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Taxele și impozitele locale, menținute
la nivelul de anul trecut. Lista
scutirilor aprobate de Consiliul Local
Consiliul Local Câmpina a adoptat, la finalul anului trecut, proiectul de
hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxeIor locale în municipiul
Câmpina pentru anul fiscal 2018. La propunerea primarului Horia Tiseanu,
iniiatorul proiectului, s-a decis menţinerea nivelului impozitelor şi taxelor
locale pentru anul fiscal 2018 la cel aprobat pentru anul fiscal 2017.
În stabilirea impozitelor şi
taxelor locale s-au avut în vedere
mai multe considerente de natură economică, dar și de natură
socială, determinate de necesităţile bugetului local pentru anul
2018, toate acestea conducând
la stabilirea unui nivel optim al
impozitelor şi taxelor locale, care
să nu crească gradul fiscalităţii
să fie suportabil pentru toți
contribuabilii. Tocmai de aceea,
prin proiectul de hotărâre s-a
propus menţinerea nivelului
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 la cel
aprobat pentru anul fiscal 2017.
“Singurele modificări aduse,
față de anul trecut, sunt cele
impuse prin Codul fiscal. Este
vorba despre schimbări minore,
foarte puține. Principiul de bază
a fost păstrarea valorilor pe care
cetățenii le știau de anul trecut”,
a declarat primarul Horia Tiseanu.
“Proiectul de hotărâre pri-

vind aprobarea impozitelor și
taxelor locale în municipiul
Câmpina pentru anul 2018 este
întocmit în conformitate cu
prevederile Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
ale H. G. Nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii nr. 207/
2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și
completările ulterioare și ale
Legii 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările să
completările ulterioare. Impozitele și taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale
unităților administrativ teritoriale unde contribuabilii îşi au domiciliul, sediul sau punctul de
lucru. Resursele financiare constituite din impozite și taxe locale

se utilizează pentru cheltuielile
publice a căror finanțare se
asigură din bugetele locale. În
vederea finanțării proiectelor
aflate în derulare și pentru că
resursele bugetului local să satisfacă într-o proporţie cât mai
mare nevoile actuale ale cetăţenilor municipiului Campina, dar
și cerințele Uniunii Europene,
este necesară menținerea surselor actuale ale bugetului local,
atragerea de noi surse extrabugetare precum și valorificarea
judicioasă și eficientă a patrimoniului municipiului Câmpina”.

Datorii anulate
Hotărârea adoptată în luna
decembrie prevede, printre altele, și anularea unor datorii ale
contribuabililor. “Creanțele fiscale reastante aflate în sold la
data de 31 decembrie 2018, mai
mici de 40 lei, se anulează, conform art.266, alin.(5) si alin.(6)

din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și
neachitate de debitori aflate în
sold la 31 decembrie 2018“,
prevede documentul.

Lista scutirilor aprobate la
Câmpina
Hotărârea include, în anexă,
categoriile de scutiri sau reduceri de impozite și taxe locale ce
pot fi acordate prin hotărâre,
suplimentar față de cele stabilite
expres de lege, pentru anul fiscal
2018:
Consiliile locale acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri
datorate pentru următoarele
clădiri:
a) clădirile care, potrivit legii,
sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;
b) clădirile utilizate pentru
furnizarea de servicii sociale de
către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca
furnizori de servicii sociale;
c) clădirile restituite potrivit
art. 16 din Legea nr. 10/2001

privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru
care proprietarul menține afectațiunea de interes public;
d) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea
unor bunuri imobile care au
aparținut cultelor religioase din
România, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
pentru perioada pentru care
proprietarul menține afectațiunea de interes public;
e) clădirile restituite potrivit
art. 1 alin. (5) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 83/1999
privind restituirea unor bunuri
imobile care au aparținut comunităţilor cetăţenilor aparținând
minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține
afectațiunea de interes public;
f) clădirea nouă cu destinație
de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/
1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și clădirea cu destinație
de locuință, realizată pe bază de
credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994
privind stimularea investițiilor
pentru realizarea unor lucrări
publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.
82/1995, cu modificările și
completările ulterioare. În cazul
înstrăinării clădirii, scutirea de
impozit nu se aplică noului
proprietar al acesteia;
g) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la cinci ani, începând
cu 1 ianuarie a anului în care s-a
produs evenimentul, dar nu mai
mult de termenul de reabilitare;
h) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în
proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3
alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;
i) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor ale
căror venituri constau în exclusivitate din indemnizație de
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șomaj;
j) clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii
nr. 153/2011 privind măsuri de
creştere a călității arhitecturalambientale, cu modificările și
completările ulterioare;
Consiliile locale acordă scutirea impozitului/taxei pe teren
datorate pentru:
a) terenul aferent clădirilor
restituite potrivit art. 16 din
Legea nr. 10/2001, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, pe durata pentru care
proprietarul menține afectațiunea de interes public;
b) terenul aferent clădirilor
retrocedate potrivit art. 1 alin.
(10) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata
pentru care proprietarul menține
afectațiunea de interes public;
c) terenul aferent clădirilor
restituite potrivit art. 1 alin. (5)
din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care
proprietarul menține afectațiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru
furnizarea de servicii sociale de
către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca
furnizori de servicii sociale;
e) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, dar nu mai
mult de perioada de refacere;
f) terenurile aferente clădirii
de domiciliu și/sau alte terenuri
aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute

la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 în.
(l)din Legea nr. 341/2004, cu
modificările şi completările
ulterioare;
g) suprafețele neconstruite
ale terenurilor cu regim de monument istoric;
h) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror
venituri lunare constau în exclusivitate din indemnizație de
șomaj;
i) terenurile din extravilan
situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic
Național folosite pentru păşunat;
j) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricții de utilizare;
k) suprafețele neconstruite
ale terenurilor cu regim de monument istoric ;
l) suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.
Consiliile locale acordă scutirea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru:
a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare,
restaurare, punere în valoare a
monumentelor istorice astfel
cum sunt definite în Legea nr.
422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral
sau parțial, aceste lucrări pe
cheltuială proprie;
b) lucrări executate în condiţiile Ordonanței Guvernului nr.
20/1994 privind măsuri pentru

reducerea riscului seismic al
construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) lucrări executate în zone
de regenerare urbană, delimitate
în condițiile Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului
și urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare, lucrări
în care se desfășoară operațiuni
de regenerare urbană coordonate de administrația locală, în
perioada derulării operațiunilor
respective.
Consiliile locale acordă scutirea de la plata taxelor speciale
instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr.
118/1990 republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele cu handicap
grav sau accentuat, persoanele
încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanții legali ai
minorilor cu handicap grav sau
accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.
Consiliile locale acordă scutirea de la plata taxelor instituite
conform art. 486 următoarelor
persoane fizice :
a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de
război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/
1990, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare.
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Bonificație de 10%, la achitarea integrală a
impozitelor, până la 31 martie
Pentru plata cu anticipație a impozitului datorat pe întregul an
până la data de 31.03.2018 inclusiv, pentru persoane fizice,
respectiv persoane juridice, se acordă bonificație de 10%, astfel:
- la impozit pe clădiri - 10%, conform art. 462, alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- la impozit pe teren - 10%, conform art. 467, alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- la impozit pe mijloace de transport - 10 %, conform art. 472,
alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Aceste facilități au fost adoptate de Consiliul Local Câmpina
în luna decembrie, odată cu impozitele și taxele pe 2018.
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Consiliul Local Câmpina a aprobat
bugetul local pe anul 2018
Aleșii locali din
Câmpina au aprobat, în
luna februarie,
proiectul de hotărâre
privind bugetului local
al municipiului și
bugetele ordonatorilor
teriari de credite pe
2018. Documentul
include și lista
principalelor investiii
prevăzute de
administraia locală,
pentru anul în curs.
Prin proiectul bugetului local al municipiului Câmpina
pentru anul 2018 s-au stabilit
venituri în sumă de 54.740.400
lei și cheltuieli în sumă de
65.081.400 lei. Diferenţa este
acoperită după ce, la finalul anului 2017, a rezultat un excedent de 10.341.000, fonduri
care vor fi utilizate ca sursă de
finanțare pentru obiectivele propuse în cadrul secțiunii de dezvoltare.
Veniturile bugetului local se
bazează pe venituri proprii ale
municipiului (impozite, taxe,
contribuții, alte vărsăminte și
alte venituri). Gradul de realizare
a acