 4000
de locuitori, dintre care cca 10% sunt saşi138. Populaţia creşte până la 3600 de
suflete (dintre care 160 de catolici) în 1596139 şi, apoi, scade la cca 2500 (dintre
care 500 de catolici) în 1640140. O altă fază de creştere, constatată în prima
jumătate a secolului al XVIII-lea – circa 3000 de persoane în 1737141 – este
stopată de pustiirea care a urmat conflictelor turco-austriece, populaţia scăzând
circa 1700 de persoane în 1790-1791142, secolul fiind marcat şi de mai multe
epidemii de ciumă143.
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În 1804, mahalalele oraşului erau: Schei, Valea, Sfântul Nicolae (Popa Savu),
Bradului, Marina, Malului, Sfântul Gheorghe, Târgului, Popa Stoica, Marginea,
Popa Ene. La 1810, oraşul are tot cca 2200 de locuitori, cu o medie presupusă
de aproximativ cinci persoane pe gospodărie144. Urmează o perioadă de o
creştere demografică relativ continuă. La 1837, populaţia era de 4500 locuitori,
iar la 1838, de 6278 locuitori. La această dată nu mai sunt menţionaţi decât 27
de ungureni (parte a populaţiei româneşti) şi 10 saşi; în schimb, sunt înregistraţi
517 ţigani, 136 de sârbi, 59 de unguri şi 56 de greci, în total, 678 locuitori de altă
etnie, adică aproximativ 11% din totalul populaţiei145.
Populaţia continuă să crească: 6125 de locuitori în raionul oraşului la 1855146,
10180 de persoane după 1890, oraşul cuprinzând şi suburbiile Scheiu, Vişoi,
Bughea, Malu, Mărcuş şi Ocheşti147 şi 13439 de locuitori a recensământul din
1899148, circa 16500 de persoane la 1915149, după care scade, prin efectul
Primului Război Mondial, sub 14.000 de locuitori la 1930150 şi creşte în următorul
deceniu până la 16872 de persoane151. În ciuda unei scăderi a populaţiei
pricinuite de al Doilea Război Mondial, se păstrează o creştere demografică:
18174 de persoane (1948) şi 24877 (1966)152.
Creşterea masivă a ultimelor decenii ale secolului XX se opreşte în 1995 (43979
locuitori), după care urmează scăderea perioadei postrevoluţionare – în 2017,
erau înregistraţi 36217 locuitori153.
Zonele de locuire s-au dezvoltat în principal pe malul stâng al Râului Târgului, în
zona de terasă înaltă, străbătută de calea către Braşov (astăzi, străzile Negru
Vodă, Alexandru Voievod, Elena Doamna, Matei Basarab), de-a lungul căreia
sunt amplasate bisericile Olari, Şubeşti, Sf. Vineri, Bradu (dispărută), Sf. Nicolae
Nicuţ, Sf. Marina, Schei. Trei nuclee de locuire principale sunt de menţionat: cel
sudic, în jurul bisericilor Olari şi Şubeşti; cel median, în jurul bisericilor Sf. Marina
şi Valea; cel nordic, în jurul bisericii Schei. Artera mediană a oraşului, pe o
terasă mai joasă (astăzi, Str. Negru Vodă) pare să se fi dezvoltat ulterior, după
creşterea importanţei comerciale a oraşului.
Aşezarea este legată de un principal vad, de unde se ramifică, spre sud-est,
drumul către Târgovişte (pe traseul actualei Căi a Târgoviştei), spre sud-vest,
drumul către Curtea de Argeş, în urcare pe dealul Gruiului, către Godeni.
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Institutului Statistic, 1943, pp. 429-439.
A tlas istoric...; Dr. A. Golopenţia, A., Dr. D.C. Georgescu, „Populaţia Republicii Populare Române la 25
ianuarie 1948. Rezultatele provizorii ale recensământului”, extras din Probleme economice nr. 2, martie
1948, Institutul Central de Statistică, Bucureşti, 1948;
http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol5/tables/t02.pdf;
https://muscelpedia.ro/aboutus/index.php?pid=11 .
A tlasul istoric...; https://muscelpedia.ro/aboutus/index.php?pid=11 (consultat în martie 2018).

Către est şi nord-est, după alte vaduri importante făceau legătura cu oraşul a
drumurilor dinspre Valea Româneştior – Stoeneşti şi, respectiv, Valea Mare –
Nămăeşti – Braşov (prin Calea Pietroasă).
Nucleul sudic de locuire (Şubeşti – Olari) are o poziţie graţieprivilegiată,
apărarea sa fiind posibilă, pe malul stâng al Râului Târgului, înălţimilor Dealului
Gruiului; drumul comercial putea fi apărat, în zona vadului, din zona înaltă a
Cetăţii Domneşti şi, către est, din coama Dealului Flămânda. Astfel, devierea
drumului Târgovişte – Curtea de Argeş (care trecea prin zona castrului roman de
la Apa Sărată) pare a fi fost justificată de existenţa unui nucleu de însemnătate
mare la nivel teritorial, constituit de Curtea Domnească sau de structurile
posibile care au precedat-o.

Figura 48. Ipoteze de dezvoltare (Quattro Design – I. Popescu-Criveanu, 2020)

Zona iniţială a târgului medieval era situată în apropierea locului târgului anual
(sbor) care se ţinea de Sf. Ilie, în aval faţă de biserica Sf. Ilie, refăcută în 1626
pe locul unui lăcaş din secolul al XV-lea, loc în care se află şi astăzi piaţa
oraşului; târgul ar fi fost mutat de Matei Basarab lângă mânăstirea pe care o
ctitorise154. În orice caz, zona comercială a oraşului se dezvoltă în zona
colonizării săseşti; menţionăm că biserica Popa Savu, ridicată probabil în secolul
al XV-lea, era denumită, mai târziu, şi Sf. Nicolae din Târg, semn al recunoaşterii
întregii zone joase a oraşului ca zonă comercială.
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Este de menţionat opinia lui T. O. Gheorghiu care considera că în zona Sf. Ilie se afla spaţiul destinat
schimbului aparţinând unuia „dintre nucleele româneşti ce gravitau în preajma axei compoziţionale
urbane nord – sud (… ) dar care nu s-au structurat în vreun fel din punct de vedere urbanistic” (A nalele
Brăilei, Seria nouă, an. I, nr. 1, 1993, p. 376); Gh. Cantacuzino combate această afirmaţie (Studiul
istoric privind evoluţia municipiului şi a patrimoniului construit..., op. cit., ).
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Presupunem că aria de colonizare iniţială a saşilor se situa în perimetrul
traversat de actuala stradă Negru Vodă, între actualele străzi Gen. Iosif
Teodorescu, la sud, şi Istrate Micescu, la nord. Acest perimetru, situat în jurul
Bărăţiei, trebuia să fie neocupat în secolul al XIII-lea, deci situat în afara zonei
locuite de obştea sătească a câmpulungenilor, care trebuie să se fi aflat la
poalele şi pe pantele orientate spre est ale dealului Grui155 şi este alaturat
reşedinţei domneşti ridicate în prima jumătate a secolului al XIV-lea.
Astfel, se poate presupune că aşezarea de pe malul stâng al râului, anterioară
secolului al XIV-lea cuprindea o zonă înaltă, de locuire şi o zonă mai joasă, iniţial
de colonizare săsească, care a contribuit la extinderea zonei comerciale de la
sud catre nord, între care a fost amplasată Curtea Domnească. Raritatea
descoperirii unor urme din secolul al XIII-lea şi din prima parte a secolului al
XIV-lea (cele de la Bărăţie şi, cu câteva sute de metri mai spre sud, urme de
locuire anterioare construcţiilor de zid din zona viitoarei reşedinţe domneşti
ridicată în deceniile primei jumătăţi a secolului al XIV-lea, precum şi vestigiile de
la „Cloaşter”) pot indica, pentru aceste perioade, o locuire cu un caracter
dispersat.
La 1892, oraşul avea în componenţa sa mai multe zone locuite în afara centrului:
Schei, Vişoi, Bughea, Ocheşti (cu schitul Ciocanu), Malu, Mărcuşu, considerate
suburbii156; localităţile Bărbuşia şi Valea Românească nu apar a fi suburbii de
sine stătătoare.
Hotarul oraşului începea “din hotarul de jos al Nămăeştilor, merge la biserica din
Valea Mare, de unde dă în marginea Bogăteştilor [parte a comunei Valea Mare]
şi d’aci în Valea Românescilor [parte a comunei Nămăeşti]; apoi în Măţău [parte
a comunei Măţău] şi merge până la Groşani [com. Poenari, plasa Argeşelul].
A ceasta este latura de est cu moşie cu tot. Latura dinspre sud începe cu
marginea Măţăului şi se înjugă cu marginea Poenarilor; d’aci se întinde pe lângă
Grădiştea şi Valea Unchiaşului şi merge pe lângă Godeni până dă în marginea
Berevoieştilor Pământeni. Latura dinspre Vest începe din A lbesci, dă înapoi în
apa Bughii, apucă spre Est pe lângă Voinesci şi se vecinesce mai sus cu moşia
Bărăţiei, a Lereştilor şi cu Lalu”157.
Oraşul era împărţit în patru culori (comisii): culoarea galbenă, cuprinzând
Scheiul şi Vişoiul, la nord; culoarea roşie, cuprinzând partea din centru; culoarea
verde, cuprinzând partea de sud sau Mărcuşul şi culoarea albastră, cuprinzând
Bughea de Sus şi Malu sau Bughea de Jos158. Zona centrală a oraşului era
constituită de fosta zonă de colonizare săsească, cu caracteristici comerciale şi
densitate mare şi care, ulterior, va căpăta – în perioada modernă – funcţiuni
administrative şi de reprezentare.
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Gh. Cantacuzino, ibid., citând: Teodor Octavian Gheorghiu, „Elemente de compoziţie spaţială şi
funcţionalitate urbanistică la începuturile oraşelor medievale româneşti extracarpatice”, în: BCMI, 3,
1992, p. 42-43; idem, „Centrele comerciale – spaţii ale genezei urbane medievale româneşti
extracarpatice”, în: A nalele Brăilei, Serie nouă, I, 1993, 1, pp. 375-376; Carmen Oprescu, Câmpulung
Muscel, Teză de doctorat. Universitatea Naţională de Arte. Facultatea de Istoria şi Teoria Artei,
Bucureşti, 2003; idem, „Câmpulungul muscelean în timpul lui Ştefan cel Mare”, în: Historia Urbana, 12,
2004, 1-2, pp. 14 şi urm.
Ibid; Vezi Harta Szathmary.
Dicţionar geografic.., Câmpulung (sub voce).
Ibid. La 1925, teritoriul oraşului Câmpulung a fost redus prin dezlipirea teritoriului fostelor mahalale
Bughea-de-Sus, Bughea-de-Jos şi Malu şi crearea noii comune Bughea. În 1928, Bughea de Sus
formează comună separată iar satele Bughea de Jos şi Malu formează, împreună, comuna Bughea de
Jos.

În prima jumătate a sec. al XIX-lea sunt cunoscute mai multe corporaţii în
Câmpulung: cele ale dogarilor (40 de membri), curelarilor (33 de membri) şi
olarilor (19 membri); corporaţiile cărăuşarilor (8 membri), tăbăcarilor (4 membri),
morarilor (7 membri) sunt mai slab reprezentate în oraş. La 1855, existau 8
fabrici de piei, 19 mori, 7 dârste, 8 pive, 24 olării, 5 poverni; nu existau
fierăstraie; erau 4 tâmplari, 29 dulgheri şi morari, 17 cizmari, 21 zidari şi 44
fierari159. La începutul sec. XX, în oraş sunt înregistraţi 33 de tăbăcari, 23 de
morari, 20 de pantofari, 14 croitori, 4 pălărieri, 7 măcelari, 3 plăcintari, 16
povarnagii, 16 tîmplari, 4 zidari, 6 doctori, 20 de avocaţi. În 1918, la Câmpulung
existau fabrica de hârtie, fabrica de cherestea, fabrica de postav cea de putini;
funcţionau 11 mori, 40 de pive, 2 dârste şi 2 fierăstraie.
Zona centrală a oraşului s–a deplasat, în perioada modernă, dinspre sud către
nord. Zona joasă a oraşului, situată în vecinătatea Râului Târgului, pe malul
stâng al acestuia, situată în imediata vecinătate nordică a nucleului urban
dezvoltat până în secolul al XIV-lea, a fost urbanizată mai târziu. Evoluţia
teritoriului, în această zonă, a fost marcată de existenţa, cel puţin în perioada
modernă dar, probabil, începând din perioada medievală, a unui fir de apă deviat
din Râul Târgului, denumit Iazul Morilor. Acest fir de apă a fost utilizat pentru
acţionarea unui număr mare de mori, pive şi dârste până la astuparea acestuia,
la jumătatea secolului al XX-lea.
Iazul Morilor nu era singurul canal care străbătea oraşul, după cum arată
documentele şi reprezentările cartografice prezentate mai sus. „Iazul
Fierăstraielor”, denumit şi „şanţul din centrul oraşului” sau „canalul ce străbate
oraşul”; canalul fusese construit (1824 p.q.) „pentru curăţarea oraşului şi la
ceasuri pentru stingerea incendiilor”160. Canalul este reconstruit la 1896, iar
reţeaua de canalizare a oraşului, între 1929 şi 1933161.
Amenajarea Grădinii publice Merci şi a Bulevardului Pardon a fost demarată de
primarul Istrate Rizeanu în 1885, continuându-se şi după 1891162. În imediata sa
vecinătate au fost construite Palatul Comunal Câmpulung (1907, arhitect
Constantin N. Simionescu, astăzi Casa de Cultură); Palatul Administrativ al
Judeţului Muscel (1928-1934, arhitect Arhitect, Dimitrie Ionescu – Berechet, azi
Primărie), Tribunalul (1907, arh. Gheorghe Maxentian), Administraţia Financiară
(1394-1936, arh. Statie Ciortan, Muzeu) etc.
Împrejmuirea din piatră de Albeşti a Grădinii a fost realizată în timpul primarului
Ionel Nicolau, între 1925-1929, de către antrepriza Fraţii de Nicolo şi sculptorul
Victor Mezaroba, după un proiect arh. Berechet163. Notăm faptul că, între 1929 şi
1933, primar al oraşului Câmpulung era avocatul N.V. Constantinescu, căruia i
se datorază elaborarea Planului de Sistematizare (1931) şi a Planului Cadastral
ale oraşului; canalizarea unei părţi a Râului Târgului; cumpărarea Parcului
Ştefănescu şi refacerea Grădinii Publice; executarea canalizării din oraş;
construirea Băilor Comunale.

159
160
161

162
163

C. D. Aricescu, Istoria Câmpulungului, prima rezidenţa a României, Bucureşti: Ars Docendi, 2007
(1855), p. 278.
C. Alessandrescu, Dicţionar geografic al Judeţului Muscel,1893, p. 57.
Carmen Oprescu, „Activitatea edilitară şi modernizarea oraşului Câmpulung Muscel (sfârşitul sec. XIX –
prima parte a sec. XX”, în: Laurenţiu Rădvan (ed.), Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi
Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, Iaşi: Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, col.
„Historica”, 2007, pp. 325-345.
Ioan Răuţescu, Câmpulung Muscel, Monografie istorică, Bucureşti: Ars Docendi, 2009 (Câmpulung:
Tipografia Gh. Vlădescu, 1943).
Ştefan Ionescu-Berechet, Dan D. Ionescu, „Arhitectul Dimitrie Ionescu-Berechet în Câmpulung”,
http://arhitectura-1906.ro/2013/12/arhitectul-dimitrie-ionescu-berechet-in-campulung/, 2014, apud
Carmen Oprescu, „Funcţiunea de loisir şi rolul ei în modernizarea oraşului Câmpulung Muscel”, în
A rgesis. Studii şi comunicări, Seria istorie, IX (2000), Piteşti, p. 522.
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În perioada de după 1947, zona centrală a fost parţial destructurată prin mai
multe operaţiuni urbanistice. După 1957, când încep lucrările de îndiguire a
Râului Târgului, ocazie cu care se desfiinţează „Iazul Morilor”. O parte
însemnată de teren, acoperită anterior de braţele râului, devine liberă, ulterior
constituindu-se parcele. Pe de altă parte, calea ferată, dată în funcţiune în 1887,
care ajungea până la Gară, este prelungită în 1969, astfel legătura – vizuală şi
funcţională – a acestui teritoriu cu râul este blocată.
Restructurarea zonei centrale a oraşului a început după 1970 (1973);
construirea, de-a lungul Str. Negru Vodă, a Hotelului Muscelul (1974, arh. Jean
Marinescu164) a fost urmată de construirea unor blocuri de apartamente (Str.
Negru Vodă, Str. Fraţii Goleşti nr. 6; 7 etc.); proiectul Clubului sindical (ARO)
fusese realizat în 1969, iar construcţia, finalizată în 1971165.

Figura 49. Proiectul de restructurare a zonei centrale a oraşului Câmpulung, după 1970 (Arh.
Victor Popa, „Zona centrală a oraşului Cîmpulung-Muscel”, în: A rhitectura, nr. 2/1973.

Figura 50. Proiectul de restructurare a zonei centrale a oraşului Câmpulung, după 1970 (Arh.
Victor Popa, „Zona centrală a oraşului Cîmpulung-Muscel”, în: A rhitectura, nr. 2/1973, fragment.

Alte intervenţii notabile asupra fondului construit au privit cele două zone de
locuire colectivă (Grui şi Vişoi).
164
165

Proiectul hotelului Muscelul (conceput pentru 162 locuri) este publicat de Jean Marinescu în revista
A rhitectura nr. 2/1973.
Vezi Victor Popa, „Zona centrală a oraşului Cîmpulung-Muscel”, în: A rhitectura, 2/1973; Leon Srulovici,
“Club sindical la Cîmpulung-Muscel”, în: A rhitectura, 4/1969;
http://www.evenimentulmuscelean.ro/index.php/istoria-aro/14683-44-de-ani-de-la-constructia-clubuluiaro-prin-munca-voluntara-a-angajatilor-uzinei

Figura 51. Ansamblul Vişoi II (Arh. Ion Popescu, în: A rhitectura, nr. 2/1973, pp. 8-9 (modficat )

Dezvoltarea locuirii şi activităţilor, în perioada de după 1990 şi, mai ales, după
2000, s-a creat fără planificare prealabilă, cu sacrificarea patrimoniului construit
şi a caracteristicilor tradiţionale ale localităţilor, construirea realizându-se cu
materiale, forme şi gabarite variate şi inadecvate166. Învechirea fondului
construit, densitatea excesivă precum şi lipsa calităţii şi coerenţei spaţiilor
comune şi publice se manifestă pe fondul scăderii demografice accentuate.
Modificările funcţionale survenite sunt următoarele:
În zona urbană a oraşului şi în vecinătatea acesteia, creşterea cererii de
spaţii pentru locuinţe individuale, pentru spaţii comerciale, pentru alte
activităţi şi modificarea modului de viaţă urban:
Modificarea apartamentelor din blocuri prin transformarea în spaţii
comerciale sau birouri;
Apariţia funcţiunilor din sectorul terţiar, în special în zona de nord;
Dezvoltarea sau improvizarea unor spaţii pentru târguri;
Delăsarea zonelor comerciale centrale, fără ca reconversia în zone de
atracţie turistică şi de loisir să se petreacă;
Începutul procesului de reabilitare a parcurilor, scuarurilor şi spaţiilor
de agrement, cu artificializarea masivă a suprafeţelor acestora;
Înlocuirea clădirilor vetuste cu clădiri noi, fără respectarea legislaţiei de
protejare a patrimoniului construit, într-o primă etapă.
În zonele rurale ale oraşului (cartierele periferice şi localitatea Valea
Rumâneştilor):
Retrocedarea terenurilor agricole şi reconfigurarea, în mod implicit, a
zonelor şi tipurilor de activităţi;
Dezvoltarea unor zone de activităţi din sectoarele secundar şi terţiar pe
terenuri agricole, altădată neconstruite;
În interiorul unora dintre localităţile rurale, procese similare cu cele din
mediul urban, dar de mai mică anvergură.
Alte probleme privesc dezvoltarea zonelor de activităţi în periferia localităţilor
urbane şi dezvoltarea de activităţi de-a lungul axelor de circulaţie dintre localităţi;
lipsa de dezvoltare unor infrastructuri turistice majore şi organizarea turismului
rural; delăsarea (şi, parţial, reconversia) zonelor industriale, militare, a altor zone
de activităţi de mari dimensiuni.
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Vezi Şerban Popescu-Criveanu et al. (Quattro Design), Noile legături urban-rural şi dezvoltarea locală,
in: Agora Est Consulting, Quattro Design, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2013-20202035 – Studii de fundamentare (Studiul 19), 2014
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2.4.2.2. Caracteristicile localităţilor şi cartierelor
Oraşul Câmpulung reprezintă o aşezare rezultată din comasarea mai multor
aşezări cu caracteristici diferite, şi anume:
Oraşul propriu-zis, compus din:
Nucleele de locuire româneşti cu caracteristici urbane (Olari, Fundeni;
Sf. Marina – Valea; Schei), situate de-a lungul drumului situat la cotă
înaltă (astăzi, Străzile Alexandru Voievod – Matei Basarab – Lascăr
Catargiu – Eremia Grigorescu);
Zona Curţii Domneşti, inclusiv zona de locuire din jurul acesteia,
incluzând – către vest – cartierul Şubeşti;
Zona de colonizare săsească, între străzile C.D. Aricescu (la sud).
strada Nicolae Iorga (la vest, incluzând parcelele de pe latura sa de
vest), Istrate Rizeanu (la nord) şi Constantin Brâncoveanu (la est);
dezvoltată mai trâziu către est, în zona indundabilă a râului Târgului;
Zonele de dezvoltare modernă (parcelarea din Str. Drăceşti – V.
Mărăcineanu; parcelările de pe malul stâng al râului Târgului) şi
contemporană (cartierele interbelice din sudul oraşului - Vişoi
Mahalalele periferice, aşezări cu caracteristici rurale:
Aşezări situate pe culmi şi pe versanţii însoriţi ai dealurilor (Vişoiul,
Măgura, Mărcuş, Chilii);
Aşezări de vale (Bărbuşa – Sărata, Valea Uncheaşului, Cotul);
Localităţi înglobate – aşezări cu caracteristici rurale, situate pe culmi şi pe
versanţii însoriţi ai dealurilor şi de-a lungul văilor (Valea Rumâneştilor).
După funcţiunile principale, oraşul Câmpulung are funcţiuni industriale,
comerciale, administrative, religioase ş.a. precum şi funcţiuni legate de
agricultură, pomicultură, silvicultură, în arealul său rural, la fel ca şi în cazul
localităţii Valea Rumâneştilor. După perioadă şi mod de constituire, oraşul
Câmpulung are urme de locuire preistorică, antică, feudală şi din celelalte
perioade istorice; structura sa urbană este regulată în zona centrală (nucleul
medieval săsesc; regularizări ulterioare) şi neregulată în rest; satul Valea
Rumâneştilor (atestat în 1572) are structură neregulată. Regimul de proprietate
istoric din oraş este cel moşnenesc.
Zonele rurale ale oraşului, inclusiv satul Valea Româneştilor au structura satelor
româneşti subcarpatice, fiind – parţial – de de tip risipit sau răsfirat. După Ion
Conea, „A şezările omeneşti cele mai vechi, mai statornice şi mai specific
româneşti sunt cele din partea muntelui. Prin urmare, la munte (sub munte) vom
găsi, în general, satul adevărat şi curat românesc”167.
Satele sunt amplasate pe culmile, coastele şi văile însorite. Orientarea
gospodăriilor şi amplasarea construcţiilor este spre faţa versantului. Dezvoltarea
acestor aşezări a dus în timp la apariţia satelor de tip răsfirat, formate din mai
mulţi sâmburi de gospodării, legaţi prin şiruri de case mai rare. Satele de aceste
tipuri nu pot fi clar delimitate, acestea derivând unul din celălalt şi formând un tip
combinat, caracteristic aşezărilor româneşti din toate provinciile istorice, numit
de geograful francez Em. de Martonne „le village roumain subcarpatique” 168.
Aşezarea acestora se face pe văi, de-a lungul drumurilor şi, mai ales, la gurile
văilor, aşezarea pe conurile de dejecţie („argestre”) fiind des întâlnită169.
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Ion Conea, „Geografia satului românesc”, în Sociologie românească, Anul II, nr. 2-3, februarie-martie
1937, Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, Bucureşti, 1937, pp. 6067 (p. 60).
Ibid., p. 63 şi n. 3.
Ibid., p. 65.

2.4.2.3. Funcţiuni urbanistice
Schema amplasării în teritoriu a funcţiunilor urbanistice, diferenţiată în perioade,
este următoarea:
Funcţiuni majore şi perioada în care se amplasează în teritoriu
Nr.
crt.
Funcţiunea

1

Locuire individuală şi pavilionară

2

Locuire colectivă

3

Locuire pentru familii bogate

4

Hoteluri şi vile (cazare), staţiuni
turistice

5

Comerţ, afaceri, alimentaţie,
învăţământ, cercetare, administraţie

6

Căi ferate şi staţii

7

Mari parcuri urbane

8

9

10

11

12

15

16

17

18

Mănăstiri, schituri şi biserici

Infrastructuri sportive majore

Grupări industriale şi zone industriale

Unităţi militare

Autostrăzi, intersecţii majore, artere
ocolitoare, poduri importante, puncte
de trecere a frontierei

Instalaţii pentru producerea energiei
(termocentrale, hidrocentrale)

Instalaţii pentru producerea energiei
din surse neconvenţionale

Cariere, halde, instalaţii la suprafaţă a
exploatărilor miniere

Zone de agrement, campinguri

19

Infrastructuri edilitare majore,
alimentări cu apă, staţii epurare ape
uzuale, depozitări de deşeuri

20

Cimitire

Perioada

Amplasamentul pe care se localizează
funcţiunile
În oraşul existent

În afara oraşului
existent (prin
extinderi)
X
X
X
X
(1)
X
X
(1)
(1)
X
(1)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ante 1950
1950- 1990
după 1990
sf. sec. 19- 1950
1950- 1990
după 1990
sf. sec. 19- 1950
1950- 1990
după 1990
sf. sec. 19- 1950
1950- 1990
după 1990
sf. sec. 19- 1950
1950- 1990
după 1990
sf. sec. 19- 1950
1950- 1990
după 1990
sf. sec. 19- 1950
1950- 1990
după 1990
sf. sec. 19- 1950
1950- 1990
după 1990
sf. sec. 19- 1950

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

1950- 1990

X

după 1990

X

sf. sec. 19- 1950

X

X

1950- 1990

X

X

(1)
(1)

(2)
(1)
(1)

X
(2)

X

după 1990

X

sf. sec. 19- 1950

X

X

1950- 1990

X

X

după 1990

X

sf. sec. 19- 1950

-

1950- 1990

-

după 1990

-

după 1990

X

sf. sec. 19- 1950

-

1950- 1990

-

(2)

X

(2)

-

(1)

X
X
(1)

X
X
X

(1)

X

după 1990

-

X

sf. sec. 19- 1950

-

-

1950- 1990

-

-

după 1990

-

sf. sec. 19- 1950

-

(1)

1950- 1990

-

(1)

X

după 1990

-

(1)

X

X
X

sf. sec. 19- 1950

-

1950- 1990

-

(1)

X

-

după 1990

-

(1)

X

sf. sec. 19- 1950

-

(1)

X

1950- 1990

-

(1)

X

(1)

după 1990

-

sf. sec. 19- 1950

-

X

1950- 1990

-

-

X

(2)
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Funcţiuni majore şi perioada în care se amplasează în teritoriu
Nr.
crt.
Funcţiunea

21

22

Diguri de apărare împotriva inundaţiilor

Ferme şi exploataţii agricole, iazuri
piscicole, locuinţe pentru agricultori
(pentru utilizarea terenurilor agricole)

Perioada

Amplasamentul pe care se localizează
funcţiunile
În oraşul existent
(1)

În afara oraşului
existent (prin
extinderi)
X

după 1990

-

sf. sec. 19- 1950

-

X

1950- 1990

-

X

după 1990

-

-

sf. sec. 19- 1950

-

X

1950- 1990

X

X

după 1990

X

(2)

X

(1)

(2)

Tabelul 8. Funcţiunile majore în localităţi, după perioada de realizare şi după amplasament (după
Quattro Design, SDTR – Studii de fundamentare. Studiul 17. Caracteristicile localităţilor urbane şi
rurale, Tabel 17.16). Note: (1) Cu mici excepţii, nesemnificative; (2) Modificări de terenuri prin
restructurări, refuncţionalizări; (3) Numai infrastructură terestră.

2.4.3. Caracteristicile fondului construit
2.4.3.1. Modul de locuire şi arhitectura specifică
Aria centrală a oraşului arată o densitate mai mare, o vechime mai mare a
locuirii şi o dimensiune mai mare a construcţiilor. Ocuparea terenului este de tip
urban, intensiv; densitatea cea mai mare se găseşte în zona centrală, unde
influenţa aşezării săseşti se păstrează. Clădirile au front compact către stradă,
similar altor oraşe de tip săsesc precum şi centrelor comerciale ale oraşelor
extracarpatice.
Zona românească, a terasei înalte, se diferenţiază ca mod şi tip de ocupare a
parcelei; aici, prezenţa curţilor de mari dimensiuni reprezintă o caracteristică
importantă. Densitatea construirii scade către periferii.
Structura gospodăriei se păstrează, în multe cazuri în spatele clădirii principale
existând anexe gospodăreşti. Materialele de construcţie sunt, în general,
durabile, piatra şi cărămida fiind frecvente; se remarcă prezenta pivniţei înalte.
Elemente numeroase de lemn apar la nivelul superior al cladirilor (prispe, astăzi
în general închise); acoperişurile vechi, din şiţă şi şindrilă, sunt – în cea mai
mare parte – înnoite.
Organizarea locuirii în mahalale arată o specificitate după tipul şi ocupaţia
principală a locuitorilor şi, în anumite cazuri, după etnie. În egală măsură, o
difereţiere între localităţi se face simţită şi, satul Valea Româneştilor fiind
organizat similar satelor vecine (Bilceşti, Valea Mare ş.a.); această similaritate
se observă şi în cazul mahalalelor periferice ale oraşului.
O perspectivă asupra arhitecturii vechi din Câmpulung şi din vecinătăţi este
prezentă în scrierile arhitectului Constantin Joja170:
„A rhitectura netencuită a putut evolua pînă la ultimul rafinament în Istambul, iar în celelalte părţi
ale sud-estului european a ajuns la perfecţiune pînă în cele mai mici amănunte la crame, cămări,
po-varne etc. A rhitectura tencuită din Vâlcea, A rgeş, Muscel, Dîmboviţa, Prahova capătă, prin
intervenţia albului tencuielii, valori luminoase pe care arhitectura de lemn aparent nu putea să le
aibă, posibilităţi expresive, dozări de sentimente, nuanţări poetice, dar şi violentări ale volumului,
diferenţieri puternice de umbră şi lumina. Dimpotrivă, arhitectura de lemn aparent ramîne
totdeauna unitară ca volum, ca expresie coloristică într-o valoare caldă aurie, cu umbre atenuate
dis cret, prezenţă conciliantă iară de arhitectura tencuita, explozivă în albul ei.

170

Constantin Joja, Sensuri şi valori regăsite, Bucureşti: Ed. Eminescu, 1981.

ŢINUTUL CÎMPULUNGULUI
În ţinutul Cîmpulungului datina a fost să se construiască case cu două nivele, parterul din zidărie
de piatră de râu, cu mortar sau fără, cu bolovanii încadraţi cu cărămidă, cum de secole se
obişnuia în oraş. Etajul construit din lemn, cum se construia în toată antichitatea şi în evul mediu,
trebuia să fie executat din stâlpi, grinzi şi umplutură de cărămidă sau din nuiele cu mortar de
pămînt. În pridvorul deschis, oricare ar fi fost inflexiunile de modă, nu se putea construi decît cu
stîlpi şi grinzi, în ritmuri mai mult sau mai puţin strînse, cu o balustradă de lemn sau de zidărie.
Deci puţine şanse de a ieşi din cadrul stilistic iniţial, fie chiar de-a lungul a unor milenii, şi ceea ce
vedem astăzi în ţinutul Cîmpulungului poate fi chiar înfăţişarea exactă a arhitecturii din primul
mileniu.
Putem urmări formele diferite, expresiile posibile pe care le-a luat arhitectura ţărănească şi
urbană în ultimele două secole, pentru care avem exemplare în picioare, şi putem şti ceea ce ele
ar putea deveni în viitor. Întreg ţinutul A rgeşului, cu adevărata lui capitalâ Cîmpulung, are ca
primă expresie arhitecturală casa cu parterul închis utilizat pentru depozite şi etajul cu pridvorul
continuu, formînd adevărata locuinţă.
În oraşe însă parterul va fi locuit, peretele primeşte deschiderile ferestrelor şi arhitectura lui se
uşurează simţitor, ducînd la diferenţe notabile faţă de cea ţărănească. A rhitectura ţărănească din
Muşcel are aerul sever al caselor cu parterul fără ajutorul de mare plasticitate, ceea ce o
deosebeşte de arhitectura oltenească. De asemenea, lipsa stîlpilor lucraţi cu atîta fantezie în
Oltenia, stîlpul în A rgeş şi Muscel fiind simplu, fără nici o crestătură şi de grosime net superioară
celui oltenesc. A par în schimb stucaturile pe faţadă şi în interior, lucru neîntîlnit în Oltenia şi
decorul dreptunghiular intrat în tencuiala balustradelor, curba şi rombul care va fi întîlnit des în
arhitectura urbană.
A ceastă sobrietate decorativă a făcut ca inflexiunile decorative ale arcadelor polilobate din
paiantă, obişnuit*» Văii Prahovei în secolele XVIII şi XIX, să nu găsească ecou în A rgeş, Muscel
şi nici în Câmpulung şi Piteşti. Ceea ce cîştigase în monumentalitate aici arhitectura ţărănească,
a fost păstrat şi dezvoltat în arhitectura urbană.
În Cîmpulung trecerea de la casa ţărănească la casa urbană se face întâi cu adăogarea
camerelor atenanse, dotate invariabil cu pridvor pe parter şi etaj, spre deosebire de nucleul
principal, care rămîne cu parterul închis şi cu pridvorul la etaj în faţada din curte. Cu timpul,
corpul atenanselor devine tot atît de important ca şi nucleul principal, şi arhitectura lui deschisă
va deveni şi a corpului principal.
A cum tot efortul plastic se va concentra pe faţada unitară din curte, adevărata faţadă principală.
Parterul rămîne deschis, subliniat doar de o parte de balustrada de zidărie, iar pridvorul etajului
la aceeaşi cornişă pe toată lungimea faţadei, se închide cu geamuri protejate de o reţea savantă
pe sproţuri, menit să facă funcţie de brise-soleil, să tempereze lumina soarelui în interiorul
pridvorului, devenit acum salon.
Inventivitatea constructorilor şi orgoliul proprietarilor este atît de mare, că nici un geamlîc, nici o
casă nu seamănă cu alta după cum nici o casă din Cîmpulung nu seamănă cu vreuna din Piteşti.
Pînă şi arhitectura comerciala din oraşele Cîmpulung, Piteşti, Curtea de A rgeş se dezvolta
urmărind datele stilistice traditionale în toată bogaţia lor de sensuri plastice. Hanul din Rucăr cu
pridvoare deschise la parter si etaj, cu mare desfasurare de fatada, îşi gaseşte replica la
Cîmpulung într-un centru comercial cu stâlpii dublaţi, la capete, efecte neîntâlnite în arhitectura
locuinţelor, dar păstrând aceleaşi pridvoare deschise la parter si etaj si ritmul egal al casei
ţărăneşti. Ritmul egal al stâlpilor nu a fost obligatoriu decît în arhitectura urbană cu pridvor închis
cu geamuri, din necesitatea constructivă; casa ţărănească mărind succesiv intercolonamentul,
măreşte ritmul, spre a obţine efecte de perspectivă avantajoasă care dau dimensiuni
impresionante casei.
Fruntarul casei muscelene este de regula tencuit, prezentînd uşoare inflexiuni la racordarea cu
stîlpul, care, departe de a da senzaţia unei arcaturi, închipu-iesc mai curîd un capitel simplu la un
stîlp simplu.
De asemenea tencuit este şi tavanul pridvorului ca şi streaşină mică, deseori în continuare cu
tavanul pridvorului, simplificînd la maximum construcţia şi obţinîndu-se un efect de plastică
actuală incontestabila. Cu originalitatea soluţiilor în arhitectura urbană tradiţională, ţinutul
A rgeşului şi Muscelului s-a definit în valori plastice armonioase în oraşele Cîmpulung şi Piteşti,
amplificînd ce ar putea fi arhitectură urbană în orice parte a Europei. Pînă de curînd Cîmpulungul
şi Piteştii au fost adevărate muzee de arhitectură românească. A ci mai sînt încă construcţii
autentice şi salvarea lor ar păstra culturii româneşti leagănul autohton de care are nevoie.”
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Aria rurală a oraşului este caracterizată de o arhitectură tradiţională. Trăsăturile
care formează şi definesc tipologia locuinţelor săteşti tradiţionale se referă la
volumetrie, planimetrie, structură constructivă şi expresie arhitecturală.
Volumetria locuinţelor săteşti prezintă trei etape evolutive distincte în ceea ce
priveşte dispunerea funcţiunilor pe niveluri171:
a. Locuinţa cu două niveluri care are la parter spaţii destinate depozitării (beci
cu acces direct din ogradă printr-un gârlici) şi la etaj, spaţii destinate locuirii,
precedate de spaţii deschise sau semideschise (prispă şi foişor).
b. Locuinţa cu influenţe din arhitectura de târg, în care încăperile cu rol activ
coboară alături de beci la nivelul parterului, aceste având diverse destinaţii
(cămară, bucătărie, magazie şi chiar cameră de locuit); nivelul superior este
structurat conform modelului vechi, legătura dintre niveluri se face printr-o
scară exterioară dispusă în prispă.
c. Locuinţa cu influenţe arhitecturale de factură urbană aduce ca schimbare,
funcţiunea locuirii în pod, acesta devenind mansardat; spaţii semideschise
sunt dispuse la toate cele trei niveluri (parter, etaj, mansardă).
Evoluţia planimetriei locuinţei săteşti menţine principiile specifice organizării
clădirilor de locuit din mediul rural. Tehnologia de execuţie şi materialele de
construcţie folosite au la bază următoarele principii:
a. Valorificarea eficientă a resurselor locale de materiale de construcţii.
b. Adaptarea sistemului constructiv la seismicitatea zonei.
c. Exprimarea plastică a structurii portante.
Sistemele constructive pot fi clasificate, în funcţie de materialele folosite, astfel:
a. Monomaterial – structură din lemn, cu schelet de bârne cu umplutură din
lemn; din zidărie de piatră sau cărămidă; din pământ turnat în tipare sau
clădit cu furca şi netezit cu barda.
b. Plurimaterial – structură din schelet portant de lemn cu panouri de umplutură
din nuiele, şipci sau scânduri şi lipitură de pământ galben cu amestec de
vegetale (paiantă) sau umplutură de zidărie de cărămidă sau piatră.
În cazul locuinţelor cu două sau mai multe niveluri supraterane, nivelul inferior
este rigid, fiind realizat din zid de piatră sau mai rar din cărămidă, nivelul
superior fiind flexibil, din structură de bârne, cu panouri de umplutură din materiale
diverse.
Elementele decorative ale caselor tradiţionale sunt în strânsă legătură cu
elementele structurale ale construcţiilor (stâlpi, grinzi, parapeţi, frontoane,
tâmplărie etc.), acestea fiind decorate prin fasonare. Decorul în stucatură al
caselor este distribuit, în general, pe faţada dinspre şosea: chenare la ferestre
cu stilizări sugerând forma ştergarelor de pe pereţii interiori, motive astrale sau
motive geometrice dispuse în frize decorative172. Un alt element important din
cadrul gospodăriei este poarta, despărţită în poarta mare pentru care şi căruţe şi
portiţa pentru oameni. Întreaga poartă este prinsă la partea superioară sub un
acoperiş unitar, lemnul din care este realizată fiind bogat ornamentat prin
cioplire, întreaga construcţie luând aspectul unui arc de triumf173.

171

172
173

Institutul central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii, Studii de arhitectură tradiţională în
vederea conservării şi valorificării prin tipizare, Locuinţa sătească din România, ediţie revizuită şi
completată, 1989, pp. 7-8, de unde provin informaţiile de mai jos.
Ibid., pp. 8-10.
Grigore Ionescu, Istoria A rhitecturii în România II, ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1965, p. 315.

Arhitectura populară din zonele montane periurbane a fost influenţată de
arhitectura orăşenească, majoritatea caselor din aria Argeş-Muşcel prezentând
un element constructiv de factură urbană – „războiul”, care constă în înălţarea
podului şi, implicit, a pereţilor printr-un zid scund de cărămidă construit peste
grinzile ce susţin tavanul; pe „război” se fixează căpriorii.
În perioada interbelică s-a intensificat procesul de utilizare a pietrei şi cărămizilor
ca material de construcţie, pentru ca, în perioada postbelică, acest material să
devină preponderent174. Tot în perioada postbelică, se observă o tendinţă de
amplificare a decoraţiei în piatră la ancadramentele, stâlpi, balustrade etc.175.
Pe de altă parte, este de remarcat utilizarea, în mare măsură, a proiectelor-tip
(începând cu perioada interbelică până în anii 1980); specificitatea arhitecturii
poate fi determinată de utilizarea unor astfel de proiecte. După 1990, creşterea
dimensiunilor clădirilor reprezintă o tendinţă în întreaga ţară; influenţele
arhitecturii urbane internaţionale au devenit predominante, filtrate însă prin
gustul popular şi prin dificultăţile de adaptare ale arhitecţilor şi meşterilor la noile
forme şi tehnici.
Elementele specifice arhitecturii tradiţionale din zona Câmpulung sunt
următoarele176:
a. Componenţa gospodăriei: casa de locuit, grajd cu fânar, coteţe pentru păsări;
anexele sunt separate faţă de clădirea de locuit şi aşezate perpendicular faţă
de aceasta;
b. Organizarea gospodăriei: curte dublă, înconjurată cu gard din uluci; poartă
mare din lemn de stejar, ornamentată;
c. Tipurile clădirilor de locuit:
- Casa din bârne uşor înălţată deasupra solului, cu temelie din piatră de
râu peste care se aşează „temeiele” de lemn de stejar; beci; prispa are
stâlpi de lemn ornamentaţi; acoperiş cu pantă lină, din şiţă, în patru ape;
intrarea se face lateral, pe o scară de lemn, pe latura lungă a prispei.
- Casa tradiţională înălţată, cu temelie din piatră de râu; beci şi magazie,
câteodată bucătărie sau cameră de locuit la nivelul solului; prispă pe una
sau pe două laturi, cu stâlpi de lemn şi brâu multicolor în partea
superioară a parapetului; acoperiş din şiţă, în patru ape; intrarea se face
lateral, pe o scară închisă, de zid; pe latura lungă a prispei.
Evoluţia clădirilor de locuit în ceea ce priveşte numărul de încăperi este de la 2-3
încăperi la structura „casa mare”, „casa mică”, tindă, celar („ietac”) şi la formule
evoluate, cu 4-8 încăperi, uneori rezolvate pe 2 sau 3 niveluri. Se păstrează
poziţia beciului, stâlpi ornamentaţi ai prispei, tipul şi panta acoperişului177.
În zonă există construcţii special amenajate pentru fabricarea ţuicii, aceasta fiind
una din ocupaţiile foarte importante ale locuitorilor. Povernele prevăzute cu
cazane din aramă, „răcitoare” şi butoaie de lemn erau edificate din bârne de
stejar sau de brad dispuse în cununi suprapuse, cu acoperiş în patru ape178.
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Teodor Mavrodin (coord.), A rgeşul şi Muscelul..., pp. 359-362.
Studii de arhitectură tradiţională…, op. cit., p. 11.
Filofteia Pally, Gheorghiţa Lăzărescu, Ioan Mihail Gorgoi et al., Micromonografie etnografică comuna
Valea Mare – Pravăţ judeţul A rgeş, Goleşti, 1989 (mss în biblioteca Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii
Goleşti, cota 7987).
Ibid.
Ibid., p. 3.
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2.4.3.2. Edificii reprezentative
Municipiul Câmpulung cuprinde unul dintre cele mai valoroase nuclee urbane
istorice din ţară, un ansamblu care şi-a conservat, în foarte mare măsură,
autenticitatea şi integritatea, păstrând la nivelul fondului construit edificii ridicate
în epoci trecute, care acum înnobilează străzile oraşului.
a. Edificii religioase
Câmpulung este un oraş cu o densitate crescută a edificiilor religioase. Acestea
sunt cele mai vechi edificii, datând din secolul XIII până în sec. XX.
Mănăstirea Negru Vodă cuprinde un turn clopotniţă; casa domnească;
paraclisul; biserica bolniţă; casa egumenească si chilii. Biserica. Complexul
este cel mai important ansamblu monastic din Câmpulung, ctitorit in 1215 de
Radu Negru Voievod. Din toate cercetările întreprinse în zona menţionată se
desprinde concluzia că biserica voievodală a fost ridicată în prima jumătate
a secolului XIV, către mijlocul acestuia, fiind, împreună cu resturile de
construcţie care se pot atribui ipotetic vechii reşedinţe domneşti, primele
clădiri de zid importante într-un spaţiu cu urme de locuire din perioade
precedente, inclusiv urme care pot fi datate în ultima parte a secolului al
XIII-lea şi la începutul secolului al XIV-lea sau aparţinând unor amenajări
(incluzând zidării de proporţii reduse) care s-ar putea datora activităţii
constructorilor viitoarei reşedinţe. Fundaţiile bisericii voievodale din secolul
al XIV-lea au fost folosite în cursul reconstrucţiilor lăcaşului din secolele XVII
şi XIX. Prin proporţiile şi prin caracteristicile arhitecturale, cu paramentul în
întregime din piatră de talie, această biserică reprezenta un monument unic
în arhitectura Ţării Româneşti. La o distanţă de 12 – 14 m spre sud, vest,
nord şi est de biserică s-au găsit urmele unui zid înconjurător nu prea gros.
O problemă de un deosebit interes este cea a identificării reşedinţei
voievodale din secolul al XIV-lea. Una dintre părerile exprimate cu peste
cinci decenii în urmă a considerat că pivniţa clădirii de la sud vest de
biserică a aparţinut vechii reşedinţe179. Cercetările arheologice au dovedit că
această pivniţă datează din secolul al XVII-lea, la construcţia sa fiind
distruse resturile zidului înconjurător al bisericii, demolat parţial în secolul al
XV-lea, precum şi alte resturi de construcţii din secolul al XV-lea şi morminte
din secolul al XVI-lea. Cercetările ulterioare anului 1975 au adus argumente
serioase pentru localizarea vechii reşedinţe domneşti la est şi nord-est de
biserică, într-o zonă parţial ocupată în prezent de clădiri moderne. La est de
biserică au fost scoase la lumină urme de construcţii care pot fi puse în
legătură cu vechea curte: resturile unei clădiri cu lăţimea de circa 10 m, cu
ziduri de piatră, tencuite, groase de un metru, cu pardoseală de cărămidă în
interior şi în lungul laturilor de vest şi est, la exterior. Într-un strat ulterior
dezafectării acestei clădiri s-a găsit o monedă emisă de regele Ungariei
Vladislav I în 1442. Mai la sud s-au descoperit şi alte ziduri care, prin poziţia
stratigrafică, pot fi datate în secolul al XIV-lea, pot fi atribuite vechii
reşedinţe.
Biserica Sf. Iacob şi ansamblul ”Bărăţia” sunt edificate în sec. XIII şi
găzduiesc piatra funerară a comitelui Laurentius de Logo Campo.
Cercetările arheologice la ansamblul Bărăţiei au fost întreprinse în anii
1963-1965, în legătură cu exemplara restaurare şi punere în valoare a
ansamblului, cu cele trei edificii importante: biserica închinată Sf. Iacob cel
Mare, turnul clopotniţă şi casa parohială.
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Fl. Mîrtzu, Ştiri noi asupra complexului istoric al mănăstirii şi al curţii domneşti din Câmpulung, BOR, an
LXXXIII, nr. 11-12, 1965, p. 1036-1037.

Principalele rezultate ale săpăturilor conduse de Dinu V. Rosetti180, au
rămas inedite. Rezultatele lor, împreună cu observaţiile rezultate din
cercetarea arhitecturii, au constituit temeiul concluziilor riguroase privind
evoluţia monumentelor, cuprinse în articolul arhitectului Ştefan Balş care
prezintă restaurarea acestora181. Rapoartele amănunţite asupra cercetărilor
se află în dosarul de restaurare182. Au fost scoase la lumină fundaţiile
corului iniţial din a doua jumătate a secolului al XIII-lea şi cele ale navei,
puse în valoare prin restaurare; s-au obţinut date privind etapele de
construcţie ale edificiului, schimbările succesive ale poziţiei lespezii
comitelui Laurentius, vechiul turn clopotniţă şi casa parohială din secolul al
XVII-lea, mult modificată de transformări ulterioare. În afară de numeroase
pietre sculptate de factură gotică s-au descoperit puţine fragmente ceramice
din secolele XIII-XIV; moneda cea mai veche este de la Vlad Dracul.
Biserica Adormirea Maicii Domnului-Fundeni. După sondajele din
deceniul al şaptelea, cercetările arheologice efectuate în 1988 de Spiridon
Cristocea, Flaminiu Mîrtzu şi Adrian Băjan în interiorul lăcaşului183 au dus la
descoperirea fundaţiilor vechii biserici, datată în al treilea sfert al secolului al
XV-lea, actualul edificiu presupunându-se că datează de la sfârşitul veacului
al XVII-lea
Biserica Sf. Gheorghe (biserica Olari). Au fost efectuate sondaje în incinta
bisericii Sf. Gheorghe-Olari în 1967, fiind descoperite un număr de 31 de
morminte, care au permis datarea bisericii în secolul al XV-lea184.
Biserica Sf. Ilie. Prin săpăturile arheologice efectuate în 1972 au fost
descoperite, sub actuala biserică din prima jumătate a secolului al XVII-lea,
urmele unei biserici de lemn datând din a doua jumătate a secolului al XVlea, perioadă din care datează cele mai vechi monede descoperite185.
Biserica Sf. Muceniţă Marina. Săpăturile arheologice efectuate în afara
bisericii, în 1963, au dus la descoperirea unor morminte din secolele XVIXVII (monede de la Soliman II Magnificul, 1520-1566) şi a unor consistente
urme de locuire, cele mai vechi din secolul al XV-lea. Unul dintre autorii
acestor săpături atribuia bisericii o datare în secolul al XVI-lea186. Săpăturile,
nu îndeajuns de extinse, pot lăsa loc unor discuţii, vechimea putând fi mai
mare, ţinând seama de unele elemente arhitecturale şi indicii documentare.
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Săpăturile din anul 1963 au fost efectuate împreună cu N. N. Puşcaşu.
Şt. Balş, Restaurarea Bărăţiei din Câmpulung Muscel, Monumente istorice. Studii şi lucrări de
restaurare, (3, 1969), p. 7–26. Enunţarea rezultatelor în cronicile săpăturilor arheologice din anii 1963
(SCIV, 15, 1964, 3, p.566), 1964 (SCIV, 16, 1965, 3, p. 602) şi 1965, în (SCIV, 17, 1966, 4, p.722 –
723). p. 7-26.
Arhiva Institutului Naţional al Patrimoniului, fond DMI, dosar 3283. Dosarul cuprinde, în afara
memoriilor şi avizelor oficiale, însemnările arh. Şt. Balş privind cercetarea arhitecturii monumentelor (38
pag.), textele rapoartelor asupra cercetărilor arheologice efectuate între 25 martie – 14 noiembrie 1963,
în iunie – noiembrie 1964 şi începând din 15 februarie 1965 (25 pag., 11 pag. şi 8 pag.), semnate de D.
V. Rosetti, cu un plan de ansamblu al săpăturilor, însemnări zilnice privind descoperirile, de N. N.
Puşcaşu (14 pag.), note de şantier de D. V. Rosetti (16 pag.), date istorice despre Bărăţia din
Câmpulung Muscel, de P. Ş. Năsturel (8 pag.), jurnalul de restaurare, consemnând starea
monumentului la începerea lucrărilor şi lucrările executate (30 pag., întocmit de şeful de lot Gustav
Vollrath).
S. Cristocea, F. Mîrtzu, A. Băjan 2005, p. 225-229.
Dorin Popescu SCIVA, 19, 1968, nr. 4, p. 694 („S-au efectuat săpături de salvare la biserica Sf.
Gheorghe-Olari, datându-se monumentul în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Cu această ocazie
s-au dezvelit şi cercetat 31 de morminte, care dovedesc apartenenţa la ritul răsăritean, deşi construcţia
are elemente gotice”); F. Mîrtzu, Un ecou al Renaşterii, în a doua jumătate a secolului XV, la
Câmpulung Muscel, Revista Muzeelor, V, 1968, nr.5, p. 449 – 450.
Câmpulung-Muscel ieri şi azi, p. 38.
F. Mîrtzu Datarea monumentului medieval Marina din Câmpulung-Muscel în lumina controverselor
istoriografice şi a atestărilor investigaţiilor arheologice, Studii şi comunicări. Muzeul Câmpulung Muscel,
III, 1984, p. 19 şi urm.
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Biserica Valea (Vovidenia). Prin sondajele arheologice efectuate în 1969187
au fost descoperite în morminte podoabe şi monede de la ţarul de la Vidin
Ivan Sraţimir (1360-1396), care au permis datarea începutului bisericii în a
doua jumătate a secolului al XIV-lea. În pronaosul bisericii a fost descoperit
mormântul „judeţului” Iorga, din prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Biserica Bradul. În sondajele arheologice efectuate aici au fost descoperite
morminte cu monede din a doua jumătate a secolului al XV-lea, iar în interior
s-a găsit cu multă vreme în urmă o piatră funerară din 1718188.
Biserica Schei. A fost publicată numai precizarea descoperirii unui număr
de 26 de morminte, dintre care unul cu scheletul având antebraţele îndoite
spre umeri189.
Biserica Flămânda, cu o poziţie avantajoasă la nivelul oraşului. Aceasta a
fost proiectată şi construită între 1941 şi 1943 de arh. G.M. Cantacuzino.
b. Edificii cultural-administrative , ridicate la începutul secolului XX
Fosta administraţie financiară (acum Muzeul Municipal), ridicată in 1936
după planurile arhitectului Statie Ciortan în stil neoromânesc, cu accente de
volum reţinute, într-un plan simetric şi cu o oarecere sobrietate în decoraţiile
exterioare, este o clădire monumentală, dar o prezenţă discretă în centrul
oraşului.
Casa de cultură “Tudor Muşatescu” – în 1907, când a fost finalizată, a
adăpostit sediul primăriei, ulterior modificându-şi funcţiunea. A fost
proiectată de arh. Constantin N. Simiunescu în stil neoromânesc. Astăzi,
clădirea este subutilizată, în pofida esteticii deosebite şi a unei bune stări de
conservare.
Primăria Câmpulung Muşcel, fostul sediu al prefecturii a fost construită sub
îndrumarea arhitectului autohton Dumitru Ionescu-Berechet, pe care a
decorat-o cu motive în stil Brâncovenesc şi cu o serie de intervnenţii stilistice
ale faţadei prinicipale ce amintesc de elemente specifice arhitecturii
religioase.
Tribunalul municipiului (Palatul de justiţie) este o clădire cu aspect
monumental, cu faţada principală inspirată din arhitectura neoclasică, cu un
fronton înalt susţinut de patru coloane încastrate.
Cercul militar (Casa armatei) din Câmpulung este instituţia culturală a
structurilor militare din zonă. Astăzi este utilizată ca sală pentru evenimente.
Este o clădire de dimensiuni reduse, cu elemente de arhitectură neoclasică,
cu un fronton şi două coloane care marchează intrarea.

187

188

189

Vezi Flaminiu Mîrtzu, Un sigiliu inelar al unui .judeţ” al Câmpulungului, Revista Muzeelor, VII, 5, 1970,
p. 436 – 437;; idem, Monumentul medieval Marina dinCâmpulung-Muscel în lumina controverselor
istoriografice şi a atestărilor investigaţiilor arheologice, Studii şi comunicări. Muzeul Câmpulung Muscel,
III, 1984, p. 20-24. În 1831 era menţionată vechea inscripţie slavonă din 7070 (1561-1562) iar în
catagrafia din 1840 se precizează c ă biserica, având hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, a
fost prefăcută şi preînnoită de Iorga judeţul sin diacon Gheorghe „şi s-au săvârşit la leat 1803 aug(ust)
24” – vezi I. Răuţescu, op. cit., p. 326.
Săpături inedite efectuate de Flaminiu Mîrtzu, vezi F. Mîrtzu 1984, p. 21; F. Mîrtzu 1982, p. 30-34,
discută despre o monedă otomană, de formă pătrată, emisiune de la Ahmed I (1603-1617), descoperită
prin săpături arheologice, într-un mormânt, la Câmpulung (fără precizarea locului). Săpături inedite
efectuate de Flaminiu Mîrtzu, vezi Monumentul medieval Marina…, p. 21; acelaşi autor, într-o
intervenţie publicată în volumul La numismatique – source de l’histoire de l’art et de l’histoire des idées.
Travaux de la Commission Internationale de Numismatique présentés au XVe Congres International
des Sciences Historiques, Bucarest, 1980, Bucureşti, 1982, p. 30 – 34, discută despre o monedă
otomană, de formă pătrată, emisiune de la Ahmed I (1603 – 1617), descoperită prin săpături
arheologice, într-un mormânt, la Câmpulung (fără precizarea locului).
F. Mîrtzu, Prezenţe arheologice bogomilice în zona Câmpulung-Muscel, judeţul A rgeş, Studii şi
comunicări. Muzeul Piteşti, II, 1969, p. 222 şi fig. 5, p. 221.

Hotel Regal este un edificiu trasat în formă de “U”, ocupând perimetral
parcela, fără retrageri de la stradă. În faţa acestuia se organiza târgul din
Câmpulung, iar parterul acestuia este ocupat de spaţii comerciale. Spre
colţul principal, pe strada Negru Vodă se află apartamentul regal, cu un
salon rotund, decorat pe faţadă.
c. Edificii civile (case şi vile)
Acestea sunt clădiri reprezentative, construite la începutul secolului trecut şi sunt
răspândite pe întreg teritoriul municipiului. Acestea sunt derivate culte ale casei
ţărăneşti din muşcel, cu parterul sobru, greu, peste care sunt aşezate registrele
superioare, decorate şi prevăzute în genral cu Balcoane, terase sau logii,
încadrate cu stâlpi din lemn sculptaţi. Acestea sunt repere locale şi sunt
cunoscute de locuitorii oraşului după numele “de botez” – în general numele
familiei care a edificat fiecare clădire, precedat de ceea ce la nivel local pare a fi
un statut special la nivel urban: Vila. Sunt construcţii care fac excepţie de la
regulile locale de urbanism privind regimul de construire şi de aşezare pe
parcelă, acţionând astfel ca puncte de inflexiune de gabarit şi limbaj arhitectural.
Cel mai vechi edificiu civil din Câmpulung este vila ”Gică Ştefănescu” (astăzi
Muzeul de Etnografie şi Artă Populară) – casă urbană în stil muşcelean (vezi
Cap. 2.4.4.1.), datând din 1735. Aceasta a fost obiectul unui proces de
restaurare din 1928 condus de arh. D.I. Berechet – premiat în acea perioadă.
Printre cele mai importante edificii construite in prima jumătate a secolului XX
amintim vilele: Grant; Stătescu; Drăghiceanu; Apostol Mirea; Manolescu; Vila
Elie Mirea; Golescu; Anatase; Paul şi casele: I.C. Parhon; Clubul Pensionarilor;
Miloş; Marinescu; Enescu etc.
d. Arhitectura tradiţională din ariile rurale ale municipiului
Analiza de teren a arătat că, în zona rurală a oraşului, arhitectura de bună
calitate este majoritară. Se observă, astfel, următoarele cazuri:
Gospodării tradiţionale, în care utilizarea terenului a rămas rurală, în care
clădirea de locuit şi anexele sunt conservate şi utilizate tradiţional;
Gospodării moderne sau modernizate, în care utilizarea terenului este
predominant urbană, iar clădirea de locuit este modernizată radical sau
înlocuită; anexele gospodăreşti sunt conservate parţial.
În funcţie de vechime, întâlnim mai multe cazuri, stabilite în legătură cu
vechimea clădirii de locuit:
Clădiri de sfârşit de secol XIX – început de secol XX, multe în stare proastă,
în proces de modernizare sau înlocuire; acestea corespund celor două tipuri
menţionate mai sus (ale căror diferenţe constau în înălţimea primului nivel);
Clădiri din perioada interbelică, în stare medie sau bună; acestea corespund
fie tipurilor vechi, în evoluţie, sub influenţa arhitecturii urbane, fie unui stil zis
„muscelean”, însă comun ariei submontane Argeş – Vâlcea – Muşcel. Acest
tip de construcţie este identitară pentru acea perioadă, fiind influenţată de
arhitectura cultă a stilului naţional românesc, inclusiv prin proiecte-model
prezente în epocă (este vorba despre clădiri de zidărie, cu prispă, foişor, cu
arce trilobate, cu „război” etc.);
Clădiri din perioada postbelică, în stare bună, bazate pe proiectele-tip ale
epocii şi, mai ales, de clădirile interbelice în stilul zis „muşcelean”;
Clădiri contemporane, în stare bună, fără stil (în general, clădiri publice).
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Este de notat că reparaţiile clădirilor se fac în tehnică modernă, alterând
construcţiile şi că nu există, în zonă, posibilitatea reală de a asigura un control în
această direcţie.
2.4.3.3. Starea patrimoniului construit
Codul patrimoniului construit al Municipiului Câmpulung şi Ghidul de bune
practici pentru reabilitarea clădirilor din Centrul istoric al Municipiului Câmpulung
au la bază cercetarea realizată în Situl urban „Oraşul istoric Câmpulung”, înscris
în Lista monumentelor istorice cod LMI AG-II-s-A-13545.
Conform acestui document:
„Elementele de bază ale ţesutului urban istoric al oraşului - tramă stradală,
parcelar, fond construit, amenajări peisagistice, împreună cu relaţiile stabilite
între ele - modul de ocupare al terenului, raportul spaţiu construit-spaţiu liber,
retragerile şi aliniamentele, încadrarea în relief, la care se adaugă valoarea
deosebită arhitectural-istorică a clădirilor, alcătuiesc un ansamblu unic, care şi-a
conservat, în foarte mare măsură, autenticitatea şi integritatea, făcând din oraşul
istoric Câmpulung cel mai bine conservat centru urban istoric din Ţara
Românească”.
Blocurile construite în perioada 1955-1990 au fost intervenţii punctuale în ţesutul
urban istoric, oraşul fiind ferit de marile transformări „modernizatoare”, care au
desfigurat atâtea alte centre istorice valoroase.
În situl urban „Oraşul istoric Câmpulung”, sunt circa 1450 de imobile, dintre care
96 sunt monumente istorice înscrise în Lista monumentelor istorice:
10 ansambluri de arhitectură, dintre care 5 de grupă valorică A şi 5 de
grupă valorică B,
66 monumente istorice de arhitectură, dintre care 4 de grupă valorică A şi
62 de grupă valorică B
1 monument istoric de for public, de grupă valorică B
19 monumente istorice memorial/funerare, dintre care 15 de grupă valorică
A şi 4 de grupă valorică B
Cercetarea pe teren din cadrul proiectului „Regenerare urbană pornind de la
patrimoniul construit pentru Municipiul Câmpulung” s-a efectuat asupra 400 de
clădiri din cele circa 1450 care alcătuiesc situl urban „Oraşul istoric Câmpulung”,
alese după criteriul vechimii, al autenticităţii şi reprezentativităţii. Observaţiile sau făcut din spaţiul public şi semiprivat şi s-au limitat la nivelul anvelopantei
clădirilor.
S-a urmărit tipul de folosinţă, starea generală de conservare a componentelor
anvelopantei, intervenţiile si modificările aduse clădirilor. Pentru aceste clădiri au
fost întocmite fişe de inventariere în care au fost consemnate observaţiile din
teren, coroborate cu date privind vechimea şi tipul de proprietate furnizate de
Primăria Câmpulung, s-a realizat o evaluare calitativă a clădirilor şi s-a propus
un grad de protecţie, posibil de preluat în studiile de fundamentare pentru Planul
Urbanistic Zonal de Zonă Construită Protejată, necesar a fi întocmit pentru situl
urban „Oraşul istoric Câmpulung”.
Analiza stării de conservare s-a realizat prin observaţie directă, din spaţiul public
şi, în unele cazuri, din curţi sau ganguri. Observaţiile s-au limitat la: faţada
(tencuială, finisaj, elemente decorative, tâmplărie, balcoane, copertine), acoperiş
(materiale, lucarne, coşuri de fum, jgheaburi şi burlane), soclu.

Clădirile inventariate prezintă următoarele stări de conservare:
Foarte bună: clădiri ocupate, recent conservate/restaurate/reabilitate, care
nu necesită reparaţii;
Bună: clădiri ocupate, constant întreţinute, care necesită mici reparaţii;
clădiri aflate în şantier pentru conservare, reabilitare;
Medie: clădiri ocupate, care prezintă unele degradări, necesită reparaţii şi
intervenţii constante de întreţinere şi conservare;
Rea: clădiri ocupate, neîntreţinute, care prezintă degradări ce necesită
intervenţii importante pentru remediere;
Foarte rea: clădiri ocupate sau abandonate, parţial sau total, care prezintă
degradări majore structurale: fisuri şi deplasări ale zidurilor, prăbuşiri ale
şarpantei, desprinderi şi prăbuşiri ale scărilor de acces, pridvoarelor etc. şi
care necesită intervenţii urgente pentru punere în siguranţă.
Dintre clădirile inventariate 45% sunt în stare bună de conservare, 36% în stare
medie şi 15% în stare rea. Doar 2% sunt în stare foarte bună si 2% în stare
foarte proastă. În Pl. 2 Valori de patrimoniu construit – Stare de conservare,
anexă a Codului, este marcată starea de conservare a clădirilor inventariate.
În funcţie de valoarea clădirilor stabilită pe baza vechimii, importanţei
arhitectural-urbanistice, reprezentativităţii pentru o anumită tipologie,
autenticităţii şi integrităţii lor, sunt propuse grade de protecţie, după cum
urmează:
Pentru clădirile clasate în lista monumentelor istorice 2010 şi alte clădiri cu
valoare semnificativă – grad mare de protecţie: conservare/restaurare
obligatorie;
Pentru clădirile cu valoare medie – grad mediu de protecţie: sunt posibile
intervenţii de modificare;
Pentru clădirile comune – fără grad de protecţie: sunt posibile intervenţii de
modificare/desfiinţare;
Clădirile inventariate nu au fost alese aleatoriu, ci după vechime, grad de
menţinere a autenticităţii şi reprezentativitate, aşadar printre ele nu sunt clădiri
comune – fără grad de protecţie.
Evaluarea şi gradul de protecţie propus pentru clădirile inventariate din situl
urban „Oraşul istoric Câmpulung” sunt marcate în Pl. 3 Valori de patrimoniu
construit şi Pl. 4 Grad de protecţie propus, anexe ale Codului.
În perioada 1992 – mai 2011, Primăria Municipiului Câmpulung a eliberat 964 de
autorizaţii de construire pentru intervenţii asupra imobilelor din situl urban
protejat, constând în lucrări de construire, desfiinţare, extindere, modificare,
amenajări interioare, reparare, consolidare, reabilitare, conservare, restaurare,
schimbare de destinaţie, după cum urmează: 75 de A.C. în anul 1992, 83 de
A.C. în 1993, 77 de A.C. în 1994, 56 de A.C. în 1995, 41 de A.C. în 1996, 50 de
A.C. în 1997, 92 de A.C. în 1998, 44 de A.C. în 1999, 36 de A.C. în 2000, 63 de
A.C. în 2001, 35 de A.C. în 2002, 38 de A.C. în 2003, 30 de A.C. în 2004, 50 de
A.C. în 2005, 35 de A.C. în 2006, 49 de A.C. în 2007, 50 de A.C. în 2008, 24 de
A.C. în 2009, 29 de A.C. în 2010 şi 7 A.C. până în mai 2011.
Din statistică au fost excluse autorizaţiile de construire pentru branşamente şi
pentru amplasare de firme şi reclame.
Dacă în perioada 1992-1995, autorizaţiile de construire au fost eliberate, mai
ales, pentru construire si amenajare de chioşcuri, tonete, mici spaţii comerciale,
garaje şi anexe gospodăreşti, în ultimii ani s-au autorizat, în special, lucrări de
construire, extindere, reparaţii capitale, consolidare, reabilitare.
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Dinamica intervenţiilor autorizate în situl urban protejat arată interesul constant
pentru dezvoltarea imobiliară a zonei şi sporirea gradului de confort al locuirii.
Nu toate intervenţiile asupra clădirilor vechi şi valoroase din situl urban protejat
se fac în respectul substanţei şi alcătuirii istorice a acestora.
Printre intervenţiile care pun în pericol clădirile istorice se pot enumera:
Renovările faţadelor şi acoperişurilor, constând în înlocuirea materialelor
tradiţionale cu materiale moderne, neadecvate şi folosirea unor culori
stridente, neintegrate în contextul istoric;
Placarea soclurilor istorice cu materiale ceramice;
Modificarea golurilor faţadei, mai ales la nivelul parterului stradal pentru
crearea de noi accese sau „optimizarea” golurilor vitrinelor;
Înlocuirea tâmplăriei istorice din lemn: ferestre, uşi, vitrine, geamlâcuri, cu
tâmplărie tip termopan, cu rame de aluminiu sau PVC de culoare albă şi
care nu preia formele tradiţionale;
Termoizolarea, prin aplicarea materialului termoizolant la exterior,
suprimându-se elementele decorative ale faţadei;
Intervenţiile pe porţiuni de faţadă, datorate proprietarilor şi utilizatorilor
diferiţi ai unor părţi din clădire;
Fixarea unor echipamente tehnice pe faţadele istorice: aparate de aer
condiţionat, antene, contoare de gaz, ţevi si cabluri, care urâţesc clădirea şi
strică tencuiala şi elementele decorative ale faţadei;
Transformarea faţadelor clădirilor istorice în suport pentru obiecte
publicitare prin folosirea în exces de reclame şi firme;
Mutilarea unor clădiri istorice prin extinderi în plan vertical sau orizontal sau
prin construirea pe parcelă a unor clădiri noi, de mari dimensiuni, care scot
din scară clădirea istorică;
Construirea, pe parcelele libere sau eliberate prin demolare, a unor clădiri
noi, neintegrate în caracterul zonei prin volumetrie, dimensiuni, plastică de
faţadă, culori şi materiale;
Şi lipsa intervenţiilor constante de întreţinere şi conservare pune în pericol
clădirile istorice. Statutul juridic incert, datorat proceselor de revendicare,
suspendă, de cele mai multe ori, orice intervenţie de mentenanţă, ajungându-se
până la abandon şi distrugere.
Doar 17% dintre cele 400 de clădiri istorice inventariate în cadrul acestui proiect
sunt în stare rea sau foarte rea de conservare. 47% dintre clădirile istorice
inventariate se află în stare bună şi foarte bună de conservare, datorată lucrărilor
constante de întreţinere şi conservare şi unor intervenţii corecte de reabilitare şi
restaurare”.
Acelaşi document menţionează că în Planul Urbanistic General al Municipiului
Câmpulung, în vigoare, zonele construite protejate cu valoare istoricoarhitecturală deosebită a municipiului Câmpulung, delimitate în Pl. 3/1-1
Reglementări, Zonificarea Teritoriului din P.U.G. în vigoare, sunt următoarele:
Zona Mănăstirii Negru Vodă
Zona bisericilor Sf. Gheorghe Olari, Fundeni
Zona Cloaşterului câmpulungean
Străzile I.L.Caragiale, C. Brâncoveanu, Negru Vodă (de la numerele 74-93
până la numerele 137 şi 168, Republicii (în întregime), Matei Basarab,
cartier Sf. Ilie şi pâlcurile de locuinţe de la poalele Gruiului

Zona străzii Fraţii Goleşti cu Parcul Kreţulescu, str. Negru Vodă 9 de la nr.
139 şi blocul A 12, până la începutul străzii Traian
Zona străzilor Lascăr Catargiu, Eremia Grigorescu şi General Dragalina, cu
toate ramificaţiile lor spre Grui
Zona străzii Traian
Parcul Ştefănescu şi Parcul Mirea
Parcul vilei M. Drăghicescu
Incinta şcolii normale ”Carol I” şi Dealul Flămânda cu cimitirele şi biserica
Zona termocentralei Schitu-Goleşti, cu castrele de pământ din vecinătăţi;
Zona bisericii şi şcolii de la Apa Sărată şi ”Necropola de la Apa Sărată”, din
epoca bronzului
Biserica cu un grup de case din Valea Rumâneştilor
Biserica şi şcoala din Vişoi, cu casele limitrofe
Parcul şi castelul Bilceşti
În anexa ghidului este prezentat Tabelul stare generală de conservare şi grad de
protecţie propus. Concluziile sale sunt preluate în P.U.G. – v. Anexa R.L.U.

Planşele 1-2 (situl istoric; starea clădirilor).

Planşele 3-4 (valoarea clădirilor; gradul de protecţie propus).

Ghidul de bune practici pentru reabilitarea clădirilor din centrul istoric al
Municipiului Câmpulung (2011) prezintă recomandări pentru intervenţie, intitulate
Reguli generale privind utilizarea, întreţinerea şi intervenţiile asupra
monumentelor istorice şi a clădirilor din situl urban „Oraşul istoric Câmpulung“.
Aceste recomandări au fost luate în considerare pentru redactarea R.L.U.
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2.4.4. Elemente juridice şi operaţionale
2.4.4.1. Imobile înscrise în Lista monumentelor istorice
Patrimoniul cultural al municipiului este remarcabil, acesta fiind „cel mai bine
conservat oraş istoric din Țara Românească. A cesta este motivul pentru care
patrimoniul construit al oraşului este reprezentat în Lista Monumentelor Istorice
[..] reprezentând monumente de arheologie, arhitectură, for public şi memoriale,
între care o vastă zonă istorică protejată – situl urban. Efectele sistematizărilor
din perioada comunistă, blocurile din piaţă, casa de cultură şi blocurile de lângă
palatul fostei Prefecturi de Muscel (actuala Primărie), ca şi blocurile din dealul
Gruiului, sunt mai puţin denaturante decât în celelalte vechi oraşe de la sud de
Carpaţi, fiind estompate de bogăţia moştenirii arhitecturale istorice”190.
Vecinătăţile municipiului sunt, în egală măsură, interesante din acest punct de
vedere.
Valorile de patrimoniu cultural de interes naţional din teritoriul administrativ al
municipiului, care generează zone protejate de interes naţional conform Legii nr.
5/2000 sunt următoarele191:
1. Monumente şi ansambluri de arhitectură
g)4. Centrul istoric al oraşului
k)12. Ansamblul Manăstirii Negru Vodă
2. Monumente şi situri arheologice
g)2. Castrul de piatră Jidava; canabae; castrul de pământ
Situl istoric Câmpulung, aşa cum a fost stabilit prin studiul de fundamentare a
PUG în vigoare, are o suprafaţă de 196,1 ha. În urma studiului istoric, situl a fost
redus prin eliminarea imobilelor alterate în timp sau distruse.
Lista Monumentelor Istorice, aprobată în 2015, cuprinde următoarele poziţii192:
Monumente de arheologie – 5
Monumente de arhitectură – 103
Monumente de for public – 2
Monumente memoriale/ funerare – 33
Total – 143 de monumente
Lista monumentelor istorice din teritoriul administrativ precum şi lista siturilor
arheologice înscrise în Repertoriul arheologic Naţional sunt prezentate în Studiul
istoric.
Prin P.U.G. se stabilesc, pe baza informaţiilor existente în momentul de faţă,
limite preliminare pentru monumentele istorice precum şi limite ale zonelor de
protecţie. Limitele trebuie însuşite de specialiştii Ministerul Culturii (după
analizare şi eventuale rectificări, dacă acestea se vor arăta necesare) şi
transmise administraţiei publice competente şi proprietarilor, împreună cu
Obligaţiile de folosinţă ale monumentelor istorice. Etapa preliminară a stabilirii
limitelor zonelor de protecţie ale monumentelor istorice a fost realizată pe baza
informaţiilor existente, conform prevederilor Legii nr. 422/2001, luând în
considerare distanţa de 200 m (intravilan) şi 500 m (extravilan) de la limitele
monumentului istori.
190
191
192

https://muscelpedia.ro/aboutus/index.php?pid=279
Lege nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea
a III-a - zone protejate, A nexa III.
Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi
cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei
monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015

Stabiirea zonelor de protecţie ale M.I. s-a realizat, prin studiu, după criterii
morfologice şi de coviziblitate, urmărind limite topografice şi cadastrale existente.
Monumentele istorice, împreună cu zonele de protecţie ale acestora, formează
zone construite protejate; protecţia devine efectivă după realizarea de
documentaţii de urbanism specifice (PUZ şi R.L.U.).
În teritoriul municipiului Câmpulung se găsesc următoarele monumente istorice
(L.M.I. 2015):
Capitolul
L.M.I.

Cap. I –
Arheologie
Cap. II –
Arhitectură
Cap. III –
Monumente
de for public
Cap. IV –
Monumente
memoriale/
funerare
Total M.I. din
Municipiu
Procent

Total M.I.

Procent din
numărul total
al M.I. din
Municipiu

1

5

3.25%

36

78

114

74.02%

853 ÷ 854

0

2

2

1.30%

888 ÷ 920

24

9

33

21.43%

64

90

154

100%

41.56%

58.44%

100%

Număr de
ordine în
L.M.I. pe
judeţ

A

B

6 ÷ 10

4

274 ÷ 387

Grupa valorică

Tabelul nr. 9. Monumente istorice în Municipiul Câmpulung, după grupa valorică şi capitole

REPARTIZAREA MONUMENTELOR ISTORICE PE CAPITOLE ŞI PE GRUPE
VALORICE - NUMĂR REAL DE MONUMENTE ISTORICE
U.A.T.B

Municipiul
Câmpulung

TOTAL

NUMĂR MONUMENTE ISTORICE ÎN CAPITOLELE L.M.I.
CAP. I ARHEOLOGIE

CAP. II ARHITECTURĂ

CAP. III MONUMENTE
DE FOR PUBLIC

Nr. poziţii
în L.M.I./
nr. poziţii
în grupa
valorică A

Nr. real de
M.I./ nr.
monument
în grupa
valorică A

Nr. poziţii
în L.M.I./
nr. poziţii
în grupa
valorică A

Nr. real de
M.I./ nr.
monument
în grupa
valorică A

Nr. poziţii
în L.M.I./
nr. poziţii
în grupa
valorică A

Nr. real de
M.I./ nr.
monument
în grupa
valorică A

5/4

5/4

114/36

104/31

2/0

2/0

CAP. IV MONUMENTE
MEMORIALE/
FUNERARE
Nr. poziţii
Nr. real de
în L.M.I./
M.I./ nr.
nr. poziţii
monument
în grupa
în grupa
valorică A
valorică A

33/24

Tabelul nr. 10. Numărul real al monumentelor istorice în Municipiul Câmpulung

32/23

Nr. poziţii în
L.M.I./ nr. poziţii
în grupa
valorică A

154/64
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2.4.4.2. Zone construite protejate
Limitele zonelor protejate au fost stabilite prin P.U.G. şi R.L.U., propunându-se
modificarea limitei acestuia prin includerea unor teritorii neprotejate şi
rectificarea limitei sale în zone care astăzi nu mai cuprind elemente de valoare.
Metoda de stabilire a zonelor construite protejate este explicată în Studiul istoric,
parte a prezentului P.U.G., rezultând din teritoriile însumate ale monumentelor
istorice şi zonelor acestora de protecţie precum şi din cele aferente zonelor cu
patrimoniu arheologic reperat (situri înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional
împreună cu zonele acestora de protecţie).
Zonele protejate construite sunt următoarele, în suprafaţă totală de 490,80 ha:
Zona Protejată 1 – Sit urban Câmpulung (Z.P.C.)
250,92 ha
Zona Protejată 2 – Şcoala Vişoi (Z.P.S.V.)
3,66 ha
Zona Protejată 3 – Biserica Vişoi (Z.P.B.V.)
12,26 ha
Zona Protejată 4 – Biserica Flămânda (Z.P.F.)
36,09 ha
Zona Protejată 5 – Valea Româneştilor (Z.P.V.R.)
24,01 ha
Zona Protejată 6 – Conacul Alimănişteanu (Z.P.C.A.)
35,46 ha
Zona Protejată 7 – Biserica Apa Sărată (Z.P.B.A.)
20,96 ha
Zona Protejată 8 – Valea Unchiaşului (Z.P.V.A.)
3,94 ha
Zona Protejată 9 – Jidova – Apa Sărată (Z.P.J.A.)
91,83 ha
Zona Protejată 10 – Calea Pietroasă - (Z.P.C.P.)
7,11 ha
Zona Protejată 11 – Valea Insei (Z.P.V.I.)
2,43 ha
2.4.4.2. Protecţia arhitecturii minore şi a peisajului
Arhitectura minoră este protejată – în cazul Centrului istoric Câmpulung – prin
nominalizarea imobilelor protejate şi prin includerea celei mai mari părţi a
acestora în teritoriul Zonei protejate 1 – Sit urban Câmpulung. De asemenea,
parte a clădirlor cu valoare istorică, arhitecturală, etngrafică sunt cuprinse în
teritoriile celorlalte zone protejate din teritoriul Municipiului Câmpulung. O
campanie viitoare de cercetare amănunţită a gospodăriilro din zonele rurale va
conduce la identificarea altor exemple a căror protejare este necesară.
2.4.4.3. Patrimoniul arheologic
Patrimoniul arheologic înscris în Lista monumentelor istorice şi în Repertoriul
Arheologic Naţional este protejat prin includerea în zonele construite protejate
menţionate şi prin legislaţia î vigoare. Prin studiu, au fost identificate alte imbile
cu potenţial arheologic, care sunt protejate ca atare prin R.L.U.

2.5. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial
2.5.1. Intravilan existent. Proprietatea asupra terenurilor
2.5.1.1. Suprafaţa teritoriului administrativ şi intravilan
Teritoriul administrativ al municipiului are suprafaţa de 3549.36ha, cf. limitei
teritoriului administrativ furnizat de OCPI Argeş în anul 2017, măsurată în 2018.
Teritoriul intravilan aprobat prin Planul Urbanistic General al Municipiului
Câmpulung aprobat prin HCL 135/2000 este de 1661 ha. În 2012, teritoriul
intravilan a crescut cu cca 1 ha în urma aprobării PUZ Calea Târgoviştei, Punct
„Fârţana”.
După măsurătorile din 2018, suprafaţa teritoriului intravilan este de 1663,93 ha.
Diferenţa de 4 ha dintre suprafaţa aprobată prin P.U.G. (1661 ha în 2000),
mărită cu 1 ha (2012) şi cea măsurată pe plan în 2018 (1664 ha) se explică prin
erori de măsurătoare ale P.U.G. 2000.
2.5.1.2. Proprietatea asupra terenurilor
Un bilanţ realizat în 2014 (în aplicarea legii nr. 165/2013) la nivelul U.A.T. arată
următoarea distribuţie a proprietăţii:
Total suprafaţă
domeniul public şi
privat al statului şi al
U.A.T.

Suprafaţă forestieră
în domeniul public al
statului-

Suprafaţă agricolă în
domeniul public al
U.A.T.

296,8543

140,6760

93,0380

Suprafaţă rezervă
neretrocedabilă în
domeniul public şi
privat al statului şi
U.A.T.
63,1403

Tabelul nr. 11. Municipiul Câmpulung- domeniul public

Proprietatea publică reprezintă, deci, cca 8% din totalul teritoriului administrativ.
Domeniul public şi privat de interes naţional. Forma de proprietate publică a
statului român, pe teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung se regăseşte
la:
Tronsonul drumului naţional (DN73) ce traversează teritoriul administrativ al
Municipiului pe direcţia Nord-Sud.
Tronsonul de cale ferată (Linia secundară Goleşti – Câmpulung, redeschisă
circulaţiei de la 15.10.2015) care traversează teritoriul administrativ al
Municipiului pe direcţia Nord-Sud.
Cele două staţii CFR: gara Câmpulung şi halta Parc Kreţulescu, incluse în
teritoriul intravilan.
Cursul Râului Târgului care traversează teritoriul administrativ al
Municipiului pe direcţia Nord-Sud. Suprafaţa aferentă râului, de pe teritoriul
Municipiului Câmpulung, administrată de ABA Argeş-Vedea.
Terenurile forestiere aflate în administrarea Ocolului Silvic Câmpulung.
Judecătoria Câmpulung Muscel trecută în proprietatea statului prin
Hotărârea nr. 877/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în M. Of. Nr.
1024 / 27.12.2017.
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Domeniul public şi privat de interes judeţean. Aparţin domeniului public al
judeţului tronsoanele de drum judeţean:
DJ737, asigură legătura spre sud-est cu Mioarele şi Boteni (unde se
termină în DN73D), are o lungime de 13.7 km;
DJ735, asigură legătura spre nord-vest cu Albeşti şi Cândeşti, are o
lungime de 11.8 km;
DJ734, asigură legătura spre nord cu Lereşti, are o lungime de 19.8 km;
DJ732C, asigură spre vest cu Bughea de Jos, Godeni (unde se
intersectează cu DN73C) şi Schitu Goleşti (unde se termină în DN73), are o
lungime de 19 km;
Alte imobile, neprecizate încă.
Domeniul public şi privat de interes local. Domeniul public al comunelor, al
oraşelor şi al municipiilor este alcături din bunurile prevăzute la pct. III din Anexa
Legii nr. 213 / 1998 şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate
ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri
de uz sau de interes naţional ori judeţean.
Aparţin domeniului public al Municipiului Câmpulung următoarele:
Obiective de utilitate publică de interes local:
Primăria Municipiului Câmpulung;
Cercul Militar Câmpulung;
2 case de cultură;
2 unităţi preşcolare;
8 unităţi şcolare primare şi gimnaziale;
8 unităţi şcolare liceale;
1 unitate şcolară postliceală;
1 bibliotecă publică;
4 muzee şi colecţii publice;
5 cimitire;
Sediile poliţiei;
Sediile poştei;
Sediul pompierilor;
Blocurile de locuinţe sociale;
Terenuri gospodărie comunală: terenuri aferente echipamentelor reţelei
de alimentare cu apă şi canalizare;
Drumuri comunale amplasate în teritoriul administrativ: DC 33, drum
care asigură legătura cu satul Valea Rumâneştilor;
Drumuri de exploatare aflate în teritoriul extravilan;
Străzile orăşeneşti;
Poduri şi podeţe;
Terenuri agricole;
Terenuri forestiere;
Oglinzi de apă.
În conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cursurile de apă cu lungime mai
mică de 10 km şi cu bazin hidrografic care nu depăşeşte 10 kmp se află în
administrarea Municipiului Câmpulung.

Proprietăţi mixte. Identificarea acestora s-arealizat după datele furnizate de
beneficiar.
Proprietăţi obşteşti (obşti ţărăneşti, mănăstiri, partide, sindicate ş.a.).
În teritoriul municipiului Câmpulung există proprietăţi obşteşti (moşneneşti);
suprafaţa şi localizarea acestor proprietăţi nu ne-a fost pusă la dispoziţie de
către Primăria Municipiului Câmpulung.
Proprietăţi private ale persoanelor fizice sau juridice. Majoritatea terenurilor
existente, atât în intravilan, cât şi în extravilan, se află în proprietatea privată a
persoanelor fizice sau juridice.
2.5.1.3. Bilanţ teritorial
Bilanţul teritorial aferent P.U.G. Municipiul Câmpulung (2000) este următorul:
ZONE FUNCŢIONALE
ZONA CENTRALĂ ŞI
ALTE FUNCŢIUNI DE
INTERES PUBLIC
ZONE DE LOCUINŢE
ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE
ZONE UNITĂŢI
INDUSTRIALE
ŞI AGRICOLE:
Din care:
• unităţi industriale
• unităţi agricole
ZONA DE PARCURI,
RECREERE ŞI SPORT
ZONĂ GOSPODĂRIE
COMUNALĂ
ZONE CU DESTINAŢII
SPECIALE ŞI DE
ECHIPARE
TERITORIALĂ
din care:
• căi de comunicaţie
• căi ferate
• aeroport
• construcţii aferente
reţelelor tehnicoedilitare
• zonă cu destinaţie
specială
ALTE ZONE
(terenuri neconstruite,
ape, etc.)
TOTAL TERITORIUL
INTRAVILAN 2000

EXISTENT
HA
%
68,00

5,40

PROPUS
HA
%
68,00

4,10

675,00

54,00

945,00

56,9

208,00

16,00

244,00

14,70

113,00
95,00

-

149,00
95,00

47,00

3,75

86,00

5,20

27,00

2,15

43,00

2,60

175,00

14,00

210,00

12,60

112,40
23,60

138,00
31,00

-

-

11,00

13,00

28,00

28,00

OBSERVAȚII

Rezerve ptr. Vile UTR 17
şi UTR 18
- UTR 17 = 50,00 ha
- UTR 18 = 51,00 ha
Total rezerve 101,00 ha
Rezervă Str. Măgura –
Grui – pentru industrie
45,00 ha
din care:
Păduri 47,00 ha

Rezervă Aerodrom:
152,00 ha

51,00

4,10

65,00

3,90

1251,00

100,00

1661,00

100,00

Tabelul nr. 12. Municipiul Câmpulung – bilanţ teritorial PUG 2000

Total REZERVE
neincluse în intravilanul
propus: 298,00 ha

121

Datele preliminare obţinute în ceea priveşte utilizarea terenurilor arată
următoarea situaţie (Quattro Design – Gheorghe Herişanu, 2018) – vezi şi Planşa
1.4. Situaţia existentă – Folosinţa terenurilor. Disfuncţionalităţi:
Suprafaţa
431,56
617,26
618,08
1666,94
57,78
625,17
207,64
949,67
3,11
9,91
28,36
1881,60
3548,54

% din total
12,16
17,39
17,42
46,98
1,63
17,62
5,85
26,76
0,09
0,28
0,80
53,02
100,00

Folosinţa terenurilor în teritoriul administrativ
Teren arabil
Păşuni permanente şi fâneţe
Livezi
Total teren agricol
Ape curgătoare / Luciu de apă
Vegetaţie forestieră
Drumuri si cai ferate
Curti Constructii (locuinţe şi funcţiuni complementare)
Spaţii verzi
Zone de gospodărie comunală
Neproductiv
Total teren neagricol
Total

suma supr (ha)
220,28
156,68
118,91
495,87
40,23
72,67
174,62
867,07
3,11
9,91
1,77
1170,19
1666,06

% din total
13,22
9,40
7,14
29,76
2,41
4,36
10,48
52,05
0,19
0,59
0,11
71,24
100,00

Folosinţa terenurilor în teritoriul intravilan
Teren Arabil
Livezi
Pasuni permanente şi fâneţe
Total teren agricol
Ape curgătoare / Luciu de apă
Vegetaţie forestieră
Drumuri si cai ferate
Curti Constructii (locuinţe şi funcţiuni complementare)
Spaţii verzi
Zone de gospodărie comunală
Neproductiv
Total teren neagricol
Total

Tabelul nr. 13. Municipiul Câmpulung – bilanţ teritorial preliminar (2018)

Se remarcă ponderea mare a terenurilor agricole din teritoriul administrativ
(46,98%); împreună cu pădurile, terenurile acoperite de ape şi spaţiile verzi
reprezintă un procent de 66,5% din teritoriul administrativ.
În teritoriul intravilan, procentul terenurilor agricole este, şi acesta, însemnat, de
29,76%; împreună cu pădurile, terenurile acoperite de ape şi spaţiile verzi
reprezintă un procent de 36,72% din teritoriul intravilan.
Notă: Diferenţele între seturile de date sunt explicate de lipsa de organizare a
transmiterii datelor între administraţiile publice. Datele provenite din măsurători
actualizate 2020 sunt prezentate în Cap. 3.7.3. Bilanţ teritorial.
2.5.2. Instituţii şi servicii publice
Infrastructura publică (reţeaua de dotări publice) va fi studiată pornind de la
situaţie şi disfuncţionalităţi în termeni de echipare teritorială, înţeleasă în sens
larg (infrastructură rutieră, edilitară, sportivă, educaţională, medicală, militară, de
comunicaţii, suprafeţe plantate publice ş.a.).
În funcţie de necesităţile relevate prin studiu şi prin mecanismele de asociere ale
comunităţii locale la decizia urbanistică (informare, consultare a populaţiei ş.a.),
se vor stabili obiectivele de utilitate publică. Aceste obiective urmăresc principiul
egalităţii în ceea ce priveşte accesul la aceste infrastructuri, determinând modul
de stabilire a zonelor şi subzonelor funcţionale şi în corelare cu regimul juridic al
terenurilor, care fundamentează oportunitatea investiţiilor publice.

Conform P.U.G. anterior, zonele de locuit componente din municipiul Câmpulung
beneficiau de: 17 grădiniţe, 18 şcoli din învăţământul primar şi gimnazial, 5 şcoli
profesionale, complementare sau de ucenici, 8 licee şi şcoli post liceale, 2
cinematografe, 2 case de cultură, 1 muzeu, o bibliotecă publică, 2 spitale, 8
dispensare, 3 policlinici, 7 farmacii, 2 case de copii preşcolari, un leagăn de
copii, 4 creşe, 7 cantine sociale, şi 426 unităţi comerciale cu amănuntul
(alimentare, nealimentare, mixte, consignaţii, cofetării, cioşcuri)193. Nu se
menţionează disfuncţionalităţi, dar se propune completarea reţelei de dotări în
zona urbană, reabilitarea şi „eventual extinderea” dotărilor din zonele rurale.
Instituţii subordonate şi terţiari, după evidenţa Primăriei Municipiului
Câmpulung194:
I. Invăţământ
Centrul Bugetar "Carol I"
Centrul Bugetar Cămine Nr.1 Campulung
Colegiul Naţional "Dinicu Golescu"
Colegiul Tehnic Câmpulung
Grupul Şcolar Tehnologic Câmpulung Muscel
Liceul "Dan Barbilian"
Liceul Naţional cu Program de Atletism
II. Alti tertiari:
Serviciul Public de Asistenţă Socialaă
Serviciul Public Administratia Pieţelor Câmpulung Muscel
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Biblioteca Municipala "Ion Barbu" Câmpulung Muscel
Muzeul Municipal Câmpulung Muscel
Casa de Cultura "Tudor Muşatescu"
Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat
III. Regii autonome şi societăţi comerciale
S.C. Edilul Campulung
Învăţământ şi cultură
Biblioteca publică avea, în 2016, un număr de 8725 cititori activi (cca 24 % din
populaţia Municipiului) şi un personal angajat de 22 de persoane; în oraş
funcţionează 4 muzee şi colecţii publice cu un număr de 5994 vizitatori şi cu un
personal angajat de 15 persoane195.
Situaţia structurilor de învăţământ din municipiu (în număr de 16) este
următoarea:
▪ 2 unităţi preşcolare cu un număr de 787 copii înscrişi;
▪ 8 unităţi şcolare primare şi gimnaziale cu un număr de 3119 elevi înscrişi;
▪ 8 unităţi şcolare liceale cu un număr de 3148 elevi înscrişi;
▪ 1 unitate şcolară post-liceală cu un număr de 361 elevi înscrişi.
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Ibid., p. 15.
http://www.primariacampulung.ro
Fişa localităţii, 2016.
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Strategia de dezvoltare locala arată alte cifre:
▪ Preşcolar – 3 unităţi cu personalitate juridică;
▪ Primar şi gimnazial (inclusiv invatamantul special) – 5 unitati;
▪ Liceal – 6 unităţi (Liceul cu Program Sportiv, Liceul Teoretic “Dan Barbilian”,
Colegiul National “Dinicu Golescu”, Liceul Tehnologic Auto, Colegiul
National Pedagogic “CAROL I”, Seminarul Teologic Ortodox “Iustin
Patriarhul”, Colegiul Tehnic Campulung;
▪ Postliceal (inclusiv invatamantul special) - 1196.
Sănătate
La nivel judeţean, infrastructurile sanitară şi de asistenţă socială (în principal
cele de stat) sunt concentrate în Municipiul Piteşti iar de acestea depind toate
oraşele şi comunele din judeţ. Localităţile care beneficiază de servicii medicale şi
sociale sunt cele urbane şi cele rurale aflate în aria de influenţă imediată a celor
anterior menţionate (raportul pacienţi medici este de 500 pacienţi la 1 medic)197.
Serviciile sociale cuprind (cf. Strategiei de Dezvoltare Locală, date 2014):

Tabelul nr. 14. Municipiul Câmpulung – servicii sociale (SDL, 2014)
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http://www.primariacampulung.ro/fisiere/file/SDL/SDL%20Campulung.pdf
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului A rgeş, pentru perioada 2014-2020, 2013,
p. 54.

Protecţie şi asistenţă socială
Serviciul Public de Asistenţă Socială a Municipiului Campulung a fost înfiinţat
prin H.C.L nr. 95/26.06.2003, fiind printre primele servicii de acest gen din
regiunea Muntenia.
Instituţii şi organizatii care furnizează servicii sociale, de consiliere şi informare la
nivel local (cf. Strategiei de Dezvoltare Locală):

2.5.3. Locuire şi funcţiuni complementare
La nivelul Municipiului Câmpulung se pot distinge trei tipuri de locuire:
Locuire colectivă, în blocuri, concentrată în cartiere;
Locuire de tip urban, în clădiri individuale sau semicolective, în nucelul
central al oraşului;
Locuire de tip semi-urban sau rural în periferii şi în localitatea Valea
Româneştilor.
După tipul locuirii, 68,5% din locuinţe se găsesc în clădiri pentru locuinţe
colective şi 31,5% în locuinţe individuale. Suprafaţa medie/persoană/locuinţă
este de 11,7 mp198.
După starea locuinţelor, 1,6% sunt în stare precară, 21,3% în stare medie şi
75,6% în stare bună. 4,1% dintre locuinţe nu au apă curentă, 10% nu sunt legate
la sistemul de canalizare; 29,2% nu suntracordate la reţeaua de gaze sau la
reţeaua de termoficare; 1,2% nu au energie electrică; 5,6% nu neneficiază de
serviciul de salubritate. 5,6% dintre gospodării au restanţe la utilităţi, locatarii
având restanţe de 10,6 luni, în medie199.
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Ascedo International, Studiu de referinţă pentru fundamentarea analizei diagnostic a nevoilor şi
problemelor populaţiei din zonele distincte, inclusiv ZUM, din teritoriul SDL, mss., 2017.
Ibid.
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Fişa Municipiului Câmpulung, prezintă situaţia suprafeţei locuibile, pe forme de
proprietate (publică, privată) şi a tipurilor de locuinţe existente, pe forme de
proprietate, în cifre (2016):
Total: 15940 locuinţe, în suprafaţă totală de 773504 mp;
Suprafaţa locuibilă în domeniul public: 12,803 mp (arie desfăşurată)
raportată la numărul de locuinţe colective: 318 (40 mp medie/locuinţă);
Suprafaţa locuibilă în domeniul privat: 760,701 mp (arie desfăşurată)
raportată la numărul de locuinţe colective: 15,622 (48,7 mp medie/locuinţă).
După tipul locuirii, 68,5% din locuinţe se găsesc în clădiri pentru locuinţe
colective şi 31,5% în locuinţe individuale. Suprafaţa medie/persoană/locuinţă
este de 11,7 mp200.
După starea locuinţelor, 1,6% sunt în stare precară, 21,3% în stare medie şi
75,6% în stare bună. 4,1% dintre locuinţe nu au apă curentă, 10% nu sunt legate
la sistemul de canalizare; 29,2% nu suntracordate la reţeaua de gaze sau la
reţeaua de termoficare; 1,2% nu au energie electrică; 5,6% nu beneficiază de
serviciul de salubritate. 5,6% dintre gospodării au restanţe la utilităţi, locatarii
având restanţe de 10,6 luni, în medie201.
Atât municipiul, cât şi aria sa de influenţă beneficiază de calităţile naturale ale
zonei, locuirea individuală reprezentând un atu pentru dezvoltare.

2.5.4. Industrie, comerţ şi servicii
Al doilea oraş ca mărime şi importanţă din judeţul Argeş după Piteşti, municipiul
este caracterizat de existenţa unui număr mare de întreprinderi mici şi mijlocii
(IMM) şi de microîntreprinderi, comerţul şi serviciile reprezentând domeniile de
activitate dominante, şi de existenţa unor obiective istorice şi culturale care
recomandă oraşul ca o zonă potenţială pentru turismul cultural.
Având o poziţie favorabilă, la intersecţia unor vechi drumuri comerciale care fac
legătura între două mari regiuni ale ţării, Transilvania şi Muntenia, oraşul s-a
dezvoltat începând din perioada medievală ca punct vamal, centru
meşteşugăresc şi comercial, ceea ce l-a promovat şi în poziţia de oraş
capitală/reşedinţă a Șării Româneşti. În paralel, structura agro-pastorală a
ocupaţiilor locuitorilor s-a menţinut până astăzi. Acestor ocupaţii istorice li s-au
adăugat cele legate de exploatarea resuselor locale sau din vecinătate (lemn,
lignit, calcare).
La sfârşitul secolului al XIX-lea, oraşul avea, de-a lungul Râului Târgului, 17 mori
pentru măcinat făină de grâu şi porumb, mai multe pive sau dârste pentru bătut
postav. În oraş exista o fabrică de salamuri, a lui Iohann G. Schuster, o fabrivă
de hârtie, proprietatea lui Stef. Ioanide, cu „instalaţiuni miderne” şi 250 angajaţi,
o fabrică de var alb şi ipsos a lui Victor Socec, cu 100 lucrători. Locuitorii din
Schei făceau şiţe şi doniţe, iar cei din vest, cu olăria.
Comerţul era activ (pe lângă lipscănii, băcănii, cârciumi, se vindeau produse
locale – şiţă, doniţe, stofe de lână, postăvărie, costume naţionale, curelărie,
tăbăcărie, olărie, iar parte din orăşeni se ocupa cu fabricarea ţuicii şi parte cu
agricultura. În oraş era un abator202.
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Ascedo International, Studiu de referinţă pentru fundamentarea analizei diagnostic a nevoilor şi
problemelor populaţiei din zonele distincte, inclusiv ZUM, din teritoriul SDL, mss., 2017.
Ibid.
George Ioan Lahovari, Marele Dicţionar Geografic al României, vol. II, Bucureşti : Stab. Grafic J. V.
Socecu, 1899, sub voce.

La sfârşitul perioadei interbelice, oraşul avea 5 mori, 1 fabrică de pânzeturi
(„Răsboiul Muscelului”), 1 de postav, 1 de hârtie („Câmpulung), 2 de cherestea
(cea mai importantă fiind „Râul Târgului”), 1 de mobile, 1 de var („Vălimăreanu &
Co). Oraşul făcea din vechime comerţ intens cu lemnărie, materiale de
construcţie, produse animale, ţuică şi vin; ţesăturile şi broderiile naţionale erau
„mult căutate în toată ţara”, iar bâlciul se ţinea la 20 iulie.
Judeţul Muscel avea, în afara carierelor de calcar numulitic de la Albeşti, întinse
depozite de lignit în zona muscelelor. Printre minele de lignit active erau cele ale
Societăţii „Lignitul” din Câmpulung şi Poenari, ale Societăţii „Cărbunele” din
Godeni şi Aninoasa, şi „Schitu-Goleşti” din Poienari203.
În 1944, minele din bazinul Câmpulung erau cela ale cooperativei „Bătaia” din
Berevoieşti şi trei mine ale S.A. Concordia (Poienari, Schitu-Goleşti şi Godeni).
După naţionalizare, funcţionează independent până la înfiinţarea (1954)
întreprinderii carbonifere Câmpulung, iniţial în subordinea directă a Ministerului
Cărbunelui, cu 5 mine (Berevoieşti, Godeni, Pescăreasa, Poienari, Jugur); în
1957 se deschide perimetrul Slănic.
După al doilea război mondial, în procesul de industrializare a teritoriului naţional
oraşul a beneficiat de înfiinţarea întreprinderii mecanice pentru producerea
autoturismelor de teren ”ARO”, a întreprinderii de granule de poliester şi de fire
şi fibre sintetice (unică în ţară) şi a celei de lianţi din Valea Mare – Pravăţ
(comună suburbană), care valorifică calcarele de la Mateiaş şi argila de la
Stoeneşti. Acestea erau la vremea respectivă cele mai mari întreprinderi ale
oaşului, care au determinat o creştere demografică importantă, de 2,4 ori în
perioada 1948-1992.
Profilul oraşului este redat şi de ponderea populaţiei ocupate în industrie, care
depăşea 3/5 din populaţia activă şi care crescuse de peste 2,5 ori în 1990 faţă
de 1970. Dezvoltarea industriei a determinat şi creşterea sferei serviciilor, care
ocupa, în 1990, ¼ din totalul personalului muncitor (Sandu, Deică, 1992).
Declinul industrial din perioada de după 1990, accentuat ulterior, a cuprins
exploatarea cărbunelui (în anii 2010); Uzinele ARO (înfiinţate în 1957) au intrat
în faliment în 2006; la fel, a dispărut singura fabrică din ţară producătoare de
granule de poliester, fire şi fibre sintetice (devenită, după 1989, Grulen SA).
Conform Strategiei de Dezvoltare Locală a A sociaţiei Grupul de A cţiune
Câmpulung Muscel, populaţia ocupată a Municipiului Câmpulung era de 36% din
totalul populaţiei la recensământul din 2012, procent mult mai mic decât cel
înregistrat la nivelul urbanului românesc, şi anume 43%. Aceasta este o dovadă
clară a situaţiei economice dificile cu care se confruntă populaţia municipiului.
La situaţia actuală a forţei de muncă în municipiu s-a ajuns după o lungă
perioadă de evoluţie negativă. În perioada analizată, numărul de salariaţi ai
oraşului a scăzut vertiginos de la 25.000 în 1992 la mai puţin de 10.000 în 2012.
Aceasta reprezintă o reducere de 70% a persoanelor angajate în activităţile
oraşului.
La aceeaşi concluzie se ajunge şi din analiza evoluţiei procentajului salariaţilor
din total populaţie. Dacă la începutul perioadei 60% dintre locuitorii municipiului
erau salariaţi, în ultimii ani doar 25% dintre aceştia mai desfăşoară activităţi
remunerate în întreprinderile şi instituţiile locale.
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Dimitrie Gusti (dir.), Enciclopedia României, Volumul II, Ţara Românească, Asociaţia Ştiinţifică pentru
Enciclopedia României, 1938, sub voce (Câmpulung; Muscel)
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Pornind de la datele statistice existente în fişa localităţii, se poate spune că în
anul 2016 numărul total de întreprinderi era de 991, cele mai multe (777), cu
mult peste celelalte sectoare, aparţinând sectorului terţiar. În total, numărul de
întreprinderi a fost în creştere faţă de anul 2012 tot datorită sectorului terţiar,
sectorul secundar înregistrând o pierdere de -6%.
Astăzi, din totalul întreprinderilor, pe primul loc, cu aproape 400 de unităţi se
distinge comerţul. În cadrul acestei categorii, mai mult de jumătate dintre
întreprinderi aparţin categoriei comerţ cu amănuntul.
Analiza cifrei de afaceri scoate în evidenţă rolul prioritar al industriei
prelucrătoare şi al comerţului în economia oraşului. Este vizibilă preponderenţa
financiară a celor două ramuri, ele detaşîndu-se puternic de celelalte. În ceea
cepriveşte evoluţia indicatorul, acesta a fost în creştere faţă de anul 2012 la
toate ramurile, creşterea cea mai mare fiind totuşi la industria prelucrătoare,
dovedint potenţialul mai mare al acestei ramuri economice.
Analiza sectorului turistic este realizată în Studiul privind valorificarea
potenţialului balnear şi turistic204. Concluziile acestui studiu arată faptul că
municipiul Câmpulung se găseşte în situaţia de a putea dezvolta o ofertă turistică
structurată exact în sectorul în creştere în ceea ce priveşte turismul rural în areale
montane sau submontane; turismul sportiv şi de aventură. Este situat favorabil,
într-o zonă de intersecţie a rutelor turistice eistente şi de perspectivă, într-un
areal al cărui potenţial natural şi cultural este deosebit de mare.
Dezvoltarea turismului cultural şi al circuitelor tematice, în creştere în ultimii ani,
a turismului religios precum şi a turismului de week-end (de tipul city break), în
contextul apropierii faţă de Bucureşti, determină o poziţie bună în ceea ce
priveşte alegerea destinaţiilor turistice la nivel naţional. Din punctul de vedere al
vizibilităţii internaţionale, situarea pe o rută cotată de ghidul Michelin cu două
stele (Culoarul Rucăr-Bran) reprezintă un punct pozitiv.
În plus, proximitatea staţiunii balneare de la Bughea şi statutul istoric de staţiune
turistică pot concura în reabilitarea turistică a municipiului ca centru turistic zonal
şi etapă în circuitele legate atât de de culoarul Rucăr-Bran, cât şi de cele,
potenţiale, legate de turismul cultural al nordului Munteniei. Menţionăm
importanţa dezvoltării infrasctructurii pentru sporturi de iarnă în Câmpulung
(Măţău) şi perspectiva dezvoltării staţiunii Iezer – Portăreasa, iniţiativă locală
datând de la începutul anilor 2000, cuprinsă astăzi în programele publice privind
dezvoltarea zonei.
În acest context, reglementarea zonelor industriale şi comerciale ale municipiului
reprezintă o prioritate. Zona centrală a oraşului trebuie să-şi păstreze profilul
multifuncţional, la fel centrele localităţilor/cartierelor istorice şi a celor noi.
Păstrarea utilizării tradiţionale a spaţiului în zona Pieţei este necesară, chiar în
contexul dezvoltării turistice a centrului oraşului.
Limitarea dezvoltării anarhice a funcţiunilor comerciale şi productive din zona
centurii şi de la intrările în oraş reprezintă o altă prioritate.
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Liliana Guran, Irina Popescu-Criveanu (Quattro Design), S.D.T.R. – Studii de fundamentare, Studiul
I.2.7 - Studiul privind valorificarea potenţialului balnear şi turistic, mai 2018.

2.5.6. Căi de comunicaţie
Principala cale de acces in oraş este reprezentată de drumul istoric de legătură
între Braşov şi Piteşti (astăzi, DN 73/E 574) – vechi drum comercial
transcarpatic, oraşul Câmpulung fiind aşezat la intersecţia acestuia cu drumul de
legătură dintre Curtea de Argeş şi Târgovişte, prin Măţău – Văleni.
Legăturile rutiere principale sunt constituite de DN 73C (Râmnicu-Vâlcea –
Curtea de Argeş – Câmpulung), DN 72A (Târgovişte – Câmpulung), DN 73D
(Fântânea – Mioveni – Argeşelu), DJ 732C (Câmpulung – Bughea de Jos – Malu
– Godeni – Capu Piscului – Lăzăreşti), DL 734 (Voineşti – Lereşti – Voina), DJ
735 (Câmpulung – Albeşti - Cândeşti), DJ 737 (Câmpulung – Măţău –
Coceneşti – Boteni).
Alte legături în teritoriu sunt constituite din DC 14 (Bughea de Jos), DC 15
(Albeştii de Muscel), DC 20 (Câmpulung – Pietroasa – Valea Mare Pravăţ), DC
31 (Măţău – Bilceşti – Valea Mare Pravăţ), DC 32 (Măţău – Chilii), DC 33 (Valea
Româneştilor – Colnic), DC 35 (Câmpulung – Fântânea – Valea Mare Pravăţ),
DC 36 Măţău – Suslăneşti, DC 41A (Groşani), DC 43 (Valea Pechii), drum
neclasat (Mărcuş – Godeni) etc.
Municipiul Câmpulung este conectat la reţeaua feroviară naţională prin calea
ferată 905, Goleşti – Câmpulung – Argeşel. Astăzi, linia este operată până în
halta Parcul Kreţulescu (fostă Olga Bancic)205.
Traseul de aici la halta Argeşel (12 km) – UM-Muscel Post Ajutor Mişcare,
Pravăţ h., Lereşti h., Argeşel – este utilizat numai pentru trenuri de marfă
(trenurile de călători fiind oprite din 2003). Linia Câmpulung – Argeşel (14 km) a
fost construită între anii 1964-1973206.
Organizarea circulaţiei
Sistemul convergent de drumuri influenţează pozitiv traficul de tranzit. Valorile de
trafic auto în tranzit sunt ridicate de-a lungul principalului drum de acces în oraş
(DN 73/E 574), care reprezintă artera principală a localităţii, situată pe malul
drept al Râului Târgului (compusă din Str. Mareşal Ion Antonescu, Bd. Negru
Vodă/Republicii şi Strada Traian). Drumul citat este continuat, către E, de Calea
Braşovului, situată la extremitatea nordică a oraşului, pe maul stâng al râului.
Traficul greu de tranzit este deviat, din zona de sud a oraşului (bariera CFR Apa
Sărată), pe malul stâng al Râului Târgului, de-a lungul unei artere neclasate, ale
carei tronsoane sunt denumite Str. Grigore Alexandrescu, Bd. Ion Mihalache,
I.C. Bratianu şi Alexandru cel Bun.
Din pricina suprapunerii traficului de tranzit cu cel intern, aceste două artere
principale de circulaţie ale oraşului sunt cele mai aglomerate.
În 2016, în municipiul Câmpulung, sunt înregistrate 9728 autoturisme la 36955
locuitori (1:3,8, sau 263 autovehicule la 1000 locuitori, media naţională în 2015
fiind de 261 autovehicule/1000 locuitori, iar media UE, în acelaşi an, de 460 de
autoturisme la 1.000 de locuitori).

205
206

Linia a fost închiriată de Regiotrans în urma licitaţiei din 15 martie 2012
www.railnet.ro. Linia Câmpulung (nu Argeşel!) - Rucăr – Zărneşti (cca 70 km) fusese luată în discuţie
pentru planul de dezvoltare în perspectivă a reţelei de căi ferate pentru cincinalul 1986-1990
(www.forumtrenuri.ro)
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Reţeaua stradală are o lungime de de 121 km, din care 109 km modernizaţi (88
km în 1992)207. În zonele periferice ale oraşului există străzi şi drumuri
neasfaltate. Suprafaţa aferentă reţelei stradale principale este de 180,8 ha (din
care 145,5 ha în intravilan şi 35,3 ha în extravilan)208.
Trama stradală este organizată, pe malul drept al râului cu artere paralele,
pe direcţia N-S şi artere pe direcţia E0V, cu ungime mică şi pante
accentuate; artere principale conduc către nucleele de locuire mărginaşe,
atât me malul drept cât şi pe malul stâng al râului.
Structura dezvoltată în timp a generat o pondere importantă a intersecţiilor
cu trei braţe, dificil de semaforizat (în plus, unghiurile în care se
intersectează străzile vechi reprezintă o dificultate specială);
Semaforizarea intersecţiilor este insuficient dezvoltată
Semnalizarea de orientare este deficitară;
Intreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de drumuri prezintă deficienţe;
Zona pietonală din centrul istoric se reduce la aria centrală, a Bulevardului
zis “Pardon”; este compusă dintr-o arie pavată şi plantată centrală, situată
între Bd. Negru Vodă/Repubilcii şi paralelă cu acestea, între intersecţiile cu
străzile Mihai Eminescu şi istrate Rizeanu (lungime cca 300 m).
Capacitatea actuală de staţionare (locuri special amenajate) este redusă;
Reţeaua de transport în comun din interiorul oraşului este subdezvoltată
(numărul de vehicule pentru transportul public local: 13); câteva trasee sunt
asigurate de operatori privaţi. Traseele utilizează numai cele două artere
principale N-S; legăturile interurbane sunt relativ bine dezvoltate inclusiv
legăturile cu Valea Româneştilor, în număr de 6/zi, dus-întors)
Traficul (circulaţia generală)
Traficul auto se aglomerează cu precădere în zona centrală a oraşului, de la
intrarea de la liceul „Dinicu Golescu” (intersecţiile cu str. General Iosif
Teodorescu) dinspre Piteşti, până la intersecţia străzilor dispuse pe direcţia N-S
cu str. Colonel Stănescu spre Braşov. Zona este caracterizată printr-un grad de
urbanizare ridicat faţă de zonele adiacente şi în care se concentrează
principalele funcţiuni de interes cotidian: administrative; financiar-bancare;
comerciale; servici cu acces public şi profesionale; precum şi funcţiuni de
cultură, de cult şi de învăţământ – un conglomerat de activităţi „de zi” dispuse
într-o arie relativ restransă, înlănţuite pe direcţia N-S, pe strada Negru Vodă şi
pe Bulevardul I.C. Brătianu.
Principalele difuncţionalităţi provin din incapacitatea infrastructurii actuale de a
face faţă gradului de motorizare crescut faţă de anii precedenţi (261 maşini la
1000 locuitori) şi de a prelua descărcările din DN 73, dinspre Piteşti şi Braşov şi
dintr-o organizare defectuoasă a sistemului de străzi. Condiţionările geografice
generează, şi acestea, disfuncţionalităţi (în special în ceea ce priveşte
declivitatea mare a arterelor E-V).
Arterele urbane din zona centrală sunt flancate de funcţiuni ce impun un anumit
mod de utilizare a spaţiului public dar, în acelaşi timp, trebuie să îndeplinească
un rol dublu: de traversare a oraşului în cazul străzii Negru Vodă şi de ocolitoare
în cazul Bd. I.C. Brătianu – care preia inclusiv traficul greu între Piteşti şi Braşov
şi pe cel generat de Combinatul Holcim din Comuna Valea Mare.
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Fişa localităţii, extras 2018.
Măsurători P.U.G. actual.

Astăzi, există două legături pe zi pe calea ferată către Goleşti, dus-întors. Timpul
minim de acces pe calea ferată dinspre Bucureşti este de 3 ore şi 10 minute (o
singură posibilitate, cu plecare la 9.30 şi sosire la 12.40); către Bucureşti, traseul
durează 3 ore şi 12 minute, cu plecare la 5.50 şi sosire la 8.42). Celelalte trenuri
nu permit legătura necesară.
Deplasarea cu autocarele este bine dezvoltată. Către Bucureşti, cursele durează
2 ore şi 25 de minute (7 curse pe zi, dus-întors, cu companiile Amic şi Montana).
Către Braşov, sunt 5 curse pe zi iar către Piteşti, 38 curse. Municipiul este legat
prin curse de autocar şi de alte localităţi.
Autogările transport persoane pe distanţe medii şi lungi cu rutele aferente din
municipiu sunt următoarele:
Autogara Savas Prodconstruct S.R.L. – str. Ion Luca Caragiale nr. 6;
Autogara Montana SA – str. Zăvoiului nr. 26;
Autogara Lucky Trans Tour Câmpulung – str. I.C. Brătianu nr. 40A
(efectuează curse cu scop turistic doar la cerere)209.
Staţiile de transport public persoane din Municipiul Câmpulung sunt următoarele:
Staţia Bloc Turn – str. I.C. Brătianu nr. 40;
Staţia Liceul Dan Barbilian – str. Maior Gâldau nr. 22;
Staţia Cartier/ Halta Pescăreasa – Schitu Goleşti;
Staţia Gara Câmpulung – str. Gării;
Staţia Halta Parc Kreţulescu – str. Fraţii Goleşti;
Staţia Colegiul Naţional Dinicu Golescu – str. Negru Vodă nr. 66.
Numărul de vehicule pentru transportul public local: 13. Lungimea străzilor
orăşeneşti este de 121 km, din care 109 km modernizaţi (88 km în 1992)210.
Reţeaua stradală are o lungime de de 121 km, din care 109 km modernizaţi (88
km în 1992)211. În zonele periferice ale oraşului există străzi şi drumuri
neasfaltate. Suprafaţa aferentă reţelei stradale principale este de 180,8 ha (din
care 145,5 ha în intravilan şi 35,3 ha în extravilan)212.
Organizarea majoră a circulaţiei şi caracteristici ale tramei stradale213:
Artere de penetraţie în municipiu:
DN 73 (Piteşti/Braşov) – cea mai mare influenţă asupra traficului
(deplasare la muncă, tranzit, deplasări week-end)
DN 73c (Curtea de Argeş) – importanţă pentru deplasarea la muncă,
traficul de week-end şi traficul de tranzit
DJ 734 – Lereşti – colectarea de forţă de muncă; trafic de week-end
Celelalte artere – importanţă redusă (deplasare la muncă)
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Cf. https://www.autogari.ro/CampulungMuscel/.
Fişa localităţii, extras 2018.
Fişa localităţii, extras 2018.
Măsurători P.U.G. actual.
După Studiul de circulaţie pentru fundamentarea P.U.G. Municipiul Câmpulung (Proiect Argeş S.A., ing.
Gruia Dascălu, f.a.) – 1995. Capitolele următoare reprezintă (în mare măsură) informaţii preluate din
Studiul I.2.4. Studiu privind organizarea circulaţiei şi a transporturilor, sintetizate.
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Traficul auto se aglomerează cu precădere în zona centrală a oraşului, de la
intrarea de la liceul „Dinicu Golescu” (intersecţiile cu str. General Iosif
Teodorescu) dinspre Piteşti, până la intersecţia străzilor dispuse pe direcţia N-S
cu str. Colonel Stănescu spre Braşov. Zona este caracterizată printr-un grad de
urbanizare ridicat faţă de zonele adiacente şi în care se concentrează
principalele funcţiuni de interes cotidian: administrative; financiar-bancare;
comerciale; servici cu acces public şi profesionale; precum şi funcţiuni de
cultură, de cult şi de învăţământ – un conglomerat de activităţi „de zi” dispuse
într-o arie relativ restransă, înlănţuite pe direcţia N-S, pe strada Negru Vodă şi
pe Bulevardul I.C. Brătianu.
Principalele disfuncţionalităţi provin din incapacitatea infrastructurii actuale de a
face faţă gradului de motorizare crescut faţă de anii precedenţi (261 maşini la
1000 locuitori) şi de a prelua descărcările din DN 73, dinspre Piteşti şi Braşov şi
dintr-o organizare defectuoasă a sistemului de străzi. Condiţionările geografice
generează, şi acestea, disfuncţionalităţi (în special în ceea ce priveşte
declivitatea mare a arterelor E-V).
DN 73 dinspre Piteşti se intersectează la Apa Sărată printr-o bifurcaţie cu Strada
Grigore Alexandrescu - Mărăşti, care preia traficul de tonaj greu şi o parte din
traficul uşor, preluând rolul de ocolitoare a oraşului, trecând Râul Târgului pe
malul dinspre est.
DN 73 îşi continuă traseul până la intrarea în zona urbană, intr-o intersecţie
cu sens giratoriu cu Strada General Iosif Teodorescu (E-V, Pod peste Râul
Târgului) şi unde se bifurcă în străzile cu sensuri unice: Negru Vodă (spre
Centru) şi Republicii (dinspre Centru). Cele două străzi continuă pe direcţia
N-S şi funcţionează ca un întreg ce îşi schimbă caracterul la fiecare
intersecţie majoră, în trei tronsoane distincte (de aprox. 475m, 340m şi
260m).
Pe fiecare dintre aceste tronsoane, pe ambele direcţii se circulă la viteze
reduse, din multiple cauze comune:
Amplasarea unei aglomerări funcţionale semnificative care flanchează
străzile, cu două „focare de atracţie în capetele ambelor străzi, respectiv
Piaţa Primăriei în capătul tronsonului trei al str. Negru Vodă şi Piaţa
agro-alimentară – „Piaţa Mare” la mijlocul transonului unu al str.
Republicii;
Gabaritul şi geometria străzilor; condiţii de circulaţie dificile, cu puncte
„oarbe”, îngustări exagerate a carosabilului şi strat sfaltat degradat în
anumite puncte;
Concentrări pietonale pe întreg traseul celor două străzi cu numeroase
treceri transversale dedicate acestora;
Numeroase locuri de parcare, folosite în mod regulat, ce necesită
oprirea traficului pentru efectuarea manevrelor;
Intersecţie cu probleme cu Istrate Rizeanu – pod.

În Piaţa Primăriei, traseele celor două străzi se unesc şi continuă sub forma
unei străzi cu sens dublu cu următoarele caracteristici:
Un singur fir de circulaţie pe sens (1,31km), cu un gabarit general
crescut, dar cu secţiuni cu profiluri de dimensiuni diferite, sub numele
str. Negru Vodă – traseu cu o uşoară aglomerare de activităţi ce atrag
trafic. Se circulă cu viteze normale, cu intersecţii în „T” care nu
înregistrează probleme, excepţie făcând intersecţia cu strada revoluţiei
(legătură spre cartierul Grui). Singura intersecţie în cruce este
semaforizată, cu strada Stănescu – legătură spre cartierul Grui şi str.
Oncică – pod peste râul Târgului şi legătură spre cartierele Vişoi;
Două fire pe sens, gabarit ce se modifică treptat, între intersecţiile în „T”
cu străzile Transilvaniei şi Dragoş vodă, până la intersecţia cu str. Uzina
ARO – strada Traian (1,4km) – traseu cu viteze crescute, lipsit de
intersecţii în cruce care să întrerupă şi flancat de funcţiuni dispersate, de
dimensiuni mari, dar care nu produc dificultăţi in circulaţie;
În continuare, traseul îşi schimbă direcţia cu 90 de grade spre est, cu o
strada cu un fir pe sens ce trece râul târgului, cu numele Calea
Braşovului, DN 73 – ieşirea din oraş – de punctat intersecţia
semaforizată cu strada ocolitoare – Alexandru cel Bun dinspre oraş şi cu
drumul Lereşti, este o intersecţie care produce blocaje.
Străzile Negru Vodă şi Republicii sunt dublate atât la est, cât şi la vest de
un ansamblu străzi secundare, cu trasee paralele cu cea principală.
Acestea au rolul de a asista strada principală în organizarea traficului.
Acestea preiau o parte din funcţiunile mixte cu caracter central şi preiau o
cantitate însemnată de automobile.
Circulaţia se desfăşoară în paralel cu cea a arterei centrale, iar traficul este
direct proporţional cu cel al străzilor Negru Vodă şi Republicii. Viteza de
circulaţie este mai ridicată deoarece condiţiile de condus sunt imbunătăţite,
interesul faţă de funcţiuni este mai scăzut, iar traseele pietonale sunt
nesemnificative.
Dificultăţi în organizarea traficului se produc la intersecţiile (în cruce) în
partea de est, cu străzile care fac legătura cu ansamblul de străzi ce
formează ocolitoare, prin poduri. În partea vestică, intersecţiile aglomerate
se află în capătul nordic al traseului (intersecţia cu str. Stănescu).
Strada ocolitoare, pe malul estic al Râului Târgului, dispusă pe direcţia N-S,
paralel cu râul şi cu străzile analizate anterior, compusă din următoarele
străzi cu traseu comun, de la sud spre nord:
1. Str. Grigore Alexandrescu (aprox. 1200m, trece peste Râul Târgului,
fără alte legături cu DN 73); Bd. Ion Mihalache (3700m – până la
intersecţia cu str. Istrate Rizeanu);
2. Bd. I.C. Brătianu (1300m până la intersecţia cu str. Alexandru cel Bun
care continuă traseul ocolitoarei şi încă 400m în continuare, după ce se
bifurcă, continuându-se cu str. Cuza Vodă – stradă secundară);
3. Str. Alexandru cel Bun (1750m – până la intersecţia semaforizată cu DN
73 – Calea Braşov. Se continuă cu drumul Lereşti şi DJ 734 spre Lereşti
şi Voina).
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2.5.7. Infrastructura edilitară
Municipiul Câmpulung Muscel este alimentat cu apă potabilă prin sistem
centralizat, administrat de societatea comercială EDILUL CGA S.A. Populaţia
care benefiază de acest sistem este de 25.460 persoane, reprezentând o
pondere de cca. 69% din populaţia totală de 36.944 persoane (INS - 1 iulie
2017). Sistemul de canalizare al apelor uzate din municipiul Câmpulung Muscel
este un sistem mixt, care s-a dezvoltat în mai multe etape. Populaţia racordată la
acest sistem este de 20.598 locuitori, reprezentând cca. 55,8% din populaţia
totală a municipiului de 36.944 locuitori.
Principalele disfuncţii ale sistemelor de apă şi de canalizare ale oraşului sunt
legate de reţele. Acestea nu acoperă trama stradală a oraşului, sunt stăzi care
există reţea de apă potabilă, dar nu şi reţea de canalizare apă uzată, materialele
din acre sunt realizate sunt neconforme cu prevederile normelor actuale,
vechime mare de funcţionare - peste 45 de ani.
Alimentarea cu energie termică a municipiului Câmpulung se realizează în
prezent în sistem local prin centrale termice individuale ce funcţionează cu gaze
naturale (în principal) şi foarte puţine cu energie electrică şi combustibili solizi
(lemne şi cărbuni), iar în zonele cu case există şi locuinţe ce folosesc pentru
încălzire sobe de teracotă ce utilizează combustibili solizi (lemne şi cărbuni) sau
gaze naturale (în zonele cu reţea de distribuţie gaze naturale).
Deşi localitatea a beneficiat de sistem de alimentare centralizată cu energie
termică (SACET), acesta şi-a încetat activitatea în anul 2004. În municipiul
Câmpulung, ca în multe localităţi din România, alimentarea cu energie termică a
devenit dependentă de alimentarea cu gaze naturale, aceasta fiind evidenţiată
de amplificarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale, precum şi de
creşterea numărului de consumatori racordaţi la acest sistem.
În prezent, neutilizarea surselor regenerabile de energie din zonă, respectiv
solară, biomasă, etc. constituie o disfuncţionalitate în cadrul alimentării cu
căldură a localităţii, în condiţiile în care este necesară exploatarea raţională a
resurselor şi protejarea mediului ambiant.
Alimentarea cu gaze naturale în municipiul Câmpulung a început încă din anul
1971, dar numai pentru zona industrială aferentă ARO Câmpulung şi apoi pentru
Fabrica de ciment Cimus Câmpulung (actuala Holcim).
Distribuţia de gaze naturale în Municipiul Câmpulung a luat fiinţă în anul 1999,
odată cu punerea în funcţiune a SRM Municipiul Câmpulung, şi s-a dezvoltat
continuu, lungimea reţelelor crescând de la 19,2 km în anul 1999 la 55,6 km în
anul 2016. Sistemul de distribuţie gaze naturale în municipiul Câmpulung este
asigurat de către Engie Romania SA (Distrigaz Sud Reţele), societate care
deţine licenţă de distribuţie a gazelor naturale.
Având în vedere faptul că lungimea totală a străzilor municipiului este de 121
km, se poate spune că în prezent reţeaua de distribuţie gaze naturale este
montată pe maxim 46 % din străzi.
Conform operatorului Distribuţie Energie Oltenia SA, în zona Municipiului
Câmpulung nu există disfuncţionalităţi referitoare la alimentarea cu energie
electrică, iar în evidenţele operatorului menţionat nu există zone fără alimentare
cu energie electrică.
Din Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011 rezultă că 98,9% din
numărul total al locuinţelor din municipiul Câmpulung beneficiază de instalaţie
electrică.

2.6. Caracteristici geotehnice
2.6.1. Date privind terenul
2.6.1.1. Cercetarea terenului
Cercetarea terenului în amplasament s-a facut prin foraje geotehnice
reprezentative. Metodologia de execuţie a forajului geotehnic precum şi modul
de prelevare a probelor s-a făcut conform prevederilor STAS 1242/4-85-“Teren
de fundare-cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri.”
A dâncimea de îngheţ
Conform STA S 6054-77 adâncimea de îngheţ în amplasament este de 0,9-1,0
m.
Seismicitatea
Din punct de vedere seismic,conform Normativ P100-1/2013 amplasamentul
cercetat corespunde unei acceleraţii la nivelul terenului ag=0,30g şi
perioada de colţ a spectrului seismic Tc=0,7s
Pentru încărcările de vânt (Normativ cu indicativul NP082-04 “Bazele
proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor-A cţiunea vântului”) se va lua în
calcul o valoare a presiunii de referinţă mediate pe 10 min. la 10m într-un
interval mediu de recurenţă de 50 de ani de 0,4kPa şi o viteză medie pe un
minut la 10m de 31m/s.
Încărcările date de zapadă (Cod de proiectare cu indicativul CR1-1-3-2005
“Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”) – se va lua în calcul o
valoare caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol având 2% probabilitate
de depăşire într-un an, respectiv intervalul mediu de recurenţă IMR=50 ani,
de so,k=2,0KN/m2.
Pentru încadrarea pământurilor conform Indicator de norme de deviz TS-95
se vor considera urmatoarele categorii:
sol vegetal……………….cat.I/9
argile prafoase………….cat.I/5
Din punct de vedere al riscului geotehnic definit conform NP 074/2014 ce
ţine cont de caracteristicile terenului, nivelul apei subterane, importanţa
construcţiei, seismicitate, vecinătăţi, amplasamentul se încadreaza în
categoria geotehnică “2-3”, cu risc moderat-major, conform punctajului din
tabelul urmator:
Factori de teren

Tip

Punctaj

Condiţii de teren

Bune

2

Apă subterană

Fără (cu) epuismente

1(2)

Categoria de importanţă a
construcţiilor

Normală

3

Vecinătăţi

Fara riscuri (Risc major)

1(4)

Seismicitate

Ag=30

3

Risc geotehnic

Moderat (Major)

10(16)

Tabelul 15. Factori de teren, tip şi punctaj
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2.6.1.2. Stratificaţia terenului
In zona municipiului Campulung formatiunile geologice de baza sunt de natura si
varsta diferita, functie de zona si anume:in partea nordica la limita cu Comuna
Leresti, roca de baza este constituita din sisturi cristaline(cristalinul de Voinesti),
urmate in aval de formatiuni de varsta Paleogen sau spre aval de municipiu, din
formatiuni de varsta Miocena (argile, marne, nisipuri fine, gresii nisipoase
friabile). Directia generala de inclinare a stratelor este est-vest cu inclinari 5-30
grade spre aval sau chiar orizontale in unele cazuri.
Depozitele acoperitoare de varsta Cuaternara sunt costituite din depozitele
aluvionare ale albiei majore si ale teraselor raului Targului precum si din
depozite deluviale de panta.
Forajele executate cu acuratete in anumite zone ale municipiului au pus in
evidenta urmatoarea stratificatie:
F 1 (zona Marcusi) – SUD-VEST
0,00-0,50 m sol vegetal;
0,50-2,50 m nisip fin, prafos-argilos, cenusiu;
2,50-4,00 m nisip fin, cenusiu-verzui, semicimentat;
4,00-6,90 m nisip fin, cenusiu-verzui, pe alocuri argilos;
6,90-10,7 m argila prafoasa, pe alocuri nisipoasa ,cenusiu-galbuie;
10,7-12,6 m nisip fin, cenusiu,indesat;
12,6-13,8 m argila prafoasa, pe alocuri nisipoasa, cenusiu-galbuie;
13,8-19,0 m nisip fin, cenusiu, indesat;
19,0-21,9 m argila prafoasa, pe alocuri nisipoasa,cenusiu-galbuie;
21,9-22,7 m nisip fin, cenusiu, indesat;
22,7-28,5 m argila prafoasa, pe alocuri nisipoasa,galbena;
F 2 (limita comuna Valea Mare Pravat) – NORD-EST
0,00-0,50 m material de umplutura;
0,50-8,00 m argila nisipoasa brun-galbuie;
8,00-15,0 m nisip grosier cu pietris;
15,0-20,0 m marna cenusiu-verzuie;
20,0-25,0 m pitrisuri si nisipuri grosiere;
F 3 (albia medie a raului Targului)
0,00-0,50 m material de umplutura;
0,50-10,0 m amestec de pietris si bolovanis cu interspatiile umplute cu
nisip;

3.6.1.3. Caracteristici fizico-mecanice.
Pentru calculul terenului de fundare si al împingerilor se vor avea în vedere
urmatoarele valori de calcul:
Pietrisuri si bolovanisuri(albia minora a raului Targului)
greutatea volumică: γw=20,0-21,0KN/m3
modulul de deformatie liniara: E=45000kPa
unghiul de frecare internă: φ=34-36
coeziunea: c=0KPa;
coeficientul de frecare pe talpă: µ=0,5;
presiunea conventionala: 400-450kPa
Pietrisuri si bolovanisuri cu interspatiile umplute cu nisip(albia mediesuperioara a raului Targului)
greutatea volumică: γw=19,5-20,5KN/m3
modulul de deformatie liniara: E=40000kPa
unghiul de frecare internă: φ=32-34
coeziunea: c=5-7KPa;
coeficientul de frecare pe talpă: µ=0,45-0,5;
presiunea conventionala: 350-400kPa
A rgile si argile nisipoase
greutatea volumică: γw=20,0-20,5KN/m3
modulul de deformatie liniara: E=30000kPa
unghiul de frecare internă: φ=14-18
coeziunea: c=40-50KPa;
coeficientul de frecare pe talpă: µ=0,25-0,3;
presiunea conventionala: 200-300kPa
Ȋn raport cu natura terenului de fundare din amplasamentul cercetat şi cerinţele
din temă, cosiderăm că sunt îndeplinite criteriile de selectare impuse de STAS
3300/II-85 şi Normativ NP112-04 privind calculul terenului, conform presiunilor
covenţionale de baza. Valorile presiunilor conventionale de baza pentru
pamanturi coezive sunt date in tabelul 17 anexa B, STAS 3300/II-85, pentru o
fundaţie convenţională cu latura tălpii de B= 1,00m şi adâncimea de fundare Df=
2,00 m, măsurată la nivelul terenului amenajat, la talpa fundaţiei.
Pentru alte lăţimi ale tălpii sau alte adâncimi de fundare la presiunile
convenţionale de bază se vor adauga corecţiile de lăţime şi adâncime, corecţii
calculate conform STAS 3300/II-85, anexa B pct. B2.1 şi B 2.2.
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2.7. Echipare edilitară
2.7.1. Alimentarea cu apă potabilă
Municipiul Câmpulung Muscel este alimentat cu apă potabilă prin sistem
centralizat, administrat de societatea comercială EDILUL CGA S.A. Populaţia
care benefiază de acest sistem este de 25.460 persoane, reprezentând o
pondere de cca. 69% din populaţia totală de 36.944 persoane (INS - 1 iulie
2017). Sistemul de alimentare cu apă cuprinde: surse de apă şi conducte de
transport apă brută, staţie de tratare-filtrare, înmagazinare apă potabilă, staţii de
pompare şi reţea de distribuţie apă potabilă. Acest sistem asigură alimentarea cu
apă a localităţilor Câmpulug-Muscel, Lereşti, Bughea de Sus, Bughea de Jos,
Valea Mare Pravăţ şi Schitu Goleşti.
Sursele de apă ale sistemului sunt de două tipuri: surse subterane, care asigură
20% alimentarea populaȘiei) şi de suprafaţă, care asigură 80% alimentarea
populaţiei.
Sursele subterane:
Captarea Topliţa se află în bazinul hidrografic Argeş, pe malul stâng al
pârâului Argeşel. Captarea se află în zona carstică de la poalele masivului
Mateiaş, în zona de nord-est a comunei Valea Mare Pravăţ. Este prima
sursă de alimentare cu apă a municipiului, realizată în perioada 1909 –
1911. Capacitatea maximă a sursei este de 20 l/s, funcţie de nivelul
precipitaţiilor din zonă. Apa captată este transportată gravitaţional printr-o
conductă de oţel, cu Dn=200mm, în două rezervoare de înmagazinare, cu
capacitatea de 500m3 fiecare, aflate la cca. 60m distanţă de captare. Din
această sursă se alimentează, gravitaţional, SC HOLCIM (România) SA
Ciment Câmpulung şi prin pompare cariera Mateiaş a acestei societăţi;
Captarea Măgura (Veche) Lereşti este sursă de rezervă, reabilitată recent.
Captarea este amplasată în bazinul hidrografic Argeş, pe malul drept al
râului Târgului, la 10 – 20m distanţă de malul apei, în zona centrului teritorial
al comunei Lereşti. Frontul de captare, a fost pus în funcţiune între anii 1976
– 1979 (şi reabilitat în anul 2016), este format din 7 foraje de mică
adâncime, 14 – 17m adâncime şi are o lungime de 500m. Debitul total
maxim exploatabil este de 80 l/s. Zona de protecţie sanitară cu regim sever
are o suprafaţă totală de 6,0 ha şi este îm prejmuită cu gard de sârmă
ghimpată. În prezent, sunt retehnologizate şi repuse în funcţiune cele 7
foraje, care alături de captarea Lereşti – Pojorâta (4 foraje de mică
adâncime şi debit maxim 29,3 l/s) constituie alimentarea cu apă de rezervă a
municipiului Câmpulung Muscel
Surse de suprafaţă
Captarea Voineşti, cu debit instalat de 1.300 l/s asigură prelevarea apei
brute din căminul situat în capătul aval al galeriei forţate a Centralei
Hidroelectrice Voineşti, care este alimentată cu apă din polderul Lereşti;
căminul de distribuţie se află în administrarea ABA Argeş – Vedea. Captarea
Voineşti reprezintă sursa de apă principală a sistemului de alimentare cu
apă al municipiului;
Captarea polder Pojorâta asigură prelevarea apei din albia râului Târgului,
aceasta reprezentând captarea de rezervă pentru situaţii de avarie la
polderul Lereşti (aflat în administrarea ABA Argeş - Vedea).

Transportul apei
Apa captată (brută) din surse şi apa potabilă obţinută în staţia de tratare sunt
aduse în punctele de lucru prin conducte de aducţiune, care au o lungime totală
de 17,0km. La nivelul oraşului acestea sunt:
Aducţiunea de apă brută captare Topliţa – rezervor (vechi) Calea Pietroasă
este din fontă cu Dn=200mm, L=3,41km. Aducţiunea este în conservare;
Aducţiunea de apă brută captare Măgura-Lereşti – rezervor Grui este din
oţel cu Dn=400mm, L=5,0km, este utilizată şi ca reţea de distribuţie între str.
Măgurii şi satul Voineşti (com. Lereşti);
Aducţiunea de apă brută captare Lereşti-Pojorâta – captare Măgura este din
oţel cu Dn=250mm, L=3,0km. Aducţiunea este în conservare;
Aducţiunea de apă brută captare Voineşti (galeria forţată a CHE Voineşti) –
staţia de tratare apă Calea Pietroasă este formată din două fire cu traseu
paralel, realizate din tuburi PREMO şi oţel cu Dn=800mm şi L=4,2km pe
fiecare fir;
Aducţiunea de apă brută staţia de tratare Calea Pietroasă – rezervor Grui
(fostul Grulen, str. Dragalina) este din oţel şi PREMO cu Dn=600, L=2,55km.
Aducţiunea este în conservare;
Aducţiunea de apă potabilă staţia de tratare Calea Pietroasă (rezervor nou)
– str. Traian este din oţel cu Dn=400 şi L=1,33km;
Aducţiunea de apă potabilă staţia de tratare Calea Pietroasă – rezervorul din
str. Mircea cel Bătrân este oţel cu Dn=800mm şi L=0,48km;
Aducţiunea de apă potabilă staţia de tratare Calea Pietroasă – rezervorul
Grui-Măgura este din oţel şi PREMO cu Dn=800mm şi L=3,77km.
Tratarea apei
Staţia de tratare a apei se află în partea de nord-est a municipiului, pe platoul
Calea Pietroasă, la aproximativ 250m lateral dreapta de DN 73. Staţia este
dimensionată pentru un debit zilnic maxim de 1.300 l/s şi este structurată pe
două linii tehnologice:
pentru apă potabilă, dimensionată pentru debit zilnic maxim de 440 l/s;
pentru apă industrială, pentru un debit zilnic maxim de 860 l/s.
În componenţa staţiei intră următoarele obiecte:
cameră generală de distribuţie;
două camere de amestec şi distribuţie;
trei decantoare radiale;
staţia de fitrare a apei;
staţii pentru dozarea şi prepararea soluţiei de sulfat de aluminiu, a varului
praf deshidratat;
staţia de clorinare;
depozit de reactivi;
instalaţii de neutralizare a cloruluiîn caz de accident;
staţii de pompare a apei potabilă;
staţie de pompare a apei industriale;
două platforme de uscare a nămolului rezultat din procesul de tratare.
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Nămolul evacuat din decantoarele liniei de tratare a apei potabile şi industriale
este transportat într-un bazin de stocare-decantare. Tot aici ajunge şi apa de la
spălarea filtrelor. Apa separată de nămol este evacuată în emisar, râul Târgului.
Nămolul rezultat este transportat pe platformele de uscare prin conducte de oţel.
Clorinarea apei se realizează în staţia de tratare Calea Pietroasă, cu clor lichid şi
la Măgura Veche cu hipoclorit de sodiu.
Înmagazinarea apei tratate
Stocarea apei potabile şi industriale în sistemul de alimentare al municipiului se
face în 5 rezervoare, amplasate astfel:
Rezervorul din incinta staţiei Calea Pietroasă, un rezervor cu capacitatea de
5.000m3, aflat în conservare deoarece nu poate fi încărcat decât prin
pompare;
Rezervorul Calea Pietroasă, din str. Mircea cel Bătrân, un rezervor cu
capacitatea de 5.000m3, aflat la cca. 480m de staţia de tratare a apei, din
care este alimentată reţeaua de distribuţie a apei de pe malul stâng al râului
Târgului, respectiv zonele Calea Pietroasă, Vişoi, Flămânda, Valea Bărbuşii,
Grigore Alexandrescu;
Rezervorul Măgura-Grui, situat în cartierul Grui, pe str. Poligonului, are o
capacitate de 5.000m3, din el este alimentată reţeaua de a distribuţie a apei
de pe malul drept al râului Târgului din zona cuprinză între străzile Lascăr
Catargiu, Matei Basarab, Negru Vodă, Râului, Fraţii Goleşti, Walter
Mărăcineanu, zona Pescăreasa şi comunele Schitu Goleşti, Bughea de Sus,
Bughea de Jos;
Rezervorul de apă Grui, situat în cartierul Grui, este semiîngropat, are
capacitatea de 5.000m3 şi alimentează reţeaua de distribuţie a cartierului de
blocuri şi case, prin intermediul unei staţii de pompare echipată cu două
electropompe;
Rezervorul Mărcuş, situat în cartierul Mărcuş din partea de sud-vest a
oraşului pe str. Coasta Grui, cu capacitatea de 500m3, este alimentat cu
ajutorul unei staţii de pompare. Din el este alimentată gravitaţional reţeaua
de apă a cartierului.
Staţiile de pompare a apei potabile
Pentru asigurarea apei la debitul şi presiunea necesară în punctele de consum
casnic şi industrial, sistemul de alimentare cu apă al oraşului cuprinde şi un
sistem de pompare, după cum urmează:
Staţia de pompare Grui (hidrofor), se află în cartierul Grui, pe str. Dragalina
în vecinătatea rezervorului de apă. Este pusă în funcţiune în anul 1984 şi
asigură alimentarea cu apă a 11.500 locuitori (2.540 apartamente) din
cartier. Are in componenţă două electropompe: LOWARA, Q=160m3/h,
H=5038mca şi GRUNDFOSQ=151m3/h, H=52mca;
Staţia de pompare str. Grui-Richard amplasată pe str. Grui, cuprinde trei
electropompe WILO, Q=42m3/h, H=60m CA;
Staţia de pompare str. G. Mitu, echipată cu două electropompe
GRUNDFOS, Q=10m3/h, H=64,8mca;
Staţia de pompare Valea Româneştilor I, aflată pe str. Col. Alexandrescu,
echipată cu şase electropompegrundfos verticale, Q=17m3/h, H=55,4mca;
Staţia de repompare Valea Româneştilor II, de pe str. Chichirez din Valea
Mare, echipată cu două electropompe verticale GRUNDFOS, Q=17m3/h,
H=29mca;

Staţia de repompare Valea Româneştilor III, amplasată în partea de nord a
zonei Valea Româneştilor, echipată cu două electropompe verticale
GRUNDFOS, Q=17m3/h, H=29mca;
Staţia de pompare str. Dr. Fălcoiu I, echipată cu două electropompe
verticale GRUNDFOS, Q=17m3/h, H=55,4mca;
Staţia de repompare str. Dr. Fălcoiu II, situată pe str. Dr. Fălcoiu, echipată
cu două electropompe verticale GRUNDFOS, Q=17m3/h, H=55,4mca;
Staţia de repompare str. Dr. Fălcoiu III, situată în partea superioară a str. Dr.
Fălcoiu, echipată cu două electropompe verticale GRUNDFOS, Q=17m3/h,
H=55,4mca;
Staţia de pompare Mărcuş, amplasată pe str. Drăceşti, pompează apă în
rezervorul de 500m3 Mărcuş. Este echipată cu două electropompe verticale
GRUNDFOS, Q=30m3/h, H=140mca;
Staţia de pompare tip hidrofor str. Drumul Godeni, amplasată pe strada cu
acelaşi nume este echipată cu două hidrofoare, Q=12m3/h, H=35mca,
alimentează în partea superioară a străzii aproximativ 35 de familii;
Staţia de pompare apă industrială, este amplasată în incinta staţiei de
tratare Calea Pietroasă, alimentează S.C. HOLCIM (România) S.A. Ciment
Câmpulung, este echipată cu trei pompe CRIŞ 125.
Reţeaua de distribuţie apă potabilă
Reţeaua de distribuţie a apei este formată din patru subreţele, interconectate cu
următoarea structură:
Reţeaua de pe malul stâng al râului Târgului, alimentată din rezervorul aflat
în staţia de tratare Calea Pietroasă;
Reţeaua de pe malul drept al râului Târgului, alimentată din rezerorul Grui;
Reţeaua din cartierul Grui (blocuri şi case), alimentată prin pompare din
rezervorul Grui;
Reţeaua de distribuţie apă în comunele Valea Mare Pravăţ, Lereşti şi la S.C.
HOLCIM (România) S.A. Ciment Câmpulung, alimentată prin pompare direct
din staţia de tratare calea Pietroasă.
Lungimea totală a reţelei este de 176,68km, cu diametre cuprinse între 80 –
400mm, realizată din:
conducte de oţel, cu lungime totală de 41km (pondere de 23,2%) şi vechime
de peste 45 de ani;
conducte din tuburi PREMO, cu lungime totală de 30km (pondere de16,9%)
şi vechime de peste 45 de ani;
conducte din azbociment, cu lungime totală de 5,5km (pondere de 3,1%) şi
vechime de aproximativ 40 de ani;
conducte din fontă, cu lungime totală de 66,2km (pondere de 37,5%) şi
vechime între 35-100 ani;
conducte din PEHD, cu lungime totală de 33,98km (pondere de 19,2%),
montate după anul 1990.
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2.7.2. Canalizarea apelor uzate
Sistemul de canalizare al apelor uzate din municipiul Câmpulung Muscel este un
sistem mixt, care s-a dezvoltat în mai multe etape. Populaţia racordată la acest
sistem este de 20.598 locuitori, reprezentând cca. 55,8% din populaţia totală a
municipiului de 36.944 locuitori.
Reţea de canalizare apă uzată
Sistemul de canalizare este alcătuit în principal din două zone:
Zona de canalizare de pe malul drept al râului Târgului, care funcţionează în
sistem mixt. Canalizarea menajeră şi cea pluvială sunt comune pe anumite
străzi, astfel încât în staţia de epurare a oraşului, apele uzate menajere
ajung în amestec cu apele pluviale. În această, zonă au fost executate, în
timp, canale colectoare de apă uzată menajeră, circulare, cu diametre între
250 – 60mm şi un canal menajer principal, ovoid de dimensiunea de
800/1200mm, precum şi canale pentru ape pluviale realizate din beton şi
PREMO, cu diametre între 600 – 1000mm, cu evacuare în râul Târgului, prin
intermediul a 10 guri de descărcare;
Zona de canalizare de pe malul stâng al râului Târgului, care funcţionează în
sistem divizor. Apele uzate menajere şi cele industriale sunt dirijate
gravitaţional spre staţia de epurare, prin canale cu diametre cuprinse între
250 – 500mm, iar apele pluviale sunt preluate de canale cu diametre între
800 – 1200mm şi evacuate în emisar (râul Târgului) prin 14 guri de
descărcare.
Lungimea totală a reţelei de canalizare ape uzate din municipiul este de
93,87km, din care 75,37km este reţea de ape uzate menajere şi 18,5km este
reţea pluvială.
Staţii de pompare apă uzată
Pe reţeaua de canalizare există 4 staţii de pompare apă uzată, care asigură
circulaţia acesteia către staţia de epurare, şi anume:
SPAU Fundătura Muzeu Fundeni (1A+1R) Q=1,5m3/h, H=10mCA, cu
refulare de 80m lungime în colectorul principal de pe str. Negru Vodă;
SPAU str. Negulici, Q=18m3/h, H=20mCA, cu refulare de 120m în colectorul
principal de pe str. Negru Vodă;
SPAU str. Gării (1A+1R), Q=1,5m3/h, H=12mCA, cu refulare de 120m în
colectorul principal de pe str. Negru Vodă;
SPAU str. Drăceşti (1A+1R), Q=0,5m3/h, H=15mCA, cu refulare în
colectorul principal de pe str. Alexandru Voevod.
Staţia de epurare ape uzate
Staţia de epurare se află în partea de sud-est a oraşului, pe malul drept al râului
Târgului, la cca. 1,5km aval de oraş şi 900m amonte de podul peste râu. Staţia
funcţionează cu două linii tehnologice: linia apei şi linia nămolului, la un debit
zilnic maxim de 450 l/s.
Linia apei are două trepte de epurare: mecanică şi biologică.
Treapta de epurare mecanică cuprinde: camera de ramificatie; stavilare de
admisie; grătar rar cu curăţire manuală; 2 grătare dese cu curăţire mecanică;
deznisipator cu trei compartimente echipat cu trei elevatoare pneumatice pentru
evacuarea nisipului; separator de grăsimi cu 2 compartimente prevăzut cu
sistem de aerare; canal de măsurare a debitelor de tip Parshall; camera de
distribuţie a apei pe cele două linii tehnologice; decantor primar radial aferent
liniei II; două decantoare primare longitudinale aferente liniei III.

Treapta de epurare biologică cuprinde:
linia II: bazine de aerare cu nămol activat, două decantoare secundare
orizontale longitudinale;
linia III: bazine de aerare cu nămol activat, trei decantoare secundare
orizontale longitudinale, patru staţii de suflante.
Linia nămolului cuprinde: staţie de pompare nămol primar (echipată cu 1+1
pompe-Q=55m3/h, H=10mCA, bazin de omogenizare nămol primar şi în exces,
hală de concentrare şi deshidratare mecanică a nămolului, rezervor de
fermentare - V=1.500m3, rezervor de biogaz cu dublă membrană – V=480m3,
bazin de stocare nămol fermentat, centrală termică, platforme pentru uscarea
nămolului – S=7.600m2, staţie de pompare apă drenaj – Q=40m3/h, H=15mCA
Staţia de epurare se află în partea de sud-est a oraşului, pe malul drept al râului
Târgului, la cca. 1,5km aval de oraş şi 900m amonte de podul peste râu. Staţia
funcţionează cu două linii tehnologice: linia apei şi linia nămolului, la un debit
zilnic maxim de 450 l/s.Apa epurată în staţie (efluentul) este evacuată în râul
Târgului, printr-un canal de 800m lungime, realizat din tuburi PREMO, cu
Dn=600mm. Gura de evacuare este încastrată în pereul de beton al malului
drept al râului, aflându-se la 10m aval de barajul Apa Sărată.
În anul 2009, prin fonduri europene PHARE-CES-2006, au fost reabilitate şi
extinse linia de tratare a nămolului, iar pe linia de epurare a apei s-au reabilitat
bazinele de aerare liniile II şi III şi treapta avansată pentru eliminarea azotului.
Prin acest proiect s-a realizat ca obiectiv nou hala de concentrare şi deshidratare
a nămolului.
Apa epurată (efluentul staţiei) este evacuată în râul Târgului, printr-un canal de
800m lungime, realizat din tuburi PREMO, cu Dn=600mm. Gura de evacuare
este încastrată în pereul de beton al malului drept al râului, aflându-se la 10m
aval de barajul Apa Sărată.
În zona cartierului Pescăreasa, unde se află liceul Minier, colonia Pescăreasa,
blocurile Grădişte şi 25 de imobile, apele uzate menajere sunt colectate printr-o
reţea din beton, cu Dn=250mm şi evacuate într-un decantor tip Imhoff şi apoi
deversate în râul Târgului printr-o rigolă deschisă. Decantorul este situat în
partea de nord a comunei Schitu Goleşti, pe uliţa Moara cu ciocănele.
Principalele disfuncţii ale sistemelor de apă şi de canalizare ale oraşului sunt
legate de reţele. Acestea nu acoperă trama stradală a oraşului, sunt stăzi care
există reţea de apă potabilă, dar nu şi reţea de canalizare apă uzată, materialele
din care sunt realizate sunt neconforme cu prevederile normelor actuale,
vechime mare de funcţionare - peste 45 de ani.
Prin obiectivele Strategiei de dezvoltare locală 2017-2022 se găsesc reabilitarea
şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare apă uzată; se
consideră, astfel, că sistemele hidroedilitare ale municipiului vor putea asigura
debitele de apă potabilă, respectiv de a prelua debitele de apă uzată rezultate
din noua amenajare urbanistică a municipiului.
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2.7.3. Alimentarea cu energie termică
Municipiul Câmpulung (jud. Argeş) este amplasat în zona climatică III,
temperatura exterioară de calcul, conform SR 1907-1 / 1997 „Instalaţii de încălzire.
Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul”, fiind te = –18oC. Conform
aceluiaşi standard, oraşul se află în zona eoliană IV, viteza convenţională a
vântului de calcul în localitate şi în afara localităţii fiind v = 4 m/s.
Alimentarea cu energie termică a municipiului Câmpulung se realizează în
prezent în sistem local prin centrale termice individuale ce funcţionează cu gaze
naturale (în principal) şi foarte puţine cu energie electrică şi combustibili solizi
(lemne şi cărbuni), iar în zonele cu case există şi locuinţe ce folosesc pentru
încălzire sobe de teracotă ce utilizează combustibili solizi (lemne şi cărbuni) sau
gaze naturale (în zonele cu reţea de distribuţie gaze naturale).
Clădirile aferente sectorului public (31 obiective compuse din multiple clădiri)
sunt încălzite local, în principal cu centrale termice pe gaze, dar şi cu combustibil
solid (lemne).
Deşi localitatea a beneficiat de sistem de alimentare centralizată cu energie
termică (SACET), acesta şi-a încetat activitatea în anul 2004.
În prezent, neutilizarea surselor regenerabile de energie din zonă, respectiv
solară, biomasă, etc. constituie o disfuncţionalitate în cadrul alimentării cu
căldură a localităţii, în condiţiile în care este necesară exploatarea raţională a
resurselor şi protejarea mediului ambiant.
O problemă aparte este dată de izolarea termică necorespunzătoare a clădirilor
care conduce la inconfort termic, consum mare de energie necesară pentru
încălzire, apariţia condensului – ce duce în timp la deteriorarea construcţiilor prin
fenomenul de îngheţ-dezgheţ a masei de vapori în interiorul structurii anvelopei.
Se recomandă ca gazele naturale de la aragaz să nu fie utilizate pentru
încălzirea spaţiilor, fapt ce duce la un confort termic insuficient şi la apariţia
condensului în spaţiile respective, inclusiv în pereţii exteriori.
2.7.4. Alimentarea cu gaze naturale
Teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung este traversat, pe direcţia
nord-sud, de conducta de transport gaze naturale de presiune înaltă, cu Dn 24”,
de la Paltin (nod tehnologic) la Schitu Goleşti (nod tehnologic), conductă din care
este alimentată staţia de reglare-măsurare SRM Câmpulung Muscel, prin
intermediul unei conducte de racord cu Dn 250 mm.
Conducta de transport Paltin-Schitu Goleşti străbate o parte a teritoriului
intravilan al municipiului Câmpulung în zona de sud şi de est. În partea de est a
municipiului din această conductă se ramifică, spre nord-vest, conducta de
racord (cu Dn 100 mm) ce alimentează: SRM ARO Câmpulung Muscel, SRM
Lereşti, SRM Axasion Romturingia, SRM Complex Holcim Câmpulung Muscel.
În cadrul teritoriului intravilan al municipiului există câteva zone unde, clădiri de
locuit sunt amplasate la o distanţă mai mică de 20 metri de conductele de
transport gaze naturale, fapt ce pune în pericol atât vieţile oamenilor din clădirile
respective, cât şi integritatea şi funcţionarea conductelor.

În teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung nu sunt surse de producere a
energiei electrice. Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul
Energetic Naţional, prin staţiile de 110/20 kV şi LEA 110 kV. Staţiile de
transformare care alimentează municipiul Câmpulung sunt: Câmpulung-Nord
(Valea Mare Pravăţ); Schitu Goleşti şi Rucăr.
SNTGN Transgaz S.A. operează în cadrul Sectorului de Transport Gaze
Naturale Piteşti următoarele SRM, aflate pe teritoriul administrativ al
municipiului Câmpulung Muscel, sau amplasate la limita acestuia:
SRM Municipiul Câmpulung (suprafaţă teren ocupat 1830 mp) a fost pusă
în funcţiune în anul 1999, are o capacitate maximă de 20000-25000 mc/h
(cu posibilitate de extindere) şi are în dotare instalaţii de reglare a presiunii
gazelor naturale de la 40 bar la 1,4 bar, de filtrare, odorizare, măsurare,
siguranţă etc.
SRM ARO Câmpulung (suprafaţă teren ocupat 829,93 mp)a fost pusă în
funcţiune în anul 1971, are o capacitate maximă de 10000 mc/h şi are în
dotare instalaţii de reglare a presiunii gazelor naturale de la 40 bar la 1,4
bar, de filtrare, odorizare, măsurare, siguranţă etc.
SRM Complex Holcim Câmpulung (suprafaţă teren ocupat 1292 mp) a fost
pusă în funcţiune în anul 1972, are o capacitate maximă de 30000 mc/h şi
are în dotare instalaţii de reglare a presiunii gazelor naturale de la 40 bar la
1 bar, de filtrare, odorizare, măsurare, siguranţă etc.
SRM Lereşti este amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Lereşti
(suprafaţă teren ocupat 3000 mp) a fost pusă în funcţiune în anul 2010, are
o capacitate maximă de 5000 mc/h şi are în dotare instalaţii de reglare a
presiunii gazelor naturale de la 40 bar la 2 bar, de filtrare, odorizare,
măsurare, siguranţă etc.
Se observă că alimentarea cu gaze naturale în municipiul Câmpulung a început
încă din anul 1971, dar numai pentru zona industrială ARO Câmpulung şi apoi
pentru Fabrica de ciment Cimus Câmpulung (actuala Holcim).
Sistemul de distribuţie gaze naturale în municipiul Câmpulung este asigurat de
către Engie Romania SA (Distrigaz Sud Reţele), societate care deţine licenţă de
distribuţie a gazelor naturale.
Distribuţia de gaze naturale în Municipiul Câmpulung a luat fiinţă în anul 1999,
odată cu punerea în funcţiune a SRM Municipiul Câmpulung, şi s-a dezvoltat
continuu, lungimea reţelelor crescând de la 19,2 km în anul 1999 la 55,6 km în
anul 2016.
Având în vedere faptul că lungimea totală a străzilor municipiului este de 121
km, se poate spune că în prezent reţeaua de distribuţie gaze naturale este
montată pe maxim 46 % din străzi.
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2.7.5. Alimentarea cu energie electrică
Pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung nu sunt surse de producere
a energiei electrice.
Sursele de alimentare cu energie electrică sunt constituite din:
Hidrocentrala Arefu - 220 MW (râul Argeş)
Hidrocentrala Lereşti - 38 MW (râul Târgului)
Hidrocentrala Clăbucet - 68 MW (râul Dâmboviţa)
Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic Naţional, prin
staţiile de 110/20 kV şi LEA 110 kV. Staţiile de transformare care alimentează
municipiul Câmpulung sunt:
Câmpulung-Nord (Valea Mare Pravăţ)
Schitu Goleşti
Rucăr
Teritoriul municipiului este traversat de următoarele linii electrice:
Înaltă tensiune - 110 kV - de la Staţia Nord 110/20 kV (Valea Mare) la Staţia
Schitu Goleşti 110/20 kV, pe partea de est a oraşului
Medie tensiune - 20 kV :
De la Staţia Nord (Valea Mare Pravăţ) la PA 6 Vişsoi
De la Staţia Nord (Valea Mare Pravăţ) la PA Centru, interconectat cu
linia 20 kV PA - Centru - Staţia Schitu Goleşti
Reţeaua de distribuţie a oraşului este formată din linii electrice de medie şi joasă
tensiune şi posturi de transformare 20/0,4 kV aeriene şi în cabine de zidărie,
racordate la liniile de medie tensiune 20 kV care traversează oraşul şi buclate
între ele prin linii de medie tensiune aeriene şi subterane.
Distribuţia energiei electrice este asigurată de compania Distribuţie Energie
Oltenia (fosta CEZ), reţeaua acoperind în totalitate municipiul.
Din Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011 rezultă că 98,9% din
numărul total al locuinţelor din municipiul Câmpulung beneficiază de instalaţie
electrică.
Sistemul de iluminat public în municipiul Câmpulung este în administrarea
Primăriei prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat
(SPADPP), iar conform datelor obţinute, la sfârşitul anului 2016 existau în
funcţiune un număr de 3.172 corpuri de iluminat, echipate cu lămpi compact
fluorescente.
Conform Primăriei municipiului Câmpulung, în ultimii ani s-au încheiat lucrările
de reabilitare şi eficientizare a sistemului de iluminat şi a fost achiziţionat un
sistem de lumini pentru Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”.
Utilizarea surselor regenerabile de energie
În municipiul Câmpulung există posibilitatea utilizării surselor regenerabile de
energie în scopul producerii energiei electrice, atât pentru creşterea eficienţei
energetice, cât şi ca mijloc de protejare a mediului.
Potenţialul existent este reprezentat de un potenţial ridicat de energie solară şi
potenţial microhidroenergetic. Amplasarea municipiului Câmpulung favorizează
şi utilizarea biomasei pentru producerea energiei.

Amplasarea municipiului Câmpulung oferă posibilitatea exploatării energiei
solare cu randament crescut, având în vedere că teritoriul pe care se află se
încadrează în zona III de radiaţie solară cu valori de 1250-1300 Wh/m2/an
conform hărţii potenţalului solar elaborată de ICEMENERG şi ANM (vezi şi Cap.
2.8.1.2. Resurse regenerabile).
În schimb, potenţialul eolian este scăzut, teritoriul în care este amplasat
municipiul Câmpulung se încadrează în zonele cu viteze medii anuale ale
vântului 3…6 m/s (viteze calculate la înălţimea de 50 m deasupra solului) nefiind
favorabil exploatării cu un grad de eficienţă semnificativ214.
2.7.6. Poştă şi telecomunicaţii
În teritoriul municipiului Câmpulung funcţionează un oficiu poştal şi un ghişeu
poştal, pe Str. Dumitru Lazea, respectiv Str. Nicu Leonard, aparţinând Poştei
Române, care este operatorul naţional de servicii poştale şi curierat.
Serviciile de telecomunicaţii sunt asigurate de mai mulţi operatori, dintre care cei
mai importanţi sunt TELEKOM, RCS-RDS (DIGI), Vodafone, Orange şi UPC.
Compania TELEKOM furnizează servicii de telefonie fixă prin centrală şi reţeaua
de telefonie care acoperă municipiul, dar şi telefonie mobilă, internet şi
televiziune prin cablu.
Compania RCS-RDS deţine o reţea de fibră optică care este poziţionată aerian
pe stâlpii care aparţin SC Distribuţie Oltenia SA şi staţii de telecomunicaţii mobile
amplasate după cum urmează:
Hotel Muscel, terasa, str. Negru Vodă
Bloc A2a, terasa, str. I.C. Brătianu
Bloc D1 ARO, str. Traian
Rezervor apă, cartier Grui, str. Ticăloiu Ion
RCS-RDS oferă servicii CATV, Internet, telefonie fixă şi mobilă şi, conform
informaţiilor furnizate de companie, situaţia reţelelor pe care le deţine este foarte
bună, neridicând probleme. Compania are în vedere extinderea telefoniei mobile
în zona Spital Orăşenesc şi a reţelei fixe pe străzile / zonele următoare: str. Fraţii
Săndescu, str. Ion Antonescu (DN 73), str. ŞTefan cel Mare, str. Mircea cel
Bătrân, str. Valea Uncheaşului, zona Marcus, zona Valea Româneştilor.
Serviciile de telefonie mobilă şi internet au acoperire corespunzătoare fiind
asigurate şi de alţi operatori, ca VODAFONE, ORANGE, UPC, AKTA, evoluţia
acestui tip de reţele, în ultimii ani, fiind extrem de dinamică. Pentru telefonie
mobilă sunt amplasate relee pe dealurile din vecinatatea oraşului (Măţău şi
Piatra).
În teritoriul localităţii există relee de radioemisie, fiind amplasat un radio-releu TV
pe dealul Măţău pentru emisiunile televiziunii naţionale. Alţi furnizori de
televiziune prin cablu din municipiul Câmpulung sunt Clar TV şi AKTA TV.
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2.8. Probleme de mediu
2.8.1. Cadrul natural şi resursele
2.8.1.1. Resurse neregenerabile
Între componentele resurselor naturale există legături şi interacţiuni puternice,
astfel că, orice intervenţie antropică asupra uneia, induce inevitabil, consecinţe şi
asupra celorlalte. Utilizarea acestor resurse este practicată într-o manieră
complexă, coordonată, pentru realizarea simultană a mai multor scopuri215.
În teritoriul municipiului Câmpulung şi în vecinătatea sa se găsesc:
Depozite de argilă, marne, nisipuri şi pietrişuri localizate în mod
preponderant pe Râul Argeş şi afluenţii acestuia, în apropierea localităţilor
Curtea de Argeş, Zigoneni, Valea Sasului, Valea Danului, Mălureni, etc.; în
municipul Câmpulung este exploatat zăcământul de argilă din Grui;
Resurse de calcar şi gips, utilizate în industria cimentului şi a materialelor de
constructive, exploatate la Albeştii de Muscel, Mateiaş, Boteni;
Resurse de ape minerale şi termale, în cantităţi relative mici, exploatate în
zona localităţilor Brădet, Bughea de Sus şi Bârla;
Zăcăminte de cărbuni care pot fi exploatate la suprafaţă în cariera
(Aninoasa) sau în subteran (Boteni, Jugur, Godeni, Valea Îndărăt, Poienari,
Coteşti). În prezent exploatarea cărbunelui în zona Cîmpulung Muscel este
sistată, exploatările miniere fiind în conservare (acestea au generat
numeroase halde de steril care se găsesc în vecinătatea exploatărilor
miniere)216.
2.8.1.2. Resurse regenerabile
Resurse de apă. Regiunea depresiunii Câmpulung este drenată de o bogată
reţea de râuri şi văi ce aparţin bazinelor hidrografice Argeş şi Vedea. În cadrul
depresiunii, cel mai important bazin hidrografic este Râul Târgului a cărui
lungime totală este de 71 km. Densitatea reţelei hidrografice la nivelul
depreşiunii este de 0.87 km/km2. Nivelul piezometric al pânzei freatice este de
10-20 m. Cel mai adânc nivel, de 30 m, se află în piemontul Cotmeana,
recunoscut ca o zona cu mare deficit de apa, iar cel mai ridicat nivel, de 2 m, se
află în Depresiunea Getică formată din Muscelele Argeşului şi piemontul
Cândeşti şi în luncile şi terasele râurilor. Fluctuatia nivelului hidrostatic în timpul
anului este de cca 2 m217.
Solul constituie una din resursele naturale importante pentru învelişul biotic şi
pentru existenţa umană. Diversitatea factorilor fizico-geografici (relief, litologie,
climă, vegetaţie) au determinat o varietate bogată a tipurilor de sol în această
zonă. Pe versanţii foarte înclinaţi, la peste 25⁰, din circurile glaciare, glacionivale şi nivale, precum şi pe cei din sectorul superior al văilor glaciare, învelişul
edafic apare discontinuu, lipsind în multe locuri, precum Valea Râuşor, Iezerul
Mare, Iezer, Bătrâna.
În cadrul versanţilor a căror pantă este mai redusă, 10-25⁰, solurile caracteristice
sunt cele brune, brunepodzolite, podzolice humico-feriiluviale şi, pe alocuri,
litosoluri. Altitudinal, aceste soluri spodice se întâlnesc la peste 1400-1700m, pe
spaţiile dinspre Râuşor şi Valea Iezerul Mic, apoi între Valea Iezerul Mic-Bătrâna
şi Valea Cuca, dar şi pe partea stângă a văii Râului Târgului, pe înterfluviul
interpus acestei văi şi pe cel al Văii Argeşelului.
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Bioclimatic, aceste soluri corespund subetajului molidului şi etajului jneapănului,
ocupând suprafeţe întinse pe roci acide. Cea de-a doua grupă majoră de soluri,
aparţine solurilor cambice, care sunt prezente sub pădurile de molid, sub
pădurile de amestec fag şi molid, dar şi sub pajiştile secundare. Ca tipuri de sol
cuprinde: solurile brun-acide, brune feriiluviale şi litosolurile. Arealul răspândirii
lor corespunde, în general, cu versanţii de est şi de vest ai Văii Râului Târgului,
în aval de confluenţa Văii Cuca şi Bătrâna. Aceste soluri sunt reprezentative în
cea mai mare parte bazinului montan, la altitudini de peste 1200-1400 m, iar din
punct de vedere climatic, temperatura medie anuală este mică, cca. 6⁰C şi
precipitaţii bogate, 900-1000 mm.
În zona subcarpatică, cambisolurile ocupă suprafeţe extinse pe gresiile şi
conglomeratele paleogene, bogate în elemente bazice, în special acolo unde
precipitaţiile mai bogate favorizează o puternică spălare a coloizilor.
Pe gresii şi argile, sau pe depozite de terasă, sub pădurile de stejar şi fag, în
condiţiile unui regim de precipitaţii cu valori cuprinse între 600-800 mm anual, se
formează solurile brune eumezobazice. Pe flisul paleogen, dar şi pe culmile
sinclinalelor oligocene, sub pădurile de fag sau de fag în amestec cu răşinoase,
apar solurile brun-acide. La mozaicarea puternică a învelişului pedogenetic
contribuie redzinele şi pseudorendzinele, dezvoltate pe depozite marnoase şi
argiloase cu noduli calcaroşi. Pseudorendzinele prezintă un orizont A negricioscenuşiu, sub care se poate găsi un orizont B, în funcţie de stadiul de evoluţie,
având o cantitate mare de humus, fiind astfel mai fertile şi favorabile pentru
cultivarea plantelor leguminoase şi a pomilor fructiferi (pruni şi meri). Acestea se
întâlnesc în bazinul mijlociu al Argeşelului, pe versanţii estici şi vestici ai Dealului
Măţău şi ai Culmii Groapa Oii. Rendzinele sunt favorabile pentru agricultură în
general, dar şi pentru pomi fructiferi (pruni). Se întâlnesc în zona muscelelor
dintre Bughea şi Bratia, precum şi între Râul Târgului şi Argeşel, în zona
Dealului Măţău. În zona piemontană, solurile aparţin clasei argiloiluviale.
Pe terasele şi pe podurile interfluviale sunt prezente soluri brune, de la slab
luvice, la luvisoluri albice. Solurile intrazonale se datorează prezenţei condiţiilor
locale specifice, dar şi fragmentării accentuate a reliefului sau a intervenţiei
antropice. Solurile aluvionare de luncă se găsesc în luncile celor două râuri unde
s-au format şi continuă să se formeze depozite aluviale. Acestea sunt
întotdeauna umede, având tendinţa de a se apropia, prin tipul genetic, de tipul
de sol caracteristic unei regiuni umede. Pe versanţii înclinati şi puternic erodaţi,
apar regosolurile, folosite pentru pajişti sau plantaţii. Regosolurile, prezente în
zona muscelelor dintre Râul Târgului şi Bratia, reclamă măsuri speciale de
fertilizare şi impotriva eroziunii218.
Biodiversitatea
Vegetaţia – vezi Cap. 2.2.1.6. Vegetaţia şi solurile
Condiţiile climatice favorabile, cu veri călduroase şi precipitaţii abundente,
prezenţa redusă a îngheţurilor târzii, cât şi a vânturilor cu caracter moderat,
determina un microclimat favorabil pentru dezvoltarea unei vegetaţii bogate.
Fauna. Golul alpin conservă animalele rare, precum capra neagră (Rupicapra
rupicapra) întâlnită pe crestele înalte ale Munţilor Făgăraş şi Piatra Craiului,
precum şi în căldările glaciare, fiind nevoită să coboare iarna pentru adăpost şi
hrană în zona jneapănului şi la limita superioara a pădurii. Păsările sunt rare:
vulturul pleşuv brun (A egzpius montana), cinteza alpina (Montifringilla nivalis),
brumăriţa alpină (Prunella collaris), brumăriţa subalpina (Prunella subalpinus),
218
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şopârla de munte (Lacerta vivipara) şi vipera comună (Vipera berus), alături de o
mulţime de fluturi viu coloraţi, completează decorul covorului alpin. În zona
forestieră se întâlnesc o mulţime de specii valoroase din punct de vedere
cinegetic: cerbul (Cervus elapus), căprioara (Capreolus capreolus), râsul (Lynx
lynx), ursul (Ursus arctos), jderul (Mustelamartes), pisica sălbatică (Felix
silvestris), lupul (Canis lupus), mistreţul (Sus scrofa), bursucul (Meles meles).
La acestea se adaugă numeroase păsări şi insecte: stăncuţa, coţofana, graurele,
mierla, ciocănitoarea, gaiţa, piţigoiul, vrabia, cucul, uliul găinilor, eretele, bufniţa
şi huhurezul. Se mai întâlnesc şi păsări pe cale de dispariţie: prepeliţa (Conturix
conturix), unele rozătoare precum popândăul (Cetellus cetellus), iepurele (Lepus
europaeus), dihorul (Putoris putoris), veveriţe, şoareci de pădure. Pe lacurile de
acumulare apar în număr mare păsări de baltă: raţa sălbatică (A nas
platyrhyncha), gâsca cenuşie (A nser anser), barza (Ciconia ciconia). Alte păsări
întâlnite în regiune sunt graurul, piţigoiul mare, piţigoiul de livadă, sturzul de
iarnă sau cocoşarul. Pe timpul iernii coboară spre această zonă o serie de
specii, cum ar fi şorecarul, ciocănitoarea neagră, fluieraşul de munte, codruşul
de munte. În acest fel se realizează un schimb permanent între speciile
montane, subcarpatice şi de câmpie. Dintre târâtoare se întâlnesc şarpele de
pădure, vipera comună, guşterul, şopârla vivipară şi salamandra. În apele de
munte fauna piscicolă este reprezentată de păstrăvul (Salmo trutta fario), lipanul
(Thymallus thimallus), mreana de munte (Barbus meridionalis petevy), aspretele
(Romanicthys valsanicul), scobarul (Chondrostoma nasus), nisipariţa
(Sabanejevria romanica), zglăvoaca (Cottus globio). Apele de deal sunt populate
cu clean (Leuciscus cepharus) şi mreană, iar cele de şes sunt populate cu crap
(Cyprinus carpio)219.
Conform Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice – GA SC
(MMDD, 2008), „Activităţi cum ar fi defrişarea şi supraexploatarea păşunatului
pot conduce la exacerbarea efectelor schimbărilor climatice. De asemeni
efectele schimbărilor climatice pot atrage chiar dispariţia anumitor specii,
reprezentate de o singură populaţie sau de foarte puţine populaţii şi care ocupă
nişe ecologice deosebit de restrânse.
In acest scop se impune adoptarea unor măsuri de adaptare:
Elaborarea planurilor speciale de management a habitatelor naturale în
vederea prevenirii şi împiedicării procesului de degradare a acestor habitate
ca urmare a impactului schimbărilor climatice;
Reducerea presiunilor suplimentare care afectează speciile vulnerabile;
Reducerea activităţilor agricole în zonele afectate şi implementarea de
măsuri corespunzătoare de protecţie a habitatelor naturale şi seminaturale
existente în apropierea suprafeţelor agricole, incluzând identificarea de
măsuri compensatorii necesare supravieţuirii populaţiei afectate;
Reducerea impactului generat de activităţile industriale asupra pânzei de
apă freatică şi a calităţii aerului, prin izolare cu perdele forestiere;
Creşterea suprafeţelor împădurite prin refacerea celor degradate şi prin
crearea altora în zone favorabile;
Realizarea de studii privind evaluarea vulnerabilităţii diferitelor
ecosisteme/specii la efectele schimbărilor climatice”.
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Energia solară. Municipiul Câmpulung este localizat într-o zonă cu potenţial solar
bun, beneficiind de 200 zile însorite pe an şi un flux anual de energie solară
cuprins între 1300 kWh/mp/an şi 1400kWh/mp/an. Din această cantitate doar
600-800 kWh/mp/an sunt utilizabili din punct de vedere tehnic. Potenţialul
energetic solar s-a reflectat în ultimii ani în creşterea investiţiilor în centrale
solare: în 2007 centralele solare din România aveau o capacitate de producţie
de 0.30 MW, crescând în 2011 la 2.9 MW şi ajungând la 5 MW în 2012220.
Astfel, în funcţie de datele obţinute s-a întocmit harta radiaţiei solare, care
cuprinde distribuţia fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente pe
suprafaţa orizontală pe teritoriul României221.
Din hartă se disting trei zone de interes deosebit pentru aplicaţiile
electroenergetice ale energiei solare:
Primul areal, care include suprafeţele cu cel mai ridicat potenţial acoperă
Dobrogea şi o mare parte din Câmpia Română;
Al doilea areal, include nordul Câmpiei Române, Podişul Getic, Subcarpaţii
Olteniei şi Munteniei o bună parte din Lunca Dunării, sudul şi centrul
Podişului Moldovenesc şi Câmpia şi Dealurile Vestice şi vestul Podişului
Transilvaniei;
Cel de-al treilea areal, cu potenţialul moderat, acoperă cea mai mare parte a
Podişului Transilvaniei, nordul Podişului Moldovenesc, Zona Subcarpaţilor de
curbură şi a Dealurilor Subcarpatice de sud-est şi Rama Carpatică.
Municipiul Câmpulung se situează în cel de-al patrulea areal cu un potenţial bun
pentru aplicaţiile electroenergetice ale energiei solare – între 1200 şi 1300
kWh/mp/an222.

Figura 52. Potenţialul solar al României (Sursa: ANM, NASA, JRC şi Meteotest, 2011)
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Energia eoliană – potenţialul solar. Distribuţia pe teritoriul României a vitezei
medii a vântului scoate în evidenţă ca principală zonă cu potenţial energetic
eolian aceea a vârfurilor montane unde viteza vântului poate depăşi 7 m/s.
Conform PAED, viteza medie de circulatie generală orizontală a maselor de aer
este de 1-2 m/s, sub minimul de 3.5 m/s necesar din punct de vedere tehnologic
la momentul actual223.

Figura 53. Potenţialul eolian al Românei (Sursa: ANM)

2.8.1.3. Patrimoniul natural
Patrimoniul natural al împrejurimilor municipiului Câmpulung este legat de
vecinătatea masivelor muntoase Piatra Craiului, Iezer Păpuşa, Leaota şi
Făgăraş şi a rezervaţiilor naturale Mihăeşti, Albeşti, Iezer etc. În teritoriul
administrativ al municipiului nu se găsesc arii naturale protejate.
În vecinătatea municipiului se găsesc arii naturale protejate la nivel comunitar, şi
anume siturile de importanţă comunitară224:
ROSCI0326 – Muscelele Argeşului
În arie există următoarele tipuri de habitate: 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile
de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis); 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de
fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen şi, de asemenea, specii de nevertebrate: 1088 Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)225.

ROSCI0258 – Văile Brătiei şi Brătioarei
Situl a fost înfiinţat pentru prezenţa habitatului 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), a speciilor de amfibieni: 1193 Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)
şi a speciilor de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1122
- Gobio uranoscopus (Petroc)226.
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Planul de A cţiune privind Energia Durabilă - Municipiul Câmpulung pentru perioada 2016-2020-2030 (elaborator
S.C. OGAUS TECHNOLOGY S.R.L. Arad),
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Ordinul nr. 2387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltării
Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importantă
comunitară, ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România
Fişa ariei naturale protejate (Realizarea de seturi de date spaţiale în conformitate cu specificaţiile
tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000, având în vedere
optimizarea facilităţilor de administrare a acestora, MM, 2015)
Ibid.
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ROSCI0381 Raul Targului – Argeşel – Râuşor
Situl Raul Targului-Argesel-Rausor este localizat in partea nordica a judetului Arges, pe clina
sudica a Muntilor Iezer, din Masivul Fagaras. Din punct de vedere geomofologic, situl este situat
in zona montana si premontana a Muntilor Iezer, doar extremitatea nord estica a sitului este
situata la nord de raul Dambovita, spre culmea Tamas, dintre Masivul Piatra Craiului si Masivul
Fagaras. Sit important, între altele, si pentru amfibieni: buhaiul de balta cu burta galbena
(Bombina variegata) si tritonul carpatin (Triturus montandoni), acesta din urma având populatii
bogate în unele puncte ale sitului. Situl Râul Târgului-Argesel-Râusor este important pentru
biodiversitate din urmatoarele motive: i).habitatele forestiere 9410 si 91V0 pentru care s-a
solicitat desemnarea de situri suplimentare in regiunea biogeografica alpina; ii). speciile de
carnivore mari - urs, lupo ,ras- pentru care s-a solicitat desemnarea de situri suplimentare; iii).
culoar ecologic pentru carnivore, asigurand conectivitatea Masivului Fagaras (Muntii Iezer) cu
Masivele Piatra Craiului si Bucegi ( Muntii Leaota); iv). specii de amfibieni si de nevertebrate227.

Figura 54. Arii de importanţa comunitară în vecinătatea Municipiului Câmpulung
Sursa: https://natura2000.eea.europa.eu/#

Potenţialul balnear al teritoriului este, de asemenea, de luat în considerare,
deoarece a stat la baza statutului de oraş de vilegiatură pe care l-a avut, de la
sfârşitul secolului al XIX-lea, oraşul Câmpulung.
Izvoarele cu apă sulfuroasă de la Bughea de Sus au fost amenajate pe moşia
Humele, a boierilor Rucăreni, ante 1837228, în legătură cu „izvorul din Humă”,
situat la 5 km de centrul oraşului – „Băile Rucărenilor”; un aldoilea izvor se
găsea în proximitate. Băile intră în proprietatea lui August Treboniu Laurian,
ulterior finnd exploatate de familia Gropan şi de moştenitori, care reabilitează
stabilimentele după Primul Război Mondial.
După 1948, băile intră în proprietatea Primăriei Câmpulung; în 1953, se
organizează o bază modernă de tratament care, în 1897, a fost preluată de
O.J.T. Argeş şi, în 1994 de societatea „Muscelul” S.A (care obţine, în 2003,
licenţa de exploatare a apelor şi concesionarea lor pentru 20 de ani). „Complexul
Balnear Măgura” a fost scos la licitaţie în 2014; în 2020, este de vânzare229.
227
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http://www.anpm.ro/documents/13565/0/Raul+Targului+Argesel+Rausor.pdf
Ştefan Vasile Episcopescu, „Apele metalice ale României mari”, 1837: „….A pa de pucioasă cu sare de bucate, din
judeţul Muscel la Bughea în Humele este un izvor. În dreapta acestuia, peste râu, în sat este altul asemenea (…)
apa de fier carbonic cu pucioasă, dar nedăstupat şi am lăsat pe dumnealui domnul logofăt Nicolae Rucăreanu, a
cărui moşie este, să-l dăstupe”. Apud Carmen Oprescu, „Funcţiunea rezidenţială şi rolul ei în moderniarea oraşului
Câmpulung Muscel”, în: Historia Urbana, tom XV,1-2/2007, pp. 237-251.
C. Oprescu, ibid.; Iulia Vlad, „Istoria celor mai faimoase izvoare din Argeş...”, Universul A rgeşean, 9 dec. 2014.
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La 1875, se înfiinţează Societatea anonimă pe acțiuni Băile “Radu Negru”, care
dă în folosinţă, în 1897, stabilimentul de hidroterapie în centrul oraşului (Băile
Radu Negru, ulterior Băile Kretzaulescu), la inițiativă medicului și om politic
Nicolae Kretzulescu (1812-1900); Destinaţia iniţială a acestui stabiliment era de
băi de tratament fizioterapeutic, acestea fiind construite în jurul unor izvoare slab
mineralizate. Astăzi, Primăria Municipiului intenţionează reabilitarea Parcului
Kretzulescu şi a clădirilor fostelor băi.
În anul 1925, prin Înaltul Decret Regal numărul 411 din 10 februarie, oraşul
Câmpulung (a cărui suburbie era Bughea) a fost declarat oficial Staţiune
Climaterică. Astăzi, Bughea de Sus (Albeştii de Muscel) are statut de staţiune
turistică de interes local.
Tot în vecinătate se găsesc mai multe arii naturale protejate la nivel naţional:
I. Zone naturale protejate de interes naţional şi monumente ale naturii230
2.100. Granitul de la Albeşti, Comuna Albeşti de Muscel (0,50 ha)
RONPA0117
Limita ariei este trasată în cadrul proiectului Managementul Conservării Biodiversităţii şi este
deplasată cu aprox. 110 m către vest-sud-vest faţă de poziţia reală; suprafaţa sa este mai mică cu
25-30% decât cea precizată în lege (0,50 ha). Aria protejată cuprinde blocuri de granit de
dimensiuni diferite, acoperite de o vegetaţie bogată de ierburi, arbori şi arbuşti. Este situată la
marginea localităţii Albeştii de Muscel, în apropierea drumului judeţean 735, care face legătura cu
oraşul Câmpulung, la intersecţia coordonatelor 45,3028 gr. N cu 25,0193 gr. E. Se găseşte la
hotarul dintre două proprietăţi private, limita de demarcaţie fiind dată, în est, de liziera pădurii iar, în
vest, de o alee care asigură accesul la o vilă. În rest, limitele ariei sunt mai puţin clare231.

2.101. Locul fosilifer Suslăneşti, Comuna Mioarele, satul Suslăneşti (3,50 ha)
RONPA0118
Rezervaţia se află în satul Suslăneşti, comuna Mioarele, pe dealul Hobaia, în punctul "Marlauz".
Aici s-a conservat, încrustată în şişturile disolidice, o bogată faună ichtiologică, dar şi alte specii de
animale şi plante, care au trăit în urmă cu circa 30 milioane de ani. Mircea Păucă a fost cel care a
realizat asupra lor primele cercetări, studiile sale stând la baza declarării rezervaţiei. El a identificat
cca. 30 de specii de peşti (Pronotacanthus sahelalmae, Alosa sculptata, Alosa sp., Clupea
longimana, Clupea sardinites, Clupea voinovi, Clupea sp., Nemachilus musceli, Barbus sp.,
Mrazecia mrazeci, Palaeorhynchus cf. zitteli, Scorpaena pilari, Capros radobojanus, Capros
longirostris, Nemopteryx athanasiui, Rhombus stamatini n. sp., Ammodytes antipai, Caranx
macoveii, Lepidopus glarisianus, Propercarina rebeli, Propercarina pietschamanni, Propercarina
pietschmanni, Scomber voitestii, Properca sabbai, Serranus simionescui, Serranus budensis,
Scorpaenoides popovicii) şi alte vertebrate şi nevertebrate (Cetacea indet., Odontaspis cuspidata,
Portunus oligocenicus, ? Scardinius sp.), dintre care 13 sunt noi pentru ştiinţă232

2.102. Calcarul numulitic de la Albeşti, Comuna Albeşti de Muscel (1,50 ha)
RONPA0119
Arie de mare însemnătate din punct de vedere geologic şi paleontologic. Calcarul rezervaţiei are
o culoare alb-gălbuie, roşcată, vânătă sau alburie şi este de vârstă eocenă (cca 60 de milioane
de ani). Conţine o faună fosilă foarte bogată: echinoderme, lamelibranhiate, anelide, moluşte,
dinţi şi fanoane de rechin. Foarte numeroase sunt fosilele de numuliţi, de unde şi numele de
calcar numulitic. S-au descoperit şi urme de crabi. Calcarul este un depozit bentogen-litoral,
format într-o mare caldă, în jurul unor insule sau în apropierea unui ţărm format din roci
cristaline. Abundenţa fosilelor este extraordinară aproape la toate nivelele. În ambele strate, dar
în special în cel albicios-gălbui, se găsesc numeroase foraminifere mari ce aparţin genurilor:
Numulites (N. planatus, N. exilis, N. nitidus, N. partschii, N. distans, N. murchinsonii), Operculina
(O. gigantea, O. canalifora), Assilina exponens etc. În aceste calcare s-au identificat numeroase
alte nevertebrate şi vertebrate ca: brahiopode (Terebratula hilationis), echinoderme
(Conoclypeus connoideus), crustacee decapode (Ranina reussi şi Ranina marestiana), precum
şi dinţi de rechini fosili (Lamna elegans, Carcharodon angustidens şi Myliobatis)233.
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Lege nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea
a III-a - zone protejate, A nexa I.
Fişa ariei naturale protejate (Idem, MM, 2015)
Ibid.
Ibid.

Utilizarea terenurilor
Cifrele furnizate de INS – Direcţia Judeţeană Argeş (Fişa localităţii) – suprafaţa
fondului funciar după modul de folosinţă, pe forme de proprietate – arată o
scădere de mică anvergură a suprafeţelor agricole şi forestiere (cu doar 6 ha)
într-un interval de de două decenii (datele pentru anii ulteriori nu au fost
comunicate).
Modificări se observă în ceea ce priveşte livezile, care au scăzut de la 422 ha
(1992) la 319 ha (2012) şi terenul arabil, care a scăzut de la 185 ha la 140 ha,
diferenţele explicându-se prin creşterea suprafeţei păşunilor şi fâneţelor – vezi
tabelele de mai jos.
1992
Mod de folosinta pentru suprafata agricola – Total (ha)
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Agricola
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Arabila
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Pasuni
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Finete
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Livezi si pepiniere pomicole

100,0
50,1
5,2
22,0
11,0
11,9

3559,00
1784,00
185,00
784,00
393,00
422,00

100,0
50,1
4,0
25,8
11,0
9,3

3559,00
1784,00
143,00
918,00
394,00
329,00

100,0
50,1
4,0
25,5
11,6
9,0

3559,00
1784,00
143,00
909,00
413,00
319,00

Mod de folosinta pentru suprafata agricola – Total
[din care 3403 ha în proprietate privată]
Mod de folosinta pentru suprafata agricola – Agricol total
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Arabila
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Pasuni
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Finete
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Livezi si pepiniere pomicole
Terenuri neagricole total [din care 1625 ha în proprietate privată]
Paduri si alta vegetatie forestiera
Ocupata cu ape, balti
Ocupata cu constructii
Cai de comunicatii si cai ferate
Terenuri degradate si neproductive

100,0

3559,00

50,0
3,9
25,5
11,6
9,0
50,0
9,2
1,4
30,9
5,3
3,2

1778,00
140,00
909,00
410,00
319,00
1781,00
326,00
51,00
1100,00
190,00
114,00

Suprafata totală teritoriu administrativ
Proprietate privată
Terenuri agricole total
Proprietate privată
Terenuri neagricole total
Proprietate privată
Suprafata agricola – Total
Proprietate privată

100,0
95,6
100,0
100,0
100,0
91,2
100,0

1997
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Total
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Agricola
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Arabila
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Pasuni
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Finete
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Livezi si pepiniere pomicole

2002; 2007
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Total
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Agricola
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Arabila
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Pasuni
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Finete
Mod de folosinta pentru suprafata agricola - Livezi si pepiniere pomicole

2012

3559,00
3403,00
1778,00
1778,00
1781,00
1625,00
3559,00
3403 ha
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2.8.1.4. Suprafeţe plantate
Suprafeţele plantate din teritoriul extravilan sunt de mai multe categorii:
Terenuri agricole:
Păşuni şi fâneţe
Vii şi livezi
Teren arabil
Terenuri cu vegetaţie spontană
Vegetaţie spontană în lungul cursurilor de apă
Alte terenuri cu vegetaţie spontană
Terenuri forestiere
În municipiul Câmpulung, deşi există suprafeţe plantate de mari dimensiuni în
extravilan (terenuri forestiere şi agricole), suprafeţele plantate din intravilan
necesită ameliorare şi creştere în suprafaţă.
Suprafeţele plantate din teritoriul intravilan sunt de mai multe categorii:
Spaţii verzi publice (parcuri / grădini / scuaruri)
Parcuri / grădini semipublice
Terenuri sportive
Vegetaţie spontană în lungul cursurilor de apă
Spaţii verzi în lungul drumurilor
Spaţii verzi în lungul căilor ferate
Corespondenţa cu spaţiile verzi prevăzute prin Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
(republicată), precum şi bilanţul teritorial al situaţiei existente şi propuse sunt
prezentate în Cap. 3.8.2. Măsuri specifice de organizare a spaţiilor verzi.
Spaţii verzi publice sunt incluse în Registrul local al spaţiilor verzi din Municipiul
Câmpulung (Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 59/29.11.2012) – vezi mai jos.
Principalele parcuri din oraş, care reprezintă şi valori de patrimoniu natural şi
peisager de interes local, sunt următoarele:
Grădina publică a oraşului Câmpulung (Grădina Merci), amenajată începând
cu anul 1885, împreună cu Bulevardul „Pardon” şi finalizată la fârşitul
secolului al XIX-lea; vegetația constă în exemplare de castani, pini,
mesteceni, tei şi arbuști ornamentali;
Parcul Ştefănescu (Parcul Libertăţii), amenajat la începutul secolului XX de
doctorul Anastase Ştefănescu pe terenurile cumpărate de acesta între 1884
şi 1919; moştenitorii săi vând parcul de 33.106 mp Primăriei (1929)234;
Parcul Vilei Golescu, parc dendrologic în proprietatea Fundației Pro
Patrimonio, urmare a donaţiei făcute de Irina Maria Golescu (†2002). Vasile
Golescu (1875-1920) construieşte vila în 1909? (arh. Constantin N.
Simionescu), numind-o Vila Ştefan, în amintirea fiului său mort în război.
Inginer silvic, absolvent în 1897 al École des Eaux et Forêts de Nancy, Vasile
Golescu a conceput parcul terasat din jurul casei (un parc jardin), adaptând
specii exotice şi rare, aduse din străinătate, pornind de la o pădure naturală.
Parcul, cu o suprafață de peste 3 ha, cuprinde arbori şi arbuşti rar întâlniţi pe
teritoriul României: Magnolia soulangeana (magnolia), A cer pseudoplatanus
(arțar), Pseudotsuga menziesii (brad Duglas), Liriodendron tulipifera (arbore
lalea), Castanea sativa (castan comestibil), Ginkgo biloba (ginkgo), Sophora
japonica (salcâm japonez) etc. – arbori cu vârste de peste 100 de ani235.
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C. Oprescu, ibid.; idem, mss. pus la dispoziţia noastră, prin amabilitate, de dl. I Piţurescu.
https://www.propatrimonio.org/index.php/home/golescu-2/

Registrul local al spaţiilor verzi din Municipiul Câmpulung (2012) arată o
suprafaţă totală de 407746 mp (40,8 ha).

Tabelul nr. 16. Municipiul Câmpulung – Registrul local al spaţiilor verzi (PMC, 2012)

2.8.2. Calitatea factorilor de mediu
2.8.2.1. Calitatea apei
Datele centralizate trimestrial de APM Piteşti privind calitatea apelor subterane
monitorizate în forajele de observaţie indica valori ce se înscriu în limitele
admise de standardele în vigoare, cu exceptia forajelor unde s-au înregistrat
depăşiri ale îndicatorilor pH şi substante organice: SC Edilul CGA Câmpulung,
S.C. ARO S.A. Câmpulung, stratul acvifer necesitând măsuri speciale de
supraveghere şi protectie236.
236

http://www.primariacampulung.ro/fisiere/file/SDL/SDL%20Campulung.pdf
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2.8.2.2. Calitatea aerului
În general, la nivelul municipiului Câmpulung indicele de calitate a aerului a avut
valori de la 1 (excelent) până la 4 (mediu). Pe de altă parte, se conturează ca
problemă 9 majoră concentraţia de sulf, care tinde din ce în ce mai mult către
limita maximă admisă. La nivelul municipiului Câmpulung principalele activităţi
generatoare de emisii poluante sunt procesele de prelucrare şi producția de
ciment şi var, industria de prelucrare a lemnului și industria extractivă a
cărbunelui. De asemenea, printre factorii importanți de poluare se regăsesc şi
traficul auto, depozitul de deșeuri menajere al orașului și stația de epurare a
apelor uzate etc.
Pentru monitorizarea calităţii aerului în judeţul Argeş, Agenţia de Protecţia
Mediului Piteşti a revizuit în anul 2008 reţeaua de supraveghere, ţinând cont de
factorii meteorologici specifici şi de direcţia predominantă a vântului care
influenţează dispersia emisiilor. De asemenea, s-au avut în vedere valorile
înregistrate la staţiile de control din anii precedenţi.
Reţeaua de supraveghere este formată din 11 staţii de control (fond, impact şi
trafic), cea din zona depresiunii fiind amplasată chiar în centrul municipiului
Câmpulung. Staţia este de tip trafic, tip urban şi tip rezidenţial-comercial. Ea
efectuează măsurători privînd concentraţiile de NH3, N02, S02, HCI, HCHO,
fenoli la 24 de ore şi concentraţia pulberilor în suspensie la 30 de minute.
Determinări pentru pulberile sedimentabile au fost efectuate în punctele: Selari
1, Selari 2, Nămăieşti 1 şi Nămăieşti 2. De asemenea, se fac determinari gazcromatografice pe probe de 30 de minute, pentru indicatori din grupa BTX
(benzen, toluen, xilen) şi din grupa PAH-urilor (hidrocarburi aromatice
policiclice). Unitatea mobila a APM Argeş face determinări pentru îndicatorii:
oxizi de azot şi sulf, monoxid de carbon, ozon, pulberi în suspensie, pentru
situaţii de urgenţă şi soluţionare sesizări.
Conform Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul A rgeş 2017- 2021237,
situaţia în 2014 (măsurată la AG6 – staţie industrială, amplasată în municipiul
Câmpulung Muscel, Strada Mircea cel Bătrân, la Staţia de tratare apă Edilul),
arăta faptul că, la această staţie, nu s-a înregistrat nici o depăşire a valorii limită
a poluanţilor conform legislaţiei în vigoare.
Măsurile stabilite prin Plan pentru municipiul Câmpulung sunt următoarele,
stabilite pentru intervalul 2014-2020:
Creşterea eficienţei energetice şi a gradului de utilizare a resurselor
regenerabile: modernizarea şi retehnologizarea staţiilor de transformare a
energiei electrice de la Arefu şi Câmpulung;
Reabilitare DN 73C Câmpulung – Curtea de Argeş
Realizarea unui aeroport multifuncţional în zona municipiului Câmpulung
Muscel U.A.T. Cons.Jud. 2014-2020
2.8.2.3. Calitatea solului
Sursele degradării învelişului de sol în Depresiunea Câmpulung sunt
diferenţiate, sectorul central (cuprinzând municipiul Câmpulung) şi cel estic
(cuprinzând combinatul de ciment de la Valea Mare Pravăţ şi exploatarea în
carieră a calcarelor de la Mateiaş) suferind intervenţii antropice de mai mare
anvergură comparativ cu cel vestic238.
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https://www.cjarges.ro/documents/10865/310277/CJ_Plan_Calitate_aer_Arges_29.11.2017%2
82%29/13ce7c06-570b-46ec-8462-a6ee04d93364
T. Demeter, R, Oprea, I. Săvulescu, „Sursele degradării învelişului de sol în Depresiunea Câmpulung”,
in Factori şi procese pedogenetice din zona temperată, 4, S.N. (2005), pp. 199-205

În partea centrală, dezvoltarea oraşului a determinat pierderea unor însemnate
rezerve de teren; lucrările executate în albia Râului Târgului au determinat
distrugerea solurilor de luncă (aluviosoluri) şi înlocuirea acestora cu soluri în
formare pe materiale antropogene (entiantrosoluri).
În vestul oraşului, fabrica de cărămidă utilizează materialul bogat în argilă al
orizontului B argic al luvosolurilor albice, fapt ce a antrenat distrugerea acestora
pe o suprafaţă însemnată. În aceeaşi zonă, amplasarea reziduurilor menajere a
condus la degradarea prin poluare a învelişului de sol.
Defrişarea suprafeţei interfluviale dintre râul Târgului şi Bughea şi suprapăşunarea
pajiştilor secundare rezultate au condus la apariţia şi extinderea proceselor de
eroziune, mai ales a eroziunii superficiale. În partea estică a arealului, inclusiv în
teritoriul administrativ al municipiului, apar procese de degradare a solului prin
dislocare şi acoperire, pricinuite de alunecările de teren (faeoziomuri arnice
tipice şi argice; defrişarea pădurii şi părăginirea livezilor)239.
Calitatea apelor subterane este influenţată negativ de utilizările casnice, care
prin intermediul exfiltrărilor din tacuri septice sau canalizări neetanşe şi prin
infiltrarea apelor de suprafaţă, fac posibilă contaminarea apelor subterane cu
detergenți, azotaţi, sulfaţi şi alte produse de degradare a suprafeţelelor organice,
săruri şi ioni dizolvaţi în reţeaua de apă potabilă, precum şi compuşi organici
solubili. În urma monitorizării apelor subterane s-au identificat încărcări în
substanțe organice, amoniu, azoţi şi azotaţi, fiind depăşiţi anumiți indicatori de
calitate din pricina exploatării necorespunzătoare a treptei biologice, uzurii şi
randamentului scăzut al instalațiilor. Apele meteorice căzute pe suprafaţa zonei
de oraş aflate pe malul drept al râului Târgului, sunt direcţionate de pe străzi în
gurile de scurgere şi sunt colectate de aceleaşi canale secundare care
colectează și apele uzate menajere, apoi sunt descărcate în principalul canal
colector. Apele meteorice de pe partea stângă a râului sunt colectate prin canale
separate și deversate în râul Târgului. Apele meteorice canalizate de pe ambele
părţi ale râului se descarcă în râu prin 25 de guri de deversare. Pe ambele
maluri, lungimea totală a reţelei de canalizare menajeră, în sistem unitar şi
meteorică este de 58,6 km.
În zona municipiului Câmpulung cea mai mare acumulare de apă, încadrându-se
în clasa I de calitate din punct de vedere fizico-chimic și în clasa IV din punct de
vedere biologic, este lacul Răuşor. De asemenea, în zonă se mai regăsesc și
alte acumulări de apă de dimensiuni mai mici, acestea fiind folosite ca sursă de
apă potabilă pentru Câmpulung având și rol de regularizare a cursurilor de apă.
Ploile torențiale și vânturile puternice constituie un pericol de mediu la care
municipiul Câmpulung este expus. Ca urmare a acestor fenomene naturale cel
mai frecvent apar inundațiile, ruperea unor arbori şi chiar smulgerea
acoperişurilor.
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2.8.3. Managementul deşeurilor
Municipiul Câmpulung este parte a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Servsal Argeş, asociaţie înfiinţată în anul 2000, în vederea derulării unui proiect
de interes public comun privind Managementul integrat al deşeurilor solide în
judeţul A rgeş. Administraţiile publice locale din judeţ şi Consiliul Judeţean Argeş
sunt membri ai asociaţiei. Au fost implementate diferite proiecte, în diferite etape,
pe întreg teritoriul judeţului Argeş, în privinţa conformării cu normele impuse de
Uniunea Europeană.
Prima etapă s-a desfăşurat între anii 2005-2010 şi a reprezentat închiderea
depozitelor de deşeuri şi a platformelor de gunoi necontrolate, construirea unui
depozit ecologic de deşeuri şi a unei staţii de transfer şi implementarea unui
sistem de colectare în zonele urbane şi rurale din judeţul Argeş.
Etapa a 2-a s-a desfaşurat în perioada 2011-2015 şi a reprezentat realizarea
celulei a II-a a depozitului judeţean Albota, extinderea staţiei de sortare la
facilităţile de la depozitul Albota, realizarea de staţii de transfer la Curtea de
Argeş şi Costeşti, închiderea depozitului Curtea de Argeş, remedierea
depozitului de la Costeşti, realizarea platformelor de colectare în zona rurală,
îmbunătăţirea platformelor de compost Albota şi Campulung, aprovizionarea cu
bunuri, echipamente şi maşini.
În prezent, Municipiul Câmpulung deserveşte o staţie de transfer, ce cuprinde şi
o staţie de compost, staţie de sortare şi staţie de pre-tratare levigat. Colectarea
şi transportul deşeurilor menajere solide, în vederea depozitării, de pe teritoriul
Municipiului Câmpulung este realizată prin operator privat, prin contract de
cesiune a serviciului public, iar salubrizarea spaţiului public este realizată prin
Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat (SPADPP),
serviciu aflat în subordinea Consiliului Local Câmpulung.
Pe raza municipiului nu se realizează colectare selectivă, pe categorii de hârtie,
plastic, sticlă, metal, deşeuri electrice, pământ vegetal, deşi campanii în acest
sens au fost derulate.
Activitatea de colectare şi transport a deşeurilor menajere este administrata de
S.C. Financiar Urban S.R.L. în baza Contractului de concesiune nr
067/15.03.2012. Colectarea deşeurilor se face în funcţie de graficul de colectare
– 6 maşini autocompactoare şi 1 maşină de colectare a deşeurilor reciclabile. În
teritoriul municipal se colectează doar deşeuri menajere.
Pentru a facilita şi optimiza transportul deşeurilor colectate la nivelul municipiului
către depozitul Albota, ele trec prin staţia de transfer Câmpulung. Tot aici există
şi o platformă de compost240.
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http://www.primariacampulung.ro/fisiere/file/SDL/SDL%20Campulung.pdf

2.8.4. Riscuri naturale şi antropice
2.8.4.1. Fenomene de risc natural
Regiunea Depresiunii Câmpulung şi împrejurimile sale sunt afectate de
numeroase riscuri naturale, cele mai frecvente fiind inundaţiile, seismele şi
alunecările de teren, dar şi eroziunea torenţială.
Inundaţii
Conform Studiul geotehnic şi al condiţiilor hidrogeologice aferent P.U.G.241, după
punerea în funcţiune a acumulării Râuşor nu s-au înregistrat inundări în
municipiul Câmpulung pricinuite de viituti. În anul 2010 s-au produs degradări ale
lucrărilor de regularizare, iar ulterior ANAR a efectuat lucrări de decolmatare a
albiei. Realizarea acumulărilor din amonte a modificat hidrologia râului,
informaţiile anterioare nemaifiind relevante.
Harta de risc la inundaţii disponibilă pe pagina web a ANAR indică posibilă
afectare a populaţiei în cazul viiturii cu asigurarea de 1% doar zona adiacentă
acumulării CHEMP Schitu Goleşti.
Potrivit informaţiilor furnizate de Primărie, afluenţii R. Târgului nu au dat
probleme, majoritatea secând pe timpul verii. Pe Valea Româneştilor au fost
afectate doar unele anexe gospodăreşti.
Relieful în pantă este favorabil unei evacuări rapide a apelor meteorice. Dată
fiind grosimea redusă a stratului relativ permeabil de la suprafaţa terenului, în
cazul precipitaţiilor puternice şi al topirii bruşte a zăpezii este posibilă reactivarea
alunecărilor de teren.
Pe valea R. Târgului precipitaţiile pot produce inundare pe malul drept în zona
dintre str. Drumul Morii şi digul lateral al acumulării CHEMP Schitu Goleşti.
Imediat aval de incinta Staţiei de Epurare se produc băltiri în sezonul ploios.
Situaţia poate fi îmbunătăţită prin realizarea unui sistem de drenaj care să
conducă apele pluviale în aval de structurile CHEMP. Este probabil necesară o
staţie de pompare242.
Principalele lucrări de aparăre împotriva inundaţiilor aflate în administrarea
A.B.A.A-V Piteşti sunt următoarele243:
Regularizări cursuri de apă:
Nr.
crt.
1

Reg. Valea Măgurii la Câmpulung

2

Reg. Valea Rudarilor la Câmpulung

3

Reg. Valea Mirea la Câmpulung

4

Reg. Valea lui Richard la Câmpulung

5

Reg. Valea Româneştilor la Câmpulung

6

Reg. Valea Cepleanu la Câmpulung

7

Reg. Valea Zidarilor la Câmpulung

241
242
243

Denumire

Curs de apa

Lungime (km)

Valea Măgurii
(afl dr. R. Târgului)
Valea Rudarilor
(afl st. R. Târgului)
Valea Mirea
(afl dr. R. Târgului)
Valea lui Richard
(afl dr. R. Târgului)
Valea
Româneştilor (afl
st. R. Târgului)
Valea Cepleanu
(afl dr. R. Târgului)
Valea Zidarilor (afl
st. R. Târgului)

1.27
1.13
0.4
0.2
5

0.35
2.3

Ing. Anghel Constantinescu (Quattro Design), Studiul geotehnic şi al condiţiilor hidrogeologice, mai
2017, studiu de fundamentare aferent P.U.G..
Ibid.
http://www.rowater.ro (Judeţul Argeş, Scurtă prezentare a judeţului)
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8

Reg. Valea Furnica la Câmpulung

9

Reg. Valea Teiului la Câmpulung

10

Reg. Valea Bozului la Câmpulung

11

Reg. Valea Rea la Câmpulung

12

Reg. R. Râul Târgului la Câmpulung

Valea Furnica (afl
st. R. Târgului)
Valea Teiului
(afl st. R. Târgului)
Valea Bozului
(afl st. R. Târgului)
Valea Rea
(afl st. R. Târgului)
Râul Târgului

1,6
1,1
1,3
1.4
2,0

Tabelul nr. 17. Municipiul Câmpulung – Regularizări cursuri de apă

Situaţia detaliată a regularizărilor din Municipiul Câmpulung este următoarea244:

Tabelul nr. 18. Municipiul Câmpulung – Regularizări cursuri de apă (detaliat)

In urma realizarii Hărţilor de Hazard la Inundaţii, au fost inventariate toate
podurile subdimensionate la viitura cu p = 1% pentru cele 27 de subbazine
hidrografice studiate (denumirile podurilor sunt cele utilizate in profilele
transversale şi longitudinale).
Acestea sunt prezentate în tabelurile următoare (defalcate pe BH Argeş şi
respectiv BH Vedea)245.
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S.C. AQUAPROIECT S.A, Plan de măsuri. Întocmirea documentaţiei Plan pentru prevenirea, protecţia
şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic A rgeş-Vedea, 2014 http://www.anpm.ro/documents/12220
/2307323/PPPDEI_Arves-Vedea_v3.pdf/410f0d34-fd2f-456c-b05a-965966fad12e; vezi şi
www.rowater.ro.
Ibid.

Tabelul nr. 19. Municipiul Câmpulung – Poduri subdimensionate la viitura cu p = 1%

Planul de management al riscului la inundaţii A dministraţia Bazinală de A pă
A rgeş-Vedea (f.a.) menţionează următoarele măsuri necesare246:

Alunecări de teren
În zona depresiunii s-au semnalat numeroase zone în care există acest risc:
Alunecarea de la Drăceşti (Mărcuş), în partea de sud a oraşului Câmpulung,
îşi are originea întrun bazin torenţial din apropierea şoselei CâmpulungPiteşti, partea terminala fiind drenată subteran, iar masa alunecării este în
prezent aproape stabilizată.
Alunecările dinspre Valea Argeşelului
Interfluviul dintre Argeşel şi Râul Târgului, începând de la cumpăna de ape
(Pravăţ – Bilceşti - Plaiul Hodor - Vârful Chicera – Măţău – Coceneşti Carpinet) până în Valea Argeşelului este afectat, aproape continuu, de
alunecări de teren de diferite dimensiuni, forme şi faze de evolutie. Întregul
areal are ca centru localitatea Suslăneşti (cunoscută prin fauna fosilă
oligocenă), ca ax Valea Argeşelului şi se suprapune integral rocilor
oligocene.

246

http://www.rowater.ro/daarges/PMRI/7%20PMRI%20Arges-Vedea.pdf
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Interfluviul Pravăţ – Hodor – Chicera – Măţău prezintă spre Valea Argeşelului un
front continuu de creste înălţat în partea centrala (Chicera – Măţău), datorită
ridicării neotectonice active (din axul anticlinalului pe care se dezvoltă).
Alunecările se dezvolta de obicei pe câte un bazin hidrografic al Argeşelului.
Exista şi o alunecare compusă, în zona cea mai întinsă şi mai înaltă a
versantului axată pe valea ce coboara de sub Vârful Chicera (Măţău) spre
Argeşel, confluenţa fiind situată în dreptul satului Suslăneşti; această vale
este denumită pe hărţile topografice „Valea Măţău”. Alunecarea este
„compusă”, în sensul că spre corpul central al acesteia, grefat pe valea şi
drumul ce coboara din satul Măţău spre satul Suslăneşti, converg şi alte
alunecări secundare dezvoltate pe văi afluente.
În Câmpulung riscul generat de alunecări este destul de ridicat.
Pe partea dreaptă a Râului Târgului:
Ravena adâncă de peste 10 m (str. Revoluţiei şi Baloteanu);
Alunecări masive de teren (str. Richard - str. Mihai Tican Rumano)
Mişcări de teren pe str. Petre Zamfirescu;
Deplasări mari de teren „la râpă” (str. Calea Drăceşti-Mărcuş).
Pe partea stângă a râului târgului:
Mişcări masive de teren pe 30-40 m;
Surpare de teren pe versantul drept al pârâiaşului Bărbuş.
Eroziunea torenţială sau modelarea reliefului prin acţiunea sistemelor torenţiale
cuprinde procese de:
Eroziune agresivă (ogaşe, ravene, torenţi), produsă în masa unor
sedimente, în general conglomeratice;
Eroziunea în adâncime, în albia sistemelor torenţiale;
Transport cu un caracter torenţial;
Acumulari terminale. Aceste procese se îmbina teritorial şi funcţional.
În zona studiată se întâlneşte eroziune torenţială în:
Muscelele Râuşorului, care are o dezvoltare deosebită. Spre vest, spre Râul
Doamnei, organismele torenţiale adânci au fost dezvoltate astfel:
Spre nord, văile torenţiale ce coboară spre depresiunea Bahna, deşi
scurte, sunt foarte active;
Spre vest, versantul expus spre Râul Doamnei are sisteme torenţiale
foarte originale: ogaşe adâncite în masa conglomeratelor la partea
superioară, cursuri mai largi la traversarea inflexiunii de pantă şi
sectoare din nou adâncite, în aval. Mărimea agestrelor, de la nord la
sud, corelată cu suprafaţa bazinelor torenţiale, sugerează creşterea în
acest sens a întensităţii acţiunii de eroziune, transport şi acumulare
torenţială;
Spre sud, văile foarte adâncite, dar fără apă permanentă datorită
substratului conglomeratic, au un pronunţat caracter torenţial: Slănicul
Sec, Răchitoasa şi afluenţii acestora;
Spre est, spre Valea Râuşorului, organismele torenţiale se dezvoltă
continuu, dând nota principală a aspectului versantului.

Sistemele torenţiale ce afectează interfluviul dintre Râul Târgului şi Argeşel
(Pravăţ – Hodor - Chicera – Măţău – Coceneşti):
Spre sud, Valea Româneştilor are un sistem de afluenţi torenţiali mult
mai activi, mai adânciţi, erodând puternic suprafaţa structurală pe care
se dezvoltă.
Arealul Dealul Chicera – Măţău (1017 m) este străbătut de o reţea
densă de văi torenţiale adâncite, parţial transformate în sisteme de
alunecări în masă sau curgeri noroioase (spre Valea Argeşelului).
Un sistem de văi torenţiale, ogaşe, ravene, caracterizează zona de la
sud de Chicera, drenată de Valea Jugurului247.
Alunecările de teren produse între 2005-2015 în municipiul Câmpunung au
afectat, după Planul de analiză şi acoperire a riscurilor Judeţul A rgeş, 6 arii:
DJ 735 Câmpulung - Albeşti - Cândeşti, punctul "Valea Slatinii" km 9+300,
2009 11 febr;
Strada Drăceşti, punctul La Râpă, 2010 07 iul.;
Strada Drăceşti, punctul La Râpă, 2010 29 iul.;
Strada Gh. Mitu, fam. Rotăreasa Filofteia, 2010, 29 iul.;
Strada Richard, Punctul Ghica Aurica, 2010 07.iul;
Strada Minerului, nr. 38, pe o suprafaţă de cca 0,01 ha, 2015, 26 sept.
Riscuri seismice
Cele mai frecvenţe cutremure manifestate în Judeţul Arges sunt cele produse în
zona seismică Vrancea. Se mai pot manifesta cutremure produse în microfalia
seismică Cîmpulung Muscel cu o frecvenţă mai redusă.
Municipiul Câmpulung se află amplasat într-o zonă pentru care intensitatea
seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică
(exprimată în grade MSK) este VII248.
Construcţiile expertizate tehnic şi încadrate in clase de risc seismic din teritoriul
municipiului sunt următoarele:

Este probabil ca mult mai multe clădiri să fie încadrate în clase de risc la
expertizare; Primăria Municipiului Câmpulung trebuie să realizeze un program
destinat încurajării consolidării construcţiilor, începând cu patrimoniul propriu.
Ca urmare a mişcărilor seismice sunt posibile apariţii locale a unor dezastre
complementare la construcţiile hidrotehnice, obiectivele şi instalaţiile
tehnologice. Vechimea în serviciu a construcţiilor industriale din judeţul Argeş
este variabilă.
Acestea cuprind instalaţii ce lucrează sub presiune, folosesc substanţe toxice,
iar avarierea lor ar putea produce pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale,
precum şi importante dezechilibre ecologice.
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Ibid.
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor Judeţul A rgeş – 2016,
http://www.isuarges.ro/PAAR_AG_2016.pdf
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Acest risc priveşte barajul de la Râuşor, SC Edilul CGA Campulung – statie
tratare apa (accidentul NaTech provocat de un seism ca eveniment declansator
si amplificat prin accidentul industrial produs pe amplasamente SEVESO/NonSeveso)249 (vezi şi capitolul următor).
Riscuri de incendiu
Riscurile de incendiu privesc zonele cu fond forestier (Ocolul Silvic Câmpulung
Muscel), obiective social-industriale (S.C. HOLCIM Câmpulung Muscel); locuinţe
şi clădiri cu alte funcţiuni. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor Judeţul A rgeş
– 2016 identifică măsurile de apărare250.
2.8.4.2. Zone cu riscuri antropice
Avarii ale reţelelor edilitare
La nivelul municipiului, nu exista în funcţiune o sursă alternativă de alimentare
cu apă. Urmare a avariilor din luna martie 2015 s-a trecut în regim de urgenţă la
identificarea unor surse de rezervă, care să poată asigura un debit minim pentru
populaţie în eventualitatea producerii altor avarii la nivelul conductelor de apă
brută.
Din sistemul de distribuţie existent la momentul 2016, mai sunt alimentate cu
apă potabilă localităţile limitrofe Valea Mare Pravăţ, Lereşti (partial), Bughea de
Sus, Bughea de Jos şi Schitu Goleşti. De asemenea, Staţia de Tratare Calea
Pietroasă se alimentează cu apă industrial Combinatul de lianţi HOLCIM251.
S-au stabilit ca posibile surse de rezervă sursa subterană Măgura – Lereşti;
captarea Râului Târgului; reabilitarea unei conducte PREMO Dn 600 în lungime
de 1700m şi conectarea acesteia la staţia de pompare (vezi Cap. 2.7.1.
Alimentarea cu apă potabilă).
În 2016, s-au retehnologizat şi sunt repuse în funcţiune cele 7 (şapte) foraje,
constituind, alături de Lereşti – Pojorâta, alimentarea de rezervă cu apă pentru
municipiul Câmpulung.
Accidente, avarii, explozii, incendii
Pe teritoriul municipiului Câmpulung şi în imediata sa vecinătate îşi desfăşoară
activitatea următoarele categorii de operatori economici unde pot avea loc
accidente, avarii, explozii şi incendii:
Operatori economici clasificaţi conform HG nr. 642 din 29/06/2005:
S.C. EDILUL CGA S.A. Câmpulung Muscel C, A(ch), I(m)*
SC Global Eco Center S.R.L. Iaşi - Punct de lucru Câmpulung Muscel
(platforma Landmark) C, A(ch), I(m)
SC NOBEL AUTOMOTIVE S.R.L. Câmpulung Muscel C, A(ch), I(m)
SC SANDCOM OIL 2007 S.R.L. Câmpulung Muscel C, A(ch), I(m) 25.
SC Fontana Pietro Romania S.R.L. Câmpulung Muscel C, I(m), I(d)
SC LEAR CORPORATION ROMANIA S.R.L. Câmpulung Muscel C, I(m),
I(d)
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - Exploatarea Teritorială Craiova** C, A(ch),
I(m)

249
250
251

Ibid.
Ibid.
Ibid.

*Cutremur (C); Accident chimic A(ch); Incendiu în masă I(m); Inundaţie I(d)
**Sectorul de Transport Gaze Naturale PITEŞTI cuprinde: SRM Câmpulung oraş; SRM ARO
Câmpulung; SRM CLC Câmpulun (nu sunt în proprietatea Transgaz S.A. dar sunt în exploatarea
E.T. Craiova). Conducta Φ24 inch, lungime cca 25 km traversează râul Târgului,
traversează/ocoleşte localităţile Dragoslavele, Câmpulung şi Poienii de Muscel, traversând
teritoriile administrative Stoeneşti, Valea Mare Pravăţ, Câmpulung şi Godeni.

De asemenea, riscul se manifestă în situaţia existenţei pe teritoriul judeţului a
unor foste exploatări miniere şi construcţii şi amenajări hidrotehnice (acumularea
Râuşor: volum 52 milioane mc apă; suprafaţă 160 ha, înălţime 118 m). Starea
tehnică şi de întreţinere a lucrărilor hidrotehnice este monitorizată permanent de
instituţiile specializate, Administraţia Bazinală a Apelor Argeş - Vedea şi SC
Hidroelectrica Curtea de Arges. Până în prezent nu s-au semnalat incidente
majore.
Accidente în care sunt implicate substanţe periculoase, care pot afecta pe lângă
angajaţii socităţii şi populaţia dispusă în zonele de acţiune ale substanţei (zone
de planificare la urgenţă):
S.C. HOLCIM ROMANIA S.A. (transferat către SC Maxam S.R.L. – punct
de lucru Ciment Câmpulung – punct Razoare – Mateiaş), fabricarea
cimentului: cod CAEN- 0811; exploatare si prelucrare calcar – obtinere
materie prima pentru fabricarea cimentului: cod CAEN- 1412, Risc minor
SC Maxam Romania S.R.L. (activitate preluata prin externalizare de catre
SC Holcim Romania S.A. – punct de lucru Campulung, in aceleasi conditii
de autorizare /operare, Comuna Valea Mare Pravat, punct Razoare Mateias, jud. Arges) Depozitari – 5210 Manipulari – 5224 (depozitare
materiale explozice utilizate in activitate industriala), Nivel inferior
Operatori economici principali generatori de deşeuri periculoase:
SC Global Eco Center S.R.L. Campulung
Operatori economici colectori/manipulatori deşeuri periculoase/nepericuloase:
SC Global Eco Center S.R.L. Campulung Municipiul Campulung, str.
Traian, nr. 223 Colectare, tratare deseuri periculoase si nepericuloase (in
prezent pe amplasament nu se desfasoara activitati de prelucrare si tratare
deseuri, în urma incendiului din 2013 în care a ars depozitul de pe
Platforma Aro, care conţinea 3700 t de deşeuri)
SC Holcim Romania S.A. Ciment Campulung Comuna Valea Mare Pravat
Fabricarea cimentului, recuperarea materialelor reciclabile sortate, utilizarea
deseurilor industriale constituenti de materii prime si constituenti alternativi
pentru coincinerare.
SC GMC Conecto Trade S.R.L. Municipiul Campulung, str. Lt. col. Nicolae
Popp, nr. 28 A Colectare deseuri nepericuloase, recuperare materiale
reciclabile sortate
S.C. Roxilen Genial Flory S.R.L. Municipiul Campulung, str. Marasti, nr. 4E
Colectare deseuri nepericuloase, recuperare materiale reciclabile sortate
10. S.C. Ana Geo Iza 2006 S.R.L. Municipiul Campulung, Aleea Al. cel Bun
Colectare deseuri nepericuloase, recuperare materiale reciclabile sortate
11. S.C. Florex Fam 2003 S.R.L. Municipiul Campulung, str. Marasti, nr. 58
Colectare deseuri nepericuloase, recuperare materiale reciclabile sortate
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Accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi de transport
DN 73 Piteşti - Câmpulung - Braşov, DN 7 Piteşti - Rm. Vâlcea, pe care se
transportă şi materiale ce prezintă riscuri (produse petroliere, clor lichid,
recipienţi cu gaze sub presiune, azotat de amoniu, substanţe explozive)
poate genera riscuri tehnologice produse în special de accidentele rutiere la
mijloacele de transport
Poluări accidentale pe cursurile de apă
În apropierea schelelor/parcurilor de extracţie/exploatare petrolieră sau în
imediata apropire a unor căi de comunicaţii rutieră pe care sunt tranzitate
produse toxice sau periculoase pentru mediu şi populaţie.
Evenimente de acest tip s-au manifestat 22.10.2013 (râul Tărgului
Campulung, produse petroliere).
Riscul generat de găsirea muniţiilor neexplodate:
Mai accentuat în zona nordică a judeţului (Leresti, Arefu, Albeştii de Argeş,
Valea Iaşului) precum şi în localităţile situate pe comunicaţia feroviară
Câmpulung Muscel - Costeşti (Mihăeşti, Piteşti, Mioveni, Costeşti)
Aceste aspecte se pot explica din punct de vedere atât istoric cât şi
geografic, nordul judeţului a constituit în ambele conflagraţii mondiale, calea
principală de acces către şi dinspre Transilvania prin Pasul Rucăr - Bran
sau prin Transfăgărăşan.
Riscuri de epidemii:
Spitalul Municipal Cîmpulung Muscel Cîmpulung Muscel, str. Dr. Costea, nr.
8
Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung Muscel Câmpulung Muscel, str.
Lascăr Catargiu, nr. 38
S.C PARGA SAT S.R.L ANALIZE DE LABORATOR CAMPULUNG
Campulung, str. Republicii, nr.7
S.C CLUBUL SANATATII S.R.L ANALIZE DE LABORATOR+RAD
IOLOGIE CAMPULUNG Campulung, str. I.C. Bratianu, nr. 54B
SC DACO S.R.L. HISTOPATOLOGIE CAMPULUNG Campulung, str.
Decebal nr.4
SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG ANALIZE DE LABORATOR +
RADIOLOGIE CAMPULUNG Campulung Muscel, Str.Dr.Costea nr.8
CMI MF ILIESCU VICTORIA Ecografie generala CAMPULUNG
Campulung, str. Republicii, nr.7
Ruperea barajelor (Baraj Rîuşor, cf. ”Studiu de inundabilitate pt zona aval de ac.
Rausor pana la ac. Prundu” – AquaProiect SA – 2003):
Obiective inundabile la rupere - Leresti (~ 8,5 Km ac. Rausor), CF Pitesti –
Campulung (~9,5 Km ac. Rausor); Scoala Nr. 6 Campulung, S.C. CONMUS
S.A. (balastiera), Liceul Dan Barbilian Campulung, Sediul ROMTELECOM
Campulung, S.C. CORNEA IND. Construct Campulung, RENEL
Campulung, bazin de linistire Campulung, CF Pitesti – Campulung pe 2,7
Km, 20 gospodarii loc. Voinesti (~ 10 Km ac. Rausor), 20 % case municipiul
Campulung ( ~15 Km ac. Rausor)
Zonele afectate de riscuri naturale şi antropice sunt reprezentate în Planşa 1.3.
Caracteristici geotehnice. Riscuri naturale şi antropice (scara 1:25000).

2.8.5. Disfuncţionalităţi şi priorităţi
În întreaga zonă studiată se constată dezvoltarea extensivă a localităţilor, în
defavoarea suprafeţelor fertile sau cu aport la creşterea calităţii mediului, fără
planificare prealabilă, generatoare de probleme de trafic, poluare etc. şi
contribuind la deprecierea peisajului natural şi construit precum şi slaba echipare
teritorială în termeni de echipamente şi servicii. În teritoriul urbanizat, principalele
probleme vizează învechirea fondului construit, densitatea excesivă precum şi
lipsa calităţii şi coerenţei spaţiilor comune şi publice.
Lipsa unei preocupări colective de dezvoltare durabilă este vizibilă, la fel ca în
alte U.A.T. din ţară; această observaţie priveşte politica de dezvoltare urbană şi
teritorială (organizarea locuirii, a zonelor de activităţi, transportul în comun
municipal, organizarea suprafeţelor plantate şi a spaţiilor verzi în particular,
urmarirea disciplinei în construcţii ş.a.).
Deversarea în emisari a apelor uzate neepurate sau insuficient epurate,
fenomenele accidentale cumulate cu fenomene meteorologice ce pot cumula şi
dirija emisii de poluanţi către zona municipiului, condiţiile de trafic au efect direct
asupra calităţii aerului (zona centurii de vest, centrul oraşului) au efecte negative
asupra calităţii apei şi aerului. Existenţa unor terenuri supuse eroziunilor, lipsa
lucrărilor de combatere a eroziunii solurilor, corectarea torenţilor şi acumulări
permanente reprezintă alte probleme semnificative.
Suprautilizarea resurselor (pierderea rezervelor de teren din zonele locuite,
distrugerea solurilor de luncă prin lucrări în albia Râului Târgului, exploatările
argilei din vestul oraşului) precum şi – în aceeaşi zonă din vestul oraşului –
problemele legate de managementul deşeurilor au condus la degradarea prin
poluare a învelişului de sol; sunt, de asemenea, prezente procese de degradare
a solului prin dislocare şi acoperire, pricinuite de alunecări de teren.
Presiunea generată de deşeuri s-a diminuat în urma măsurilor administrative din
ultimii ani. Menţionăm, însă, că în municipiul Câmpulung nu se realizează
colectare selectivă, pe categorii de hârtie, plastic, sticlă, metal, deşeuri electrice,
pământ vegetal.
Au fost identificate principalele probleme asupra mediului la nivelul municipiului
Câmpulung care sunt prezentate mai jos; acestea sunt similare altor cazuri
întâlnite la nivel naţional:
1. Probleme legate de diminuarea terenurilor plantate şi de modificarea
acestora, mai ales în teritoriul intravilan, cu alterarea valorilor peisagere;
zone cu peisaj degradat, care necesită măsuri de renaturare/ecologizare;
2. Probleme legate de calitatea factorilor de mediu în anumite zone ale
municipiului; zone urbane cu probleme legate de zgomot şi vibraţii, în
zonele industriale şi în vecinătatea arterelor importante de circulaţie;
3. Riscuri naturale (inundaţii, alunecări de teren); riscuri tehnologice;
4. Probleme administrative, legate de structurile organizatorice instabile;
insuficienta implicare a factorilor de decizie în soluţionarea problemelor de
mediu; educaţie ecologică deficitară.
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Domenii
Structura urbană

Fond locuibil

Mediu

Disfuncţionalităţi
Lipsa unei viziuni urbanistice şi peisagistice de ansamblu în dezvoltarea
localităţilor şi a teritoriului extravilan
Spaţii industriale şi unităţi dezafectate şi aflate în stare de degradare
Suprafeţe reduse de teren disponibile pentru noi investiţii
Lipsa specialiştilor în dezvoltare urbană
În oraş există multe locuinţe care necesită lucrări de reabilitare structurală
şi termică
Măsuri insuficiente de consolidare, restaurare, reabilitare a fondului
construit de valoare istorică şi arhitecturală, cu efect negativ asupra
imaginii urbane şi a peisajului
Populaţia oraşului a scăzut continuu în ultimii ani, pe fondul reducerii
natalităţii şi a migraţiei externe a populaţiei
Număr mare de tineri care nu dispun de locuinţă proprie şi nici de
mijloacele financiare necesare pentru achiziţionarea uneia;
Locuinţe sociale insuficiente, în raport cu necesităţile existente

Poluarea atmosferei municipiului cu pulberi în suspensie din cauza
traficului rutier intens
Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane din municipiu, ca urmare a
infiltraţiilor şi a insuficientei capacităţi de epurare a apelor reziduale
Nivelul crescut de zgomot ambiental cauzat de traficul rutier
Disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte echiparea edilitară; probleme
semnificative în legătură cu alimentarea cu apă
Transport în comun urban/periurban insuficient dezvoltat; deprecierea
accesului pe cale ferată
Insuficienţa unor perdele de vegetaţie de a lungul căilor rutiere care
traversează municipiul
Suprafeţe plantate/ Degradarea calităţii şi structurii vegetaţiei naturale ca urmare a activităţilor
spaţii verzi
antropice (diminuarea şi alterarea spaţiilor verzi publice)
Lipsa specialiştilor în urbanism şi peisagistică
Lipsa organizării locurilor de parcare face ca o parte a spaţiilor publice şi a
spaţiilor verzi să fie ocupate de maşini
Turism şi agrement Funcţia turistică a oraşului este slab dezvoltată, deşi în cadrul oraşului
există obiective culturale şi arhitecturale importante;
Lipsa unui sistem unitar de semnalizare a obiectivelor turistice
Inexistenţa unei politici unitare de promovare şi valorificare a potenţialului
turistic din municipiu
Deşeuri
Lipsa colectării selective a deşeurilor
Scăderea interesului pentru valorificarea deşeurilor reciclabile;
Nivelul scăzut de reciclare a deşeurilor menajere
Comerţ, servicii
Forţă de muncă calificată insuficientă
Infrastructură de transport deficitară care încetineşte dezvoltarea
domeniului
Gradul redus de asociativitate şi cooperare al IMM-urilor;
Lipsa unui centru de informare pentru agenţii economici
Lipsa centrelor de pregătire continuă
Educaţie
Fonduri insuficiente pentru materiale didactice
Probleme în comunităţile defvorizate
Diminuarea infrastructurii pentru educaţie, îmătrânirea construcţiilor
Creşterea numărului de elevi proveniţi din familii monoparentale sau din
familii emigrate în ţările UE;
Retribuirea mică a personalului didactic şi nedidactic, în raport cu un trai
decent şi responsabilitatea pe care o au în formarea generaţiilor viitoare;
Tabelul nr. 20 - Disfuncţionalităţi evidenţiate în Municipiul Câmpulung

2.9. Diagnostic – disfuncţionalităţi la nivelul teritoriului şi localităţilor
În România ultimelor trei decenii, oraşele de dimensiuni mici, ca urmare a
procesului de dezindustrializare, îşi recapătă rolul istoric de coagulare a zonei
rurale învecinate, vocaţie indispensabilă dezvoltării zonelor rurale, principal atu
al ţării în context european.
În cazul Municipiului Câmpulung, oraş de dimensiuni medii, rolul sau
administrativ de capitală de judeţ a creat, istoric, o arie de influenţă de mai mari
dimensiuni. Revenirea către acest statut reprezintă una din căile de accelerare a
dezvoltării locale şi teritoriale.
Până la o eventuală reorganizare administrativă, în care vechiul judeţ Muscel să
fie recreat, rolul Municipiului Câmpulung trebuie consolidat, atât în legătură cu
aria rurală înconjurătoare, ca centru industrial, comercial şi de servicii, cât şi ca
bază turistică pentru un teritoriu de mai mari dimensiuni în care valorile naturale,
culturale şi peisagere sunt remarcabile.
Crearea acestui statut, de capitală turistică, reprezintă – credem – una dintre
opţiunile majore de dezvoltare în intervalul următor. Această opţiune este în
măsură să susţină dezvoltarea, asigurând în acelaşi timp păstrarea echilibrului
urban/rural, este compatibilă cu particularităţile României în plan european şi se
adaptează noilor tendinţe de migrare dinspre mediul urban spre cel rural şi de
omogenizare a condiţiilor de viaţă.
Oportunităţile privesc restaurarea rolului municipiului în context zonal, pe baza
atractivităţii poziţiei sale şi a resurselor, în parteneriat activ cu zonele rurale
învecinate, de mare vitalitate, în condiţiile unei coeziuni sociale şi culturale
bazate pe structuri tradiţionale şi pe potenţialul de inovaţie al populaţiei.
Creşterea cererii de calitate a locuirii – contribuind la un proces activ de migrare
rezidenţială în care locul de muncă pierde rolul determinant, care este luat de
calităţile naturale şi culturale ale zonelor, antrenând delocalizarea firmelor şi
activităţilor de vârf (deci convergenţa teritoriilor atractive pentru migraţii
rezidenţiale şi de implantare a societăţilor) – reprezintă principala miză a
dezvoltării locale a Municipiului Câmpulung pentru deceniile următoare.
2.9.1. Aria funcţională urbană Câmpulung
Municipiul Câmpulung este situat într-un teritoriu a cărui vechime este printre
cele mai mari din România, atestarea documentară datând din secolul al XIII-lea,
reprezentând cel mai important centru urban istoric al ţării Româneşti şi prima sa
capitală. Câmpulung este, de asemenea, şi capitala istorică situată la cea mai
mare altitudine dintre capitalele istorice ale provinciilor româneşti (620 m).
Dacă rolul său a scăzut în timp, odată cu deplasarea capitalei la Curtea de
Argeş, Târgovişte şi Bucureşti şi, mai târziu, după desfiinţarea judeţului istoric
Muscel, importanţa sa istorică şi culturală la nivel naţional este capitală. Politica
de dezvoltare urmană trebuie să ia în considerare rolul istoric al oraşului şi să
înţeleagă oportunitatea punerii în valoare a valorii sale istorice remarcabile şi
cea a întăririi rolului său regional.
După numărul populaţiei şi în conformitate cu datele INS pentru anul 2012, în
clasificarea oraşelor din România, poziţia municipiului Câmpulung este încadrată
în categoria oraşelor mijlocii (cu o populaţie cuprinsă între 20.000 şi 100.000
locuitori), alături de 74 alte oraşe.

171

În categoria oraşelor foarte mari (cu peste 1.000.000 locuitori) se încadrează
municipiul Bucureşti, iar în cea a oraşelor mari, 24 de municipii din ţară
(împreună, acestea totalizează 7,5% din numărul total al oraşelor României.
În total, oraşele mijlocii reprezintă 23,4% din totalul oraşelor, municipiul
Câmpulung situându-se, deci, în treimea superioară a mediului urban românesc,
din punctul de vedere al numărului populaţiei. Notăm faptul că 221 de oraşe (cu
o populaţie sub 20.000 locuitori) sunt încadrate în categoria oraşelor mici şi
reprezintă 69,1% din totalul oraşelor din ţară252.
Prin proiectul ESPON 2006 1.1.1. – Potenţial pentru dezvoltarea policentrică în
Europa au fost stabilite ariile funcţionale urbane (FUA ) şi zonele metropolitane
de creştere din România253. FUA (Ariile Funcţionale Urbane – Functional Urban
Areas) reprezintă cele mai mici elemente constitutive ale unei dezvoltări
policentrice, bazate pe existenţa unui nucleu urban şi a unei arii înconjurătoare
integrate din punct de vedere al dezvoltării economice.
Proiectul citat a stabilit următoarea ierarhie în România:
2 FUA reprezintă zone metropolitane de creştere (Metropolitan European
Growth Areas – MEGA): Bucureşti şi Timişoara;
8 FUA reprezintă arii funcţionale urbane de importanţă naţională sau
transnaţională: Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa, Braşov, Craiova, Galaţi,
Ploieşti şi Oradea
49 FUA reprezintă arii funcţionale urbane de importanţă regională şi locală.
Municipiul Câmpulung este, deci, încadrat printre ariile funcţionale urbane de
importanţă regională şi locală. Ariile funcţionale urbane vecine de importanţă
regională şi locală, sunt cele de la Piteşti şi Mioveni (la sud), Târgovişte (la est)
şi Râmnicu Vâlcea (la vest). La nord, la Braşov, se constituie o arie funcţională
urbană de importanţă naţională sau transnaţională.
2.9.2. Caracteristici economice şi sociale
Municipiul Câmpulung este într-o situaţie favorabilă, fiind inclus, în analizele
profesorului dr. Dumitru Sandu din 2010254, în categoria oraşelor dezvoltate şi
este înconjurat de comune mediu dezvoltate. Existenţa comunelor dezvoltate,
atât la sud – către Municipiul Piteşti, cât şi la nord – de-a lungul drumului spre
Braşov arată potenţialul de dezvoltare a teritoriului municipiului şi al
împrejurimilor sale, legate atât de posibilitatea dezvoltării industriale cât şi de
cea a economiei agro-turistice.
Ierarhizarea U.A.T. după indicele dezvoltării sociale a localităţii, stabilit prin
analizele prof. Dumitru Sandu arată situaţia bună a municipiului faţă de zona
înconjurătoare (Fig. 55), confirmând statutul său de centru zonal.
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Vezi Şerban Popescu-Criveanu et al. (Quattro Design), Reţeaua de localităţi după rang şi importanţă,
in: Agora Est Consulting, Quattro Design, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2013-20202035 – Studii de fundamentare (Studiul 15), 2014, p. 32.
Comitetul Consultativ pentru Coeziunea Teritorială, Priorităţi de dezvoltare teritorială naţionale în
atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, Document de consultare, Proiect preliminar – V1,
Noiembrie 2012, pp. 27-29.
IDSL, calculat de autor in 2010, bazat pe valori calculate pentru toate comunele şi oraşele tarii la
nivelul anului 2008. Pornind de la datele IDSL, autorul a întreprins o analiză a disparităţilor sociale
regionale, cu referire la judeţe, regiuni istorice şi regiuni de dezvoltare – vezi Dumitru SANDU, „Social
Disparities in the Regional Development and Policies of Romania”, in International Review of Social
Research, Volume 1, Issue 1, February 2011, pp. 1-30.

Figura 55. Indicele dezvoltării sociale a localităţii în context judeţean – ierarhizarea U.A.T.255

Din unghiul de vedere al specializării economice, Municipiul Câmpulung este
considerat – în unele studii – a fi un oraş monofuncţional.
În A tlasul României 2006, pe baza datelor Recensământului populaţiei şi
locuinţelor din 2002 şi în funcţie de numărul locuitorilor care lucrează în sectorul
respectiv şi de procentul acestora din totalul de locuitori ai unităţii administrativ
teritoriale, au fost stabilite 187 oraşe monofuncţionale (cu specializare în
sectoarele primar si secundar, reprezentând 58,4% din numărul total de oraşe
din România). Printre acestea, Câmpulung a fost nominalizat la tipul 1 de oraşe
monofuncţionale (cu specializare în industria de prelucrare)256.
Un studiu ulterior, din 2008, bazat pe un indice complex calculat, a stabilit
existenţa, în ţară, a 51 oraşe monoindustriale (15,9% din numărul total de
oraşe): 33 oraşe specializate în industria prelucrătoare (în comparaţie cu cele
142 din A tlasul României 2006) şi 18 oraşe specializate în industria extractivă (în
comparaţie cu cele 13 din A tlasul României 2006). În acest al doilea studiu,
Câmpulung este absent, singurul oraş prezent în listă din judeţul Argeş fiind
oraşul Mioveni257.
Analiza profilului economic al oraşelor în funcţie de cifra de afaceri (Quattro
Design, 2014) ilustrează evoluţia economiei locale în ultimul deceniu şi oferă o
imagine mai clară a ramurilor economice reprezentative pentru fiecare oraş:
astfel, rezultă 235 oraşe polifuncţionale (73.4% din numărul total de oraşe) şi 85
oraşe monofuncţionale (26,6% din numărul total de oraşe), din care 18 oraşe cu
profil secundar (5.6% din numărul total de oraşe) şi 67 oraşe cu profil terţiar
(20,9% din numărul total de oraşe).
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Quattro Design (Lorin SMĂRĂNDOIU), 2016, după Agora Est Consulting, Quattro Design, op. cit., Studiul
15 – Reţeaua de localităţi, Quattro Design, pl. 15.16.
Specializarea funcţională a oraşelor monofuncţionale, cf. Violette Rey; Octavian Groza; Ion Ianoş,
Maria Pătroescu, A tlasul României (trad. în limba română a lucrării A tlas de la Roumanie, GIPReclus/La Documentation Française, Montpellier-Paris, 2000), Bucureşti: Enciclopedia RAO, 2002
(analiză bazată pe datele RPL 2002).
Bianca Dumitrescu, Oraşele monoindustriale din România: între industrializare forţată şi declin,
Bucureşti: Ed. Universitară, 2008 (analiză bazată pe datele RPL 2002).
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Este ilustrată tendinţa oraşelor de dezvoltare echilibrată a mai multor ramuri
economice, însă acest fapt este pricinuit de procesul de dezindustrializare
precum şi declinul activităţilor extractive. Profilul funcţional al U.A.T., după
sectoarele economiei, arată o slabă specializare a arealelor şi o lipsă de legătură
între potenţialul teritorial şi activităţile economice; cele mai multe U.A.T. având
cifra de afaceri generată de sectorul terţiar (Fig. 56).
Municipiul Câmpulung apare, din aceste analize, a avea un profil economic
echilibrat, fiind încadrat printre cele 235 oraşe polifuncţionale din ţară258 - U.A.T.
polifuncţionale fiind cele în care ponderea cifrei de afaceri din două sectoare
economice depăşeşte (fiecare) 20%, în cazul în speţă sectoarele terţiar şi
secundar.

Figura 56. Profilul economic al U.A.T. după cifra de afaceri aferentă sectoarelor economice259

Menţiononăm, în ceea ce priveşte capitalul natural (Fig. 57), faptul că suprafaţa
ocupată de păduri este de 9,2% din teritoriul administrativ, iar terenurile agricole
ocupă 50% din teritoriul administrativ. Se remarcă o pondere mare a păşunilor,
viilor şi livezilor (46%) şi o pondere mică a terenurilor arabile (4%).
Din aceste considerente, precum şi din raţiuni legate de prezenţa altor resursel
naturale în municipiu şi în vecinătatea sa imediată (argile, calcare), considerăm
că dezvoltarea sectorului primar reprezintă una din principalele potenţiale axe de
creştere economică locală.
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Vezi Şerban Popescu-Criveanu et al. (Quattro Design), ibid., p. 99 sq (analiză bazată pe date INS
2012)..
Quattro Design (Lorin SMĂRĂNDOIU), 2016, după Agora Est Consulting, Quattro Design, Strategia de
Dezvoltare Teritorială a României 2013-2020-2035 – Studii de fundamentare, Studiul 15 – Reţeaua de
localităţi, Quattro Design, pl. 15.22.

Figura 57. Ierarhia utilizării terenurilor pe U.A.T.260

Municipiul este situat într-o zonă cu potenţial turistic mediu (PATN – Secţiunea a
VIII-a şi explicată în OMADR nr. 54/2012) (Fig. 58).

Figura 58. Comune cu potenţial turistic261
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Quattro Design (Lorin SMĂRĂNDOIU), 2016, după Agora Est Consulting, Quattro Design, op. Cit., Studiul
9 – Cadrul natural şi biodiversitatea, Quattro Design, pl. 9.17.
Idem, Studiul 7 – A ctivităţile şi infrastructura turistică, Quattro Design, pl. 7.8.
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2.9.3. Forţa de muncă
Conform Studiului prospectiv privind evoluţia activităţii economice a localităţii,
după al doilea război mondial, în procesul de industrializare a teritoriului naţional
oraşul a beneficiat de înfiinţarea întreprinderii mecanice pentru producerea
autoturismelor de teren ”ARO”, a întreprinderii de granule de poliester şi de fire
şi fibre sintetice (unică în ţară) şi a celei de lianţi din Valea Mare – Pravăţ
(comună suburbană), care valorifică calcarele de la Mateiaş şi argila de la
Stoeneşti. Acestea erau la vremea respectivă cele mai mari întreprinderi ale
oaşului, care au determinat o creştere demografică importantă, de 2,4 ori în
perioada 1948-1992262.
Profilul oraşului este redat şi de ponderea populaţiei ocupate în industrie, care
depăşea 3/5 din populaţia activă şi care crescuse de peste 2,5 ori în 1990 faţă
de 1970. Dezvoltarea industriei a determinat şi creşterea sferei serviciilor, care
ocupa, în 1990, ¼ din totalul personalului muncitor
Declinul industrial din perioada de după 1990, accentuat ulterior, a cuprins
exploatarea cărbunelui (în anii 2010); Uzinele ARO (înfiinţate în 1957) au intrat
în faliment în 2006; la fel, a dispărut singura fabrică din ţară producătoare de
granule de poliester, fire şi fibre sintetice (devenită, după 1989, Grulen SA).
Numărul mediu de salariaţi a scăzut dramatic în intervalul 1992-2012, pentru ca
în intervalul următor să se observe o uşoară creştere. Între 1992 şi 2016, însă,
numărul de locuri de muncă a scăzut cu 65%.
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Figura 59. Evoluţia numărului de salaraţi – 1992-2016 (Fişa localităţii)
Anul
1992
1997
2002
2007
2012
2016

Numărul mediu de salariaţi
25515,00
19464,00
13780,00
10421,00
8257,00
9070,00

Tabelul nr. 21. Evoluţia numărului de salaraţi – 1992-2016 (Fişa localităţii)

În anul 2016 numărul total de întreprinderi era de 991, cele mai multe (777), cu
mult peste celelalte sectoare, aparţinând sectorului terţiar. În total, numărul de
întreprinderi a fost în creştere faţă de anul 2012 tot datorită sectorului terţiar,
sectorul secundar înregistrând o pierdere de -6%.
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În ceea ce priveşte cifra de afaceri, s-au înregistrat creşteri în toate cele 3
sectoare, cea mai mare fiind în sectorul primar, peste 50%, sectorul terţiar
înregistrând o evoluţie pozitivă de doar 17%. Aportul cel mai mare l-a avut
sectorul secundar, care în acest caz reprezintă jumătate din valoarea totală a
cifrei de afaceri, urmat fiind îndeaproape de sectorul terţiar.
Rezultatele acestei analize scot în evidenţă faptul că profilul economic secundarterţiar al oraşului conturat în perioada comunistă s-a păstrat, ceeaseremarcă
şidin analiza structurii forţei de muncă.
Numărul mediu al salariaţilor întreprinderilor active după cod CAEN (2016)
rezultă din tabelul următor.
Nomenclator CAEN

Număr

Nomenclator CAEN - 29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi
semiremorcilor
Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
Nomenclator CAEN - 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini,
utilaje şi instalaţii
Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
Nomenclator CAEN - 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
Nomenclator CAEN - 10 - Industria alimentară
Nomenclator CAEN - 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Nomenclator CAEN - 45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor
Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de clădiri
Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de construcţii
Nomenclator CAEN - 36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de mobilă
Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană
Nomenclator CAEN - 80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie
Nomenclator CAEN - 21 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia
mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
Nomenclator CAEN - 27 - Fabricarea echipamentelor electrice
Nomenclator CAEN - 64 - Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor
de pensii
Nomenclator CAEN - 20 - Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
Nomenclator CAEN - 17 - Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
Nomenclator CAEN - 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în
principal întreprinderilor
Nomenclator CAEN - 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi exploatare forestieră
Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
Nomenclator CAEN - 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
Nomenclator CAEN - 68 - Tranzacţii imobiliare
Nomenclator CAEN - 18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de servicii
Nomenclator CAEN - 13 - Fabricarea produselor textile
Nomenclator CAEN - 85 - Învăţământ
Nomenclator CAEN - 74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice
Nomenclator CAEN - 50 - Transporturi pe apă
Nomenclator CAEN - 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă
Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi extractive
Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate
Nomenclator CAEN - 66 - Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi
fonduri de pensii
Nomenclator CAEN - 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
Nomenclator CAEN - 79 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de
rezervare şi asistenţă turistică
Nomenclator CAEN - 35 - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi
aer condiţionat
Nomenclator CAEN - 70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate;
activităţi de management şi de consultanţă în management
Nomenclator CAEN - 38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a
materialelor reciclabile
Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi veterinare
Nomenclator CAEN - 93 - Activităţi spotive, recreative şi distractive
Nomenclator CAEN - 61 - Telecomunicaţii
Nomenclator CAEN - 95 - Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
Nomenclator CAEN - 77 - Activităţi de închiriere şi leasing

1041,00
739,00
700,00
625,00
468,00
377,00
363,00
304,00
280,00
209,00
152,00
148,00
121,00
117,00
110,00
86,00
81,00
79,00
79,00
78,00
74,00
63,00
63,00
51,00
50,00
47,00
45,00
37,00
31,00
30,00
29,00
28,00
24,00
24,00
22,00
20,00
20,00
18,00
15,00
14,00
13,00
13,00
12,00
10,00
9,00
9,00
9,00
7,00
7,00
5,00
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Nomenclator CAEN - 90 - Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
Nomenclator CAEN - 58 - Activităţi de editare
Nomenclator CAEN - 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
Nomenclator CAEN - 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
Nomenclator CAEN - 81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
Nomenclator CAEN - 88 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi de curier
Nomenclator CAEN - 60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
Nomenclator CAEN - 32 - Alte activităţi industriale n.c.a.
Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu civil
Nomenclator CAEN - 63 - Activităţi de servicii informatice
Nomenclator CAEN - 91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
Nomenclator CAEN - 51 - Transporturi aeriene
Nomenclator CAEN - 59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de
televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
Nomenclator CAEN - 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Total

5,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
7119

Tabelul nr. 22. Numărul mediu al salariaţilor întreprinderilor active după cod CAEN (2016)

Unul din obiectivele principale din Strategia de Dezvoltare a Judeţului A rgeş,
2014-2020 este creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea
sectoarelor economice precum agricultura, turismul şi industria. Dezideratul se
bazează pe o creştere a absorbţiei de fonduri şi investirea în învăţământ (public
şi privat); în sprijinirea IMM-urilor şi investiţiilor în industrie; în valorificarea
resurselor turistice şi de patrimoniu (natural şi construit) în mod sustenabil; şi în
agricultură prin dezvoltarea ramurilor conexe precum logistica (transport şi
depozitare), infrastructura (în principal de transport) şi promovarea, dezvoltarea
şi sprijinirea micilor fermieri şi întreprinzători.
2.9.4. Oferta turistică
Poziţia geografică a oraşului este avantajoasă din perspectiva dezvoltării
turismului, acesta fiind localizat într-una dintre cele 3 zone turistice ale judeţului
Argeş, şi anume zona văilor Râul Târgului – Dâmboviţa. Această zonă cu profil
complex are o accesibilitare ridicată, fiind străbătută de şoseaua Piteşti –
Câmpulung – Braşov. Regiunea se evidenţiază prin numeroase vestigii istorice
ca urmare a vechilor legături comerciale şi strategice care s-au dezvoltat de-a
lungul istoriei. La acestea se adaugă fenomenele naturale de factură carstică
care au determinat dezvoltarea unui turism de agrement cu potenţial deosebit.
Oraşul Câmpulung este cel mai important centru turistic al zonei. Conform
datelor din 2016, situaţia ofertei turistice cuprinde:
1 hotel cu 148 de locuri disponibile pentru înnoptare/ noapte raportate la
6,418 înnoptări şi 3,654 sosiri;
15 pensiuni cu 314 de locuri disponibile pentru înnoptare/noapte raportate
la 9,362 înnoptări şi 7,501 sosiri263.
În aria de influenţă a municipiului se găsesc numerase alte pensiuni, potenţialul
de dezvoltare fiind mare.
În ultimii 20 de ani numărul total de unităţi turistice a crescut semnificativ de la
numai 2 în 1992 la 16 în 2015 şi 2016. unul din cele două hoteluri existente la
începutul anilor 1990 a fost închis în 2003; lispa sa a fost, parţial, compensată
de apariţia pensiunilor turistice, care devin dominante din 2011 în ceea ce
priveşte capacitatea de cazare.
Activităţi din domeniul turismului mai desfăşoară şi alte firme precum cele de turoperatori, la care se adaugă restaurantele şi alte unităţi de servicii alimentare.
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Evoluţia acestora, în ultimii ani, a fost diferită de la o categorie la alta, unităţile de
cazare şi restaurantele reducându-şi numărul, în timp ce firmele tur-operatoare
au devenit mai numeroase. În ceea ce priveşte cifra de afaceri, tendinţele
evolutive sunt total diferite, unităţile de cazare şi cele de alimentaţie publică
crescând considerabil, iar firmele tur-operatoare reducându-şi câştigurile.
Este de remarcat faptul că cifra de afaceri a unităţilor de cazare s-a dublat în
2016 faţă de 2012, în timp ce cea a restaurantelor şi a altor unităţi de alimentaţie
a crescut cu 43%. În cazul agenţiilor tur-operatoare cifra de afaceri s-a redus la
jumătate. Din perspectiva numărului de salariaţi evoluţia este pozitivă. Cea mai
mare creştere s-a înregistrat în domeniul restaurante şi alte servicii de
alimentaţie (47%), celelalte două tipuri de unităţi turistice având o creştere foarte
redusă.
Analiza fluxurilor turistice în Municipiul Câmpulung a scos în evidenţă instalarea
unei adevărate crize în ultimul deceniu. Din această perspectivă se constată o
scădere accentuată a atractivităţii oraşului, deşi potenţialul său turistic natural şi
antropic, şi baza tehnico-materială nu s-au degradat. Cauzele unei astfel de
crize trebuie căutate în primul rând în strategia şi programele de dezvoltare ale
municipiului. Turismul fiind una ditre sursele importante de venituri, acesta ar
trebui să constituie o prioritate în documentele strategice.
Începutul crizei s-a manifestat în 2005, când sosirile în oraş s-au redus cu
aproape 80%. Această situaţie coincide cu criza tranzitorie a unităţilor de cazare,
care la momentul respectiv se reduseseră numeric, afectând astfel capacitatea
de cazare turistică. Se remarcă din diagramă că rolul esenţial al acestei situaţii
negative revine dispariţiei unuia dintre hotelurile oraşului. Ulterior, locul acestuia
fiind luat de pensiunile turistice, capacitatea de cazare s-a mărit, dar fluxul
sosirilor, deşi a înregistrat acelaşi trend, nu a crescut în acelaşi ritm.
Numărul înnoptărilor a evoluat oarecum diferit. În acest caz momentul de criză sa manifestat în 2009 şi de atunci situaţia nu s-a mai îmbunătăţit semnificativ,
ceea ce înseamnă că turiştii rămân în oraş o perioadă mai scurtă.
În privinţa duratei sejurului, perioada de vârf a fost între 2005 şi 2011, când
turiştii au preferat şederi mai îndelungate la unicul hotel din oraş (12 nopţi în
2007). Ulterior durata sejurului a scăzut semnificativ, apropiindu-se ca voaloare
la cele două tipuri de unităţi de cazare existente, ajungând în 2016 la o medie
inferioară valorii de 2 nopţi. Aceasta înseamnă că sunt mai mulţi turişti dornici să
viziteze localitatea în ultimii ani, dar nu sunt convinşi să poposească mai mult,
ceea ce nu contribuie la creşterea semnificativă a cifrei de afaceri în turismul
local264.
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2.9.5. Colaborarea A.P.L. în teritoriul A.F.U. Câmpulung
Tendinţa nouă de grupare naturală a A.P.L. după criterii de coeziune socială,
culturală, teritorială reprezintă o tendinţă benefică din mai multe puncte de
vedere. Astfel, analiza Grupurilor de Acţiune Locală arată preferinţa locuitorilor
către structuri istorice sau administrative care – deşi perimate din punct de
vedere politic – reprezintă un factor major de coeziune culturală şi socială,
oferind un cadru pentru dezvoltarea integrată a microregiunilor.
În acest context, existenţa G.A.L. MUSCEL constituie un factor benefic pentru
dezvoltarea locală în ramurile prioritare de dezvoltare durabilă a teritoriului:
agricultură, silvicultură şi turism.
Asociaţia cuprinde 14 comune situate în partea de nord-est a judeţului Argeş
(Albeştii de Muscel, Dâmbovicioara, Mioarele, Stoeneşti, Bughea de Jos,
Bughea de Sus, Cetăţeni, Dragoslavele, Poienarii de Muscel, Rucăr, LereŞti,
Schitu Goleşti şi Valea Mare Pravăţ, dispuse în jurul oraşului Câmpulung Muscel
şi pe culoarul Rucăr-Bran, întinzânduse până în Masivul Piatra Craiului şi Munţii
Iezer) şi o comună învecinată din judeţul Dâmboviţa(Văleni-Dâmboviţa,
învecinată cu Cetăţeni-Argeş, având însă caracteristicile necesare asigurării
omogenităţii teritoriului GAL).
În mod complementar, noua asociaţie G.A.L. CÂMPULUNG MUSCEL a fost
formată ca urmare a exprimării interesului autorităţilor locale, în special a
primăriei municipiului Câmpulung, ca printr-o abordare integrată să soluţioneze
problemele cu care se confruntă comunităţile marginalizate265.
Astfel, vom lua în considerare, în ceea ce priveşte A.F.U. Câmpulung, teritoriile
reunite ale cele două G.A.L. – Muscel şi Câmpulung Muscel.
Fişa de prezentare a teritoriului G.A.L. Muscel arată următoarea situaţie266:

Suprafaţa totală a A.F.U. Câmpulung însumează 114505 ha, adică 1145 kmp
(teritoriul municipiului Câmpulung împreună cu cel al G.A.L. Muscel). Teritoriul
poate să se extindă în viitor prin asocierea altor A.P.L., în special către S şi V.
Prezentăm, în figura următoare, teritoriul cuprins în raze de la 5 la 30 km în jurul
municipiului Câmpulung:
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Strategia de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii, Arhiva Primăriei Municipiului
Câmpulung, aprobată 2018.
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Figura 60. Curbe 5 - 30 km - Municipiul Câmpulung (Quattro Design,
ing. peisg. Oana-Georgiana PÎRVU, urb. Cristina ZAHARIA, 2016)

2.9.6. Diagnostic – principale probleme urbanistice
Principalele probleme urbanistice, cărora P.U.G. trebuie să le găsească un
răspuns, sunt prezentate în mod sintetic, după principalele aspecte luate în
considerare. Acestea sunt reprezentate în Planşele 1.1-1.4 (Situaţia existentă şi
disfuncţionalităţi).
A. Organizarea circulaţiei şi a transporturilor:
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă va corela măsurile prioritare stabilite prin
Studiile de fundamentare ale Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României cu
măsurile specifice stabilite în cazul municipiului Câmpulung, în ceea ce priveşte:
Sisteme de transport integrate în zone funcţionale urbane, susţinute de
centre, cu cooperarea A.P.L.;
Dezvoltarea legăturilor interurbane, între centrele urbane şi localităţile rurale;
conectarea bună a localităţilor izolate; legături rutiere către satele şi nucleele de
locuire izolate, pe paliere de altitudine; realizarea de trasee turistice şi de
legătură între localităţi în zone cu potenţial turistic;
Măsuri de creştere a calităţii spaţiilor publice în întreg teritoriul urban şi în
centrele localităţilor rurale.

181

În teritoriul urban, principalele probleme sunt următoarele:
Zona centrală concentrează cele mai multe probleme de trafic; este
necesară reorganizarea circulaţiei, cu crearea unui sistem de sensuri unice
pe malul drept al Râului Târgului (utilizând sistemul de străzi paralele
existente) şi reorganizarea principalelor intersecţii. Traficul greu şi de tranzit
va fi menţinut pe malul stâng al râului.
Legăturile dintre cele două maluri ale râului sunt relativ corespunzătoare,
însă este necesar un pod nou, situat în zona autogării. Liniile de cale ferată
utilizate, în momentul de faţă, sub necesităţi, pot fi utilizate pentru transportul
în comun urban şi periurban.
Aceste propuneri vor fi analizate în detaliu în cadrul Planului de Mobilitate
Urbană, pe baza măsurătorilor de trafic, a simulărilor şi în corelare cu opţiunile
populaţiei.
Din punctul de vedere al circulaţiei auto, reţeaua stradală a Municipiului
Câmpulung prezintă numeroase probleme de capacitate, în special la orele de
vârf şi pe arterele principale de circulaţie (artere preponderent de gradul III – 1
bandă pe sens şi fără refugii pentru staţionare):
Principala sursa de trafic a Municipiului ramâne DN 73, care generează
blocaje ale traficului în special în intersecţiile cu racorduri neadecvate pentru
circulaţia cu gabarit mare sau agabaritică. DN 73 este o ruta alternativă
pentru legătura Piteşti-Braşov, fluxul principal utilizând rute precum
Bucureşti-Ploieşti-Valea Prahovei-Braşov, Transalpina sau Piteşti – Curtea
de Argeş – Transfăgărăşan – Sibiu. Traficul greu este permis fără restricţii.
Reţeaua stradală din municipiul Câmpulung necesită lucrări permanente de
întreţinere precum şi lucrări de modernizare. Străzile care alcătuiesc reţeaua
stradală necesită refaceri sau modernizări ale structurii şi/sau ale profilului.
Intersecţiile străzilor principale nu sunt amenajate corespunzător,
impunându-se o reevaluare a geometriei acestora. Se remarcă deficienţe
(sisteme învechite de semnalizare, sau chiar lipsa lor) în semnalizarea pe
drumurile localităţii a trecerilor pentru pietoni (în dreptul punctelor de interes
comercial sau social) sau a trecerilor la nivel cu calea ferată. Podurile şi
podeţele existente necesită refaceri sau modernizări.
B. Fondul construit şi utilizarea terenurilor:
Principala problemă este legată de degradarea fondului construit prin acţiuni
discrete, dar numeroase, vizând modernizarea locuirii (fie prin înlocuire, fie prin
alterarea materialelor de construcţie, a finisajelor, a concepţiei originare a
locuinţelor şi a altor clădiri). În plus, modificarea împrejmuirilor, utilizarea
inadecvată a amenajabilului parcelelor contrubuie la alterarea imaginii urbane.
Toate acestea fac necesară o serie de măsuri de control a modului de utilizare a
fondului construit existent, în condiţiile protejării elementelor de valoare istorică,
arhitecturală, etnografică.
Numărul mare de clădiri valoroase din punct de vedere arhitectural care se află
în stare foarte proastă, necesitând intervenţii de restaurare, reprezintă o altă
disfuncţionalitate importantă cu impact asupra imaginii urbane, alături de
cazurile de intervenţii neadecvate asupra clădirilor cu valoare culturală sau de
inserţie a unor clădiri noi în proximitatea acestora. Acest fapt este cu atât mai
grav cu cât gradul de protecţie al fondului construit este ridicat, aferent valorilor
de patrimoniu cultural de interes internaţional sau naţional.
Existenţa unor zone industriale de mari dimensiuni în stare de abandon parţial
afecetază oraşul, chiar dacă se constituie în rezerve de teren pentru dezvoltare.

Din punctul de vedere al utilităţilor, lipsa performanţei în administrare creează
probleme majore (avaria sistemului de alimentare cu apă, deşeuri periculoase în
zone locuite etc.). În ceea ce priveşte utilizarea terenurilor, disfuncţionalităţile ţin
de o slabă valorificare a potenţialului natural.
C. Echipamente şi servicii publice:
Lipsa serviciilor medicale la standarde moderne reprezintă o problemă a cărei
rezolvare este necesară; reducerea sau funcţionarea inadecvată a infrastructurii
pentru educaţie, a celei de sănătate conduc la scăderea calităţii vieţii şi la
scăderea atractivităţii locuirii.
D. Suprafeţe plantate:
Insuficienţa suprafeţelor plantate publice din teritoriul intravilan al localităţilor
(plantaţii de aliniament, suprafeţe plantate cu rol de protecţie, suprafeţe plantate
de interes public – parcuri, grădini, scuaruri) este compensată de suprafeţele
plantate private din intravilan, extravilanul şi din împrejurimi.
Amenajarea suprafeţelor publice, plantate şi pavate reprezintă, însă, o prioritate,
în legătură fiind şi cu punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural şi
peisager. Tendinţa ultimelor decenii, de eliminare a vegetaţiei înalte din pieţele
centrale ale localităţilor şi eliminarea unor plantaţii de aliniament trebuie
remediată prin măsuri de reabilitare peisageră. Albia râului Târgului necesită
operaţiune complexă de reabilitare peisageră.
E. Probleme de mediu:
Disfuncţionalităţile principale sunt legate de zonele în care sunt prezente diverse
tipuri de riscuri naturale: zone afectate de alunecări de tereninundaţii, torenţi
care necesită lucrări hidrotehnice. Până la înlăturarea sau diminuarea efectelor
acestor riscuri se impune instituirea de interdicţii temporare de construire în
zonele vizate.
Alte disfuncţionalităţi sunt date de riscurile antropice: zonele de protecţie ale
infrastructurilor edilitare (linii electrice aeriene de medie şi înaltă tensiune, reţele
transport gaze, reţele transport apă potabilă) şi ale cimitirelor umane care
generează interdicţii temporare sau pemanente de construire.
F. Fond construit:
Insuficienţa reglementărilor urbanistice şi a controlului activităţii de construire au
condus la degradarea structurii şi imaginii urbane în întreg teritoriul urban.
Patrimoniul construit clasat este slab valorificat din punct de vedere cultural şi
turistic; lipsa lucrărilor de intreţinere a construcţiilor şi a terenului liber aferent
acestora este vizibilă; există monumente istorice care necesită lucrări de
restaurare urgente.
Modul de protecţie este deficitar; lipsa unor planuri urbanistice zonale pentru
centrul oraşului şi pentru alte zone istorice fac ca pierderile fondului construit
valoros să fie numeroase, iar alterările la nivelul ţesutului urban, ireversibile.
Cercetările arheolgice sunt insuficientee pentru înţelegerea caracteristicilor şi
evoluţiei centrului urban medieval şi al etapelor anterioare. Preocupările pentru
punerea în valoare a potenţialului peisager sunt insuficiente.
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3. Propuneri de organizare urbanistică – dezvoltarea spaţială
3.1. Evoluţia populaţiei; prognoză pentru orizontul 2030
Studiul socio-demografic realizat în 1995, în cadrul precedentului Plan Urbanistic
General realizat de SC. Proiect Argeş S.A., menţiona problemele oraşului şi
considera, pentru orizontul 2010, o creştere a populaţiei de 18‰ sau o stagnare.
Totuşi, se menţiona posibilitatea înregistrării unei scăderi semnificative de
populaţie267. Notăm faptul că în perioada 1995-2017, municipiul Câmpulung a
pierdut 18% din populaţie, în 1995 înregistrându-se valoarea maximă a
populaţiei, de cca 44.000 locuitori268.
Utilizând ca indicatori de prognoză ratele medii de creştere (a populaţiei şi ale
diverşilor indicatori demografici) se poate spune că, în următorii 12 ani (până în
2030), conform cu evoluţia ultimelor două decenii, populaţia Municipiului
Câmpulung va continua să scadă sub valoarea de 30.000 de locuitori.

Figura 61. Evoluţia populaţiei (nr. locuitori) Municipiului Câmpulung (proiecţie 2030)

Tendinţa de descreştere a populaţiei este susţinută de tendinţa de creştere
accentuată a populaţiei vârstnice, care ar putea depăşi 10.000 de locuitori în
2030, ceea ce ar reprezenta mai mult de 1/3 din populaţia oraşului.
În acelaşi timp, populaţia tânără s-ar putea reduce la mai puţin de 3.000 de
locuitori dacă natalitatea va evolua conform trendului actual. În acest context,
indicele de îmbătrânire va creşte rapid odată cu cel de dependenţă, indicând o
presiune din ce în ce mai mare a populaţiei întreţinute (tineri şi vârstnici) asupra
populaţiei active (productive), care se va reduce foarte mult.

Figura 62. Evoluţia principalelor grupe de vârstă (nr. persoane)
ale populaţiei Municipiului Câmpulung (proiecţie 2030)
267
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S.C. Proiect Argeş S.A., P.U.G. Municipiul Câmpulung (aprobat 2001), Memoriu general, p. 13. Studiul
socio-demografic de fundamentare a P.U.G. (1995) arăta faptul că, după 1980, creşterea populaţiei s-a
bazat pe sporul migratoriu, creşterea demografică mică fiind compensată de soldul schimbărilor de
domiciliu. Studiul prognoza reducerea migraţiei rura-urban şi creşterea migraţiei urban-rural în urma
revenirii la proprietatea privată. Populaţia imigrată era considerată neasimilată în sens sociologic).
În condiţiile în care în 1990 s-a înregistrat o pierdere de cca 4000 locuitori, prin desprinderea comunei
Valea Mare – Pravăţ (din 1968 comună suburbană a oraşului Câmpulung).

Figura 63. Evoluţia indicilor de îmbătrânire şi de dependenţă (%)
a populaţiei Municipiului Câmpulung (proiecţie 2030)

Aceste tendinţe negative vor afecta viaţa socio-economică a oraşului prin lipsa
forţei de muncă şi a potenţialului de creştere demografică, de aceea întreruperea
şi redresarea lor reprezintă principala ţintă a strategiei de dezvoltare a
municipiului pe termen mediu şi lung. Pentru diminuarea ratei de descreştere a
populaţiei sunt necesare măsuri energice de creştere a numărului numărului de
locuri de muncă şi, implicit, o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă a locuitorilor. De
asemenea, ar fi necesară creşterea preocupării A.P.L. pentru rezolvarea
problemelor populaţiei.
3.2. Direcţii de dezvoltare a teritoriului şi localităţilor
Buna planificare urbană şi teritorială, controlul dezvoltării, echiparea teritorială,
conservarea resurselor, facilitarea investiţiilor, stoparea depopulării reprezintă
linii directoare ale procesului de dezvoltare locală, ciu implicarea comunităţii
locale, a administraţiei publice judeţene şi naţionale.
Îmbunătăţirea situaţiei este necesară în special privind următoarele aspecte:
Creşterea competitivităţii la nivel teritorial, prin buna gestionare a resurselor,
îmbunătăţirea calităţii vieţii, favorizarea investiţiilor private, captarea de noi
locuitori;
Întărirea rolului municipiului în context teritorial, prin planificarea dezvoltării
teritoriului înconjurător, protejarea resurselor naturale şi culturale, sporirea
capacităţii economice, creşterea accesibilităţii şi a mobilităţii cetăţenilor;
Creşterea capacităţii administrative la nivelul autorităţilor administraţiei
publice locale, a grupurilor de acţiune locală, sprijinirea partenariatelor
interinstituţionale şi sprijinirea implicării comunităţii în procesul de
dezvoltare.
Măsuri pe termen mediu şi lung:
Creşterea coeziunii sociale în teritorii omogene şi servicii echilibrate la nivel
naţional
Măsuri de susţinere a populaţiei şi activităţilor rurale din teritoriul
administrativ şi de susţinere a populaţiei urbane în dificultate
Servicii publice concentrate şi accesibile din zonele adiacente
Măsuri stabilite prin SDLRC GA L Câmpulung Muscel
Valorificarea specificului şi potenţialului economic al teritoriului
Consolidarea profilului funcţional urban şi susţinerea sectorului primar
din U.A.T. vecine
Măsuri urmărite prin P.U.G.; posibile parteneriate viitoare.

185

Valorificarea echilibrată a resurselor naturale, protecţia mediului şi peisajului
şi prevenirea schimbărilor climatice
Protejarea terenurilor agricole, forestiere, măsuri de reducere a riscurilor
naturale şi tehnologice, alte măsuri de creşere a calităţii factorilor de
mediu şi de reducere a riscurilor naturale şi tehnologice
Limitarea extinderii teritoriilor intravilane şi controlul densităţii construirii
Conservarea suprafeţelor plantate din mediul urban şi creşterea
acestora în U.A.T. din vecinătate
Construire densă în centrele localităţilor şi densitate redusă în restul
teritoriului, în conformitate cu specificul local; punerea învaloare a
patrimoniului natural, cultural şi a peisajului
Punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural şi a peisajului, în
mod diferenţiat după situaţie; măsuri de reabilitare a ariilor/peisajelor
degradate (stabilirea de obiective de calitate peisajeră)
Măsuri promovate prin P.U.G.
Creşterea accesibilităţii teritoriului naţional şi dezvoltarea echilibrată a
reţelelor de comunicaţii
Sisteme de transport integrate în zone funcţionale urbane, susţinute de
centre, cu cooperarea A.P.L.;
Măsuri urmărite prin PU. şi prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă –
P.M.U.D. (realizat concomitent cu P.U.G.).
Dezvoltarea legăturilor interurbane, între centrele urbane şi localităţile
rurale; conectarea bună a localităţilor izolate; legături rutiere către satele
şi nucleele de locuire izolate, pe paliere de altitudine; realizarea de
trasee turistice şi de legătură între localităţi în zone cu potenţial turistic
Măsuri urmărite prin P.U.G. şi prin P.M.U.D. (realizat concomitent cu
P.U.G.); măsuri administrative necesare.
Investiţii în gradul de acoperire al teritoriului în ceea ce priveşte
comunicaţiile şi în creşterea calitativă a serviciilor
Măsuri urmărite prin P.U.G.; parteneriate viitoare necesare.
Valorificarea echilibrată a sistemului policentric de localităţi în contextul
dezvoltării teritoriale
Împiedicarea construirii omogene în întreg teritoriul; controlul
suprafeţelor construite
Creşterea rolului coordonator al oraşelor în sistemul policentric
Echiparea edilitară a teritoriilor şi gestionarea responsabilă a consumului
urban, cu favorizarea soluţiilor care respectă obiectivele de protecţie a
mediului
Măsuri de creştere a calităţii spaţiilor publice în întreg teritoriul urban şi
în centrele localităţilor rurale
Măsuri în favoarea regenerării urbane şi a creşterii coerenţei şi
consistenţei zonelor rurale precum şi a legăturilor dintre acestea
Planificarea dezvoltării localităţilor cu includerea problemelor teritoriale
generate de celelalte obiective, în vederea dezvoltării urbane şi rurale
durabile şi creşterii atractivităţii localităţilor; reglementarea adecvată
după specificul local
Măsuri urmărite prin P.U.G.; măsuri administrative necesare.

Promovarea culturii şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural în
beneficiul comunităţilor
Revitalizarea centrelor şi zonelor istorice ale localităţilor precum şi a
cartierelor după caracteristicile istorice şi urbanistice
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului arheologic, a
monumentelor istorice şi a patrimoniului urban şi rural neclasat
(vernacular)
A ceste măsuri vor fi urmărite prin P.U.G.; măsuri administrative
complementare necesare, în parteneriat cu protectorii patrimoniului
cultural naţional. Planificarea la nivelul zonelor construite protejate va
trebui realizată în paralel cu P.U.G. sau după aprobarea acestuia.
Crearea unui cadru instituţional şi de reglementare adecvat pentru
implementarea obiectivelor de dezvoltare
Planificarea strategică a dezvoltării şi reglementarea adecvată a zonelor
metropolitane, a zonelor funcţionale urbane şi a microregiunilor cu
coerenţă socială şi culturală, pe baza cooperării dintre A.P.L., cu luarea
în considerare a rolului coordonator al A.P.L. urbane de mari dimensiuni
A ceste măsuri sunt parţial urmărite prin P.U.G.; este necesară
planificarea dezvoltării zonei funcţionale urbane, în parteneriat cu U.A .T.
vecine, la iniţiativa CL Câmpulung.
Strategia de Dezvoltare Locală – Câmpulung 2017-2022269 listează obiective
de dezvoltare compatibile cu cele menţionate mai sus, precum şi unele acţiuni
imediate. După elaborarea P.U.G., este necesară completarea SDL pentru
cuprinderea obiectivelor formulate prin PU.G. şi P.M.U.D., în special în ceea ce
priveşte următoarele paliere:
Protecţia patrimoniului construit, mediului şi peisajului;
Creşterea mobilităţii cetăţenilor şi creşterea accesibilităţii teritoriului;
Favorizarea dezvoltării economice prin valorificarea resurselor locale.
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http://www.primariacampulung.ro/fisiere/file/SDL/SDL%20Campulung.pdf
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3.3. Îmbunătăţirea relaţiilor în teritoriu
Restabilirea rolului istoric al oraşului ca centru al unui teritoriu mai larg decât cel
actual poate să se bazeze pe o strategie de dezvoltare care să ia în seamă
potenţialul administrativ, comercial şi, nu în ultimul rând, potenţialul turistic al
teritoriului municipiului Câmpulung şi al comunelor învecinate.
Planificarea strategică a dezvoltării şi reglementarea adecvată a zonelor
metropolitane, a zonelor funcţionale urbane şi a microregiunilor cu coerenţă
socială şi culturală, pe baza cooperării dintre A.P.L., cu luarea în considerare a
rolului coordonator al A.P.L. urbane de mari dimensiuni
Considerăm importantă asocierea municipiului cu administraţiile publice ale GAL
Muscel. O prioritate este constituită de planificarea dezvoltării la nivelul zriei
funcţionale urbane, pentru a putea acţiona în mod eficient în vederea dezvoltării
coerente a ariei.
O evoluţie normală a asocierii interorăşeneşti şi intercomunale ar fi aceea catre
unităţile administrative cu trecut comun, dat de unitatea istorică a judeţului
Muscel. Realizarea unui Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Muscel
reprezintă o prioritate.
Reabilitarea sistemelor de transport integrate în aria de influenţă a municipiului
Câmpulung, susţinute activ de municipalitate (ca factor polarizator), cu
contribuţia administraţiilor publice ale comunelor învecinate reprezintă un
element importat în procesul de dezvoltare locală.
Finanţarea măsurilor de reabilitare a infrastructurii rutiere, de creare a unei
infrastructuri de vizitare, inclusiv prin trasee turistice şi de legătură între localităţi
în zone cu potenţial turistic reprezintă o prioritate.
3.4. Dezvoltarea teritoriului şi activităţilor
Buna planificare urbană şi teritorială, controlul dezvoltării, echiparea teritorială,
conservarea resurselor, facilitarea investiţiilor, stoparea depopulării reprezintă
linii directoare ale procesului de dezvoltare locală, ciu implicarea comunităţii
locale, a administraţiei publice judeţene şi naţionale.
Îmbunătăţirea situaţiei este necesară în special privind următoarele aspecte:
Creşterea competitivităţii la nivel teritorial, prin buna gestionare a resurselor,
îmbunătăţirea calităţii vieţii, favorizarea investiţiilor private, captarea de noi
locuitori;
Întărirea rolului municipiului în context teritorial, prin planificarea dezvoltării
teritoriului înconjurător, protejarea resurselor naturale şi culturale, sporirea
capacităţii economice a teritoriului, creşterea accesibilităţii şi a mobilităţii
cetăţenilor;
Creşterea capacităţii administrative la nivelul autorităţilor administraţiei
publice locale, a grupurilor de acţiune locală, sprijinirea partenariatelor
interinstituţionale şi sprijinirea implicării comunităţii în procesul de
dezvoltare.
Municipiul Câmpulung se găseşte în situaţia de a putea dezvolta o ofertă turistică
structurată exact în sectorul în creştere în ceea ce priveşte turismul rural în areale
montane sau submontane; turismul sportiv şi de aventură. Este situat favorabil,
într-o zonă de intersecţie a rutelor turistice eistente şi de perspectivă, într-un
areal al cărui potenţial natural şi cultural este deosebit de mare.

Dezvoltarea turismului cultural şi al circuitelor tematice, în creştere în ultimii ani,
a turismului religios precum şi a turismului de week-end (de tipul city break), în
contextul apropierii faţă de Bucureşti, determină o poziţie bună în ceea ce
priveşte alegerea destinaţiilor turistice la nivel naţional. Din punctul de vedere al
vizibilităţii internaţionale, situarea pe o rută cotată de ghidul Michelin cu două
stele (Culoarul Rucăr-Bran) reprezintă un punct pozitiv.
În plus, proximitatea staţiunii balneare de la Bughea şi statutul istoric de staţiune
turistică pot concura în reabilitarea turistică a municipiului ca centru turistic zonal
şi etapă în circuitele legate atât de de culoarul Rucăr-Bran, cât şi de cele,
potenţiale, legate de turismul cultural al nordului Munteniei. Menţionăm
importanţa dezvoltării infrasctructurii pentru sporturi de iarnă în Câmpulung
(Măţău) şi perspectiva dezvoltării staţiunii Iezer – Portăreasa, iniţiativă locală
datând de la începutul anilor 2000, cuprinsă astăzi în programele publice privind
dezvoltarea zonei.
Măsurile prioritare stabilite prin Studiile de fundamentare ale Strategiei de
Dezvoltare Teritorială a României pentru cazul municipiului Câmpulung (oraşe
de mici dimensiuni270/zone funcţionale urbane) sunt următoarele, grupate după
obiectivele strategice propuse pentru SDTR:
Creşterea coeziunii sociale în teritorii omogene şi servicii echilibrate la nivel
naţional
Măsuri de susţinere a populaţiei şi activităţilor rurale şi de susţinere a
populaţiei urbane în dificultate
Servicii publice concentrate şi accesibile din zonele adiacente
Valorificarea specificului şi potenţialului economic al teritoriului
Consolidarea profilului funcţional urban şi susţinerea sectorului primar
din U.A.T. vecine
Valorificarea echilibrată a resurselor naturale, protecţia mediului şi peisajului
şi prevenirea schimbărilor climatice
Protejarea terenurilor agricole, forestiere, economie de resurse,
disuadarea dezvoltării extensive a localităţilor; măsuri de reducere a
riscurilor naturale şi tehnologice, alte măsuri de creşere a calităţii
factorilor de mediu şi de reducere a riscurilor naturale şi tehnologice
Limitarea extinderii teritoriilor intravilane şi controlul densităţii construirii
Conservarea suprafeţelor plantate din mediul urban şi creşterea
acestora în U.A.T. din vecinătate
Construire densă în centrele localităţilor şi densitate redusă în restul
teritoriului, în conformitate cu specificul local; punerea învaloare a
patrimoniului natural, cultural şi a peisajului
Punerea învaloare a patrimoniului natural, cultural şi a peisajului, în mod
diferenţiat după situaţie; măsuri de reabilitare a ariilor/peisajelor
degradate (stabilirea de obiective de calitate peisajeră)
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Chiar dacă minicipiul Câmpulung se încadrează în categoria oraşelor mijlocii, anumite trăsături ale sale
fac să fie relevantă problematica oraşelor mici.
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Creşterea accesibilităţii teritoriului naţional şi dezvoltarea echilibrată a
reţelelor de comunicaţii
Sisteme de transport integrate în zone funcţionale urbane, susţinute de
centre, cu cooperarea A.P.L.;
Dezvoltarea legăturilor interurbane, între centrele urbane şi localităţile
rurale; conectarea bună a localităţilor izolate; legături rutiere către satele
şi nucleele de locuire izolate, pe paliere de altitudine; realizarea de
trasee turistice şi de legătură între localităţi în zone cu potenţial turistic
Investiţii în gradul de acoperire al teritoriului în ceea ce priveşte
comunicaţiile şî în creşterea calitativă a serviciilor
Valorificarea echilibrată a sistemului policentric de localităţi în contextul
dezvoltării teritoriale
Împiedicarea construirii omogene în întreg teritoriul; controlul
suprafeţelor construite
Creşterea rolului coordonator al oraşelor în sistemul policentric
Echiparea edilitară a teritoriilor şi gestionarea responsabilă a consumului
urban, cu favorizarea soluţiilor care respectă obiectivele de protecţie a
mediului
Măsuri de creştere a calităţii spaţiilor publice în întreg teritoriul urban şi
în centrele localităţilor rurale
Măsuri în favoarea regenerării urbane şi a creşterii coerenţei şi
consistenţei zonelor rurale precum şi a legăturilor dintre acestea
Planificarea dezvoltării localităţilor cu includerea problemelor teritoriale
generate de celelalte obiective, în vederea dezvoltării urbane şi rurale
durabile şi creşterii atractivităţii localităţilor; reglementarea adecvată
după specificul local
Promovarea culturii şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural în
beneficiul comunităţilor
Revitalizarea centrelor şi zonelor istorice ale localităţilor precum şi a
cartierelor după caracteristicile istorice şi urbanistice
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului arheologic, a
monumentelor istorice şi a patrimoniului urban şi rural neclasat
(vernacular)
Crearea unui cadru instituţional şi de reglementare adecvat pentru
implementarea obiectivelor de dezvoltare

3.5. Implicarea comunităţii în dezvoltarea urbană
Ancheta sociologică a avut ca obiectiv principal determinarea caracteristicilor
locuirii în oraşul Câmpulung. Ca obiective specifice, s-au precizat investigarea
percepţiilor şi motivaţiilor locuitorilor zonei de referinţă atât în ceea ce priveşte
zona ca ansamblu, cartierul, cât şi propriile locuinţe. De asemenea, s-a urmărit
stabilirea unui set de variabile referitoare la caracteristicile socio-demografice ale
zonei.
Metoda de cercetare a fost ancheta pe bază de chestionar cu întrebări
precodificate şi deschise. Chestionarul a fost structurat în trei părţi,
corespondente celor trei obiective specifice precizate mai sus: prima parte se
referă la percepţiile şi motivaţiile privind zona de locuire, partea a doua se referă
la percepţiile privind locuinţa, partea a treia conţine date socio-demografice şi
informaţii privind caracteristicile fizice ale locuirii.
Aplicarea chestionarelor a avut loc prin interviuri autoadministrate, în perioada
aprilie-mai 2017. Eşantionarea s-a făcut aleator, prin autoselectarea
respondenţilor dornici să ia parte la anchetă. Deşi eşantionul rezultat nu se
conformează criteriilor de reprezentativitate la nivelul întregii populaţii a oraşului
Câmpulung, considerăm că eşantionul serveşte finalitatea acestei anchete,
selectând acei repondenţi implicaţi, atenţi şi dornici să comunice pe temele
incluse în cercetare, obiectiv urmărit prin cercetare.
Din cercetare, rezultă faptul că populaţia oraşului Câmpulung este preponderent
o populaţie indigenă. Acest lucru se traduce prin ataşament şi stabilitate socială
şi locativă şi printr-un puternic sentiment de identitate urbană. Aceste trăsături
sunt rar întâlnite în oraşele noi, dinamice, a căror populaţie se alimentează în
principal din imigranţi, ale căror stiluri de locuire şi de viaţă sunt lipsite de
continuitate şi de stabilitate. De asemenea, spre deosebire de acest tip de centru
urban care presupune eterogenitatea culturală, dată de provenienţa diferită a
locuitorilor recent stabiliţi în localitate, oraşul Câmpulung se caracterizează
printr-o mai puternică omogenitate şi coerenţă culturală.
Trăsăturile semnificative ale locuirii sunt: continuitatea mare a locuirii în aceeaşi
locuinţă, vechimea relativ mare a locuinţei (perioada socialist-comunistă), confort
ridicat perceput al locuirii, avantaje ce ţin de mediul înconjurător natural.
Comparativ cu alte localităţi urbane, oraşul Câmpulung este considerat de o
majoritate a locuitorilor respondenţi în anchetă „inferior”, ceea ce trădează o
raportare critică a acestora. Totuşi, enumerarea principalelor avantaje
(frumuseţea şi amplasarea naturală) denotă ataşamentul şi aprecierea unor
aspecte care ţin tocmai de specificul natural şi cultural al oraşului.
Avantajele locuirii în oraşul Câmpulung ţin de profilul tradiţional al localităţii:
vecinătatea, peisajul, amplasarea („oraş de munte”), frumuseţea, instituţiile de
învăţământ şi lăcaşurile de cult – sunt cele mai de seamă trăsături care creează
ataşament şi identitate comunitară. Dimpotrivă, dezavantajele care subminează
ataşamentul şi determină nemulţumiri sunt situaţia economică a oraşului şi
populaţiei şi starea infrastructurii.
Ataşamentul faţă de localitate este vizibil în lipsa intenţiei de mutare sau de
tranzacţii imobiliare. Acest lucru este grăitor pentru caracterul tradiţional al
locuirii, cu o dinamică imobiliară scăzută.
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Populaţia investigată pare stabilă (nu au existat niveluri semnificative ale
mutărilor de populaţie înăuntrul localităţilor) şi statornică (nu practică locuirea de
weekend sau de timp liber, naveta zilnică). Existenţa unei populaţii care să
locuiască această localitate în gospodării de vacanţă nu reiese din cifre; deşi este
cunoscută, nu este semnificativă numeric.
Locuinţele sunt percepute pozitiv, principalele lor avantaje fiind confortul, buna
amplasare în peisajul natural şi urban, frumuseţea. Sunt calităţi importante, care
denotă un grad foarte mare de satisfacţie faţă de locuinţele proprii. Din
răspunsuri se poate desprinde ipoteza unui fond locativ vechi, care solicită
întreţinere şi intervenţii din partea locatarilor.
Deşi intenţiile de schimbare structurală a locuinţelor sunt mai reduse, gradul de
satisfacţie al locuirii fiind ridicat, mai ales în cazul clădirilor cu valoare
arhitectonică, supravegherea şi administrarea eventualelor lucrări de către
administraţia locală poate evita anumite intervenţii ale locatarilor de creştere a
confortului locuirii prin sacrificarea sau afectarea potenţialului estetic şi valorii de
patrimoniu ale clădirilor.
Acţiunile continue de consultare a populaţiei au contribuit, de asemenea, la
configurarea „cererii” populaţiei locale în ceea ce proveşte dezvoltarea urbană.
Acestea au pivit dezvoltarea urbanistică în general si mobilitatea urbană în
particular.

3.6. Diviziuni operaţionale ale teritoriului municipiului
3.6.1. Teritoriul intravilan propus prin P.U.G.
Modificările teritoriului intravilan constau în următoarele:
1. Extinderi ale teritoriului intravilan în zonele în care există potenţial de
dezvoltare.
Extinderile principale sunt situate în următoarele areale:
Valea Româneştilor, în lungul Străzilor Colonel Alexandrescu, Valea
Româneştilor şi Doctor Nicolae Fălcoianu;
Flămânda, în lungul Str.Ion Giurculescu;
Mărcuş, în lungul Str. Henry Richard;
Grui, în lungul Str. Gruiului.
2.

Diminuări ale teritoriului intravilan în areale împădurite şi în zone cu riscuri
naturale puternice (pante mari, alunecări de teren), sau zone greu
accesibile din cauza pantelor acuzate.
Diminuările principale se situează în următoarele areale, situate pe malul
drept al Răului Târgului:
Taluzul dintre centrul oraşului şi platoul Grui;
Taluzul dintre partea de Sud a orasului şi vatra fostului sat Mărcuş.

3.

Includerea în teritoriul intravilan sau, după caz, excluderea din teritoriul
intravilan a unor parcele cu limite definite prin ridicările topografice recente.

Suprafaţa teritoriului intravilan propus este de 1985,83 ha, adică 55,94%
din suprafaţa teritoriului administrativ (3549,36 ha). Creşterea teritoriului
intravilan faţă de situaţia actuală, aprobată prin PUG 2000 şi modificată
minor (total 1666,06 ha), este de 319,77 ha, reprezentând o creştere cu
19,2%. Limita teritoriului intravilan propus este arătată în Planşa 2.6.
Reglementări – Zonificare funcţională.

4.

3.6.2. Unităţi teritoriale de referinţă
Conform Legii nr. 350/2001 – Anexa nr. 2, „Unitate teritorială de referinţă
(UTR) – subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale,
delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcţională şi
morfologică din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, având ca scop
reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz, în funcţie
de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evoluţie istorică unitară într-o anumită
perioadă, sistem parcelar şi mod de construire omogen, folosinţe de aceeaşi
natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor similar.”
3.6.2.1. Criterii de divizare în U.T.R.
Organizarea urbanistică a teritoriului Municipiului Câmpulung este deosebit de
dificilă din cauza neomogenităţii teritoriului urban, provenită din următoarele
motive principale:
Însemnătatea istorică a aşezării în perioada medievală: localitatea a
reprezentat în acelaşi timp avanpostul Tării Româneşti în trecătoarea spre
Transilvania (culoarul Rucăr-Bran) şi avanpostul expansiunii spre Sud,
peste munţi, a organizării politico-militare săseşti271.
Particularităţile geomorfologice ale teritoriului: situl localităţii este
Depresiunea îngustă a Câmpulungului, axată pe Râul Târgului şi mărginită
de 2 dealuri Subcarpatice înalte (muscele) – Dealul Măţăului la Est (altitudine
cca 1000m) şi Dealul Ciocanului la Vest (altitudine cca 900m).
Specificul funcţional al diferitelor areale din oraş: numeroase mănăstiri şi
biserici din perioada medievală; economie pastorală şi locuire rurală pe
terenurile moşnenilor din vechime; infrastructuri specifice localităţilor
balneare; instituţii publice şi servicii necesare reşedinţei Judeţului Muscel
(desfiinţat în anul 1950); locuire în blocuri şi unităţi industriale specifice
perioadei socialiste; locuire individuală revitalizată după 1990.
Urmarea acestor particularităţi este forma neobişnuită a vetrei oraşului, cu
lungimea de cca 12 km pe direcţia Nord-Sud (de-a lungul Râului Târgului) şi cu
lăţimi variabile, între 0,4 km şi 6,5 km pe direcţia Est-Vest (în funcţie de modul în
care sunt ocupate terasele văii râului).
Stabilirea unităţilor teritoriale de referinţă (U.T.R.) se bazează pe următoarele
categorii de criterii:
Criterii administrative
Criterii geografice şi peisagistice
Criterii istorice
Criterii sociale şi urbanistice.
Criterii administrative:
1. Localitatea componentă Câmpulung (cf. Legii nr. 2/1968 şi legii nr. 55/1968)
2. Localitatea componentă Valea Româneştilor (cf. Legii nr. 2/1968 şi legii nr.
55/1968)
3. U.T.R. stabilite prin P.U.G. în vigoare (2000).

271

Însemnătatea strategică a acestui avanpost a fost remarcată încă din sec. II d. Hr. de armata imperială
romană care a construit aici Castrul Jidava – cel mai nordic punct al liniei de apărare spre Est a
Imperiului Roman (Limes Transalutanus).

193

Criterii geografice şi peisagistice:
4. Lunca îngustă a Râului Târgului, orientată Nord-Sud.
5. Terasa inferioară continuă de pe malul drept al Râului Târgului (taluz şi
platou).
6. Arealele cu pante foarte accentuate.
7. Terasa superioară de pe malul drept al râului Târgului – fostele sate Grui şi
Mărcuş.
8. Arealele diferite de pe malul stâng al Răului Târgului – alternanţă între
dealuri şi văile afluenţilor stângi ai râului.
9. Arealele cu alunecări de teren periculoase.
Criterii istorice şi tradiţionale:
10. Aşezarea romană Jidava;
11. Vatra târgului în sec. XV-XVIII;
12. Vatra oraşului în sec. XIX şi prima jumătate a sec. XX;
13. Extinderile oraşului în a doua jumătate a sec. XX;
14. Vetrele contopite cu oraşul – Apa Sărată, Grui, Mărcuş, Flămânda ş.a.;
15. Parohiile bisericilor medievale (mahalalele);
16. Cartierele moderne, cu denumirile acestora.
Criterii sociale şi urbanistice:
17. Folosinţele predominante ale terenurilor în teritoriul extravilan: păduri;
păşuni; livezi; terenuri agricole.
18. Folosinţele predominante ale terenurilor şi modul de construire în teritoriul
intravilan: locuire rurală (gospodării tradiţionale); locuire urbană pe lot;
locuire urbană în blocuri; unităţi industriale; echipamente edilitare; cursuri
de apă; infrastructuri din sistemul terţiar (administraţie publică, scoli, spitale,
unităţi balneare, marile unităţi comerciale, servicii şi birouri, unităţi militare,
amenajări sportive şa.).
19. Dimensiunile comparabile ale U.T.R. – număr locuitori, suprafaţă minimă şi
maximă, lungime minimă şi maximă (2 km de-a lungul Râului Târgului, 3 km
pe văile afluenţilor Râului Târgului).
20. Respectarea continuităţii arterelor principale de circulaţie pe direcţia NordSud (dinspre Com. Valea-Mare Pravăţ, în Mun. Câmpulung şi spre Com.
Schitu Golesti):
DN 73 Braşov-Piteşti: pe malul stâng al Râului Târgului (Calea
Braşovului); pe malul drept al Râului Târgului (Str. Traian, Str. NegruVodă, Str. Republicii, Str. Calea Naţională).
Artera de pe terasa inferioară de pe malul drept al Râului Târgului la
baza dealurilor din Vestul orasului: Str. Gen. Ion Dragalina, Str. Gen.
Eremia Grigorescu, Str. Lascăr Catargiu, Str. Matei Basarab, Str.
Elena Doamna.
Artera de la baza dealurilor din Estul oraşului pe malul stâng al Râului
Târgului: Calea Braşovului, Str. Maramureş, Str. Cuza Vodă, Bd.
Alexandru cel Bun, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Ion Mihalache, Str. Mărăşti,
Str. Grigore Alexandrescu, Şoseaua Naţională.
U.T.R. este reprezentată în Planşa 2.5. Reglementări – Unităţi Teritoriale de
Referinţă (scara 1:10.000).

3.6.2.2. Divizarea în U.T.R.
Teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung este împărţit în 48 unităţi
teritoriale de referinţă (U.T.R.), organizate în 12 macro-unităţi teritoriale de
referinţă (M.U.T.R), după cum urmează:
Indicativ
M.U.T.R.

Denumire
M.U.T.R.

Indicativ
U.T.R.

Denumire
U.T.R.

1

CENTRU CÂMPULUNG

1.1.

Primărie

17,39

66,02

1.2.

Bulevard

18,92

85,36

1.3.

Negru Vodă

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CÂMPULUNG SUDVEST

CÂMPULUNG NORDVEST

CÂMPULUNG EST

GARĂ - U.M.

MĂŢĂU-CHILII

APA SĂRATĂ

MĂRCUŞI-DRĂCEŞTI

GRUI

ARO

CALEA PIETROASĂ

VALEA
ROMÂNEŞTILOR

Suprafaţă
U.T.R. (ha)

7,02

1.4.

Râul Târgului - Tabaci

2.1.

Şubeşti - Olari

33,94

2.2.

Sfântul Ilie - Piaţă

32,09

2.3.

Sfântul Mina

19,32

3.1.

Sfântul Nicolae Nicuţ

40,55

3.2.

Sfânta Marina

25,07

22,69

3.3.

Schei

32,39

3.4.

Valea

19,44

4.1.

Vişoi Blocuri

46,78

4.2.

Liceul Barbilian

30,21

4.3.

Stadion

16,37

5.1.

Gară - CF

65,91

5.2.

Mărăşeşti

5,18

5.3.

Unitatea Militară

47,37

6.1.

Calea Târgoviştei

91,49

6.2.

Măţău - Valea Bărbuşei

6.3.

Izvorul - Valea Pâinii

6.4.

Valea Rea - Chilii

117,45

93,36

118,45

533,88

189,95
51,85
200,59

7.1.

Groşani

94,03

7.2.

Apa Sărată

61,85

7.3.

Stănoi - Muzeu

68,10

7.4.

Livada

74,55

7.5.

Pescăreasa

81,54

7.6.

Castru - Loturi

8.1.

Calea Ocheştilor

8.2.

Drăceşti

92,68
379,48

454,01

73,94
119,10

8.3.

Mărcuş

9.1.

Cartier Blocuri

25,18

9.2.

Strada Gruiului

53,49

9.3.

Dealul Gruiu

26,26

9.4.

Cărămidărie

150,69

10.1.

Fabrica ARO

82,60

10.2.

Traian

41,53

10.3.

Cămine ARO

10.4.

Măgura

52,75
34,69

591,26

255,62

214,61

3,04

10.5

Jandarmerie

11.1.

Pietroasa

83,14

11.2.

Vişoi - Valea Foii

64,74
10,26

11.3.

Pietroasa - Est

12.1.

Creţişoara

12.2.

Dealul Vişoiu

229,87

12.3.

Valea Româneştilor

222,14

12.4.

Flămânda

40,54

23,79

12.5.

Plaiul Fârţanei

138,49

12.6.

Valea Chichirez

206,39

Tabelul nr. 23 – Municipiul Câmpulung – Bilanţ pe U.T.R./M.U.T.R.

Suprafaţă
M.U.T.R.

158,14

861,22
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Împărţirea în macro-unităţi teritoriale de referinţă (M.U.T.R.) pune în evidenţă
următoarele elemente principale:
Orientarea văilor şi versanţilor;
Tipul locuirii;
Situarea faţă de localităţile istorice;
Perioada majoră de constituire a ţesutului urban;
Funcţiunile dominante.
Împărţirea în unităţi teritoriale de referinţă (U.T.R.) pune în evidenţă următoarele
elemente principale:
Situarea faţă de cartierele istorice ale oraşului (mahalale);
Funcţiunile dominante;
Caracteristicile tramei stradale şi ale parcelarului.
După principalele caracteristici urbanistice, unităţile teritoriale de referinţă
(U.T.R.) se grupează astfel:
Zone cu caracter stabil:
Zonă centrală - predominant comercială
Locuire cu densitate mare / urbană
Locuire cu caracter central
Locuire cu caracter pericentral
Locuire cu densitate mică / rurală
Predominant locuire
Predominant terenuri agricole şi forestiere
Alte funcţiuni majore cu caracter urban
Zone în transformare:
Zone de dezvoltare a locuirii urbane
Zone de restructurare industrială
Zone de dezvoltare a sectorului terţiar

Gruparea U.T.R. după caracteristici urbanistice rezultă din tabelul următor:
U.T.R.
A
A.1.
1.1.
1.2.
1.3.
A.2.
A.2.1.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
A.2.2.
4.1.
4.2.
5.2.
9.1.
10.2.
10.3.
A.3.
A.3.1.
6.3.
7.1.
7.2.
7.3.
7.5.
8.1.
8.2.
8.3.
10.4.
11.1.
11.2.
11.3.
12.1.
12.3.
12.4.
A.3.2.
6.1.
6.2.
6.4.
7.4.
7.6.
2.2
12.5.
12.6.
A.4
4.3.
5.3.

CARACTERISTICI PRINCIPALE
ZONE CU CARACTER STABIL
ZONĂ CENTRALĂ – PREDOMINANT COMERCIALĂ
PRIMĂRIE
BULEVARD
NEGRU VODĂ
LOCUIRE CU DENSITATE MARE / URBANĂ
Locuire cu caracter central
ŞUBEŞTI- OLARI
SF. ILIE - PIAŢĂ
SF. MINA
SF. NICOLAE NICUŢ
MARINA
SCHEI
Locuire cu caracter pericentral
VIŞOI BLOCURI
LICEUL BARBILIAN
MĂRĂŞEŞTI
CARTIER BLOCURI
TRAIAN
CĂMINE ARO
LOCUIRE CU DENSITATE MICĂ / RURALĂ
Predominant locuire
IZVORUL - VALEA PÂINII
GROŞANI
APA SĂRATĂ
STĂNOI - MUZEU
PESCĂREASA
CALEA OCHEŞTILOR
DRĂCEŞTI
MĂRCUŞI
MĂGURA
PIETROASA
VIŞOI - VALEA FOII
PIETROASA-EST
CREŢIŞOARA
VALEA ROMÂNEŞTILOR
FLĂMÂNDA
Predominant terenuri agricole și forestiere
CALEA TÂRGOVIŞTEI
MĂŢĂU - VALEA BĂRBUŞEI
VALEA REA - CHILII
LIVADA
CASTRU - LOTURI
DEALUL VIŞOIU
PLAIUL FÂRŢANEI
VALEA CHICHIREZ
ALTE FUNCŢIUNI MAJORE CU CARACTER URBAN
STADION
UNITATE MILITARĂ

B
B.1.
9.2.
9.3.
B.2.
5.1.
9.4.
10.1.
B.3.
1.4.
3.4.
10.5.

ZONE ÎN TRANSFORMARE
Zone de dezvoltare a locuirii urbane
STRADA GRUIULUI
DEALUL GRUIU
Zone de restructurare industrială
GARĂ - C.F.
CĂRĂMIDĂRIE
FABRICA ARO
Zone de dezvoltare a sectorului terțiar
RÂUL TÂRGULUI - TABACI
VALEA
JANDARMERIE

SUPRAFAŢĂ U.T.R. (HA)

TOTAL
3093,61
43,33

17,39
18,92
7,02

335,28
183,36
33,94
32,09
19,32
40,55
25,07
32,39
151,92
46,78
30,21
5,18
25,18
41,53
3,04

2651,26
1445,99
51,85
94,03
61,85
68,10
81,54
119,10
92,68
379,48
52,75
83,14
64,74
10,26
40,54
222,14
23,79
1205,27
91,49
189,95
200,59
74,55
73,94
229,87
138,49
206,39

63,74
16,37
47,37

455,77
79,75
53,49
26,26

299,2
65,91
150,69
82,60

76,82
34,69
19,44
22,69

Tabelul nr. 24 – Municipiul Câmpulung – Gruparea U.T.R. după caracteristici urbanistice
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3.7. Destinaţia terenurilor – zonificare funcţională, bilanţ teritorial
3.7.1. Destinaţia terenurilor
Terenurile din intravilan sunt destinate în principal locuirii, funcţiunilor
complementare locuirii, instituţiilor şi dotărilor publice, comerţului şi serviciilor,
locuirii de vacanţă, funcţiunilor turistice, spaţiilor verzi, activităţilor zootehnice şi
agrozootehnice şi dotărilor de gospodărie comunală. Aceste funcţiuni, amplasate
în teritoriul intravilan, sunt configurate în conformitate cu reglementările cadru în
vigoare.
3.7.2. Zone şi subzone funcţionale
Teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung este împărţit, după destinaţie,
în zone şi subzone funcţionale:
Ind.

Zone funcţionale

Subzone funcţionale

TA

Terenuri agricole

TAp

Păşuni şi fâneţe

TAv

Vii şi livezi

TAa

Teren arabil

TV

Terenuri cu
vegetaţie spontană

TVa

Vegetaţie spontană în lungul cursurilor de apă

TVs

Alte terenuri cu vegetaţie spontană

TF

Terenuri forestiere

TH

Terenuri acoperite de ape

TN

Terenuri
neproductive

TC

Terenuri pentru
construcţii şi
amenajări

TNd

Deponii / halde de steril

TNr

Deponii / halde stabilizate / renaturate

LR

Locuire cu densitate mică / rurală

LU

Locuire cu densitate
mare / urbană

IS

Instituţii publice

CS

Comerţ şi servicii

ID

Industrie/depozitare

GC

Gospodărie comunală şi
echipare edilitară

LI

Locuinţe individuale /
semicolective (sub 10m)

LC1

Locuinţe colective (10-20m)

LC2

Locuinţe colective (peste 20m)

LM

Locuinţe şi funcţiuni comerciale

IS1

Administraţie, alte instituţii
publice

IS2

Instituţii de învăţământ

IS3

Instituţii de sănătate

IS4

Instituţii de cultură

IS5

Culte şi asociaţii religioase

ID1

Cariere / zone de exploatare

ID2

industrie / depozitare / alte
societăţi comerciale

GC1

Gospodărie comunală

GC2

Cimitire

DS

Terenuri pentru destinaţii speciale

CC

Căi de comunicaţie
rutieră

CF

Căi de comunicaţie feroviară

V

Suprafeţe plantate /
spaţii verzi

CC1

Autogări / depouri / baze de
transport

CC2

Căi de circulaţie / drumuri /
poduri

V1

Spaţii verzi publice (parcuri /
grădini / scuaruri)

V2

Parcuri / grădini semipublice

V3

Terenuri sportive

V4

Vegetaţie spontana în lungul
cursurilor de apă

V5

Spaţii verzi în lungul drumurilor

V6

Spaţii verzi în lungul căilor ferate

Tabelul nr. 25 – Municipiul Câmpulung – Zone şi subzone funcţionale

3.7.3. Bilanţ teritorial
Bilanţul teritorial pentru teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung
(destinaţia terenurilor după categoriile de folosinţă) rezultă din tabelul următor;
va fi revizuit, dacă este cazul, în urma validării propunerilor de dezvoltare în
procesul de avizare-aprobare a P.U.G.
Bilanţ teritorial analitic – teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung
– situaţia existentă (2020)

Tabelul nr. 23 – Municipiul Câmpulung – Bilanţ teritorial analitic (situaţia existentă)
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Bilanţ teritorial analitic – teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung
– situaţia propusă

Tabelul nr. 24 – Municipiul Câmpulung – Bilanţ teritorial analitic (situaţia propusă)

Bilanţ teritorial analitic – teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung
– comparaţia situaţiei existente şi a celei propuse prin P.U.G.

Tabelul nr. 25 – Municipiul Câmpulung – Bilanţ teritorial analitic (comparaţie existent/propus)
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3.8. Măsuri de protecţie a mediului şi de creştere a calităţii locuirii
3.8.1. Măsuri specifice de organizare a circulaţiei
Legături periurbane:
Reabilitarea drumurilor judeţene şi comunale panoramice de la limita de est
a teritoriului administrativ (DC 36 Măţău – Suslăneşti, DC 31 Măţău – Bilceşti
– Colnic, DC 33 Valea Româneştilor – Colnic ş.a.);
Crearea unei noi legături rutiere către Cetăţeni – Târgovişte pe traseul
drumului istoric Câmpulung – Măţău – Văleni (Dâmboviţa), pentru legarea
celor trei capitale istorice (Curtea de Argeş – Câmpulung – Târgovişte);
Creşterea accesibilităţii zonei Lereşti – Voina, cu studierea unui eventual
acces dinspre zona Dragoslavele – Rucăr şi continuarea investiţiilor în
dezvoltarea turistică a zonei;
Crearea unei noi legături rutiere către valea Argeşului, la nord de
Câmpulung, prin Albeşti – Cândeşti, către Brădetu, de unde se poate face
legătura către lacul Vidraru (Căpăţâneni); o legătură către valea Prahovei
rămâne de studiat.
În interiorul teritoriului administrativ, creşterea calităţii infrastructurii rutiere,
îmbunătăţirea transportului în comun, organizarea parcărilor, îmbunătăţirea
traficului prin măsuri de management precum şi creşterea calităţii spaţiilor
publice în general vor contribui la îmbunătăţirea circulaţiei, creşterea calităţii
vieţii şi la alte deziderate egate de creşterea calităţii factorilor de mediu.
Pentru orizontul 2030, dacă se ia în calcul reducerea populaţiei către o valoare
cuprinsă între 25.000 (cifră a populaţiei din anul 1966, înaintea efectelor
Decretului nr. 770 din 1966) şi a creşterii masive a investiţiilor în industrie) şi
30.000 locuitori (cifră atinsă de populaţia oraşului în jurul anului 1975), având în
vedere îmbătrânirea populaţiei, considerăm că nu vom avea de-a face cu o
creştere masivă a numărului de autoturismelor proprietate personală, care se va
plafona, probabil, în jurul cifrei de 10.000, ceea ce reprezintă un grad de
motorizare de 1:3 – 1:4 (250-300 autovehicule la 1000 locuitori). O creştere către
12.500 autoturisme nu pare probabilă decât în condiţiile scăderii mai puţin
accentuate a populaţiei faţă de intervalele precedente.
Reţeaua stradală din municipiul Câmpulung necesită lucrări permanente de
întreţinere precum şi lucrări de modernizare. Străzile care alcătuiesc reţeaua
stradală necesită refaceri sau modernizări ale structurii şi/sau ale profilului.
Intersecţiile străzilor principale nu sunt amenajate corespunzător, impunându-se
o reevaluare a geometriei acestora. Se remarcă deficienţe (sisteme învechite de
semnalizare, sau chiar lipsa lor) în semnalizarea pe drumurile localităţii a
trecerilor pentru pietoni (în dreptul punctelor de interes comercial sau social) sau
a trecerilor la nivel cu calea ferată. Podurile şi podeţele existente necesită
refaceri sau modernizări.
Zona centrală concentrează cele mai multe probleme de trafic; este necesară
reorganizarea circulaţiei, cu crearea unui sistem de sensuri unice pe malul drept
al Râului Târgului (utilizând sistemul de străzi paralele existente) şi
reorganizarea principalelor intersecţii. Un sistem de tip shared space, cu
prioritate acordată pietonilor, va fi studiat pentru centrul administrativ şi
comercial al oraşului. Traficul greu şi de tranzit va fi menţinut pe malul stâng al
râului.

Legăturile dintre cele două maluri ale râului sunt relativ corespunzătoare, însă
este necesar un pod nou, situat în zona autogării. Liniile de cale ferată utilizate,
în momentul de faţă, sub necesităţi, pot fi utilizate pentru transportul în comun
urban şi periurban.
Propunerile sunt reprezentate în Planşa 2.4. Reglementări urbanistice –
Circulaţie şi transporturi (mobilitate) (scara 1:25.000). După corelările necesare
în această etapă de planificare – realizate în paralel cu Etapa II a P.M.U.D. – şi
după consultarea populaţiei, se va redacta planşa finală a P.U.G.

3.8.2. Măsuri specifice de organizare a spaţiilor verzi
Conform OUG nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG 195/2005
privind protecţia mediului, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de
a asigura, din terenul intravilan, o suprafaţă plantată de minimum 26 mp/locuitor
până la data de 31.12.2013.
În municipiul Câmpulung, deşi există suprafeţe plantate de mari dimensiuni
(terenuri forestiere şi agricole), spaţiile verzi publice pot fi sporite şi ameliorate
pentru a putea asigura necesităţile de sănătate a populaţiei.
Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (republicată) prevede următoarele tipuri
de terenuri din intravilan care se constituie în spaţii verzi (art. 1):
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii
plantate;
Spaţii verzi publice de folosinţă specializată:
1. Grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale,
zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în
spectacolele de circ;
2. Cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare
sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;
3. Baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă.
Spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement,
complexuri şi baze sportive;
Spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă;
Culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică;
Păduri de agrement.
Pepiniere şi sere.

Spaţiile verzi avute în vedere în cadrul propunerii sunt prevăzute în partea
desenată.
Fac parte tot din spaţile verzi ale oraşului suprafeţele plantate situate pe
versanţii Dealului Grui. Acestea, în majoritate în proprietate privată, au destinaţia
de pădure-parc. Prin P.U.G., aceste suprafeţe au fost menţinute în extravilan,
pentru a întări restricţiile de dezvoltare a zonelor construite şi pentru a compensa
efectele negative ale impozitării terenurilor intravilane.
Primăria Municipiului Câmpulung poate acţiona în direcţia achiziţionării acestor
terenuri şi a transformării lor în beneficiul comunităţii locale, ulterior fiind posibilă
introducerea acestora în intravilan.
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Bilanţul de spaţii verzi în teritoriul intravilan al Municipiului Câmpulung rezultă din
tabelul următor:
Ind.
V1*

V2

V3

V4
V5
V6

Subzona funcţională
P.U.G.

Corespondenţă cu Legea nr.
24/2007

Spaţii verzi publice
(parcuri / grădini / scuaruri)

(a) Spaţii verzi publice cu
acces nelimitat: parcuri,
grădini, scuaruri, fâşii
plantate
(b) spaţii verzi publice de
folosinţă specializată – 1
(aferente dotărilor publice)
(c) spaţii verzi pentru
agrement: baze de agrement,
poli de agrement, complexuri şi
baze sportive

Parcuri / grădini
semipublice
Terenuri sportive

Vegetaţie spontană în
lungul cursurilor de apă
Spaţii verzi în lungul
drumurilor

(d) spaţii verzi pentru protecţia
lacurilor şi cursurilor de apă
(e) culoare de protecţie faţă de
infrastructura tehnică

Spaţii verzi în lungul căilor
ferate

(e) culoare de protecţie faţă de
infrastructura tehnică

Total (număr hectare)
CG2

Cimitire

(b) spaţii verzi publice de
folosinţă specializată – 1
(aferente dotărilor publice)

Total (număr hectare)

Suprafaţă
Existent

Propus

16,33
+24,44

30,49
+24,44

1,36

14,39

8,61

11,15

41,42

59,68

9,42

9,78

0,98

0,95

78,12
+24,44
102,56

126,44
+24,44
150,88

9,91

9,91

127,00

160,79

Total (mp/locuitor)

Populaţia (1.01.2020):
35064 loc.

36,22

45,86

Total (procent din intravilan)

Suprf. intravilan existent: 1666,06ha
Suprf. Intravilan propus: 1985,83ha

7,62%

8,10%

Tabelul nr. 26 – Municipiul Câmpulung – Bilanţul spaţiilor verzi din intravilan (existent/propus)

*Registrul local al spaţiilor verzi din Municipiul Câmpulung (2012) arată o
suprafaţă totală de 407746 mp (40,77 ha) – vezi Cap. 2.8.1.4. Suprafeţe plantate
Registrul ia în considerare şi suprafeţele plantate dintre blocuri, care – în bilanţul
P.U.G. – sunt incluse în zonele funcţionale respective (diferenţă de 24,44 ha).
Astfel, în Municipiul Câmpulung, sunt astăzi 36,22 mp spaţii verzi/locuitor; prin
noul P.U.G. se vor asigura 45,86mp spaţii verzi/locuitori (ambele reprezentând
valori superioare celei de 26mp prevăzută prin Conform OUG nr. 114/2007).

3.8.3. Măsuri în zonele cu riscuri naturale şi antropice
3.8.3.1. Zone afectate de cutremure de pământ
Măsuri pentru reducerea riscului seismic conform Legii nr. 575/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de
risc natural:
Punerea în siguranţă a construcţiilor care prezintă pericol de instabilitate şi
care adăpostesc un număr important de oameni;
Crearea unor spaţii tampon pentru adăpostirea provizorie a locatarilor, în
cazul necesitaţii paradirii temporare a locuinţelor pe timpul executării
lucrărilor de intervenţie sau în caz de cutremur;
Inventarierea şi expertizarea clădirilor cu risc la un seism de intensitate
mare;
Completarea cadrului organizatoric pentru luarea masurilor de urgenta post
seism;
Masuri de îmbunătăţire a informării populaţiei şi factori de decizie la niveluri
diferite (local şi central) asupra principalelor aspecte legate de riscul
seismic şi de măsurile de reducere a acestuia.
Reducerea riscului seismic al construcţiilor constituie o acţiune complexă, de
interes naţional, în contextul atenuării efectelor unui potenţial dezastru provocat
de cutremure şi cuprinde măsuri de intervenţie la construcţiile existente care
prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau
avarieri în urma unor acţiuni seismice.
Pentru construcţiile expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiză
tehnică în clasa I de risc seismic, proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau
juridice, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii sunt
obligate să procedeze la:
Realizarea proiectării lucrărilor de intervenţie de către persoane fizice sau
juridice autorizate şi verificarea proiectelor de către verificatori tehnici
atestaţi, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa I
de risc seismic a clădirii expertizate;
Execuţia lucrărilor de intervenţie de către persoane juridice autorizate care
au responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, inclusiv urmărirea, verificarea şi
recepţia execuţiei lucrărilor de intervenţie prin diriginţi de şantier autorizaţi,
în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare;
Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor din proprietate şi din
administrare.
Categorii de clădiri, foarte vulnerabile în cazul unui cutremur de intensitate mare
şi foarte mare: clădirile cu valoare arhitecturală, cu vechime mare asupra cărora
nu au fost realizate lucrări de reabilitare structurală; clădirile joase din zidărie şi
alte materiale locale executate tradiţional fără control tehnic specializat, în
special în zonele periferice ale municipiului.
Diminuarea vulnerabilităţii seismice a construcţiilor existente se poate realiza
prin acţiuni de intervenţie şi consolidare ale proprietarilor; creşterea eficacităţii
controlului autorizării este necesară.
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3.8.3.2. Zone afectate de inundaţii
Producerea inundaţiilor (viiturilor) este legată de regimul precipitaţiilor. Cele mai
multe inundaţii se produc în urma ploilor torenţiale de intensitate mare. Altă
cauză care poate duce la creşterea nivelului reţelei hidrografice este topirea
zăpezilor, mai ales prin schimbări bruşte de temperaturi.
Aplicarea măsurilor operative de apărare împotriva inundaţiilor, realizate de
instituţiile statului, se realizează în mod unitar, pe baza planurilor de apărare
împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase sau accidentelor
la construcţii hidrotehnice, care se elaborează pe bazine hidrografice, judeţe şi
localităţi, precum şi la obiectivele care pot fi afectate de astfel de fenomene sau
accidente. Elaborarea planurilor de apărare prevăzute se va face cu luarea în
considerare a planurilor de amenajare a teritoriului şi a restricţionării regimului de
construcţii şi cu consultarea persoanelor fizice şi persoanelor juridice interesate.
Coordonarea operativă a activităţii de apărare împotriva inundaţiilor,
fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice
revine Regiei Autonome "Apele Romane".
3.8.3.3. Zone afectate de riscuri naturale
După punerea în funcţiune a acumulării Râuşor nu s-au înregistrat inundări
semnificative în municipiul Câmpulung. În anul 2010 s-au produs degradări ale
lucrărilor de regularizare, iar ulterior ANAR a efectuat lucrări de decolmatare a
albiei. Realizarea acumulărilor din amonte a modificat hidrologia râului,
informaţiile anterioare nemaifiind relevante. Harta de risc la inundaţii disponibilă
pe pagina web a ANAR indică posibilă afectare a populaţiei în cazul viiturii cu
asigurarea de 1% doar zona adiacentă acumulării CHEMP Schitu Goleşti
menţionată mai sus.
În interiorul U.A.T. Câmpulung pe cursul râului zonele cu potenţial de producere
a eroziunilor sunt cele generate de degradarea lucrărilor; este necesară cel puţin
remedierea parţială, mai ales în zona gării. În zona aval, Râul Târgului constituie
limita U.A.T. Se recomandă să nu se facă o eventuală extindere a intravilanului
înainte de realizarea unor lucrări de apărări de mal de către A.N. Apele Române.
Afluenţii fiind regularizaţi în mare măsură, nu au fost înregistrate eroziuni
notabile şi nu sunt probabile eroziuni, cu condiţia întreţinerii lucrărilor respective.
Fac excepţie zonele de strangulare de pe Valea Româneştilor menţionate mai
sus.
În Câmpulung, riscul generat de alunecări este destul de ridicat; zonele sunt
semnalate mai sus şi în partea desenată. Măsurile de protecţie pentru zonele
afectate de alunecări de teren sunt următoarele:
Se vor respecta zonele de siguranţă în perimetrele afectate de procesele de
ravenare;
Se vor lua măsuri de evacuare a apelor provenite din scurgerea torenţială
pentru a stopa fenomenul de eroziune de suprafaţă;
Pe versanţii mai abrupţi şi framantaţi, marcaţi de procese de alunecare sau
solifluxiune se recomandă terasarea acestora (şi întreţinerea teraselor),
împădurirea lor şi, eventual, captarea izvoarelor (în aceste zone este
interzisă construirea de obiective civile şi/sau industriale).
Albiile torenţilor se vor amenaja în trepte, vor fi fixate grătare de reţinere,
împădurite şi se va încuraja dezvoltarea unei vegetaţii pitice de tip arbuşti,
pentru reducerea vitezei de scurgere şi diminuarea posibilelor calamitaţi.

3.8.3.4. Condiţii de fundare – recomandări
Condiţiile de fundare sunt specificate în studiul de fundamentare I.2.2. Studiul
geotehnic şi al condiţiilor hidrogeologice.
Notăm că studiul are un carter general, realizând o macrozonare a condiţiilor
geoconstructive şi a riscurilor naturale asociate la nivelul teritoriului unităţii
administrative. Detaliile constructive şi soluţiile de fundare pentru fiecare obiectiv
proiectat, fiind alese în urma studiilor geotehnice ce vor fi realizate (conform
legislaţiei în vigoare) condiţionate şi de factorii tehnici care caracterizează
obiectivele proiectate.
3.8.4. Dezvoltarea echipării edilitare
3.8.4.1. Alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea apă uzată
Administratorul Bazinal Argeş-Vedea are în vedere aplicarea de măsuri pentru
reducerea riscului la inundaţii. În Planul de Management al Riscului la Inundaţii
din bazinul hidrografic, pentru municipiul Câmpulung Muscel măsurile propuse
sunt următoarele:
Asigurarea capacităţii de transport a râului Târgului prin regularizarea albiei
în aval de pod DN 73, pe cca. 2,0km, şi pe sectorul aval pod DN 73 – pod
Turn, pe cca. 4,0km;
Mărirea gradului de siguranţă a barajului de la ac. RâuȘor prin reabilitarea
instalaţiilor electrice şi hidromecanice;
Întreţinerea râului Târgului prin defrişarea vegetaȘiei din albiei, pe sectorul
pod gară – pod Poienari, pe cca. 12,0km
Pentru eliminarea problemelor din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare
ape uzate ale oraşului, în Strategia de dezvoltare locală a municipiului
Câmpulung, 2017 – 2022 sunt propuse următoarele investiţii:
Reţeaua de alimentare şi distribuţie a apei: reabilitarea aducţiunii de apă
brută (captarea Voineşti), aducţiune apă brută – conductă de siguranţă (bypass sistem hidro Lereşti), conductă de aducţiune apă brută de la baraj la
polderul Lereşti, retehnologizarea staţiei de tratare apă (etapa II), înlocuirea
conductelor din azbociment de pe străzile Negru Vodă, Eremia Grigorescu,
Lascăr Catargiu, Matei Basarab, Sf. Ilie, Fraţii Goleşti, C. Brâncoveanu,
Măgura, Mircea cel Bătrân, contorizarea tuturor abonaţilor şi citirea la
distanţă a consumurilor.
Reţeaua de canalizare, epurare apă uzată: retehnologizarea staţiei de
epurare (cu treaptă terţiară, eliminarea nămolului deshidratat), înlocuirea şi
extinderea reţelei pe tronsoanele colector Dinicu – staţia de epurare, str. Ion
Mihalache – RENEL, cartier Mărcuş, Valea Româneştilor, Apa Sărată,
Vişoi, Valea Bărbuşii, str. Ion Ţicăloiu, zona Măguri şi Dragalina. Înlocuirea
şi extinderea reţelelor de canalizare menajeră şi pluvială, cu separarea lor.
Pentru perioada 2018 – 2019, Consiliul Local al Municipiului are în portofoliul de
investiţii (buget local şi cofinanţare PNDL) următoarele lucrări pentru
infrastructura hidro-edilitară:
Alimentare cu apă:
Reabilitarea aducţiunii apă brută captare Voineşti-staţia de tratare Calea
Pietroasă (Dn=800mm);
Extinderea reţelei de distribuţie a apei potabilă pe străzile Grigore
Alexandrescu şi Valea Bărbuşii – proiectare şi execuţie;
Extinderea reţelei de apă pe strada Valea Bărbuşii;

207

Lucrări de intervenţie în sistemul de alimentare cu apă, conform
cotractului de concesiune cu SC EDILUL CGA SA Câmpulung.
Înlocuiri utilaje (pompă apă industrială) în staȘia de tratare apă Calea
Pietroasă;
Montare conducte de apă pe străzile: Privighetorii (200m), Ion Ţicăloiu
(900m), Creţişoara (50m), arh. Săvulescu (100m), Şos. Naţională
(250m), Col. Stănescu (150m), Fraţii Goleşti (200m), înlocuire conductă
pe str. Maramureş (300m);
Extindere reţea Calea Târgovişte (la limita mun. Câmpulung-com.
Mioarele, L= 1500m), extindere reţea Str. Chichirez – Valea
Româneştilor, L=130m, Str. Negru Vodă, L=73m;
Proiectare lucrări de reabilitare în staţia de tratare Calea Pietroasă şi
Grui.
Canalizare apă uzată:
Extinderea reţelelor de canalizare menajeră pe străzile C. Brâncoveanu,
Petre Ţuţea, Valea Bărbuşii, Maramureş, Calea Pietroasă, Drăceşti,
Calea Măgurii, Carpaţi, Ion Ţicăloiu, Zăvoiului;
Reabilitarea staţiei de epurare (linia apei) – proiectare şi execuţie;
Lucrări de intervenţie în sistemul de canalizare apă uzată, conform
cotractului de concesiune cu SC EDILUL CGA SA Câmpulung;
Execuţie reţea canalizare menajeră pe Str. Muşetoiu (Dn 200mm.
L=150m), str. Neagoe Basarab (Dn 200mm. L=200m), str. Valea
Bărbuşii (Dn 200mm, L=300m);
Ridicate cotă la căminele de canalizare menajeră (5 buc.);
Schimbare sistem de colectare apă uzată menajeră la 5 blocuri din
municipiu şi la bloc 11 pe Str. Gen. Simionescu.
Prin actualizarea Planul Urbanistic General al municipiului sunt estimaţi cca
3.000 noi consumatori casnici. Necesarul de apă pentru aceştia, precum şi
debitul de apă uzată menajeră, calculate conform normativelor în vigoare sunt
următoarele:
Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apă în noile zone este propusă prin instalaȘii interioare de
apă şi canalizare, cu prepararea individuală a apei calde. Debitul zilnic
maxim de apă pentru nevoi gospodăreşti este estimat la 390 m3/zi (4,5 l/s),
considerând un debit specific de 100 l/om zi.
Rezerva intangibilă de apă pentru stins incendiu este de 201,75 m3,
aceasta cuprinzând volumul de apă pentru stins un incendiu (55,5 m3) Și
volumul de apă necesar pentru consumul pe perioada incendiului (146,25
m3). Debitul de refacere al rezervei intangibile de apă este de 201,75 m3/zi
(2,33 l/s), cu timp de refacere de 24 de ore.
Rezerva de apă potabilă necesară pentru noii consumatori este de 495 m3,
aceasta cuprinzând volumul de apă pentru rezerva intangibilă de incendiu
(201,75 m3), volumul de compensare al consumului (195 m3) Și volumul
rezervei de apă în caz de avarie (97,5 m3).
Debitul de apă la sursă este de 776,7 m3/zi (9,0 l/s), din acesta asigurânduse debitul zilnic maxim (390m3/zi), debitul de refacere a rezervei intangibile
incendiu (201,75m3/zi) Și pierderile de apă tehnic admisibile din sistemul de
alimentare cu apă.

Canalizarea apelor uzate
Debitul zilnic maxim de apă uzată menajeră rezultat de la noii consumatori
de apă este de 776,7 m3/zi (9,0 l/s).
Soluţia pentru alimentarea cu apă Și canalizare apelor uzate în noile zone
de intravilan este prin conectarea la sistemele existente ale municipiului.
Rezerva de apă potabilă de 495m3 se asigură din rezervoarele existente ale
oraşului, având în vedere că în Planul de Investiţii propus în „Master Planul
privind reabilitarea, modernizare şi extinderea sistemelor de alimentare cu
apă ş de canalizare din judeȚul A rgeş, varianta 2017” sunt propuse lucrări
de reabilitare pentru rezervoarele oraşului (perioada 2014 - 2020).
Reţeaua de distribuţie a apei şi branşamentele de apă sunt realizate din
materiale performante, agrementate tehnic şi sanitar (fontă ductilă, PEHD),
sunt echipate cu hidranţi exteriori de inceniu amplasaţi la cel mult 100m
între ei, cu cămine de vane, cămine cu armături de aerisire şi de golire,
cămine de apometre. Diametrele minime pentru conductele principale ale
reţelei sunt de 250mm.
Canalizarea apelor uzate se face în sistem separativ, apa uzată menajeră
este preluată de canale colectoare şi evacuată în reţeaua existentă de
canalizare a oraşului. Având în vedere propunerea investiţiilor de reabilitare
şi extindere a staţiei de epurare a oraȘului din Master Planul menţionat, se
consideră că debitul de apă uzată menajeră de 776,7 m3/zi (9,0 l/s) poate fi
prelucrat în aceasta.
Apa pluvială este evacuată printr-o reţea separată de canale colectoare în
canalele pluviale ale oraşului.
Reţeaua de canalizare este executată din materiale performante,
agrementate tehnic şi sanitar (PAFSIN, PVC, polietilenă) şi au diametre
minime de 250mm pentru canalele de apă menajeră şi 300mm pentru
canalele de apă pluvială. Reţelele sunt echipate cu cămine de vizitare şi de
racord la locuinţe.
BREVIAR CALCUL
1.Consumatori şi consumuri specifice:
N1=3.000 pers, qsp =100 l/om zi, Kzi=1,30-locuinȘe individuale cu prepararea
locală a apei calde
2.Coeficienţi de corecţie:
Ko = 3,0 - variaţia orară
Ks = 1,05 - pierderi pt. acoperirea necesităȘilor sistemului de apă
Kp = 1,25 - pierderi de apă tehnologic admisibile
3. Necesar de apă
3.1 nevoi gospodăreşti
Q zi max = 1/1000∑Ni qsp Kzi
Q o med = 1/24Q zi max
Q o max = 1/24Qzi max Ko = Q o med Ko
Qzi max=1/1000x3000x100x1,30=390m3/zi (4,5 l/s)
Qo med = 1/24x390 = 16,25m3/h (4,5 l/s)
Qo max = 3,0x16,25= 48,75m3/h (13,5 l/s)
Qzimax= 390m3/zi (4,5 l/s)
Qo med = 16,25m3/h (4,5 l/s)
Qo max = 48,75m3/h (13,5 l/s)
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3.2 necesar pentru combaterea incendiului
VRI = V incendiu + V consum perioada incendiu (VRI rezerva intangibilă de incendiu)
V incendiu = 1/1000(nii qii Tii 60+nie qie Tie 3600), în care:
nii = 1 buc. int., qii =2,5l/s, Tii =10min,
nie =1 buc. ext., qie = 5,0l/s, Tie = 3ore
V incendiu = 1/1000(1x2,5x10x60+1x5x3x3600) = 55,5m3
V consum perioada incendiului = a Qo max Tie, în care a = 1 pt. stingere incendiu din reţea
V consum perioada incendiului = 1x48,75x3 = 146,25m3
V RI = 55,5+146,25 = 201,75m3
QRI = VRI/TRIx24 = 201,75/24x24=201,75m3/zi (2,33 l/s) refacerea rezervei
intangibile de apă pt. incendiu, cu timp de refacere TRI =24 ore
QRI =201,75m3/zi (2,33 l/s)
4. Rezerva de apă potabilă
Vrezervă = VRI+ Vcompensare+Vavarie
Vavarie=60%Qo med Tavarie =0,6x16,25x10= 97,5 m3, în care Tavarie=10 ore
Vcompensare = α Qzi max = 0,50x390=195m3, în care: α=0,50 pentru N<5.000 loc.
Vrezervă = 201,75+195+97,5= 494,25m3
5. Cerinţa de apă la sursă
C = Kp Ks (Q zi max + Q RI) = 1,25x1,05(390+201,75)=776,7m3/zi (8,98 l/s)
C = 776,7m3/zi (8,98 l/s)
6. Debit de ape uzate menajere
Q uz zi max= 776,7m3/zi (8,98 l/s)
Pentru păstrarea calităţii normate a apei distribuită pentru consum în municipiul
Câmpulung se recomandă păstrarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever,
conform normelor în vigoare (HG 930/2005 şi NP 133/2013) astfel:
Rezervoarele de apă, de la pereţii exteriori minim: 10m până la gardul de
protecţie, 20m faţă de locuinţe şi drumuri, 50m faţă de clădiri şi instalaţii
industriale;
Staţii de pompare apă potabilă, minim 10,0m de la zidurile exterioare ale
construcţiei;
Staţii de pompare apă uzată, minim 50m faţă de clădirile de locuit;
Alte conducte din reţeaua de distribuţie, minim 3,0m.
Terenurile din interiorul zonei de protecţie sanitară cu regim sever vor fi folosite
numai pentru exploatarea şi întreţinerea construcţiei/instalaţiei respective. Pe
aceste terenuri nu se vor amplasa construcţii sau amenajări care nu au legătură
directă cu obiectul protejat.
Primăria municipiului, prin Strategia de dezvoltare locală a municipiului
Câmpulung, perioada 2017 – 2022 îşi propune reabilitarea urbană a oraşului.
În acest sens, una dintre acţiunile Strategiei prevede proiectul „A menajarea
râului Târgului” pe teritoriul oraşului. Lucrările propuse în acest proiect sunt:
Amenajarea albiei râului prin lucrări de regularizare a albiei şi construcȘii de
disipare de energie pentru toate punctele de debuşare a apei pluviale;
Amenajarea unei zone de agrement;
Valorificarea potenţialului hidroenergetic al râului prin construirea unei
microcentrale;
Realizarea unei sursei de rezervă pentru alimentarea cu apă a oraşului.

3.8.4.2. Alimentarea cu energie termică şi gaze naturale
Ca în majoritatea localităţilor din România, şi în municipiul Câmpulung
alimentarea cu energie termică a devenit dependentă de alimentarea cu gaze
naturale, ceea ce conduce, pe lângă avantajele certe ale comodităţii utilizării
acestui combustibil, şi la obligaţia folosirii raţionale a acestuia prin utilizarea unor
echipamente cu randament ridicat, cu funcţionare automatizată şi sigură, precum
şi cu eficienţă şi responsabilitate din partea utilizatorilor.
Asigurarea energiei termice se poate face şi prin alimentarea de la
grupuri/centrale de cogenerare electro–termică de mică şi medie capacitate care
să producă atât energie electrică, cât şi apă fierbinte, fiecare grup/centrală de
cogenerare urmând a alimenta cu energie electrică şi termică clădiri având
aceeaşi utilizare sau asemănătoare ca regim termic şi program de utilizare sau
care se află în vecinătate.
În ceea ce priveşte consumatorii din locuinţele individuale, utilizarea gazelor
naturale constituie la ora actuală soluţia cea mai des utilizată, dar şi optimă din
punct de vedere al exploatării, cu toate costurile iniţiale mai ridicate.
Este de remarcat faptul că utilizarea (micro)centralelor termice, dar şi a sobelor
cu arzătoare automatizate funcţionând pe gaze naturale în locuinţele individuale
creează mai puţine riscuri decât în blocurile de locuinţe, inclusiv datorită
responsabilităţii unice a utilizatorului final.
Se recomandă echiparea tuturor obiectivelor de utilitate publică şi mai ales a
celor cu aglomerări de persoane (şcoli, grădiniţe, creşe, spitale, etc.) cu centrale
termice proprii, pentru diminuarea punctelor de foc şi implicit a riscului de
incendiu şi accidente. Există în acest fel şi posibilitatea preparării apei calde
menajere şi utilizării ei la toate punctele de consum din aceste clădiri. În cazul
încălzirii centrale, cazanele/centralele termice utilizate trebuie să fie
automatizate, cu grad redus de poluare, urmând a se acorda o atenţie deosebită
realizării unui ansamblu corect calculat şi executat arzător–cazan–coş. Coşul va
fi realizat conform prevederilor legale din punct de vedere al prevenirii
incendiilor, respectiv izolat termic şi amplasat la distanţă faţă de elementele
combustibile ale clădirii, fiind etanş la gaze arse şi scântei.
Este necesară reabilitarea termică a clădirilor de interes public, a blocurilor de
locuinţe şi a locuinţelor individuale. Este important ca anvelopa construcţiilor,
prin care acestea pierd căldura în timpul iernii (şi o primesc din mediul exterior
vara) să îndeplinească o serie de condiţii care sunt prevăzute în Normativul C
107/2005 privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor
(în special Partea 1–Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare
termică la clădirile de locuit C 107/1), publicat în Monitorul Oficial nr. 1124 bis din
13.12.2005, şi modificat prin Ordinul nr. 2513 din 22.11.2010 – intrat în vigoare
din 01.01.2011, si de asemenea in ORDIN nr. 2641 din 4 aprilie 2017 privind
modificarea şi completarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al
performanţei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 (M.Of. 252 din 11 aprilie
2017).
Detaliile de execuţie ale anvelopei şi izolaţiilor termice se vor definitiva în condiţii
de eficienţă economică, pentru ca locuinţele şi celelalte clădiri proiectate să se
încadreze în prevederile normativului amintit şi, implicit, ale Legii 372/2005
privind performanţa energetică a clădirilor. Remarcăm faptul că o are parte a
oraşului cuprinde clădiri cu valoare istorică şi arhitecturală, pentru care se vor
stabili intervenţii compatibile, care să nu aibă ca efect deprecierea stării şi
aspectului.
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Pentru îmbunătăţirea gradului de confort din clădirile de locuit unde se montează
tâmplărie etanşă cu geam termoizolant tip termopan este recomandată
montarea unor sisteme de ventilaţie higroreglabile pentru păstrarea în încăperi a
unei umidităţi corespunzătoare (φ=45…60%), cuplată cu instalaţii de evacuare
mecanică din bucătării şi băi, eventual cu montarea de recuperatoare de
căldură.
Utilizarea combustibilului lichid prezintă marele avantaj al puterii calorifice
ridicate şi al depozitării unor cantităţi pentru perioade mai lungi de timp, în
special în perioade cu temperaturi exterioare scăzute. Alimentarea cu
combustibili de calitate corespunzătoare, dimensionarea corespunzătoare a
sistemului arzător-cazan-coş şi chiar montarea unor filtre permit o reducere la
minim a noxelor aeriene emise (în special reţinerea particulelor solide din gazele
de ardere, eliminându-se fumul). De asemenea, prin montarea rezervoarelor cu
pereţi dubli cu detectare de pierderi de combustibil (lichid), se poate elimina
poluarea solului cu produse petroliere.
Utilizarea combustibilului solid se poate face, ca şi până acum, în sobe clasice
de teracotă cu acumulare de căldură, precum şi în alte surse de energie termică
care pot alimenta mai multe încăperi, unele dintre ele fiind cazanele care
funcţionează pe principiul gazeificării lemnului.
Se recomandă utilizarea cazanelor care folosesc drept combustibil peleţii de
lemn rezultaţi din compactarea (sinterizarea) rumeguşului de lemn. Este un
sistem care, pe de o parte, găseşte o utilizare rumeguşului rezultat de la
exploatările forestiere şi care, aruncat în râuri ar distruge fauna şi flora şi, pe de
altă parte, evită pericolul de explozie pe care îl poate avea arderea ca atare a
rumeguşului în cazane.
Pentru toate clădirile publice, dar şi pentru locuinţele individuale, trebuie studiată
şi soluţia preparării apei calde menajere utilizând energia solară prin intermediul
panourilor solare înglobate în/montate pe acoperişul clădirilor sau pe terase în
concordanţă cu adoptarea unei orientări şi unui unghi favorabile captării cu
maximum de eficienţă a energiei solare.
În concluzie, alimentarea cu energie pentru încălzire, prepararea apei calde
menajere şi prepararea hranei în municipiul Câmpulung, ca de altfel în toată
România la ora actuală, reprezintă un proces dinamic prin care utilizatorii finali
caută să obţină maximum de independenţă (din punctele de vedere ale
aprovizionării cu energie, al posibilităţilor de asigurare a parametrilor necesari, al
controlului asupra debitelor, temperaturilor şi, implicit, al gradului de confort) cu
un cost cât mai scăzut al energiei utilizate şi, pe cât este posibil, la un cost cât
mai redus al investiţiilor şi cu efort minim în exploatare.

Înfiinţarea şi extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale în localitate,
în paralel cu desfiinţarea SACET, precum şi existenţa pe piaţă a unor
echipamente cu randament ridicat, cu posibilitate de adaptare la cerinţele
consumatorilor, au condus la creşterea numărului apartamentelor care folosesc
microcentralele termice alimentate pe gaze naturale, precum şi a numărului total
de consumatori/abonaţi ai sistemului de distribuţie gaze naturale.
La ora actuală reţeaua de distribuţie a gazelor naturale acoperă cca 46% din
străzile municipiului, fiind necesară extinderea acesteia pentru deservirea tuturor
celor care solicită acest serviciu, dar şi pentru zonele propuse pentru
dezvoltarea localităţii.
Asigurarea necesarului de gaze pentru noi consumatori trebuie studiată de către
o firmă de specialitate agrementată de ANRE, care să analizeze capacitatea
conductelor de distribuţie şi aceea a echipamentelor montate în SRMP şi
PMSRS şi eventuala amplificare a acestora.
Pentru conductele de distribuţie a gazelor naturale este necesar să se respecte
prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2018, aprobate prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 89/2018 şi publicate în MO Partea I, nr. 462/5.06.2018.
Utilizatorul final (beneficiarul) fiecărei centrale termice trebuie să respecte
prevederile Ordinului 1007 din 21 mai 2010, prin care se aprobă Prescripţiile
tehnice: PT A1 – 2010 – „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid,
lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW”, PT C2 – 2010 ”Arzătoare cu
combustibili gazoşi şi lichizi” şi PT C11 – 2010 ”Sisteme de automatizare
aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor”.
Pentru estimarea debitului orar de gaze naturale necesar pentru noii
consumatori din zonele de dezvoltare propuse prin PUG, se consideră că
gospodăriile/locuinȘele individuale vor fi alimentate cu centrale termice murale
sau cu sobe folosind combustibil gazele naturale; pentru prepararea hranei se
vor folosi de asemenea gazele naturale. Dotările de interes public aferente
zonelor de dezvoltare vor fi prevăzute cu surse de încălzire pe gaze naturale.
3.8.4.3. Alimentarea cu energie electrică
Reţeaua electrică de distribuţie a municipiului Câmpulung este dezvoltată
corespunzător, acoperind întreg teritoriul localităţii.
Sunt necesare lucrări de mentenanţă şi modernizare a echipamentelor electrice
aflate într-o stare avansată de uzură tehnică şi morală. În acest sens, în cadrul
Strategiei de dezvoltare teritorială integrată a teritoriului ,,A rgeş - Muscel" sunt
prevăzute proiecte de modernizare şi retehnologizare a staţiilor de transformare
a energiei electrice printre care şi staţia Câmpulung, şi modernizare a reţelei de
distribuţie a energiei electrice din regiune. De asemenea, se va avea în vedere
apariţia unor noi consumatori ca urmare a dezvoltării oraşului, ce duce la
necesitatea extinderii reţelei electrice de distribuţie.
Prin prezentul Plan Urbanistic General sunt propuse zone de dezvoltare în care
apariţia unor noi consumatori presupune creşterea consumului de energie
electrică, astfel încât este necesară asigurarea condiţiilor pentru racordarea
acestora la reţeaua de distribuţie.
Alimentarea acestor noi consumatori se va face prin extinderea reţelelor de
medie şi joasă tensiune spre zonele nou construite din municipiul Câmpulung.
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Amplasarea definitivă a noilor obiective energetice (posturi de transformare, linii
electrice de medie şi joasă tensiune) se va stabili de către proiectantul de
specialitate al operatorului reţelei de distribuţie de pe teritoriul municipiului şi cu
respectarea normelor în vigoare.
Se propune adoptarea soluţiei subterane de distribuţie pentru toate liniile
electrice din intravilan, ţinându-se cont, astfel, de prevederile Regulamentului
general de urbanism completat prin HG nr. 490/2011, prin care, în vederea
păstrării caracterului specific al spaţiului urban respectiv, se interzice montarea
supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din
sistemele de alimentare cu energie electrică şi altele de această natură.
Se va urmări implementarea corectă a Planului de acţiune privind Energia
Durabilă prin măsurile stabilite de acesta, care au în vedere creşterea eficienţei
energetice şi utilizarea sporită a surselor regenerabile de energie. Conform
PAED, sectorul rezidenţial reprezintă unul dintre cei mai mari consumatori
energetici locali, eficientizarea energetică în acest sector fiind de mare importanţă.
Eficientizarea energetică a clădirilor publice se poate realiza, din punct de vedere
electric, prin înlocuirea sistemelor consumatoare de energie electrică cu sisteme
economice. Totodată, trebuie să se aibă în vedere şi posibilitatea utilizării
surselor de energie regenerabilă în vederea asigurării energiei.
Modernizarea sistemului de iluminat public se poate realiza prin înlocuirea
corpurilor de iluminat clasice, cu corpuri de iluminat tip LED, modernizarea
punctelor de aprindere şi dotarea cu un sistem dimming si telemanagement a
punctelor de aprindere care nu au sistem de reducere a consumului de energie.
Se pot utiliza surse regenerabile de energie, de exemplu, panouri fotovoltaice.
Pentru sporirea utilizării surselor regenerabile de energie, în vederea producerii
energiei electrice, sunt propuse, conform PAED, următoarele măsuri:
Construcţia a două microhidrocentrale amplasate pe Râul Târgului, cu o
putere instalată totală de 2MW şi o producȘie anuală estimată la 7713 MWh,
Realizarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 1 MW şi o producţie
anuală estimată la 1131 MWh.
Investiţiile în microhidrocentrale trebuie, însă, să se bazeze pe măsurători
concrete realizate pe amplasamentul vizat şi să aibă în vedere un eventual
impact negativ ale acestor amenajări asupra mediului, fiind necesară elaborarea
unor studii în acest sens. De asemenea, având în vedere că nu sunt cunoscute
condiţiile specifice de amplasare ale acestor investiţii, sunt necesare
documentaţii de urbanism prealabile autorizării construirii (PUZ).
În vederea asigurării protecţiei şi funcţionării normale a reţelelor electrice şi a
evitării punerii în pericol a persoanelor, a bunurilor şi a mediului, se va respecta
Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente
capacităţilor energetice, aprobată prin Ordinul nr. 239/2020 al ANRE, publicat în
MO al României, partea I, nr.36/20.01.2020, prin care sunt prevăzute zone de
protecţie şi de siguranţă şi care au următoarele semnificaţii:
Zona de protecţie aferentă capacităţii energetice este zona adiacentă
capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se introduc interdicţii privind
accesul persoanelor şi regimul construcţiilor;
Zona de siguranţă aferentă capacităţii energetice este zona adiacentă
capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi
interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale a capacităţii energetice şi
pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului; zona
de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie.

Aceste zone, de protecţie şi de siguranţă, sunt incluse în culoarul de trecere a
liniei electrice, care reprezintă suprafaţa terestră situată de-a lungul liniei
electrice aeriene şi spaţiul aerian de deasupra sa, în care se impun restricţii şi
interdicţii din punctul de vedere al coexistenţei liniei cu elementele naturale,
obiecte, construcţii şi instalaţii aferente acesteia.
Pentru liniile electrice aeriene, zona de protecție şi zona de siguranţă coincid cu
culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei.
Lăţimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu / dublu circuit sunt
următoarele (art. 2.5 din Norma tehnică):
a) 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 36 kV
b) 37 m pentru LEA cu tensiuni de 110 kV
c) 55 m pentru LEA cu tensiuni de 220 kV
d) 75 m pentru LEA cu tensiuni de 400 kV
e) 81 m pentru LEA cu tensiuni de 750 kV
În cazul LEA construite pe terenuri silvice sau pe terenuri din domeniul public
sau privat, precum grădini, curți, livezi, zăvoaie, marginea drumurilor etc., unde
există arbori/pomi fructiferi, lăţimile culoarelor de trecere pentru LEA
simplu/dublu circuit sunt următoarele (art. 2.6):
a) 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 36 kV
b) 32 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV
c) 44 m pentru LEA cu tensiuni de 220 kV
d) 54 m pentru LEA cu tensiuni de 400 kV
e) 81 m pentru LEA cu tensiuni de 750 kV
Dimensiunile culoarului de trecere (funcţionare) pot fi mai mari decat cele
prevăzute de mai sus, în cazurile LEA în care acestea (art. 2.7):
se realizează cu stâlpi echipaţi cu mai mult de două circuite;
necesită deschideri mari, impuse de configuraţia terenului (traversarea unor
elemente naturale, etc.);
au în vecinătate obiective, construcţii, depozite cu materiale explozive,
instalaţii etc., pentru care condiţiile de coexistenţă cu acestea impun
măsuri speciale sau distanţe de siguranţă mai mari decât cele prevăzute la
art. 2.5;
traversează zone în care configurația terenului favorizează căderea de
arbori pe echipamentele LEA.
Pentru protecia instalaţiilor de transport, prin Legea nr.123/2012 a energiei
electrice şi gazelor naturale, modificată şi completată prin Legea nr. 155/2020,
se interzice persoanelor fizice şi juridice:
a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a instalaţiilor fără
avizul de amplasament al operatorului de transport şi de sistem;
b) să efectueze săpături de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii în zona de
siguranţă a reţelelor electrice de distribuție fără acordul operatorului de
transport şi de sistem;
c) să depoziteze materiale pe culoarul de trecere şi în zonele de protecţie şi
de siguranţă ale instalaţiilor, fără acordul operatorului de transport şi de
sistem;
d) să arunce obiecte de orice fel pe reţelele electrice de transport sau să
intervină în oricare alt mod asupra acestora;
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e)
f)

să deterioreze construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi de
avertizare aferente instalaţiilor de transport;
să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin
construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului de
transport şi de sistem.

Se va respecta obligativitatea obţinerii avizelor de amplasament de la operatorii
reţelelor electrice de pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung pentru
toate lucrările de construcţie, modernizare sau amenajare care urmează să se
efectueze în apropierea liniilor electrice şi a staţiilor electrice, prevăzute de lege.
Etapele şi procedurile necesare pentru emiterea avizelor de amplasament sunt
precizate în Metodologia A NRE pentru emiterea avizelor de amplasament de
către operatorii de reţea din 22.06.2016.
Conform Legii 123/2012, terenurile pe care se situează reţelele electrice de
distribuţie, existente la intrarea în vigoare a acestei legi, sunt şi rămân în
proprietatea publică a statului (art. 37.4). Fac excepţie terenurile pentru care
operatorul de distribuţie, titular de licenţă, a dobândit dreptul de proprietate, în
condiţiile legii (art. 37.5).
Asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane
fizice sau juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau
juridice în vecinătatea capacităţii energetice, titularii autorizaţiilor de înfiinţare şi
titularii licenţelor benecifiază, pe durata de valabilitate a autorizaţiei / licenţei, de
drepturile conferite în condiţiile Legii nr. 123/2012 (art. 16.2 şi urm.).
Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
prevede (art. 102, 103) că ocuparea terenurilor necesare remedierii
deranjamentelor în caz de avarii şi executarea unor lucrări de întreţinere la liniile
de transport şi distribuire a energiei electrice, care au caracter urgent şi care se
execută într-o perioadă de până la 30 de zile, se vor face pe baza acordului
prealabil al deţinătorilor de terenuri sau, în caz de refuz, cu aprobarea prefecturii
judeţului. În toate cazurile, deţinătorii de terenuri au dreptul la despăgubire
pentru daunele cauzate (art. 102).
3.8.4.4. Poştă şi telecomunicaţii
În cadrul Strategiei de dezvoltare teritorială integrată a teritoriului ,,A rgeş Muscel" este prevăzut un proiect de dezvoltare de reţele de internet de mare
viteză la nivelul teritoriului desemnat care se încadrează în obiectivul general
stabilit prin Strategia judeţeană, OG2 - Dezvoltarea de reţele de internet de mare
viteză care să permită tuturor gospodăriilor şi întreprinderilor, din teritoriul
desemnat, să beneficieze pe deplin de avantajele pieţii unice digitale.
În cazul cablurilor pozate aerian, se propune trecerea acestora în subteran,
eliminându-se, astfel, cablurile de telecomunicaţii amplasate pe stâlpii reȘelelor
electrice sau de iluminat.
Măsurile detaliate sunt cuprinse în studiul de fundamentare I.2.9. Studiul privind
infrastructura tehnico-edilitară.

3.9. Elemente principale de reglementare
3.9.1. Modul de reglementare în teritoriul administrativ
Configuraţia actuală a teritoriului administrativ este stabilită prin Legea nr.
2/1968. Orice modificare a acestuia poate fi efectuată doar prin mijloace de ordin
legislativ.
Activităţile, modul de construire precum şi regimul de autorizare a construirii sunt
reglementate în funcţie de următorii factori:
Zona funcţională;
Amplasarea în intravilan sau extravilan;
Amplasarea în arii naturale protejate;
Amplasarea în zonele construite protejate;
Amplasarea în zone de protecţie ale monumentelor istorice;
Amplasarea în zone grevate de servituţi arheologice;
Amplasarea în zone de risc natural;
Amplasarea în zona centrală a localităţii;
Amplasarea în zonele de protecţie ale infrastruturii edilitare.
Localizarea problemelor specifice se face corelat, prin intermediul împărţirilor
operaţionale ale teritoriului comunei.
Activităţile permise şi interzise sunt prezentate în corespondenţă cu CAEN –
Clasificarea activităţilor din economia naţională.
Amintim principalele condiţionări:
În cazul monumentelor istorice sau al amplasării imobilelor în zonele
protejate, în zonele de protecţie ale monumentelor istorice, în cazul siturilor
arheologice înscrise în R.A.N. şi în zonele acestora de protecţie, autorizarea
construirii trebuie să fie precedată de avizarea lucrărilor de Ministerul
Culturii, pentru monumentele clasate în grupa valorică A sau de prin Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Argeş, pentru monumentele istorice clasate în
grupa B (după prezentarea documentaţiilor în comisiile de specialitate); alte
prevederi specifice rezultă din legislaţia în vigoare;
Restricţii apar în cazul siturilor arheologice neclasate, identificate prin Studiul
arheologic şi în cazul imobilelor propuse spre înscriere în Lista
monumentelor istorice precum şi în zonele de protecţie ale acestora,
conform legislaţiei în vigoare;
În zonele unde este necesară elaborarea de documentaţii de urbanism
(P.U.Z./P.U.D.) sau de studii suplimentare pentru protecţia împotriva
riscurilor naturale, construirea va fi condiţionată de reglementările/
recomandările acestor studii;
Sunt instituite interdicţii definitive de construire în zonele de protecţie a
obiectivelor edilitare instituite conform OMS nr. 119/2014;
Amplasarea şi proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor în zonele cu riscuri
naturale este posibilă cu respectarea recomandărilor studiilor geotehnice
detaliate şi a prescripţiilor din Normativul de Proiectare, execuţie şi
exploatare- indicativ P7-2000.
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3.9.2. Regimul de construire viitor
Prin P.U.Z. şi R.L.U. se vor urmări limitarea construirii în extravilan şi stabilirea
riguroasă a modului de construire în intravilan, în consonanţă cu modul de
construire tradiţional precum şi conservarea fondului construit valoros.
Conservarea fondului construit valoros se realizează prin două mecanisme,
care corespund unor etape succesive de planificare:
Stabilirea, la nivelul P.U.G., a unei liste preliminare a construcţiilor a
căror desfiinţare este interzisă (monumente istorice, imobile cu valoare
culturală stabilite prin Studiul istoric general);
Stabilirea detaliată, la nivelul P.U.Z., a imobilelor cu valoare culturală şi
a componentelor acestora care trebuie să fie conservate şi a celor care
pot fi modificate. Actualizarea P.U.Z. (neaprobat) referitor la Situl
istoric Câmpulung şi aprobarea acestuia reprezintă o prioritate.
Asigurarea continuităţii modului de construire tradiţional se realizează prin
mai multe atitudini:
Conservarea modului de ocupare a parcelei, prin:
stabilirea modului de utilizare a parcelelor;
diferenţierea modului de construire între zonele urbane şi rurale ale
municipiului;
în cadrul zonelor urbane sau rurale, stabilirea modului de construire
după specificul zonei/UTR;
stabilirea modului de aşezare pe parcelă adecvat pentru clădirile
principale şi cele secundare şi a modului de acces pe parcelă şi în
clădire, în concordanţă cu tipurile dezvoltate în timp;
în zonele rurale, stabilirea unei benzi de construibilitate în care pot fi
autorizate clădirile pentru locuit şi anexele gospodăreşti şi limitarea
construirii în exteriorul acestei limite;
stabilirea distanţelor dintre clădiri şi limitele parcelelor şi a
distanţelor dintre corpurile de clădire;
Conservarea gradului de ocupare a parcelei, prin:
stabilirea unui număr maxim de niveluri supraterane;
stabilirea gabaritului maxim al construcţiilor (dimensiuni, mod de
acoperire, înălţimi la coamă şi la cornişă, panta acoperişului, ş.a.).
Conservarea modului de construire tradiţional, prin reglementarea
alcătuirii volumelor, a materialelor şi finisajelor şi prin recomandarea
urmăririi bunelor practici de construire în zonă.
Indiferent de situaţia privind aprobarea P.U.G. şi R.L.U, aprobarea intervenţiilor
asupra clădirilor şi altor construcţii conform legii, după obţinerea avizului
Ministrului Culturii, în următoarele situaţii:
În cazul imobilelor cu regim de monument istoric sau de bun de patrimoniu
arheologic;
În interiorul zonei de protecţie a acestora;
În interiorul zonelor protejate construite.

3.8.3. Regimul de construire în zonele protejate
Regimul de construire viitor ţine seama de caracteristicile tipologice întâlnite în
teritoriul municipiului, pe care le perpetuează, adaptându-le evoluţiei tehnicilor
constructive şi reglementărilor actuale.
Având în vedere regimul de protecţie, în mare parte a teritoriului intravilan al
Municipiului Câmpulung, construirea este condiţionată de obţinerea avizului
MCC în cazul oricăror lucrări de execuţie, în scopul conservării clădirilor şi
amenajărilor existente şi a elementelor de valoare ale acestora.
Stabilirea precisă a restricţiilor şi permisivităţilor de intervenţie asupra fiecărui
imobil inclus în zonele protejate Câmpulung precum şi în zonele de protecţie ale
monumentelor istorice se face pe baza unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.).
Menţionăm că P.U.Z. Zona Centrală Câmpulung, finalizat în 2011, nu a fost
aprobat, documentaţia necesitând revizuire (din pricina intervalului mare de timp
de la elaborare precum şi a unor inadvertenţe care trebuie corectate şi a
oblgativitaţii de corelare cu Planul Urbanistic General aprobat).
Pentru moment, alături de Lista monumentelor istorice, se va utiliza lista
anexată R.L.U. (Situl istoric Câmpulung. Stare generală de conservare şi grad
de protecţie propus), care reprezintă bază de referinţă pentru avizare şi
aprobare, urmând ca, după elaborarea/revizuirea şi aprobarea P.U.Z., situaţia
fiecărui imobil şi a fiecărui corp de clădire în parte din toate cele trei localităţi
componente ale comunei să fie reglementată precis.
Menţionăm că procesul de evaluare a fondului construit a fost realizată în
beneficiul Primăriei Municipiului Câmpulung, prin lucrările:
Claudia Romanescu (coord.), Arh. Anca Filip, ist. artă Iozefina Postavaru,
arh. Răzvan Negrişanu, arh. Daniela Negrişanu, Alexandru Oprea, Codul
patrimoniului construit al Municipiului Câmpulung, Câmpulung, 2011.
Arh. Anca Filip, ist. artă Iozefina Postavaru, arh. Răzvan Negrişanu, arh.
Daniela Negrişanu, Ghid de bune practici pentru reabilitarea clădirilor din
centrul istoric al Municipiului Câmpulung,Câmpulung, 2011
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3.10. Principale prevederi urbanistice
Principalele prevederi urbanistice sunt următoarele:
Dezvoltarea circulaţiei pentru eliminarea problemelor de aglomerare a
traficului şi de depreciere a stării factorilor de mediu, prin:
Reglementarea circulaţiei (zonă preponderent pietonală în centrul
municipiului;
Devierea traficului greu; crearea unui sistem de sensuri unice;
semaforizare inteligentă;
Reorganizarea intersecţiilor principale;
Completarea tramei stradale prin reabilitarea reţelei de drumuri istorice
de legătură cu aşezările din teritoriul periurban;
Crearea de noi legături în interiorul oraşului care pregătesc
dezvoltarea urbană;
Crearea de noi poduri peste Râul Târgului şi calea ferată;
Utilizarea raţională a reţelei de căi de circulaţie pentru transportul în
comun;
Utilizarea căii ferate pentru transportul în comun urban şi periurban).
Dezvoltarea zonelor de locuit în conformitate cu specificul acestora şi
extinderea teritoriului intravilan cu includerea zonelor istorice de locuire şi a
altor zone cu tendinţe de dezvoltare:
Zona urbană – cartierul Grui şi extinderea acestuia către nord-vest şi
către sud-vest; zona sudică a oraşului;
Zona rurală: dezvoltarea locuirii istorice, cu crearea unor zone de
deavoltare adecvate turismului rural şi locuirii;
Reglementarea construirii prin raportare la caracteristicile istorice ale
ţesutului urban, cu diferenţierea zonei urbane de cea rurală a oraşului şi
prin diferenţierea, în interiorul oraşului, a principalelor zone de activităţi;
Stabilirea de măsuri urbanistice integrate pentru zonele cu potenţial major
de dezvoltare (zona fostei platforme ARO; alte zone de restructurare);
Integrarea mădurii de reabilitare a Râului Târgului şi accentuarea
potenţalului de dezvoltare prin completarea arterelor de circulaţie de pe
maluri le râului; complementar, dezvoltarea zonelor de locuire şi de activităti
de pe cele două maluri;
Dezvoltarea unui sistem de suprafeţe plantate publice în zonele deficitare
(în special zonele de locuinţe colective) şi în zonele de dezvoltare ale
oraşului;
Integrarea dimensiunii peisagere prin protejarea terenurilor plantate masiv
sau discret din teritoriul intravilan şi din extravilan; reabilitarea zonelor
peisagere degradate; protejarea resurselor naturale, inclusiv a celor
reprezentate de terenurile agricole şi forestiere; reducerea riscurilor
naturale prin măsuri adecvate;
Pregătirea dezvoltării turistice a municipiuui prin măsuri de reabilitare a
fondului construit valoros; de prevedere a zonelor de dezvoltare ale
teritoriului intravilan; de creare a unor circuite turistice şi de promenadă
(carosabile, ciclabile, pietonale); de conservare şi punere în valoare a
zonelor de belvedere.

4. Elemente de mobilitate urbană
În Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, este introdusă noţiunea de Plan de mobilitate urbană.
Acesta este definit ca ”instrumentul de planificare strategică teritorială prin care
sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/
metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi
mărfurilor”.
Planul de mobilitate durabilă al Municipiului Câmpulung, realizat concomitent cu
P.U.G. de Quattro Design (prin TTL Planning, dr. ing. Ionuţ MITROI), oferă un
instrument strategic de planificare a nevoii de mobilitate în raport cu dezvoltarea
socio-economică a municipiului Câmpulung, realizând o planificare eficientă a
transporturilor din punct de vedere al costurilor şi al impactului asupra mediului
înconjurător.
Conform acestui document (Etapa I), „Planul de mobilitate urbanӑ durabilă
stabileşte priorităţile autorităţii locale în ceea ce priveşte acţiunile de satisfacere
a nevoii de mobilitate, printr-o abordare integrată a modurilor de transport
corelată cu planificarea urbană, luând în considerare eficienţa economică şi
componenta de mediu.
Scopul planului de mobilitate este de a fundamenta o strategie coerentă de
transport asupra investiţiilor noi, dar şi a investiţiilor de management şi
mentenanţă a infrastructurii existente în vederea realizării unui sistem de
transport integrat multimodal. Dezvoltarea acestei strategii de transport are la
bază cele două obiective majore ale dezvoltarii transporturilor în zona de analiză
şi anume:
Dezvoltarea reţelei de transport existente, spre conectarea efectivă si
eficientă a muncipiului Câmpulung cu restul ţării şi cu ţările învecinate
(obiectivul de conectivitate);
Îmbunătăţirea accesibilităţii populaţiei către serviciile sociale şi economice
(obiectivul de accesibilitate).
A nsamblul investitiilor analizate si propuse prin strategie trebuie sa ilustreze
caracterul multimodal şi intermodal al acesteia, cu accente pe abordarea de
planificare integrate între modurile de transport”272.
Planul de mobilitate urbană se adresează tuturor modurilor de transport,
incluzând transportul public şi privat, de marfă şi pasageri, motorizat şi
nemotorizat, în mişcare sau în staţionare.
Teritoriul aferent P.M.U.D cuprinde teritoriul administrativ al localităţii urbane
care a generat P.M.U.D, şi teritoriul aflat în zona periurbană sau metropolitană

272

TTL PLANNING, Dr. ing. Ionuţ Mitroi, Planul de Mobilitate Durabilă al Municipiului Câmpulung, etapa I –
componenta de nivel strategic, noiembrie 2018.
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4.1. Elemente de mobilitate urbană existente
4.1.1. Zona de studiu a planului de mobilitate
Zona de studiu cuprinde teritoriul urban, utilizarea teritoriului, reţelele
infrastructurilor de transport şi serviciile asociate acestora la nivelul municipiului
precum şi arterele majore car fac legătura cu localităţile învecinate respective cu
reţeaua naţională de transport.
Viziunea de dezvoltare a mobilităţii urbane, precum şi direcţiile de acţiune
majore au ca zonă ţintă, arealul urban, reprezentat prin municipiul Câmpulung,
fiind studiat atât la nivelul actual de dezvoltare, cât şi într-o viitoare dezvoltare
urbană expansivă sau concentrată.

Figura 64. Zona de studiu a planului de mobilitate
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

4.1.2. Reţeaua stradală majoră a Municipiului Câmpulung
Municipiul Câmpulung se întinde în lungul vâii râului Târgului, având o lungime
de pe o lungime de 10,5 km pe direcţia nord – sud şi o lăţime medie de aprox. 2
km pe directia est – vest, pe ambele maluri ale râului Tîrgului.
Oraşul este străbătut de la nord la sud de Drumul Naţional (DN) 73 Piteşti –
Braşov (culoarul Rucăr – Bran) încadrat în reţeaua drumurilor europene (E574)
şi are legături cu DN 73c la sud, către Curtea de Argeş respectvi DN 72 la nord,
către Târgovişte.Totodată din reţeaua de drumuri care converg către municipiul
Câmpulung fac parte şi Drumurile Judeţene (DJ) 732c ce face legătura cu
localitatea Bughea Jos, DJ734 ce face legătura cu localitatea Lereşti – Cabana
Voinea, DJ735 ce face legătura cu localitatea Bughea de Sus, DJ737 ce face
legătura cu localitatea Boteni prin Măţău şi DJ738 ce realizează legătura cu
DN73 în dreptul localităţi Rudeni prin Poienari. În Figura 65 se prezintă reţeaua
majoră de drumuri din municipiul Câmpulung.

Figura 65. Reţeaua majoră de drumuri din municipiul Câmpulung
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

4.1.3. Transportul public
În vederea funcţionării în condiţii optime a serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze sunt necesare investiţii în
ceea ce priveşte achiziţionarea de mijloace de transport, angajarea şoferilor, a
persoanei desemnate care conduce efectiv activitatea de transport, a
personalului de întreţinere, etc.
În momentul de faţă, Primăria Municipiului Câmpulung nu dispune de fondurile
necesare pentru a administra acest serviciu prin gestiune directă. Astfel,
activitatea de transport public local de călători pe raza municipiului Câmpulung
este prestată de o asociaţie de operatori de transport în baza unui contract de
concesiune a activităţii de transport public local de călaători, în conformitate cu
Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2009.

Figura 66. Reţeaua de transport public din municipiul Câmpulung
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018, după HCL 139/2009)
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4.1.4. Transportul de marfă
Forma alungită a oraşului, în lungul văii râului Târgului nu a permis dezvoltarea
radială a oraşului, astfel principalele artere de circulaţie dezvoltându-se pe malul
drept – desfăşurându-se pe DN 73/E 574 - Şoseaua Naţională, Str. Negru
Vodă/Republicii şi Strada Traian – şi pe malul stâng – desfăşurându-se pe Str.
Grigore Alexandrescu, Bd. Ion Mihalache, I.C. Bratianu şi Alexandru cel Bun,
ambele fiind conectate în nordul oraşului la Calea Braşovului.
Având în vedere aceste constrângeri, precum şi faptul că traficul de transit este
considerabil, la nivel local s-a încercat evitarea impactului negativ adus de
traficul greu în zona centrală dens locuită şi cu clădiri de patrimoniu situate pe
ruta de pe malul drept al râului Târgului, prin devierea acestuia pe ruta de pe
malul stâng, din zona de sud a oraşului (bariera CFR Apa Sărată), de-a lungul
unei artere neclasate, ale cărei tronsoane sunt denumite Str. Grigore
Alexandrescu, str. Mărăşti, Bd. Ion Mihalache, I.C. Brătianu şi Alexandru cel
Bun, fiind singura soluţie la acest moment, deşi şi în lungul acestei artere sunt
dezvoltate cartere dens locuite – zona Boc Turn - Vişoi 1s 2.
Accesul autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă total autorizată mai
mare de 7,5 tone, în afara traseelor marcate se poate realiza în baza unei
autorizaţii de trafic greu, eliberată de Primăria Municipiului Câmpulung.

Figura 67. Traseele pentru traficul de marfă din municipiul Câmpulung
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

4.1.5. Mijloace alternative de mobilitate
Din punct de vedere al repartiţiei deplasărilor persoanelor chestionate,
deibrezultatele anchetelor efectuate în cadrul P.M.U.D. a rezultat că 19% din
deplasări se realizează cu mijloace de transport nemotorizate, iar 81% din
deplasări se realizează cu mijloace de transport motorizate iar dintr deplasările
nemotorizate, 85% sunt realizate pietonal, restul cu bicicleta.
Aşa cum se prezintă în figura de mai jos, deplasările pietonale au o proporţie
relativă scăzută, în special pentru persoanele angajate – 12% în timp ce
persoanele neangajate şi pentru elevi şi studenţi acestea reprezintă între 2328% din deplasările realizate.

Figura 68. Repartiţia modală a deplasărilor pe categorii de persoane
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

De asemenea, conform datelor obţinute în urma anchetelor la domiciliu a reieşit
că persoanele intervievate se deplasează către locul de muncă cu autoturismul
în proporţie 80% iar deplasările realizate pe jos au o pondere mai ridicată
(cuprinsă între 31% /22% şi 17%) în scop de educaţie, scopuri recreaţionale şi
cumpărături.
În ceea ce priveşte infrastructura destinată persoanelor cu mobilitate redusă şi
calitatea acesteia, se remarcă faptul că la nivelul municipiului Câmpulung
majoritatea reţelei de străzi nu este adaptată persoanelor cu nevoi speciale (cu
deficienţe locomotorii, de văz sau auz), cu excpeţia cătorva intersecţii situate în
zona cenrală unde au fost amplasate marcaje de atenţionare pericol pentru
persoanele nevăzătoare respectiv au fost aduse la cota carosabilului zonele de
trotuar din prajma traversărilor pietonale. Totodată se remarcă faptul că
vehiculele din dotarea operatorului de transport nu au facilităţi dedicate grupului
de persoane cu probleme de mobilitate.
4.1.6. Managementul traficului
Reglementarea circulaţiei în municipiul Câmpulung se realizează în principal prin
indicatoare rutiere ce stabilesc prioritatea de trecere prin intersecţie, dar şi prin
sensuri giratorii sau intersecţii semaforizate. În municipiul Câmpulung, pe
arterele majore de circulaţie sunt amenajate un număr de 5 intersecţii
semaforizate, 2 treceri de pietoni semaforizatăe şi un sens giratoriu. Pe lângă
acestea, odată cu dezvolarea unor noi centre comerciale s-au amenajat
microgiraţii cum este cea de pe str. Fraţii Goleşti, adiacentă zonei Kaufland.
În localitate nu există un sistem de management al traficului integrat, sau un
centru de comandă/dispecerat, intersecţiile semaforizate fiind dotate cu automat
de intersecţie cu timpi predefiniţi ce nu se adaptează odată cu traficul iar
lungimea ciclului de semaforizare sau lungimea fazelor nu pot fi modificate în
timp real. Nu există sistem de informare dinamică la nivelul arterelor de circulaţie
sau asupra sistemului de transport public.
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Figura 69. Reglementarea intersecţilor pe arterele majore de circulaţie
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018, după Primăria Câmpulung)

4.1.7. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate
Zonele cu locuinţe colective constituite din blocuri, în general cu regim de
înălţime P+4 cu o densitate mare de populaţie rezidentă constituie principalele
zone de generare a cererii de transport. În municipiul Câmpulung au fost
identificate 5 astfel de zone (Fig. 65): Cartierul Grui, cartierul Vişoi, zona
Centrală, zona şi zona Aleea Pescăreasa. În cartierele identificate densitatea de
populaţie este cuprinsă între 5000 şi 17000 locuitori/km2.
Zonele industriale constituie principalele arii de atracţie a deplasărilor, având în
vedere că acestea sunt în majoritatea cazurilor zone în care sunt amplasate
societăţi comerciale de producţie care au un număr mare de angajaţi. În
municipiul Câmpulung au fost identificate o serie de zone cu astfel de
caracteristici (Fig. 66), situate în special în zona nordică a municipiului, în zona
fostei platforme Aro unde sunt amplasate o serie de societăţi comerciale axate
pe industria Automotive, dar nu numai, cum sunt Automotive Complete Systems
şi Nobel Automotive Romania Setro Metal Group, în zona sudică sudică pe str.
Gh Alexandrescu cu societăţi axate pe producerea mobilei (CD SOFA) şi
fabricarea componente metalice sau capătul sudic (Zona Pescăreasa) cu
societatea Setro Metal dar si în vestul municipiului – zona Ceramus. Aceste
zone sunt amplasate în extremităţile oraşului departe de centrul oraşului şi de
zonele cu densitate mare de populaţie, fapt care conduce la un volum important
de deplasări între zona centrală şi extremităţile oraşului.
Altă categorie de zone care constituie arii de atracţie a deplasărilor,
o reprezintă centrele comerciale, consumatoare de teren pentru amenajarea
parcării; multe dintre zonele identificate (Fig. 67) nu sunt centre comerciale în
sine, ci zone dezvoltate istoric cu multe magazine coagulate, amplasate în zone
adiacentă centrului oraşului şi în zone cu densitate mare de populaţie.

Figura 70. Zone cu locuinţe colective
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

Figura 71. Zone Industriale
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)
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Figura 72. Centre şi arii comerciale
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

O zonă importantă în destinaţiile deplasărilor având ca scop cumpărăturile o
reprezintă zona centrală adiacentă str. Negru Vodă / Republicii, unde sunt
amplasate multe magazine situate la parterul imobilelor, aceeaşi caracteristică
întâlndu-se şi în zona Vişoi. De asemena, au fost identificate şi centre
comerciale concentrate cum sunt Kaufland, Peny, Lidl şi Piaţa Centrală.
O altă categorie de zone care constituie arii de atracţie a deplasărilor, o
reprezintă unităţile de învăţământ. În municipiul Câmpulung au fost identificate 6
licee şi colegii (Fig. 68): Colegiul Naţional Dinicu Golescu, Colegiul Naţional
Pedagogic Carol I, Liceul Teoretic Dan Barbilian, Colegiul Tehnic Câmpulung (cu
2 amplasamente –în zona calea Braşov si str. Negru Vodă ), Liceul Naţional cu
Program de Atletism şi Seminarul Teologic Ortodox Iustin Patriarhul Totodată au
fost identificate şi 5 şcoli gimnaziale: Școala de Muzică, Școala C.D. Aricescu,
Școala Nanu Muscel , Școala Oprea Iorgulescu, Școala Theodor Aman, 2
grădiniţe: Grădiniţa Sfânta Marina şi Grădiniţa Sfântul Nicolae şi un centru
pentru copii instituţionalizaţi. Unităţile de învăţământ sunt aplasate în marea lor
majoritate adiacent zonei centrale şi în zonele cu densitate mare de populaţie.
Poli ocazionali de atracţie a deplasărilor sunt materializaţi prin amplasamentele
spitalelor, parcurilor, stadioanelor, terenurilor de sport şi a pădurilor/cursurilor de
apă ce au caracter de agrement/ loisir, iar zonele intermodale (gări/autogări)
constituie arii de concentrare a mai multor moduri de transport având rol de nod
de transfer între acestea şi consituie atât pol de atracţie cât şi de generare a
deplasărilor (Fig. 69). Zonele de loisir sunt în mare parte concentrate în zona
centrală, unde sunt amplasate Parcul Kreţulescu, Grădina Publică, Stadionul
Municipal şi în zona Grui unde se regăsesc Parcul Poeniţa şi Parcul Prichindelul.
În municipiul Câmpulung sunt două autogări şi o gară principală.

Figura 73. Unităţi de învăţământ
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

Figura 74. Poli ocazionali şi zone intermodale
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)
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4.2. Elemente de mobilitate urbană propuse
4.2.1. Modelul de transport
Modelul de transport al municipiului Câmpulung cuprinde:
Modelul agregat de generare, distribuţie şi repartiţie modală
Modelul de atribuire pe itinerarii al traficului rutier privat şi public
Componente de evaluare a emisiilor poluante, dezvoltat utilizând
instrumentul de calcul JASPERS
Metodologia generală pentru un model de transport urban cuprinde două etape
majore şi anume:
Definirea modelului de transport de bază
Definirea modelului de transport de prognoză
Rezultatele şi indicatorii posibil de extras din modelul de transport sunt:
Parametri globali ai reţelei urbane de transport – viteza medie globală,
distanţă globală dedeplasare, durată globală de deplasare şi cerere globală
de transport structurată pe modurile de transport modelate.
Mărimea fluxurilor de trafic şi transport de persoane – exprimată în
vehicule/zi/sector de stradă sau deplasări/zi/sector de stradă
Mărimea fluxurilor de trafic de marfă – exprimată în vehicule/zi/sector de
stradă
Indicatori de mediu – cantitate de emisii poluante la sursă (g/zi) şi nivelul
mediu de zgomot (dB)
Indicatori de prestaţie – densitate vehicule motorizate şi/sau mecanizate
(veh/km) sau pasageri (pasageri/km), prestaţie rutieră (vehiculexkm/zi) sau
prestaţia transportului public (vehicule de transport x km şi pasagerixkm)
Distribuţia teritorială a nevoii de mobilitate pietonală – deplasări/zonă sau
deplasări/km2.
În perioada iunie-septembrie 2018 s-au realizat colectări de date în zona de
analiză în vederea surprinderii caracteristicilor deplasărilor care se realizează. În
acest sens s-au elaborat chestionare adaptate nevoilor formalizării modelului de
transport, care au stat la baza ancheteleor şi contorizărilor realizate în teritoriu.
Aceste activităţi au constat în realizarea unor:
Anchete de mobilitate;
Contorizări asupra volumelor trafic;
Contorizări asupra duratelor de deplasare;
Anchete de mobilitate au avut ca principal scop colectarea de date cu privire la
ultimele deplasări realizate de interlocutor în vederea realizării unei imagini
complete asupra călătoriilor efectuate de rezidenţii unei zone studiate,
identificând caracteristicile socio-economice ale persoanelor intervievate, cum ar
fi venitul mediu, nivelul de educaţie, starea numărul de autoturisme aflate în
posesie precum şi caracteristicile deplasărilor, cum ar fi scopul, frecvenţa, modul
de transport folosit etc. Ancheta s-a desfăşurat pe un eşantion calculat pe baza
formulelor statistice, astfel încât să se asigure reprezentativitatea acestuia.
Eşantionul reprezentativ a avut o dimensiune de 375 de persoane intervievate,
distribuite pe întreaga zonă administrativă a oraşului în funcţie de densităţile
demografice ale cartierelor.

Prezentăm în cele ce urmează rezultatele obţinute în urma aplicării
chestionarului privind mobilitatea, date care vor fi utilizate ulterior în formalizarea
modelului de transport.
În cadrul anchetelor de mobilitate, repartiţia pe grupe de vârstă a celor 375 de
persoane intervievate relevă o preponderenţă a respondenţilor încadrate în
grupa de vârstă 46-65 de ani – 32% iar 92% dintre respondenţi erau în vârstă de
muncă între 19 şi 65 de ani.
Din punct de vedere al repartiţiei deplasărilor persoanelor chestionate pe moduri
de transport a rezultat că numai 19% din deplasări se realizează cu mijloace de
transport nemotorizate iar restul de 81% din deplasări se realizează cu mijloace
de transport motorizate.
Dintre deplasările nemotorizate, 85% sunt realizate utilizând mersul pe jos şi
numai 15% cu bicicleta, în timp ce deplasările motorizate se realizează în
proporţie de 89% cu autoturismul şi numai 5% cu transportul public, aşa cum se
prezintă în Figura de mai jos.

Figura 75. Repartiţia modală a deplasărilor
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

Din cele 375 de persoane intervievate, 77% sunt angajaţi şi liber profesionişti,
14% neangajaţi (pensionar, şomer sau fără loc de muncă) şi 9% elevi sau
studenţi. În Figura 13 se prezintă frecvenţa zilnică a deplasărilor din timpul
săptămânii realizate în diverse scopuri.

Figura 76. Frecvenţa zilnică a deplasărilor în funcţie de scopul acestora
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

În vederea calibrării modelului de transport, s-au realizat înregistrări ale duratelor
de deplasare pe arterele majore ale oraşului pe direcţia Nord-Sud şi Est-Vest, pe
traseele:
Traseul 1: Sud->Nord: Soseaua Natională (Pescăreasa) - Str. Negru Vodă
(Centru);
Traseul 2: Nord->Sud: Calea Braşovului – str. Cuza Vodă - str. Alexandru
Cel Bun - Bd. I.C. Brătianu – Bd. Ion Mihalache – Str. Mărăşeşsti – str.
Grigore Alexandrescu.
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Pentru obţinerea unor seturi de date în vederea calibrării şi validării modelului
matematic (partea de transport privat – trafic general) s-au realizat contorizări
asupra volumelor de trafic pe braţele a 8 de intersecţii şi/sau secţii de drum, atât
pentru sensurile de intrare în intersecţie căt şi pentru sensurile de işire pe
categorii de vehicule rezulltând un număr de 52 de direcţii de contorizare.

Figura 77. Punctele de contorizare a traficului
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

4.2.2. Dezvoltarea reţelei de transport
Reţeaua de transport s-a dezvoltat ţinând cont de descrierea segmentelor de
drum care o alcătuiesc. Segmentele de drum din modelul de transport sunt
descrise prin:
Noduri la fiecare capăt al segmentului de drum – fie că sunt intersecţii cu
alte segmente sau modificări ale descrierilor;
Lungimea segmentului de drum;
Tipul şi standardul segmentelor de drum, exprimate prin categorie,
descriere funcţională – număr de benzi, categorie funcţională;
Relaţia viteză-debit specifică tipului de segment de drum, declarată general
la nivelul tipului;
Capacitatea segmentului de drum;
Orice restricţie pentru anumite tipuri de vehicule etc.
Modelul de trafic pentru municipiul Câmpulung include reprezentări ale reţelei
rutiere (utilizată de autoturisme, vehicule de transport public, vehicule de marfă –
grele şi uşoare, biciclete), precum şi reprezentarea serviciului de transport public
urban (realizată prin traseele de transport public urban).
Reţeaua urbană cuprinde un nivel de detaliere adecvat unui model de atribuire,
fiind de asemenea legată la reţeaua judeţeană majoră de transport.

Figura 78. Reprezentarea reţelei rutiere urbane municipiul Câmpulung
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

Sistemul de zonificare include un set de zone externe oraşului reprezentate de
judeţele tării cu impact asupra mobilităţii la nivelul oraşului. Sistemul de
zonificare are la bază împărţirea oraşului pe cartiere, zonele fiind ulterior
dezagregate astfel încât să se poată determina o bază privind cererea de
mobilitate.
Această bază permite sintetizarea cererii de mobilitate în funcţie de originedestinaţie din caracteristicile zonale, dar şi prognozarea ulterioară pentru zonele
unde s-ar putea înregistra o creştere a numărului de deplasări ca urmare a
densificării sau modificării condiţiilor zonale socio-economice.
Sistemul de zonificare constă din 53 de zone urbane, care descriu municipiul
Câmpulung şi 8 zone, care grupează judeţele învecinate şi restul ţării în zone de
influenţă conform împărţirii pe macroregiuni/regiuni. Fiecare zonă urbană conţine
informaţiile necesare pentru descrierea sa din punct de vedere demographic şi
socio-economic, astfel că informaţiile disponibile la nivelul fiecărei zone sunt:
Informaţii demografice – populaţie totală, activă şi inactivă, precum şi
populaţie angajată, neangajată, etc
Informaţii socio-economice – centre de învăţământ, zone de recreere,
centre comerciale majore, locuri de muncă.
În privinţa informaţiilor economice, informaţiile cu privire la locuri de muncă
ocupate la nivelul municipiului au fost prelucrate pornind de la lista detaliată a
agenţilor economici înregistraţi la Registrul Comerţului (informaţii detaliate pe
fiecare adresă poştală şi număr de angajaţi în municipiul Câmpulung).
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Figura 79. Sistemul de zonificare – extras din baza de date GIS
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

Figura 80. Sistemul de zonificare – Densitatea populaţiei
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

Figura 81. Sistemul de zonificare – Densitatea locurilor de muncă
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)
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În figurile de mai jos sunt prezentate fluxurile de trafic prognozate pentru
orizontul de timp structurat pe perioadele 2023 şi 2033 pentru modurile de
transport considerate. Se constată că pentru toate modurile de transport,
repartitia modala este cvasi-similara pentru cele doua orizonturi de prognoza,
deşi global rata de mobilitate globala are o crestere de circa 20%.

(a)

(b)
Figura 82. Mărimea fluxurilor rutiere de trafic – CAR - prognoză 2023 (a) şi 2033 (b)
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

În mod similar, au fost realizate prognoze pentru trafic marfă, transport public,
deplasări cu bicicleta etc. – vezi P.M.U.D.

4.2.3. Testarea modelului de transport în cadrul unui studiu de caz
Pentru a testa modelul de transport si pentru a arăta elasticitatea acestuia, se va
considera simularea unei situaţii concrete, şi anume implementarea unor măsuri
de reorganizare a circulaţiei în zona centrală a oraşului:
Situaţia fără proiect (situaţia existentă) constă în menţinerea reţelei actuale
la parametrii actuali pentru reţea stradală şi pentru traficul rutier.
Propunerea de proiect testat propune realizarea închiderii zonei centrale
circulaţiei rutiere între str. Nicu Leonard şi str. Istrate Rizeanu, pentru a fi
creată o zonă centrală pietonală.

Figura 83. Scenariul Testat – Zona pietonală centrală
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

Figura 84. Fluxurile de trafic rutier – 2033 – Scenariul fără proiect
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)
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Figura 85. Fluxurile de trafic rutier – 2033 – Scenariul cu proiect
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

Se constată că propunerea va avea un impact semnificativ asupra traficului rutier
în municipiu, conducând la reducerea acestuia cu valori până la 8532
vehicule/zi/sens/sector de drum pentru strada Negru Vodă, În medie,
redistribuirea traficului în reţea diminuează fluxurile de trafic cu circa 415 de
vehicule/zi şi sens. Totodată, din pricina închiderii circulaţiei rutiere a zone
centrale a str. Negru Vodă între str. Nicu Leonard şi str. Istrate Rizeanu, s-au
identificat şi creşteri de până la 3223 vehicule/zi/sens/sector de drum pe str.
Lascăr Catargiu, 2946 vehicule/zi/sens/sector de drum pe str. Matei Basarab şi
de 2423 vehicule/zi/sens/sector de drum pe str. Istrate Rizeanu.
Prin urmare, se vor înregistra următoarele variaţii:
Reducerea prestaţiei rutiere de la 365275 vehiculexkm/zi la 360465
vehiculexkm/zi, adică o reducere a prestaţiei în mediul urban cu 1,5%,
Reducerea duratelor de deplasare globale (prin diminuarea întârzierilor în
municipiu) de la 11896 veh x xore la 11893,5 veh x ore, adică o reducere cu
1,5 ore pe zi.
În concluzie, ca urmare a testarii in modelul calibrat a unui proiect, s-a constatat
că acesta este suficient de elastic si nu sunt necesare calibrari suplimentare,
conducând la variaţii realiste şi consistente la nivelul reţelei urbane de transport.

4.2.4. Evaluarea impactului actual al mobilităţii
Menţinerea situaţiei actuale nu este o opţiune viabilă: creşterea costurilor de
transport pentru întreprinderi va împiedica creşterea economică, condiţiile grele
pentru economie în ceea ce priveşte emisiile de gaze poluante nu vor fi
respectate, iar cetăţenii vor beneficia de mai puţină mobilitate individuală şi vor
suporta consecinţele accesului tot mai costisitor la bunuri şi servicii.
Transportul public trebuie să dobândească o pondere mai mare decât în prezent
faţă de celelalte mijloace de transport, să devină uşor accesibil tuturor, să fie
perfect integrat şi să se efectueze cu mijloace de transport nepoluante. Utilizarea
de bilete electronice integrate si de carduri inteligente poate furniza operatorilor
şi autorităţilor de transport public date statistice în timp real privind
comportamentul utilizatorilor, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor
cu caracter personal, permiţând o mai buna planificare.
Promovarea unor opţiuni modale mai bune va necesita o mai bună integrare a
reţelelor modale: staţiile de autobuz, zonele de închiriere a autovehiculelor şi
zonele de parcare ar trebui să fie reunite din ce în ce mai mult şi concepute ca
platforme multimodale de conectare pentru pasageri, şi mai mult, ar trebui să fie
organizate în zone cu diferite funcţiuni urbane (comerciale, recreaţionale) în
apropierea centrelor de interes, concepute şi organizate ca poli de schimb.
În ceea ce priveşte transportul de marfă, oraşele vor trebui să exploateze mai
bine potenţialul de optimizare a logisticii urbane. Acest lucru se poate realiza
printr-o schimbare la nivelul planificării şi organizării sistemului de transport
urban, dar şi prin decizii asupra utilizării terenului, prin prisma amplasării
centrelor logistice la periferia oraşului. Interfaţa dintre transportul pe distanţe
lungi şi transportul „până la ultimul kilometru” ar putea fi organizată într-un mod
mai eficient prin consolidarea centrelor logistice multimodale de marfă situate la
periferiile oraşelor, care ar putea fi legate de punctele de distribuţie şi de
colectare din oraş. Obiectivul este acela de a limita livrările individuale, care
reprezintă partea cea mai „ineficientă” a călătoriei, la cel mai scurt traseu.
Societăţile ar trebui să îşi pună în comun încărcăturile pentru a reduce
deplasările fără marfă sau pe cele ineficiente. Tehnologia informaţiei ar putea
sprijini astfel de practici printr-o mai bună planificare a mărfurilor şi deplasărilor şi
o mai bună capacitate de localizare şi urmărire.
Pentru diminuarea impactului asupra mediului produs de domeniul
transporturilor, se au în vedere următoarele măsuri:
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor de transport;
Dezvoltarea şi modernizarea mijloacelor şi instalaţiilor de transport în
vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor, siguranţei circulaţiei, securităţii,
calităţii mediului şi asigurarea interoperabilităţii sistemului de transport;
Întărirea coeziunii sociale şi teritoriale la nivel naţional şi regional prin
asigurarea legăturilor între oraşe şi creşterea gradului de accesibilitate a
populaţiei la transportul public, inclusiv în zonele cu densitate mică a
populaţiei şi/sau nuclee dispersate;
Creşterea competitivităţii în sectorul transporturilor, liberalizarea pieţei
interne de transport;
Îmbunătăţirea comportamentului transportului în relaţia cu mediul
înconjurător, diminuarea impacturilor globale ale transporturilor (schimbările
climatice) şi reducerea degradării calităţii ambientale în mediul natural şi
urban.
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Din punct de vedere al spaţiului şi timpului, prezentăm izocrona care evidenţiaza
accesibilitatea către centrul municipiului în cazul deplasărilor pe jos. Pentru
deplasările pietonale s-a considerat o viteză medie de 4 km/h, iar în primă
instanţă se va ataşa izocrona care evidenţiază accesibilitatea în raport cu un
punct situat în centrul municipiului.
Pentru izocrona din figura de mai jos se observă că, mergând pe jos, în
aproximativ 40 de minute se poate ajunge din centrul municipiului până în zonele
dens locuite adiacente.
Din punct de vedere al indicatorului utilizat în analizele următoare ale
accesibilităţii, principalul indicator al accesibilităţii este reprezentat de cererea de
transport, exprimată ca numărul de deplasări în capitolele anterioare. Evoluţia
cererii de transport este consecinţă a nivelului de acces oferit de reţeaua urbană
de transport şi serviciile asociate acesteia. De asemenea, pentru transportul
public accesibilitatea este exprimată şi din perspectiva distribuţiei spaţiale a
punctelor de acces în sistem (staţiile de transport public). Acest aspect al
accesibilităţii a fost dezvoltat în capitolul dedicat analizei situaţiei existente din
perspectiva transportului public.

Figura 86. Accesibilitatea oferită de reţeaua rutieră pentru mersul pe jos
(P.M.U.D. Municipiul Câmpulung, Etapa I, 2018)

Alte probleme luate în considerare în P.M.U.D. se referă la siguranţa rutieră şi
calitatea vieţii.

4.3. Corelarea cu viziunea de dezvoltare a mobilităţii urbane
Viziunea generală a planului de mobilitate se poate rezuma astfel:
”Planul de mobilitate va asigura un sistem de transport efiecient, sigur şi adaptat
nevoilor cetăţenilor, care să deservească nevoile de deplasare a bunurilor şi
persoanelor în condiţiile de minimizare al impactului asupra mediului.”
Această viziune generală va fi implementată prin:
Utilizarea cât mai eficientă a infrastructurii existente şi propunerea unor
proiecte de investiţii conform necesităţilor astfel încât să se asigure o reţea
de transport utilizabilă şi în condiţii bune de exploatare în beneficiul
mediului de afaceri local, încurajând în acelaşi timp dezvoltarea economică
ulterioară şi permiţând accesul tuturor la facilităţile de bază.
Promovarea deplasărilor durabile pentru a permite reducerea traficului rutier
cu autoturismul propriu şi pentru a avea o contribuţie importantă asupra
sănătăţii şi calităţii vieţii la nivel urban, având în acelaşi timp un impact
pozitiv asupra mediului.
În concluzie viziunea de mobilitate a municipiului Câmpulung pe termen scurt îşi
propune să transforme mediul urban într-un loc sigur şi sănătos pentru locuitori
săi, în care locuirea, munca, educaţia şi recreerea să se realizeze fără
impedimente de mobilitate.
Astfel, prin lista investiţiilor propuse se promovează un sistem de transport sigur,
accesibil şi durabil care vine în sprijinul regenerării urbane şi prosperităţii
conurbaţiei, în acord cu expansiunea zonei urbane, în acelaşi timp cu reducerea
utilizării autoturimului propriu şi a emisiilor de CO2. De asemenea, proiectele
propuse prin planul de mobilitate îmbunătăţesc condiţiile de mediu şi în general
conduc la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi sănătăţii comunităţii.
Viziunea de mobilitate se sprijină pe un set de obiective majore, care sunt în
acord cu obiectivele generale de transport atât la nivel naţional, exprimate în
Master Planul Naţional de Transport, cât şi la nivel european, exprimate prin
documente precum Cartea A lbӑ a Transporturilor.
Principalele obiective specifice sunt descrise mai jos, fiind concentrate sub
următoarele categorii:
Obiective economice:
Minimizarea şi fiabilizarea duratelor de deplasare în reţeaua urbană de
transport
Îmbunătăţirea condiţiilor străzilor urbane şi a trotuarelor, în ideea promovării
modurilor de deplasare durabile
Creşterea percepţiei calitative în ceea ce priveşte transportul public
Susţinerea proiectelor la nivel regional, naţional şi internaţional, păstrând o
parte a beneficiilor acestor proiecte la nivel local (nivelul comunităţii).
Obiective de siguranţă şi securitate
Îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă a reţelei urbane de transport,
prin reducerea efectivă a numărului de accidente.
Creşterea percepţiei de siguranţă în ceea ce priveşte transportul public
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Obiective de mediu
Reducerea emisiilor de carbon generate de traficul rutier (schimbarea
climatic);
”Captarea” beneficiilor de mediu ale proiectului de realizare a unei centuri
ocolitoare a oraşului;
Reducerea nivelurilor de poluare a aerului la nivel urban;
Reducerea poluării fonice, în special în zona centrală.
Obiective de accesibilitate
Creşterea accesibilităţii către punctele de interes (la nivelul reţelei) pentru a
susţine incluziunea social (accesibilitate spaţială şi temporală);
Creşterea repartiţiei modale pentru modurile durabile de deplasare pentru a
promova odezvoltare economică cu limitarea traficului motorizat asociat;
Uşurarea accesului la sistemul de transport public urban.
Obiective de integrare
Susţinerea dezvoltării teritoriului în jurul coridoarelor de transport durabil
Promovarea unui trai sănătos prin încurajarea mersului pe jos şi cu bicicleta
într-un mediu/intr-o reţea sigur/ă.
Pentru a ţine cont de îndeplinirea unor obiective SMART conform cerinţelor
naţionale şi internaţionale, planul de mobilitate este realizat pentru a susţine
îndeplinirea unor ţinte (rezultate) pe termen scurt astfel încât obiectivele stabilite
să poată fi monitorizate de-a lungul perioadei de implementare.
Procesul de selectare a proiectelor implică:
Elaborarea unei liste complexe de măsuri şi proiecte, care se va verifica în
raport cu obictivele şi direcţiile de acţiune;
Identificarea proiectelor individuale care pot aborda numeroase obiective.
Procesul de selectare este completat de definirea unor scenarii pentru
identificarea efectelor cumulate ale proiectelor asupra mobilităţii urbane şi pentru
promovarea combinaţiei optime de proiecte investiţionale, care vor determina
schimbarea comportamentului de deplasare către modele compartamentale
durabile la nivelul municipiului.
Corelarea cu viziunea de dezvoltare spaţială a Municipiului Câmpulung
reprezintă obiectivul etapei următoare de planificare.

5. Strategia de dezvoltare spaţială
5.1. Viziunea şi obiectivele de dezvoltare spaţială
Viziunea pentru orizontul 2030 este: Municipiul Câmpulung, capitală turistică a
Ţării Româneşti, centru industrial, comercial şi de servicii al Carpaţilor
Meridionali şi comunitate cu un standard de viaţă ridicat.
Planificarea strategică a dezvoltării şi reglementarea adecvată a zonelor
metropolitane, a zonelor funcţionale urbane şi a microregiunilor cu coerenţă
socială şi culturală se face pe baza cooperării dintre A.P.L., cu luarea în
considerare a rolului coordonator al A.P.L. urbane.
Considerăm importantă asocierea municipiului cu administraţiile publice ale GAL
Muscel. O prioritate este constituită de planificarea dezvoltării la nivelul zriei
funcţionale urbane, pentru a putea acţiona în mod eficient în vederea dezvoltării
coerente a ariei.
O evoluţie normală a asocierii interorăşeneşti şi intercomunale ar fi aceea catre
unităţile administrative cu trecut comun, dat de unitatea istorică a judeţului
Muscel. Realizarea unui Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Muscel
reprezintă o prioritate.
5.1.1. Obiective strategice
Este de precizat că strategia de dezvoltare locală este un instrument participativ
care implică comunitatea căreia i se adresează. Pentru asigurarea succesului
trebuie urmărite elemente fundamentale ale planificării strategice:
Punerea în valoare a resurselor strategice ale comunităţii locale şi ale
teritoriului;
Folosirea oportunităţilor din mediul exterior – fonduri europene sau
programe şi guvernamentale pe domenii care pot ajuta la finanţarea unor
proiecte;
Conceperea propunerilor de dezvoltare împreună cu cetăţenii, astfel încât
aceştia să fie implicaţi în procesul de realizare a perspectivei.
Obiective strategice:
Valorificarea specificului şi potenţialului economic al teritoriului
Consolidarea profilului funcţional urban şi susţinerea sectorului primar
din UAT vecine
Obiectiv care va fi urmărit prin P.U.G.; parteneriate viitoare necesare.
Creşterea coeziunii sociale în teritorii omogene şi servicii echilibrate la nivel
naţional
Susţinerea populaţiei şi activităţilor rurale din teritoriul administrativ şi de
susţinere a populaţiei urbane în dificultate
Servicii publice concentrate şi accesibile din zonele adiacente
Obiectiv care va fi urmărit prin P.U.G. şi SDLRC GA L Câmpulung
Muscel; parteneriate viitoare necesare.
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Valorificarea echilibrată a resurselor naturale, protecţia mediului şi peisajului
şi prevenirea schimbărilor climatice
Protejarea terenurilor agricole, forestiere, măsuri de reducere a riscurilor
naturale şi tehnologice, alte măsuri de creşere a calităţii factorilor de
mediu şi de reducere a riscurilor naturale şi tehnologice
Limitarea extinderii teritoriilor intravilane şi controlul densităţii construirii
Conservarea suprafeţelor plantate din mediul urban şi creşterea
acestora în U.A.T. din vecinătate
Construire densă în centrele localităţilor şi densitate redusă în restul
teritoriului, în conformitate cu specificul local; punerea învaloare a
patrimoniului natural, cultural şi a peisajului
Punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural şi a peisajului, în
mod diferenţiat după situaţie; măsuri de reabilitare a ariilor/peisajelor
degradate (stabilirea de obiective de calitate peisajeră)
Toate aceste obiective vor fi urmărite prin P.U.G.
Creşterea accesibilităţii teritoriului naţional şi dezvoltarea echilibrată a
reţelelor de comunicaţii
Sisteme de transport integrate în zone funcţionale urbane, susţinute de
centre, cu cooperarea A.P.L.;
Dezvoltarea legăturilor interurbane, între Câmpulung şi localităţile rurale;
conectarea bună a localităţilor izolate; legături rutiere către satele şi
nucleele de locuire izolate; realizarea de trasee turistice şi de legătură
între localităţi în zone cu potenţial turistic
Investiţii în gradul de acoperire al teritoriului în ceea ce priveşte
comunicaţiile şi în creşterea calitativă a serviciilor
Obiective care vor fi urmărite prin P.U.G.; parteneriate necesare.
Valorificarea echilibrată a sistemului policentric de localităţi în contextul
dezvoltării teritoriale
Împiedicarea construirii omogene în întreg teritoriul; controlul
suprafeţelor construite
Creşterea rolului coordonator al oraşelor în sistemul policentric
Echiparea edilitară a teritoriilor şi gestionarea responsabilă a consumului
urban, cu favorizarea soluţiilor care respectă obiectivele de protecţie a
mediului
Măsuri de creştere a calităţii spaţiilor publice în întreg teritoriul urban şi
în centrele localităţilor rurale
Măsuri în favoarea regenerării urbane şi a creşterii coerenţei şi
consistenţei zonelor rurale precum şi a legăturilor dintre acestea
Planificarea dezvoltării localităţilor cu includerea problemelor teritoriale
generate de celelalte obiective, în vederea dezvoltării urbane şi rurale
durabile şi creşterii atractivităţii localităţilor; reglementarea adecvată
după specificul local
A ceste obiective măsuri vor fi urmărite prin PU.G.; măsuri administrative
necesare.

Promovarea culturii şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural în
beneficiul comunităţilor
Revitalizarea centrelor şi zonelor istorice ale localităţilor precum şi a
cartierelor după caracteristicile istorice şi urbanistice
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului arheologic, a
monumentelor istorice şi a patrimoniului urban şi rural neclasat
(vernacular)
A ceste obiective vor fi urmărite prin P.U.G.; măsuri administrative
complementare necesare, în parteneriat cu protectorii patrimoniului
cultural naţional. Planificarea la nivelul zonelor construite protejate va
trebui realizată în paralel cu P.U.G. sau după aprobarea acestuia.
Crearea unui cadru instituţional şi de reglementare adecvat pentru
implementarea obiectivelor de dezvoltare
Planificarea strategică a dezvoltării şi reglementarea adecvată a zonelor
funcţionale urbane pe baza cooperării dintre A.P.L., cu luarea în
considerare a rolului coordonator al A.P.L. urbane de mari dimensiuni
A cest obiectiv vor fi parţial realizate prin P.U.G.; este necesară
planificarea dezvoltării zonei funcţionale urbane, în parteneriat cu U.A .T.
vecine, la iniţiativa CL Câmpulung.
5.1.2. Obiective operaţionale
Obiectivele operaţionale al P.U.G. Municipiul Câmpulung sunt următoarele:
1. Dezvoltarea arhitecturală şi urbanistică coerentă a localităţilor
2. Fluenţa circulaţiei şi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere
3. Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare
4. Dezvoltarea economică şi socială
5. Creşterea calităţii mediului
6. Valorificarea şi protejarea patrimoniului natural şi cultural
Fiecare obiectiv operaţional se va îndeplini pe baza unor programe şi proiecte
complexe de investiţii publice, care vor determina dezvoltarea spaţială a
comunei. În baza acestor programe şi proiecte complexe, instituţii responsabile
vor iniţia realizarea unor proiecte sectoriale (sub-proiecte).
Definirea temei de proiect, în cazul sub-proiectelor, se va face în funcţie de
sursele de finanţiare disponibile şi de priorităţile de dezvoltare stabilite de
administraţia publică locală, pe baza recomandărilor şi reglementărilor
prezentului P.U.G.
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5.2. Politici publice, programe şi proiecte de investiţii publice necesare
pentru implementarea obiectivelor operaţionale
5.2.1. Dezvoltarea arhitecturală şi urbanistică coerentă a localităţilor
În vederea atingerii obiectivului operaţional, sunt prevăzute programe şi proiecte
care vizează protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural al
comunei, potenţialului cultural-istoric al localităţilor şi reconformarea spaţiului
public pentru a răspunde cerinţelor de calitate a locuirii şi de creştere a
atractivităţii turistice a localităţilor.
Politici publice
1. Protejarea şi conservarea structurii medievale tradiţionale a localităţilor:
trama stradală, conformarea parcelarului, modul tradiţional de ocupare a
parcelelor şi de organizare a gospodăriilor;
2. Protejarea conservarea şi valorificarea arhitecturii tradiţionale specifice;
3. Restaurarea fondului construit cu valoare culturală;
4. Reglementarea modului de construire în zonele construite protejate;
5. Organizarea şi amenajarea spaţiilor publice pietonale.
Aceste obiective operaţionale şi politici publice sunt materializate prin
următoarele programe şi proiecte:
Program 1.1. Restaurarea şi reabilitarea fondului construit
Proiecte propuse:
1. Repunerea în uz (cu eventuale modificări funcţionale) a clădirilor publice fără
Repunerea în uz (cu eventuale modificări funcţionale) a clădirilor publice fără
utilizare în momentul de faţă, cu respectarea bunelor practici în materie de
intervenţii asupra patrimoniului construit, dacă este cazul (de exemplu,
restaurarea Băilor şi Parcului Kreţulescu, a Gării Centrale Câmpulung, a
Casei de Cultură „Tudor Muşatescu” ş.a.);
2. Reabilitarea clădirilor reprezentative care adăpostesc sau adăposteau
instituţii şi servicii publice (şcoli, spitale, clădiri administrative ş.a.) din centrul
oraşului şi din zonele rurale;
3. Programe de consolidare şi reabilitare a fondului de locuinţe în proprietate
publică; sporirea stocului de locuinţe de necesitate şi a locuinţelor sociale.
Program 1.2. Creşterea calităţii şi a coerenţei spaţiului public
Proiecte propuse:
1. Amenajarea şi reabilitarea zonei centrale a oraşului şi crearea unui spaţiu
public unitar, care să pună evidenţă monumentele istorice şi fondul construit
valoros; inclusiv lucrări de restaurare a construcţiilor adiacente; spaţiul central
va fi destinat cu precădere circulaţiei pietonale;
2. Amenajarea altor spaţii publice, pietonale, cu rol de recreere, odihnă şi
socializare cu conservarea calităţilor naturale, culturale şi peisagere;
3. Amenajarea/ameliorarea/echiparea spaţiilor verzi de interes public;
4. Îmbunătăţirea calităţii principalelor zone de interes turistic - puncte de acces
către monumentele istorice şi către elementele naturale de valoare, puncte
de belvedere, marcarea circuitelor turistice din teritoriul municipiului,
signalistică, firme, vitrine), prin intervenţii unitare, coordonate, astfel încât
identitatea municipiului Câmpulung să fie susţinută;
5. Atribuirea numelor istorice arterelor din teritoriul municipal şi montarea
plăcilor de semnalizare.

5.2.2. Fluenţa circulaţiei şi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere
Program 2.1. Fluidizarea circulaţiei auto şi modernizarea reţelei stradale
Proiecte propuse:
1. Amenajarea şi modernizarea căilor de circulaţii existente: asfaltări, amenajări
intersecţii (pe baza unor studii de specialitate şi lucrări de execuţie) în
Câmpulung şi Valea Romăneştilor;
2. Crearea unei circulaţii perimetrale în zona de vest a oraşului Câmpulung (pe
baza unor studii de specialitate şi lucrări de execuţie), care sa asigure o
circulaţie de legătură dintre zona Grui şi sudul oraşului (traseu ocolitor);
3. Extinderea reţelei de străzi, inclusiv amenajarea de trotuare şi plantaţii de
aliniament; reabilitarea traseelor istorice dispărute sau decăzute pentru
îmbunătăţirea legăturilor dintre localităţi;
4. Reconfigurarea şi amenajarea intersecţiilor principale;
5. Modernizarea podurilor existente, carosabile şi pietonale;
6. Realizarea de poduri noi, carosabile şi pietonale, peste apele Râului Târgului;
alte poduri şi podeţe necesare;
7. Consolidarea reţelei de drumuri de exploatare din teritoriul extravilan, în
relaţie cu infrastructura existentă;
8. Dezvoltarea/modernizarea transportului public, inclusiv cu utilizarea căii
ferate pentru deplasarea în localltate şi zona periurbană.
Program 2.2. Îmbunătăţirea accesului la obiectivele turistice
Proiecte propuse:
1. Amenajarea unor trasee pietonale de prezentare a centrului istoric, a
principalelor monumente istorice din afara centrului;
2. Amenajarea unor trasee carosabile şi pietonale care să pună în evidenţă
principalele puncte de belvedere asupra oraşului;
3. Amenajarea de locuri de parcare destinate turiştilor în centrul oraşului şi în
vecinătatea punctelor de interes turistic.
Program 2.3. Îmbunătăţirea circulaţiei pietonale
Proiecte propuse:
1. Amenajarea unui sistem de circulaţii pietonal fluent care să asigure accesul
către toate instituţiile şi serviciile de interes public;
2 Asigurarea facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi în zonele de circulaţie,
acces în spaţiile publice.
Program 2.4. Dezvoltarea reţelei de circulaţii ciclabile
Proiecte propuse:
1. Amenajarea de piste de biciclete prin care zona turistică a oraşului să fie
legată de principalele atracţii turistice din vecinătăţi (în zonele de vest şi est
ale municipiului)– trasee sportive şi de belvedere;
2. Dezvoltarea reţelei de piste ciclabile în teritoriul municipiului, puse în legătură
cu traseele deja amenajate.
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5.2.3. Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare
Politici publice
Modernizarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în
zonele deficitare şi în zonele de dezvoltare;
Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale;
Extinderea şi modernizarea rețelei de alimentare cu energie electrică şi a
sistemului de iluminat public şi decorativ;
Extinderea activităţilor aferente gospodăriei comunale.
Aceste obiective operaţionale şi politici publice sunt materializate prin
următoarele programe şi proiecte:
Program 3.1. Modernizarea reţelei de alimentare cu apă şi de canalizare
Proiecte propuse:
1 Modernizarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în
zonele deficitare şi în zonele de dezvoltare;
2. Realizarea/reablitarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate;
3. Realizarea unui sistem de drenaj care să conducă apele pluviale în aval de
structurile CHEMP (cu staţie de pompare);
4. Asigurarea sistemului de evacuare a apelor pluviale în spaţiul public
concomitent cu tratarea adecvată a pietonalelor şi aleilor carosabile.
Program 3.2. Asigurarea alimentării cu gaze naturale în condiţi optime
Proiecte propuse:
1. Extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale în zonele deficitare.
Program 3.3. Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu energie
electrică, a iluminatului public şi decorativ
Proiecte propuse:
1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea reţelei electrice de joasă tensiune;
2. Amplasarea în subteran a reţelelor electrice de distribuţie;
3. Reabilitarea, modernizarea şi completarea reţelelor de iluminat public;
4. Realizarea de instalaţii de iluminat decorativ a principalelor edificii publice şi
monumente istorice, pe baza unor studii de specialitate.
Program 3.4. Asigurarea accesului la sistemele de telecomunicaţii
Proiecte propuse:
1 Modernizarea şi extinderea reţelei de telecomunicaţii în condiţii optime de
funcţionare în funcţie de apariţia de noi consumatori;
2. Pozarea reţelelor de telecomunicaţii în canalizaţie subterană pentru
protejarea reţelelor şi înlăturarea aspectelor inestetice prin aglomerarea
cablurilor pe stâlpii de iluminat.
Program 3.5. Extinderea activităţilor aferente gospodăriei comunale
Proiecte propuse:
1. Îmbunătăţirea serviciilor municipale de profil şi a bazei materiale a acestora
2. Sprijinirea activităţii staţiunilor pomicole, floricole, a parcurilor dendrologice în
proprietate publică sau privată;
3. Conservarea cimitirelor istorice din teritoriu, întreţinerea acestora cu
respectarea modului de alcătuire istoric precum şi reabilitarea lor peisageră;
4. Organizarea colectării selective a deşeurilor, pe categorii de hârtie, plastic,
sticlă, metal, deşeuri electrice, pământ vegetal;
5. Organizarea de campanii de conştientizare a populaţiei prin care să se
promoveze sistemul de colectare selectivă a deşeurilor.

5.2.4. Dezvoltarea economică şi socială
Politici publice
1. Extinderea activităţilor industriale şi comerciale de interes regional/naţional;
2. Valorificarea resurselor umane şi naturale în acord cu activităţile tradiţionale
locale şi cu tendinţele de dezvoltare ale regiunii;
3. Încurajarea şi dezvoltare activităţilor productive şi meşteşugăreşti care să
utilizeze şi să valorifice resurse şi tradiţii locale
4. Diversificarea serviciilor administrative, de învăţământ şi sănătate, socioculturale în funcţie de priorităţile şi necesităţile viitoare;
5. Dezvoltarea infrastructurii turistice şi a activităţilor sportive.
Aceste obiective operaţionale şi politici publice sunt materializate prin
următoarele programe şi proiecte:
Program 4.1. Dezvoltarea activităţilor economice
Proiecte propuse:
1. Pregătirea accesului investitorilor în teritoriul municipal – punerea la
dispoziţie a unor spaţii sau terenuri aflate în proprietate publică sau privată,
cu ajutorul Primăriei, în parteneriat;
2. Coordonarea acţiunilor de regenerare a marilor zonel industriale degradate,
în parteneriat cu proprietarii şi sprijinirea dezvoltării de parcuri logistice,
industriale sau a reconversiei funcţionale (zona fostei uzine ARO)
3. Crearea infrastructurii necesare dezvoltarii activităţilor industriale şi
comerciale locale şi a infrastructurii necesare dezvoltării turistice;
4. Conversia funcţională a unităţilor agricole sau productive nefuncţionale prin
sprijinirea investiţiilor private;
5. Favorizarea dezvoltării activităţilor de cazare turistică, şi a funcţiunilor
complementare (restaurante, unităţi comerciale, puncte de informare
turistică); care să valorifice specificul local;
6. Atragerea de noi locuitori prin punerea la dispoziţia acestora a unor spaţii sau
terenuri în proprietate publică.
Program 4.2. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice; evenimente
culturale şi sportive
Proiecte propuse:
1. Proiecte de dezvoltare a serviciilor publice, diferenţiate după natură, în
special în zonele rurale ale oraşului şi în cele defavorizate;
2. Alocarea de spaţii sau terenuri aflate în proprietate publică sau privată a UAT
în vederea dezvoltării infrastructurii de servicii publice ;
3. Amenajarea şi modernizarea terenurilor de sport existente şi realizarea unor
noi spaţii destinate sportului în cadrul spaţiilor verzi pentru agrement;
4. Amenajarea spaţiilor publice cu zone pentru sporturi sociale, locuri de joacă
pentru copii, în cadrul spaţiilor verzi de tip scuar;
5. Finanţarea activităţilor sportive la nivel local, în special în mediul şcolar;
6. Sprijinirea iniţiativelor locale de creare de evenimente sportive în teritoriul
municipal şi în vecinătăţi;
7. Reabilitarea activităţilor şi evenimentelor culturale locale, în parteneriat cu
comunitatea şi cu sistemul asociativ local, precum şi a spaţiilor necesare;
8. Creşterea importanţei evenimentelor culturale şi comerciale şi în special a
târgului istoric de Sf. Ilie; organizarea de târguri săptămânale.
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5.2.5. Creşterea calităţii mediului
Politici publice
Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu;
Reducerea riscurilor naturale şi antropice;
Diminuarea efectelor schimbărilor climatice;
Creşterea conştiinţei publice referitoare la aceste probleme.
Este de precizat că, la realizarea tuturor programelor şi proiectelor propuse prin
P.U.G., instituţiile implicate vor avea obligaţia de a proteja factorii de mediu.
În mod complementar, sunt stabilite programe şi proiecte specifice. Toate
acestea trebuie să aibă componente vizând creşterea conştiinţei publice.
Program 5.1. Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu
Proiecte propuse:
1. Modernizarea căilor de comunicaţii şi asigurarea echipării edilitare
corespunzătoare a terenurilor (vezi 1.2, 2.1, 2.3);
2. Măsuri complexe de reorganizare a circulaţiei auto pentru limitarea
aglomerărilor în trafic (vezi şi 2.1);
3. Conservarea, întreţinerea, creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi publice
existente în teritoriul intravilan şi amenajarea acestora (vezi şi 1.2, 5.3) şi, în
primul rând, a parcurilor, grădinilor şi scuarurilor (vezi şi 1.2, 5.3);
4. Achizitionarea şi amenajarea pentru recreere a zonelor împădurite plantate,
neconstruibile, de pe pantele dealului Grui;
5. Stimularea utilizării potenţialului solar al arealului, cu luarea în considerare a
problemelor legate de conservarea calităţilor peisagere.
Program 5.2. Reducerea efectelor factorilor de risc natural
Proiecte propuse:
1. Întocmirea de studii de specialitate aprofundate în vederea stabilirii măsurilor
de protecţie împotriva riscurilor naturale;
2. Crearea de plantaţii de aliniament de-a lungul căilor de comunicaţii din
extravilan şi întreţinerea celor existente
3. Renaturarea/ecologizarea terenurilor degradate;
4. Realizarea de lucrări şi plantaţii pentru limitarea eroziunii, a alunecărilor de
teren precum şi pentru apărarea împotriva inundaţiilor/viiturilor
5. Instituirea de interdicţii definitive, temporare sau de condiţionări ale construirii
în zonele de risc natural şi antropic; controlul activităţilor.
Program 5.3. Diminuarea efectelor modificărilor climatice
Proiecte propuse:
1. Conservarea resurselor, diferentiat după tipurile de resurse
2. Stimularea reabilitării termice a clădirilor private, cu luarea în considerare a
calităţilor fondului construit şi protejarea acestora;
3. Realizarea reabilitării termice a clădirilor publice, cu luarea în considerare a
calităţilor fondului construit şi protejarea acestora, după studii specifice.
4. Limitarea ocupării terenurilor în intravilan şi conservarea suprafeţelor plantate
din imobilele private; controlul respectării reglementărilor;
5. Crearea de plantaţii de aliniament de-a lungul căilor de comunicaţii, în
intravilan şi extravilan şi întreţinerea celor existente.

5.2.6. Valorificarea şi protejarea patrimoniului natural şi cultural
Politici publice
Protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural, în
acord cu legislaţia în vigoare la nivel naţional şi internaţional şi documentaţiile
de protecţie a patrimoniului cultural existente;
Instituirea de interdicţii temporare sau definitive de construire, precum şi
reglementarea construirii în zonele cu patrimoniu construit şi arheologic sau a
ariilor naturale protejate sau a celor cu valoare peisagistică;
Iniţierea includerii în Lista monumentelor istorice a imobilelor cu valoare
istorică, arhitecturală sau urbanistică neclasate şi buna lor administrare;
Întocmirea de documentaţii de urbanism P.U.Z. Z.P.C., în conformitate cu
prevederile legale.
Aceste obiective operaţionale şi politici publice sunt materializate prin
următoarele programe şi proiecte, complementare celor menţionate în programul
1.1 (vezi mai sus):
Program 6.1. Protejarea patrimoniului natural şi a peisajului
Proiecte propuse:
1. Protejarea valorilor peisajere ale acestui areal, prin implementarea unui
sistem de protejare corelat al patrimoniului natural, cultural şi a peisajului;
2. Amenajarea peisageră a albiei Râului Târgului – amenajare complexă,
etapizată;
3. Achiziţionarea şi amenajarea pentru recreere a zonelor împădurite plantate,
neconstruibile, de pe pantele dealului Grui şi punerea în valoare a valorii
peisagere a arealului;
4. Reabilitarea peisajului în zone restrânse – zone afectate de despăduriri, alte
areale degradate (vezi şi 5.1);
5. Controlul extinderii locuirii în teritoriul extravilan şi controlul strict al modului
de construire în intravilan;
6. Conservarea gospodăriilor tradiţionale din zonele rurale ale oraşului;
cercetarea, identificarea şi restaurarea valorilor de patrimoniu etnografic;
conservarea activităţilor tradiţionale şi a patrimoniului imaterial (tradiţii,
meserii);
7. Diversificarea activităţilor turistice: organizarea de trasee turistice tematice,
activităţi recreative, activităţi culturale;
8. Reabilitarea imaginii în zonele protejate printr-o sumă de acţiuni vizând
îngrijirea suprafeţelor din domeniul public (suprafeţe carosabile, pietonale,
suprafeţe plantate – inclusiv plantaţiile din zestrea străzilor) precum şi a
părţilor vizibile dinspre acesta (faţade, garduri).
Program 6.2. Protejarea patrimoniului construit şi a patrimoniului arheologic
Proiecte propuse:
1. Realizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism Planuri Urbanistice
Zonale pentru Zonele Construite Protejate, urmate de operaţiuni complexe de
regenerare a fondului construit, bazate pe studii specifice;
2. Realizarea de intervenţii de punere în siguranţă/conservare/restaurare a
monumentelor istorice şi a altor imobile cu valoare arhitecturală excepţională,
foarte mare şi mare amplasate în Zonele Protejate din teritoriul administrativ
al Municipiului Câmpulung, în parteneriat cu proprietarii acestora;
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3. Intensificarea procesului de cercetare şi/sau restaurare a imobilelor înscrise
în L.M.I., R.A.N. şi a altor bunuri de patrimoniu din teritoriul administrativ;
4. Demararea procedurilor de clasare în L.M.I. a imobilelor propuse spre clasare
prin P.U.G. (oportunitatea şi/sau necesitatea înscrierii se va stabili pe baza
unor studii de specialitate ulterioare);
5. Realizarea unei campanii de cercetare arheologică a teritoriului municipal,
conform recomandărilor studiului istoric şi arheologic;
6. Reabilitarea faţadelor clădirilor din Situl istoric Câmpulung pe baza unui
proiect coerent realizat prin grija Primăriei Municipiului Câmpulung;
7. Întocmirea unui Regulament (ghid) de restaurare, reabilitare şi punere în
valoare a fondului construit din Municipiul Câmpulung. Acesta se va baza pe
ghidurile de bune practici deja redactate, adaptându-le la noul context
reglementar şi se va referi la valorile patrimoniale din teritoriul administrativ;
8. Creşterea vizibilităţii patrimoniului natural, cultural şi peisager din Municipiul
Câmpulung – prima capitală a Ţării Româneşti.

5.3. Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare
Investiţii prioritare – Operaţiuni de restructurare şi de regenerare urbană:
1

2

3.

4.

5.

Elaborarea regulamentelor de intervenţie în zonele construite protejate
ZP 1

Situl urban Câmpulung

ZP2
ZP3

Şcoala Vişoi
Biserica Vişoi

ZP4

Biserica Flămânda

ZP5

Valea Rumâneştilor

ZP6

Conacul Alimănăşteanu

ZP7
ZP8

Biserica Apa Sărată
Valea Uncheaşului

ZP9

Necropola Apa Sărată – Jidova

ZP10

Calea Pietroasă

ZP11
Valea Insei
Revitalizarea Zonei Centrale, istorice a Municipiului Câmpulung (Situl istoric
Câmpulung)
2.1

Proiect de restaurare, consolidare şi reabilitare a fondului construit

2.2

Reabilitarea fatadelor în Situl istoric Câmpulung, începând cu zona centrului
comercial istoric

2.3

Proiect de restructurare a circulaţiilor şi spaţiilor publice pietonale

2.4

Proiect de amenajare a spaţiilor publice dedicate pietonilor

2.5
2.6

Proiect de amenajare a parcărilor cu destinaţie turistică
Proiect de amenajare a spaţiilor plantate şi aliniamentelor

2.7

Crearea unei zone de recreere pe versantul estic al Dealului Grui

2.8

Studiu privind identitatea locală şi promovării valorilor naturale, culturale şi
peisagere

2.9

Reabilitarea zonei Parcului şi Băilor Kreţulescu, inclusiv a Gării şi a zonei de
târg situate la nord

2.10

Reabilitarea zonei Pieţei Oraşului

Reabilitarea peisagistică a malurilor Râului Târgului
3.1
Proiect privind eliminarea riscurilor naturale precum şi alte lucrări hidrotehnice
şi edilitare
3.2

Proiect de restructurare a circulaţiilor carosabile, ciclabile şi pietonale

3.3
3.4

Proiect de amenajare a spaţiilor verzi
Proiect de trasare a liniilor de iluminat urban

3.5

Proiect privind inserarea unor funcţiuni comerciale şi servicii în zonă

3.6

Proiect privind mobilarea spaţiilor publice

Regenerarea parcului industrial ”ARO” (parteneriat public-privat)
4.1
4.2

Proiect de dezafectare a zonei de construcţii degradate tehnic şi moral
Proiect privind echiparea tehnico-edilitară corespunzătoare

4.3

Proiect de achiziţionare a unor terenuri

4.4

Proiect de amenajare a căilor de transport şi a spaţiilor publice

4.5
Proiect de amenajare a unui parc logistic şi nod de transport
Formarea unor centre funcţionale ale cartierelor mari de locuinţe
5.1

Amenajarea spaţiilor publice în centrul cartierului Grui – Blocuri

5.2

Amenajarea spaţiilor publice în centrul cartierului Strada Gruiului

5.3

Amenajarea spaţiilor publice în centrul cartierelor Vişoi - Blocuri

Tabelul nr. 27 – Municipiul Câmpulung – Operaţiuni de restructurare şi de regenerare urbană
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6. Plan de acţiune pentru implementare şi programul de investiţii
publice
6.1. Premise de dezvoltare
Viitorul Municipiului Câmpulung constă în capacitatea ce a-şi pune în valoare
capitalul cultural, istoric şi în oportunitatea administraţiei de a se angaja intr-un
proces complex de revitalizare a oraşului bazat pe colaborare la nivel teritorial
(cu alte administraţii) şi la nivel local (cu actori direct interesaţi).
Rolul Municipiului Câmpulung trebuie consolidat, atât în legătură cu aria rurală
înconjurătoare, ca centru industrial, comercial şi de servicii, cât şi ca bază
turistică pentru un teritoriu de mai mari dimensiuni în care valorile naturale,
culturale şi peisagere sunt remarcabile. În România ultimelor trei decenii,
oraşele de dimensiuni mici, ca urmare a procesului de dezindustrializare, îşi
recapătă rolul istoric de coagulare a zonei rurale învecinate, vocaţie
indispensabilă dezvoltării zonelor rurale, principal atu al ţării în context
european.
Rolul istoric al Municipiului Cămpulung, de capitală de judeţ, a creat o arie de
influenţă de mai mari dimensiuni. Revenirea către acest statut funcţional
reprezintă una din căile de accelerare a dezvoltării locale şi teritoriale.
Oportunităţile privesc restaurarea rolului municipiului în context zonal, pe baza
atractivităţii poziţiei sale şi a resurselor, în parteneriat activ cu zonele rurale
învecinate, de mare vitalitate, în condiţiile unei coeziuni sociale şi culturale
bazate pe structuri tradiţionale şi pe potenţialul de inovaţie al populaţiei.
Existenţa G.A.L. MUSCEL constituie un factor benefic pentru dezvoltarea locală
în ramurile prioritare de dezvoltare durabilă a teritoriului: agricultură, silvicultură
şi turism. Asociaţia cuprinde 14 comune situate în partea de nord-est a judeţului
Argeş (Albeştii de Muscel, Dâmbovicioara, Mioarele, Stoeneşti, Bughea de Jos,
Bughea de Sus, Cetăţeni, Dragoslavele, Poienarii de Muscel, Rucăr, Lereşti,
Schitu Goleşti şi Valea Mare Pravăţ, dispuse în jurul oraşului Câmpulung Muscel
şi pe culoarul Rucăr-Bran, întinzânduse până în Masivul Piatra Craiului şi Munţii
Iezer) şi o comună învecinată din judeţul Dâmboviţa (Văleni-Dâmboviţa,
învecinată cu Cetăţeni-Argeş, având însă caracteristicile necesare asigurării
omogenităţii teritoriului GAL).
În mod complementar, noua asociaţie G.A.L. CÂMPULUNG MUSCEL a fost
formată ca urmare a exprimării interesului autorităţilor locale, în special a
primăriei municipiului Câmpulung, ca printr-o abordare integrată să soluţioneze
problemele cu care se confruntă comunităţile marginalizate273.
Considerăm importantă asocierea municipiului cu administraţiile publice ale GAL
Muscel. O prioritate este constituită de planificarea dezvoltării la nivelul ariei
funcţionale urbane, pentru a putea acţiona în mod eficient în vederea dezvoltării
coerente a ariei. O evoluţie normală a asocierii interorăşeneşti şi intercomunale
ar fi aceea catre unităţile administrative cu trecut comun, dat de unitatea istorică
a judeţului Muscel. Realizarea unui Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal
Muscel reprezintă o prioritate.
Din perspectivă economică, şansele oraşului sunt de a miza pe dezvoltare a
turismului şi de activare a interesului pentru implicare a actorilor locali (locuitori,
investitori, ONG-uri ş.a.). Crearea statutului de capitală turistică, reprezintă –
credem – una dintre opţiunile majore de dezvoltare în intervalul următor.
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Strategia de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii, Arhiva Primăriei Municipiului
Câmpulung, aprobată 2018.

Municipiul Câmpulung este situat într-un teritoriu a cărui vechime este printre
cele mai mari din România, atestarea documentară datând din secolul al XIIIlea, reprezentând cel mai important centru urban istoric al ţării Româneşti şi
prima sa capitală.
Poziţia geografică a oraşului este avantajoasă din perspectiva dezvoltării
turismului, acesta fiind localizat într-una dintre cele 3 zone turistice ale judeţului
Argeş, şi anume zona văilor Râul Târgului – Dâmboviţa. Această zonă cu profil
complex are o accesibilitare ridicată, fiind străbătută de şoseaua Piteşti –
Câmpulung – Braşov. Regiunea se evidenţiază prin numeroase vestigii istorice
ca urmare a vechilor legături comerciale şi strategice care s-au dezvoltat de-a
lungul istoriei. La acestea se adaugă fenomenele naturale de factură carstică
care au determinat dezvoltarea unui turism de agrement cu potenţial deosebit.
Oraşul Câmpulung este cel mai important centru turistic al zonei. Conform
datelor din 2016, situaţia ofertei turistice cuprinde:
1 hotel cu 148 de locuri disponibile pentru înnoptare/ noapte raportate la
6,418 înnoptări şi 3,654 sosiri;
15 pensiuni cu 314 de locuri disponibile pentru înnoptare/noapte raportate
la 9,362 înnoptări şi 7,501 sosiri274.
În aria de influenţă a municipiului se găsesc numerase alte pensiuni, potenţialul
de dezvoltare fiind mare.
Municipiul Câmpulung se găseşte în situaţia de a putea dezvolta o ofertă
turistică structurată exact în sectorul în creştere în ceea ce priveşte turismul rural
în areale montane sau submontane; turismul sportiv şi de aventură. Este situat
favorabil, într-o zonă de intersecţie a rutelor turistice eistente şi de perspectivă,
într-un areal al cărui potenţial natural şi cultural este deosebit de mare.
Dezvoltarea turismului cultural şi al circuitelor tematice, în creştere în ultimii ani,
a turismului religios precum şi a turismului de week-end (de tipul city break), în
contextul apropierii faţă de bazinul de populaţie din jurul oraşului Bucureşti
determină o poziţie bună în ceea ce priveşte alegerea destinaţiilor turistice la
nivel naţional. Din punctul de vedere al vizibilităţii internaţionale, situarea pe o
rută cotată de ghidul Michelin cu două stele (Culoarul Rucăr-Bran) reprezintă un
punct pozitiv.
În plus, proximitatea staţiunii balneare de la Bughea şi statutul istoric de staţiune
turistică pot concura în reabilitarea turistică a municipiului ca centru turistic zonal
şi etapă în circuitele legate atât de de culoarul Rucăr-Bran, cât şi de cele,
potenţiale, legate de turismul cultural al nordului Munteniei.
Menţionăm importanţa dezvoltării infrastructurii pentru sporturi de iarnă în
Câmpulung (Măţău) şi perspectiva dezvoltării staţiunii Iezer – Portăreasa,
iniţiativă locală datând de la începutul anilor 2000, cuprinsă astăzi în programele
publice privind dezvoltarea zonei.
Planul de acţiune este prezentat Cap. 6.4. Plan de acţiune pentru implementare
şi program de investiţii publice. 2020-2030.
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Fişa localităţii (2016).
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6.2. Organizarea investiţiilor; priorităţi
Urmărind satisfacerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung, impuse în
urma concluziilor rezultate din analizele din etapele anterioare ale prezentului
P.U.G., acţiunile de intervenţie sunt direcţionate către mai multe domenii.
Organizarea listei de proiecte s-a efectuat în compatibilitate cu Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale pentru a facilita utilizarea fondurilor
proprii sau pentru a direcţiona spre alegerea unor fonduri externe.
Priorităţile de investiţie sunt generate sub forma unor concentrări de proiecte
în arii relevante ale oraşului, presupunând astfel preluarea unui număr însemnat
de intervenţii şi aplicarea acestora într-un sistem integrat. Aceste operaţiuni
ample sunt motorul de dezvoltare al orasului şi trebuie la rândul lor să răspundă
unei viziuni comune – „Municipiul Câmpulung, capitală turistică a Ţării
Româneşti, centru industrial, comercial şi de servicii al Carpaţilor Meridionali şi
comunitate cu un standard de viaţă ridicat” şi să aibă scopuri şi direcţii generale
de acţiune convergente – protejarea si valorificarea fondului construit şi natural
şi implicarea comunităţii.
În acest sens, P.U.G. Câmpulung propune o serie de arii de intervenţie, prin
acţiuni majore, în corelare cu unităţile teritoriale de referinţă, unde să se
concentreze o mare parte din eforturile şi resursele de investiţiii.
A. Operaţiuni de restructurare şi de regenerare urbană
1. Elaborarea regulamentelor de intervenţie în zonele construite protejate;
2. Revitalizarea Zonei Centrale, istorice a municipiului Câmpulung;
3. Reabilitarea peisagistică a malurilor Râului Târgului;
4. Regenerarea parcului industrial ”ARO”;
5. Formarea unor centre funcţionale ale cartierelor mari de locuinţe.
Simultan, se vor desfăşura acţiuni ample care vizează integrarea intervenţiilor
punctuale şi atingerea unei coerenţe în ceea ce priveşte obţinerea unor spaţii
urbane care să se angreneze reciproc şi să apară unitar, în special în zonele de
interes turistic:
B.
6.

Investiţii prioritare – Intervenţii
Alte măsuri de protejare a fondului construit valoros;

7.

Măsuri privind întărirea comunităţilor locale, pe cartiere istorice;

8.

Măsuri de implicare a comunităţilor de actori economici şi sociali;

9.

Proiecte de reamenajare a spaţiului public şi restructurare a circulaţiilor
(coroborate cu P.M.U.D. Câmpulung).

10. Proiecte de reamenajare a spaţiului public şi restructurare a circulaţiilor
(coroborate cu P.M.U.D. Câmpulung).
În scopul valorificării fondului construit istoric şi a cadrului natural, ca lianţi ai
dezvoltării municipiului, fiecare proiect complex enumerat anterior trebuie să fie
subiect al unor documentaţii de urbanism bazate pe studii istorice, arhitecturale,
arheologice, de mediu şi pe implicarea cetăţenilor, pentru ca rezultatele să
corespundă nevoilor şi obiectivelor oraşului.
Stabilirea, de către autorităţile adinistraţiei publice locale, a unui calendar
operţional constituie, în sine, o prioritate.

6.3. Detalierea investiţiilor prioritare – zone de restructurare
6.3.1. Elaborarea regulamentelor de intervenţie înzonele construite protejate
În Câmpulung s-au desemnat 8 zone protejate, cu rolul valorificării fondului
construit valoros existent şi împiedicării degradării acestuia în timp. Zonele
protejate sunt stabilite în funcţie de monumentele istorice clasate în LMI 2015 şi
de zonele de protecţie a acestora. Principala zonă protejată este generată de
Situl istoric Câmpulung, cuprinzând oraşul istoric.
Trebuie prevăzute măsuri care să expliciteze modul de intervenţie asupra
clădirilor, spaţiilor adiacente şi împrejmuirilor şi asupra parcelelor neconstruite.
Măsurile sunt esenţiale pentru asigurarea dezvoltării oraşului bazată pe
utilizarea resurselor valoroase ale sale.
Planurile urbanisice zonale viitoare vor conţine:
a.

Reglementări privind gestionarea intervenţiilor asupra clădirilor existente,
precum şi asupra anexelor şi împrejmuirilor parcelelor;

b.

Reglementări privind alinierile şi regimul de construire

c.

Reglementări privind materialelor utilizate, a texturilor şi culorilor faţadelor

d.

Reglementări privind signalectica şi reclamele care afectează faţadele
clădirilor

6.3.2. Revitalizarea Zonei Centrale, istorice a Municipiului Câmpulung
Este un proiect complex ce va avea ca prim scop orientarea centrului oraşului
spre o dezvoltare în scop turistic, concentrându-se pe valorificarea edificiilor
publice şi private de mare valoare.
1.

Proiect de restaurare, consolidare şi reabilitare a fondului construit, în
funcţie de regimul de proprietate şi de natura fiecărui imobil – este esenţială
aplicarea măsurilor de protejare a monumentelor istorice şi clădirilor cu
valoare istorică sau arhitecturală deosebită;

2.

Reabilitarea fatadelor în Situl istoric Câmpulung, începând cu zona centrului
comercial istoric – coordonare şi finanţare publică; parteneri privaţi
potenţiali

3.

Proiect de restructurare a circulaţiilor şi spaţiilor publice pietonale –
urmăreşte obiectivele enunţate în P.M.U.D. privind acordarea unei
importanţe deosebite deplasărilor nemotorizate (mersul pe jos sau cu
bicicleta) în detrimentul utilizării maşinii personale. Va lua în considerare
proiectele privind restructurarea generală a circulaţiilor carosabile şi a
sistemului de transport în comun. Va fi tratată prioritar crearea unui sstem
de sensuri unice în şi tratarea în sistem shared-space a axului central.

4.

Proiect de amenajare a spaţiilor publice dedicate pietonilor – remobilarea
traseelor de promenadă, amenajarea staţiilor de transport în comun,
amenajarea sistemului de iluminat public

5.

Proiect de amenajare a parcărilor cu destinaţie turistică (care să includă
locuri de parcare pentru autoccare), în zone care să nu degradeze
imaginea urbană

6.

Proiect de amenajare a spaţiilor plantate şi aliniamentelor – cu protejarea
arborilor existenţi şi propunerii unor noi spaţii verzi
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7.

Crearea unei zone de recreere pe versantul estic al Dealului Grui (unirea
parcurilor publice, a celor în proprietate privată prin trasee publice de
promenadă şi recreere; un program de achiziţii a terenurilor neconstruibile
aflate în proprietate privată este necesar)

8.

Studiu privind identitatea locală şi promovării valorilor autentice pe care
oraşul le oferă (clădirile publice cu mare însemnătate istorică şi
arhitecturală; Crucile din piatră; Casele arhitectului Berechet; Bisericile
Creştine ş.a.)

9.

Reabilitarea zonei Parcului şi Băilor Kreţulescu, inclusiv a Gării şi a zonei
de târg situată în vecinătatea Parcului;

10. Reabilitarea zonei Pieţei Oraşului, cu păstrarea clădirilor şi funcţiunilor
istorice şi reamenajarea spaţiilor publice, faţadelor, vitrinelor
6.3.3. Restructurarea şi reabilitarea Râului Târgului
Operaţiune urbanistică amplă care ia în considerare doua aspecte importante:
eliminarea factorilor de risc natural (eroziuni ale malurilor, inundaţii, degradări ale
spaţiilor) şi punerea în folosinţă a unor spaţii publice ce pot fi transformate în
zone de agrement şi spaţii verzi, unite printr-o arteră de circulaţie carosabilă,
ciclabilă şi pietonală ce dublează principalele artere de-a lungul Râului Târgului.
Aceste spaţii reprezintă unele dintre cele mai însemnate resurse de investiţie în
oraş, centrale, încă nevalorificate.
1.

Proiect privind eliminarea riscurilor naturale, în special a eroziunilor
malurilor precum şi alte lucrări hidrotehnice şi edilitare. Se referă la
pregătirea terenului şi asigurarea unei utilizări adecvate zonei, în paralel cu
realizarea lucrărilor hidrotehnice şi edilitare proiectate de administraţia
publică); presupune un proces de proiectare complex, parţial în lucru.

2.

Proiect de restructurare a circulaţiilor carosabile, ciclabile şi pietonale.
Se va lua în considerare crearea a două artere continue, pe ambele maluri
ale Râului Târgului, pentru uşurarea traficului carosabil din zona centrală.
Este de notat că aceste artere au fost realizate parţial (anumite tronsoane
fiind, astăzi, închise sau inexistente). Arterele proiectate se vor realiza prin
studii de specialitate, corelându-se cu viitoarele poduri prevăzute prin
P.U.G.

3.

Proiect de amenajare a spaţiilor verzi, cu rol în protejarea malurilor şi în
formarea unui culoar verde în centrul oraşului ce cuprinde spaţii de
agrement şă loisir.

4.

Proiect de trasare a liniilor de iluminat urban – care va urmări creşterea
calităţii spaţiului public şi a siguranţei acestora

5.

Proiect privind inserarea unor funcţiuni comerciale şi servicii în zonă pentru
a atrage utilizatori şi facilita accesul la astfel de funcţiuni în zonă

6.

Proiect privind mobilarea spaţiilor publice care să ţină cont de tipul şi
numărul utilizatorilor

6.3.4. Reabilitarea parcului industrial „ARO”
Platforma industrială ARO a fost desfiinţată la începutul anilor 2000 şi a trecut de
atunci printr-un proces de reabilitare, pe cale naturală, prin investiţii private, cu
minimă implicare din partea administraţiei. Se recomandă un proces vast de
reabilitare care să includă retehnologizarea întregii zone şi reechiparea acesteia
cu echipamente tehnico-edilitare specifice (pentru uz industrial). Parcul industrial
ARO ar putea fi generatorul unei importante creşteri economice şi atractiv pentru
investiţii majore. Operaţiunea poate fi iniţiată şi susţinută de primărie, în
parteneriat cu proprietarii privaţi.
1.

Proiect de dezafectare a zonei de construcţii degradate tehnic şi moral în
vederea obţinerii unor spaţii libere pentru construcţii noi;

2.

Proiect privind echiparea tehnico-edilitară corespunzătoare – care să
asigure posibilitatea unei utilizări industrale;

3.

Proiect de achiziţionare a unor terenuri prin care să se poată coordona
viitoare investiţii, prin vânzări ulterioare sau concesionare;

4.

Proiect de amenajare a căilor de transport şi a spaţiilor publice în interiorul
incintei şi a legăturilor majore cu oraşul;

5.

Proiect de amenajare a unui parc logistic şi nod de transport

Alte oportunităţi funcţinale pot fi luate în considerare (de exemplu, dezvoltarea
unei zone pentru infrastructura turistică a oraşului). Proiectele presupun crearea
unui parteneriat public-privat si vor fi corelate ci proiectele de dezvoltare a
infrastructurii edilitare şi a circulaţiilor noi propuse prin P.U.G.
6.3.5. Formarea unor centre funcţionale ale cartierelor mari de locuinţe
Proiectul urmăreşte definirea unor arii coerente din punct de vedere funcţional şi
care să utilizeze un eficient design urban pentru a genera spaţii cu care locuitorii
marilor cartiere de locuinţe (Grui, Vişoi) să se identifice. În ariile desemnate se
va consolida funcţiunea comercială, pentru a răspunde nevoilor locuitorilor de
deplasare către centru (zona pieţei centrale şi zona parcului Kreţulescu) şi
evitarea suprautilizării acestora. Autorităţile publice vor finanţa, prioritar, întărirea
serviciilor publice şi comunitare precum şi amenajarea spaţiilor publice:
1.

Amenajarea spaţiilor publice în centrul cartierului Grui – Blocuri (mobilier
urban, iluminat public, tratarea faţadelor locuinţelor, plantari de aliniament
ş.a.)

2.

Amenajarea spaţiilor publice în centrul cartierului Strada Gruiului (mobilier
urban, iluminat public, tratarea faţadelor locuinţelor, plantari de aliniament
ş.a.). Va include acţiuni de achiziţie de terenuri.

3.

Amenajarea spaţiilor publice în centrul cartierelor Vişoi - Blocuri (mobilier
urban, iluminat public, tratarea faţadelor locuinţelor, plantari de aliniament
ş.a.). Propunerile trebuie să ia în considerare rezolvarea problemelor
privind degradarea actuală a spaţiilor publice din spatele blocurilor de
locuinţe, în special în zona ”Turnuri” şi măsuri privind siguranţa spaţiilor
publice.
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6.3.6. Măsuri de protejare a fondului construit valoros
Măsuri esenţiale pentru susţinerea viziunii de dezvoltare a oraşului. Calitatea
distinctivă a municipiului Câmpulung constă în gradul de prezervare a fondului
construit valoros – calitate care odată cu trecerea timpului doar va creşte în
valoare în condiţiile în care se vor păstra elementele originale ale detaliilor
arhitecurale şi sistemelor constructive, precum şi modul specific de utilizare a
spaţiilor publice şi de construire pe parcele.
Măsurile complexe de protejare vor lua în considerare finanţarea unor operatiuni
de reabilitare a fondului construit istoric aflat în proprietate publică precum şi
susţinerea financiară a proprietarilor privaţi, în mod complementar acţiunilor din
zona centrală a oraşului.
Este necesar un studiu privind valorificarea clădirilor de patrimoniu şi
evidenţierea acestora la nivelul spaţiilor urbane; în paralel, o campanie de
cercetare arheologică va susţine potentialul arheologic major aml Municipiuui
Câmpulung.
6.3.7. Măsuri privind reformarea comunităţilor locale, pe cartiere istorice
Întreg studiul P.U.G. se bazează pe studiul asupra identităţii locale şi evoluţiei
cartierelor vechi (mahalale) şi trasează UTR-uri inclusiv prin prisma vechilor
organizări ale oraşului medieval. Este importantă formarea unor grupuri de
locatari ale fiecărui cartier, care să aibă rolul de reprezentare în faţa
administraţiei şi asistare în procesul de dezvoltare (urbană, socială, economică
etc.) a oraşului.
6.3.8. Măsuri de implicare a comunităţilor de actori economici şi sociali
Câmpulung beneficiază de un important atu: comunităţi de antreprenori locali şi
investitori importanţi dornici să se implice în administrarea oraşului. Este esenţial
ca administraţia să beneficieze de pe urma unui feed-back din partea acestor
grupuri. Se recomandă formarea unor mijloace de comunicare strânse faţă de
actorii urbani activi şi dezvoltarea unor metode de facilitare a comunicării directe
cu orice grup dispus să ofere opinii privind funcţionarea şi dezvoltarea oraşului.
6.3.9. Proiecte de reamenajare a spaţiului public şi restructurare a circulaţiilor
(în colaborare cu P.M.U.D. Câmpulung)
Colaborarea între P.M.U.D. şi P.U.G este esenţială pentru susţinerea şi legarea
intervenţiilor. Cele două proiecte elaborate simultan au reuşit să găsească soluţii
integrate pentru rezolvarea problemelor oraşului şi pentru dezvoltarea punctelor
tari.
Propunerile P.M.U.D. au rolul de a răspunde necesităţilor spaţiale şi cerinţelor
privind rezolvarea problemelor, mai ales a celor de circulaţie carosabilă, în
conformitate cu direcţiile majore de dezvoltare propuse prin P.U.G.
Există o serie de propuneri suplimentare ale P.M.U.D. care răspund ca proiecte
izolate dedicate unor dezvoltări turistice importante şi legăturilor cu U.A.T. din
aria urbană funcţionala a oraşului – intervenţii care răspund obiectivelor
operationale P.U.G.
Obiectivele sunt menţionate în P.U.G. şi P.M.U.D.

6.3.10. Formarea unor comisii de specialitate în cadrul administraţiei
Formarea unor comisii de specialitate în cadrul administraţiei este necesară în
mod complementar. Se propune formarea unor comisii specializate în
coordonarea şi controlarea celor mai importante programe şi măsuri la nivelul
municipiului: protecţia mediului; protecţia fondului construit; studii istorice şi
arheologice.
1.

Înfiinţarea unei comisii pentru implementarea măsurilor ce au în vedere
protejarea fondului construit.
Comisia va avea ca obiective:
Promovarea culturii şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural în
beneficiul comunităţilor;
Revitalizarea centrelor şi zonelor istorice ale localităţilor precum şi a
cartierelor după caracteristicile istorice şi urbanistice;
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului arheologic, a
monumentelor istorice şi a patrimoniului urban şi rural neclasat
(vernacular);
măsuri administrative complementare necesare, în parteneriat cu
protectorii patrimoniului cultural naţional. Planificarea la nivelul zonelor
construite protejate va trebui realizată în paralel cu P.U.G. sau după
aprobarea acestuia;
Crearea unui cadru instituţional şi de reglementare adecvat pentru
implementarea obiectivelor de dezvoltare.

2.

Înfiinţarea unei comisii pentru implementarea măsurilor ce au în vedere
protejarea patrimoniului natural şi mediului. Noile inserţii verzi propuse,
precum şi spaţiile verzi existente au rol funcţional, nu numai estetic – de
controlare a riscurilor naturale şi zone de protecţie a malurilor şi altor zone
de risc. În plus, cadrul natural şi patrimoniul natural din Câmpulung
reprezintă reale valori ce cresc nivelul calităţii vieţii şi al spaţiilor publice şi
asigură identitate a imaginii urbane.
Patrimoniul natural al împrejurimilor municipiului Câmpulung este legat de
vecinătatea masivelor muntoase Piatra Craiului, Iezer Păpuşa, Leaota şi
Făgăraş şi a rezervaţiilor naturale Mihăeşti, Albeşti, Iezer etc. În vecinătatea
municipiului se găsesc arii naturale protejate la nivel comunitar, şi anume
siturile de importanţă comunitară

3.

Înfiinţarea unei comisii de studiere şi evaluare a potenţialului arheologic şi
de coordonare a campaniilor de cercetare. Există evidenţe ale potenţialului
arheologic ridicat în oraş, ceea ce ar deschide calea unor descoperiri
semnificative. Aceste indicii trebuie urmărite şi cercetate printr-un mediu
controlat şi organizat.
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6.4. Plan de acţiune pentru implementare şi program de investiţii publice. 2020-2030
NR. CRT. PROGRAME-CADRU / PROGRAME / PROIECTE
Scurt
<5ani

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.
2.
2.1.
2.1.1.

DEZVOLTAREA ARHITECTURALĂ ŞI URBANISTICĂ COERENTĂ A LOCALITĂŢILOR
Reabilitarea fondului construit
Repunerea în uz (cu eventuale modificări funcţionale) a clădirilor publice fără utilizare în momentul de
faţă, cu respectarea bunelor practici în materie de intervenţii asupra patrimoniului construit, dacă este
cazul (de exemplu, restaurarea Băilor şi Parcului Kreţulescu, a Gării Centrale Câmpulung, a Casei de
Cultură „Tudor Muşatescu” ş.a.)
Reabilitarea clădirilor reprezentative care adăpostesc sau adăposteau instituţii şi servicii publice (şcoli,
spitale, clădiri administrative ş.a.) din centrul oraşului şi din zonele rurale
Programe de consolidare şi reabilitare a fondului de locuinţe în proprietate publică; sporirea stocului de
locuinţe de urgenţă/necesitate şi a locuinţelor sociale
Creşterea calităţii şi a coerenţei spaţiului public
Amenajarea şi reabilitarea zonei centrale a oraşului şi crearea unui spaţiu public unitar, care să pună
evidenţă monumentele istorice şi fondul construit valoros; spaţiul central va fi destinat cu precădere
circulaţiei pietonale
Amenajarea altor spaţii publice, pietonale, cu rol de recreere, odihnă şi socializare cu conservarea
calităţilor naturale, culturale şi peisagere ((suprafeţe carosabile, pietonale, suprafeţe plantate – inclusiv
plantaţiile din zestrea străzilor)
Amenajarea/reabilitarea/echiparea spaţiilor verzi de interes public
Îmbunătăţirea calităţii principalelor zone de interes turistic - puncte de acces către monumentele istorice
şi către elementele naturale de valoare, puncte de belvedere, marcarea circuitelor turistice din teritoriul
municipiului, signalistică, firme, vitrine), prin intervenţii unitare, coordonate, astfel încât identitatea
municipiului Câmpulung să fie susţinută.
Atribuirea numelor istorice arterelor din teritoriul municipal şi montarea plăcilor de semnalizare

2.1.4.

FLUENŢA CIRCULAŢIEI ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE
Fluidizarea circulaţiei auto şi modernizarea reţelei stradale şi feroviare
Amenajarea şi modernizarea căilor de circulaţii existente: asfaltări, amenajări intersecţii (pe baza unor
studii de specialitate) şi lucrări de execuţie) în Câmpulung şi Valea Româneştilor;
Crearea unei circulaţii perimetrale în zona de vest a oraşului Câmpulung (pe baza unor studii de
specialitate şi lucrări de execuţie), care sa asigure o circulaţie de legătură dintre zona Grui şi sudul
oraşului (traseu ocolitor)
Extinderea reţelei de străzi, inclusiv amenajarea de trotuare şi plantaţii de aliniament; reabilitarea
traseelor istorice dispărute sau decăzute pentru îmbunătăţirea legăturilor dintre localităţi
Reconfigurarea şi amenajarea intersecţiilor principale

2.1.5.

Modernizarea podurilor existente, carosabile şi pietonale

2.1.6.

Realizarea de poduri noi, carosabile şi pietonale, peste apele Râului Târgului; alte poduri şi podeţe
necesare

2.1.7.

Consolidarea reţelei de drumuri de exploatare din teritoriul extravilan, în relaţie cu infrastructura existentă

2.1.8.

Dezvoltarea/modernizarea transportului public, inclusiv cu utilizarea căii ferate pentru deplasarea în
localltate şi zona periurbană

2.1.2.

2.1.3.

TERMEN
Mediu
Lung
5-10ani

ACTORI
IMPLICAŢI

RESPONSABILI

SURSE DE FINANŢARE

>10ani

A.P.L.
Alţi administratori

P.M.C.,
alte A.A.P.

Bugetul local; Bugetul central
POR AP3, PI 3.1

A.P.L.
Alţi administratori
A.P.L.

P.M.C.,
alte A.A.P.
P.M.C.

Bugetul local; Bugetul central
POR,AP3, PI 3.1; PI 8.3
Bugetul local; Bugetul central
POR PI 3.1; PI 8.3

A.P.L., O.N.G.,
Comunitatea locală

P.M.C.

P.O.R. AP5, PI 5.1
Bugetul local

A.P.L.
Comunitatea locală

P.M.C.

P.O.R. AP5, PI 5.1
Bugetul local

A.P.L., O.N.G.
Comunitatea locală
A.P.L., O.N.G.

P.M.C.

P.O.R. AP5, PI 5.1
Bugetul local
P.O.R. AP5, PI 5.1
Bugetul local

A.P.L., O.N.G.

P.M.C.

Bugetul local

A.P.L.
Poliţia rutieră
A.P.L.
Poliţia rutieră

P.M.C.
P.M.C.
G.A.L.-M.

POR, PI 6.1
Bugetul local
POR, PI 6.1
Bugetul local

A.P.L.

P.M.C.
G.A.L.-M.
P.M.C., D.R.D.P.BV.

POR, PI 6.1
Bugetul local
Bugetul de stat prin bugetul CNADNR

P.M.C.

POR, PI 6.1
Bugetul local

P.M.C.

POR, PI 6.1
Bugetul local

P.M.C.

Bugetul local

P.M.C.

POIM AP3, PI4e

A.P.L.,
rutieră
A.P.L.
A.N.A.R.
C.N.D.R.
A.P.L.
A.N.A.R.
C.N.D.R.
A.P.L.
A.P.L.

Poliţia

P.M.C.
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2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Scurt

TERMEN
Mediu

Lung

<5ani

5-10ani

>10ani

Îmbunătăţirea accesului la obiectivele turistice
Amenajarea unor trasee pietonale de prezentare a centrului istoric, a principalelor monumente istorice din
afara centrului
Amenajarea unor trasee carosabile şi pietonale care să pună în evidenţă principalele puncte de
belvedere asupra oraşului
Amenajarea de locuri de parcare destinate turiştilor în centrul oraşului şi în vecinătatea punctelor de
interes turistic.
Îmbunătăţirea circulaţiei pietonale
Amenajarea unui sistem de circulaţii pietonal fluent care să asigure accesul către toate instituţiile şi
serviciile de interes public
Asigurarea facilităţilor pentru persoanele cu dizabilități în zonele de circulaţie, acces în spaţiile publice.

Amenajarea de piste de biciclete prin care zona turistică a oraşului să fie legată de principalele atracţii
turistice din vecinătăţi (în zonele de vest şi est ale municipiului) – trasee sportive şi de belvedere
Dezvoltarea reţelei de piste ciclabile în teritoriul municipiului, puse în legătură cu traseele deja amenajate
DEZVOLTAREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE
Modernizarea reţelei de alimentare cu apă şi de canalizare
Modernizarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în zonele deficitare şi în zonele
de dezvoltare
Realizarea/reablitarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate

3.2.
3.2.1.
3.3.
3.3.1.

Extinderea şi modernizarea sistemului de alientare cu energie electrică, a iluminatului public şi decorativ
Reabilitarea, modernizarea şi completarea reţelelor electrice de joasă tensiune

3.3.2.

Amplasarea în subteran a reţelelor electrice de distribuţie

3.3.3.

Reabilitarea, modernizarea şi completarea reţelelor de iluminat public

3.3.4.

Realizarea de instalaţii de iluminat decorativ a principalelor edificii publice şi monumente istorice, pe baza
unor studii de specialitate
Asigurarea accesului în condiţii optime la sistemele de telecomunicaţii
Modernizarea şi extinderea reţelei de telecomunicaţii în condiţii optime de funcţionare în funcţie de
apariţia de noi consumatori
Pozarea reţelelor de telecomunicaţii în canalizaţie subterană pentru protejarea reţelelor şi înlăturarea
aspectelor inestetice prin aglomerarea cablurilor pe stâlpii de iluminat

3.4.
3.4.1.
3.4.2.

RESPONSABILI

SURSE DE FINANŢARE

A.P.L.,
Poliţia rutieră
A.P.L.,
Poliţia rutieră
A.P.L.,
Poliţia rutieră

P.M.C., G.A.L.-C.M.,
G.A.L.M.
P.M.C., G.A.L.-C.M.,
G.A.L.M.
P.M.C.

PNDL; POR 13.1; PI7.1
Bugetul local
PNDL; POR 13.1; PI7.1
Bugetul local
PNDL; PI7.1
Bugetul local

A.P.L.

P.M.C.

A.P.L.

P.M.C.

PNDL
Bugetul local
PNDL
Bugetul local

A.P.L.
O.N.G.
A.P.L.
O.N.G.

P.M.C.
G.A.L.M.
P.M.C.

Dezvoltarea reţelei de circulaţii ciclabile

Realizarea unui sistem de drenaj care să conducă apele pluviale în aval de structurile CHEMP (cu staţie
de pompare)
Asigurarea sistemului de evacuare a apelor pluviale în spaţiul public concomitent cu tratarea adecvată a
pietonalelor şi aleilor carosabile
Asigurarea alimentării cu gaze naturale în condiţii optime de utilizare şi siguranţă
Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în zonele deficitare

3.1.4.

ACTORI
IMPLICAŢI

Bugetul local
POR 13.1; PI7.1
Bugetul loca
POR 13.1 ; PI7.1

A.P.L.

P.M.C.

PNDL, Bugetul local

A.P.L.

P.M.C.

PNDL, Bugetul local

A.P.L.

P.M.C.

A.P.L.

P.M.C.

PNDL
Bugetul local
PNDL, Bugetul local

A.P.L.
Furnizori utilităţi

P.M.C.
Furnizori utilităţi

PNDL, Bugetul local

A.P.L.
Furnizori utilităţi
A.P.L.
Furnizori utilităţi

P.M.C.
Furnizori utilităţi
P.M.C.
Furnizori utilităţi

PNDL,
Bugetul local
PNDL
Bugetul local

A.P.L.
Furnizori utilităţi

P.M.C.
Furnizori utilităţi

PNDL
Bugetul local

A.P.L., Operatori
privaţi de telefonie
A.P.L., Operatori
privaţi de telefonie

P.M.C.
Operatori de telefonie
P.M.C., Operatori de
telefonie

PNDL
Bugetul local
PNDL
Bugetul local
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Scurt
<5ani

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.

3.5.5.
4.2.
4.5.1.
4.5.2.

4.5.3.

Extinderea activităţilor aferente gospodăriei comunale
Îmbunătăţirea serviciilor municipale de profil şi a bazei materiale a acestora
Sprijinirea activităţii staţiunilor pomicole, floricole, a parcurilor dendrologice în proprietate publică sau
privată
Conservarea cimitirelor istorice din teritoriu, întreţinerea acestora cu respectarea modului de alcătuire
istoric precum şi reabilitarea lor peisajeră
Organizarea colectării selective a deşeurilor, pe categorii de hârtie, plastic, sticlă, metal, deşeuri electrice,
pământ vegetal

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ
Dezvoltarea activităţilor economice
Pregătirea accesului marilor investitori în teritoriul municipal – punerea la dispoziţie a unor spaţii sau
terenuri aflate în proprietate publică sau privată, cu ajutorul Primăriei, în parteneriat.
Coordonarea acţiunilor de regenerare a marilor zone industriale degradate, în parteneriat cu proprietarii şi
sprijinirea dezvoltării de parcuri logistice, industriale sau a reconversiei funcţionale (zona fostei uzine
ARO)
Crearea infrastructurii necesare dezvoltării activităţilor industriale şi comerciale locale şi a infrastructurii
necesare dezvoltării turistice
Conversia funcţională a unităţilor agricole sau productive nefuncţionale prin sprijinirea investiţiilor private
Favorizarea dezvoltării activităţilor de cazare turistică, şi a funcţiunilor complementare (restaurante, unităţi
comerciale, puncte de informare turistică); care să valorifice specificul local
Atragerea de noi locuitori prin punerea la dispoziţia acestora a unor spaţii sau terenuri în proprietate
publică
Organizarea de campanii de conştientizare a populaţiei prin care să se promoveze sistemul de colectare
selectivă a deşeurilor
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice; evenimente culturale şi sportive
Proiecte de dezvoltare a serviciilor publice, diferenţiate după natură, în special în zonele rurale ale
oraşului şi în cele defavorizate
Alocarea de spaţii sau terenuri aflate în proprietate publică sau privată a UAT în vederea dezvoltării
infrastructurii de servicii publice

TERMEN
Mediu Lung
5-10ani

ACTORI IMPLICAŢI

RESPONSABILI

>10ani

A.P.L.
A.P.L.

P.M.C.
P.M.C.

Bugetul local
Bugetul local

A.P.L.

P.M.C.

Bugetul local

A.P.L.

P.M.C.

Bugetul local

A.P.L.
S.C.

P.M.C.

Bugetul local

A.P.L.
S.C.
A.P.L.
S.C.
A.P.L.

P.M.C.

Bugetul local

P.M.C.

Bugetul local

A.P.L., sprijin la
nivel judeţean şi
naţional
A.P.L.

P.M.C.

Bugetul local
F.C.N.
Bugetul local

P.M.C.

Bugetul local

A.P.L.
G.A.L.M.C.
A.P.L., sprijin la
nivel judeţean şi
naţional
A.P.L.

P.M. C.S.
G.A.L.M.C.
P.M.C.

PNDL;
POR PI 8.1; 8.2; 8.3; 10.1; 13.1
Bugetul local

P.M.C.

A.P.L.

P.M.C.

A.P.L.

P.M.C.

Bugetul local
POR PI 7.1
Bugetul local ; POR PI 7.1
Alte fonduri dedicate
Bugetul local
Alte fonduri dedicate
Bugetul local
Alte fonduri dedicate
F.C.N.
Bugetul local
F.C.N.
Bugetul local

4.5.5.

Amenajarea şi modernizarea terenurilor de sport existente şi realizarea unor noi spaţii destinate sportului,
în cadrul spaţiilor verzi pentru agrement
Amenajarea spaţiilor publice cu zone pentru sporturi sociale, locuri de joacă pentru copii, în cadrul
spaţiilor verzi de tip scuar
Finanţarea activităţilor sportive la nivel local, în special în mediul şcolar

4.5.6.

Sprijinirea iniţiativelor locale de creare de evenimente sportive în teritoriul municipal şi în vecinătăţi

A.P.L.

P.M.C.

4.5.7.

Reabilitarea activităţilor şi evenimentelor culturale locale, în parteneriat cu comunitatea şi cu sistemul
asociativ local, precum şi a spaţiilor necesare.

A.P.L., GAL D.T.

P.M.C.

4.5.8.

Creşterea importanţei evenimentelor culturale şi comerciale şi în special a târgului istoric de Sf. Ilie;
organizarea de târguri săptămânale

A.P.L., GAL D.T.

P.M.C.

4.5.4.

SURSE DE FINANŢARE
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Scurt
<5ani

5
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.3.
5.3.1.

5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

CREŞTEREA CALITĂŢII MEDIULUI . ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII FACTORILOR DE MEDIU
Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu
Modernizarea căilor de comunicaţii şi asigurarea echipării edilitare corespunzătoare a terenurilor (vezi şi
1.2, 2.1, 2.3)
Măsuri complexe de reorganizare a circulaţiei auto pentru limitarea aglomerărilor în trafic (vezi şi 2.1)
Conservarea, întreţinerea, creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi publice existente în teritoriul intravilan şi
amenajarea acestora (vezi şi 1.2, 5.3) şi, în primul rând, a parcurilor, grădinilor şi scuarurilor (vezi şi 1.2,
5.3)
Stimularea utilizării potenţialului solar al arealului, cu luarea în considerare a problemelor legate de
conservarea calităţilor peisagere
Decontaminarea siturilor industriale degradate şi controlul depozitării necontrolate de deşeuri menajere şi
industriale
Reducerea efectelor factorilor de risc natural
Întocmirea de studii de specialitate aprofundate în vederea stabilirii măsurilor de protecţie împotriva
riscurilor naturale
Crearea de plantaţii de aliniament de-a lungul căilor de comunicaţii din extravilan şi întreţinerea celor
existente
Renaturarea/ecologizarea terenurilor degradate
Realizarea de lucrări şi plantaţii pentru limitarea eroziunii, a alunecărilor de teren precum şi pentru
apărarea împotriva inundaţiilor/viiturilor
Instituirea de interdicţii definitive, temporare sau de condiţionări ale construirii în zonele de risc natural şi
antropic; alte măsuri operaţionale; controlul activităţilor
Diminuarea efectelor modificărilor climatice
Conservarea resurselor agricole şi forestiere din teritoriu

Stimularea reabilitării termice a clădirilor private, cu luarea în considerare a calităţilor fondului construit şi
protejarea acestora
Realizarea reabilitării termice a clădirilor publice, cu luarea în considerare a calităţilor fondului construit şi
protejarea acestora, după studii specifice
Limitarea ocupării terenurilor în intravilan şi conservarea suprafeţelor plantate din imobilele private;
controlul respectării reglementărilor
Crearea de plantaţii de aliniament de-a lungul căilor de comunicaţii din intravilan şi întreţinerea celor
existente, crearea unor „drumuri de umbră” în centrul oraşului

TERMEN
Mediu
Lung
5-10ani

ACTORI
IMPLICAŢI

RESPONSABILI

SURSE DE FINANŢARE

>10ani

A.P.L.

P.M.C.

Bugetul local
P.O.I.M., AP2; POR, PI 5.2
Bugetul local;
P.O.I.M., PI 42; OS 3.2.
Bugetul local

A.P.L.

P.M.C.

A.P.L.

P.M.C.

A.P.L.

P.M.C.

A.P.L.

P.M.C.

A.P.L.
A.P.C.S.

P.M.C.
A.P.C.S.

Bugetul local;
P.O.I.M., AP4, OS4.1

A.P.L.

P.M.C.

A.P.L.
Proprietari
A.P.L
A.P.C.S. .
A.P.L.

P.M.C.
Proprietari
P.M.C.
A.P.C.S.
P.M.C., C.J.MS

Bugetul local;
POR PI 6.1
Bugetul local:
P.O.I.M., AP5, OS5.1
Bugetul local;
P.O.I.M., AP4, OS4.1
Bugetul local

A.P.L.
R.N.P. Romsilva
M.A.D.R.
Proprietari
A.P.L.

P.M.C.
A.P.C.S.
Proprietari

P.O.I.M., AP4, OS4.1

P.M.C.

A.P.L.

P.M.C.

A.P.L.

P.M.C.

A.P.L.

P.M.C.

Buget local;
POR PI 3.1
Buget local;
POR PI 3.1
Buget local;
POCA
Buget local;
POR PI 5.2

Bugetul local;
P.O.I.M., AP6, OS6.1
Bugetul local;
P.O.I.M., AP4, OS4.3;
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6.

VALORIFICAREA ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL

6.1.

Protejarea patrimoniului natural şi peisager
Protejarea valorilor peisajere ale arealului, prin implementarea unui sistem de protejare corelat al
patrimoniului natural, cultural şi a peisajului
Amenajarea peisageră a albiei Râului Târgului – operaţiune complexă, etapizată

6.1.1.

Scurt

TERMEN
Mediu

Lung

<5ani

5-10ani

>10ani

ACTORI
IMPLICAŢI

SURSE DE FINANŢARE

A.P.L.,
A.N.A.R.

M.M.A.P.
C.J.MS., P.M.C.
P.M.C.,
A.N.A.R.

Achiziţionarea şi amenajarea pentru recreere a zonelor împădurite plantate, neconstruibile, de pe pantele
dealului Grui şi punerea în valoare a valorii peisagere a arealului
Reabilitarea peisajului în zone restrânse – zone afectate de despăduriri, eroziune, inundaţii; alte areale
degradate (vezi şi 5.1.3)

A.P.L.

C.J.

A.P.C., A.P.L.
G.A.L.-D.T.

M.M.A.P.
C.J.MS., P.M.C.

P.O.I.M., AP5, OS5.1;
Bugetul local

6.1.5.

Controlul extinderii locuirii în teritoriul extravilan şi controlul strict al modului de construire în intravilan

P.M.C., C.L.M.C.

Bugetul local

6.1.6.

Conservarea gospodăriilor tradiţionale din zonele rurale ale oraşului; cercetarea, identificarea şi
restaurarea valorilor de patrimoniu etnografic; conservarea activităţilor tradiţionale şi a patrimoniului
imaterial (tradiţii, meserii)
Diversificarea activităţilor turistice: organizarea de trasee turistice tematice, activităţi recreative, activităţi
culturale

A.P.L.
A.P.C.S./C.J.
A.P.L.
M.C../C.J.

P.M.C.

Bugetul local
POR 5.1; ROCULTURA

A.P.L.
C.J.

P.M.C.

A.P.L.
C.J.

P.M.C.

Bugetul local
POR PI7.1; alte fonduri dedicate
Bugetul local
POR PI5.2; alte fonduri dedicate

6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

6.1.7.
6.1.8.

Reabilitarea imaginii urbane în zonele protejate printr-o sumă de acţiuni vizând îngrijirea suprafeţelor din
domeniul public şi privat (suprafeţe carosabile, pietonale, suprafeţe plantate – inclusiv plantaţiile din
zestrea străzilor), precum şi a părţilor vizibile dinspre acesta (faţade, împrejmuiri)

A.P.C., A.P.L.

RESPONSABILI

6.2.

Protejarea patrimoniului construit

6.2.1.

Realizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism Planuri Urbanistice Zonale pentru Zonele Construite
Protejate, urmate de operaţiuni complexe de regenerare a fondului construit, bazate pe studii specifice
Realizarea de intervenţii de punere în siguranţă/conservare/restaurare a monumentelor istorice şi a altor
imobile cu valoare arhitecturală excepţională, foarte mare şi mare amplasate în Zonele Protejate din
teritoriul administrativ al Municipiului Câmpulung, în parteneriat cu proprietarii acestora
Intensificarea procesului de protejare a imobilelor înscrise în L.M.I., R.A.N. şi a altor bunuri de patrimoniu
din teritoriul administrativ;

A.P.L.; Proprietari;
O.N.G. M.C./D.J.C.
A.P.L.; Proprietari;
O.N.G. M.C./D.J.C.

P.M.C.

A.P.L.; Proprietari;
O.N.G. M.C./D.J.C.

Realizarea unei campanii de cercetare arheologică a teritoriului municipal, conform recomandărilor
studiului istoric şi arheologic
Demararea procedurilor de clasare în L.M.I. a imobilelor propuse spre clasare prin P.U.G. (oportunitatea
şi/sau necesitatea înscrierii se va stabili pe baza unor studii de specialitate ulterioare)
Reabilitarea faţadelor clădirilor din Situl istoric Câmpulung pe baza unui proiect coerent realizat prin grija
Primăriei Municipiului Câmpulung
Întocmirea unui Regulament (ghid) de restaurare, reabilitare şi punere în valoare a fondului construit din
Municipiul Câmpulung. Acesta se va baza pe ghidurile de bune practici deja redactate, adaptându-le la
noul context reglementar şi se va referi la valorile patrimoniale din teritoriul administrativ
Creşterea vizibilităţii patrimoniului natural, cultural şi peisager din Municipiului Câmpulung – prima capitală
a Ţării Româneşti

A.P.L.; Proprietari;
O.N.G. M.C./D.J.C.
A.P.L.; proprietari,
O.N.G. M.C./D.J.C.
A.P.L.; Proprietari;
O.N.G. M.C./D.J.C.
A.P.L.
M.C./D.J.C.

P.M.C.,
M.C./D.J.C.
P.M.C.,
M.C./D.J.C.
P.M.C.,
M.C./D.J.C.
P.M.C.,
M.C./D.J.C.
P.M.C.

6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.

6.2.8.

A.P.L.; C.J.
O.N.G.; investitori

P.M.C.,
O.N.G.

P.M.C.

Bugetul local
Partenariat cu O.N.G.
P.O.R. Axa prioritară 5; POR PI 7.1
P.O.I.M., AP5, OS5.1; Bugetul local
Bugetul local; POR PI 7.1;
P.O.I.M., AP5, OS5.1;

Bugetul local
Fonduri C.J.; M.L.P.D.A.
Fonduri private proprietari imobile
Parteneriat public – privat între proprietari şi
administraţia publică locală
Bugetul local;
Bugetul central
Bugetul local;
Bugetul central
Bugetul local;
Bugetul central
Bugetul local; POR PI 5.1; fonduri private;
ROCULTURA
Bugetul local;
POR PI5.1; ROCULTURA; POCA
Bugetul local
Parteneriate

ABREVIERI
A.C. – Asociaţii Culturale
A.P.L. – Administraţia publică locală
A.P.C. – Administraţia publică centrală
G.A.L.M. – Grupul de Acţiune Locală - Muscel
G.A.L M.C. – Grupul de Acţiune Locală – C-lung Muscel

I.N.P. – Institutul Naţional al Patrimoniului
M.L.P.D.A.. – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
M.C. – Ministerul Culturii
M.M.A.P. – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
P.N.I. – Programul Naţional de Investiţii în domeniul culturii

C.N.I. – Compania Naţională pentru Investiţii
P.O.I.M. – Programul Operaţional Infrastructura Mare
P.O.R. – Programul Operaţional Regional
P.N.D.L. – Programul Naţional de Dezvoltare Locală
F.C.N. – Fondul Cultural Naţional

P.M.C.- Primăria Municipiului Câmpulung
S.C. – Societăţi Comerciale
O.N.G. – Organizaţii non-guvernamentale
D.J.C. – Direcţia Judeţeană pentru Cultură
D.R.D.P. – Direcţia Regională Drumuri şi Poduri

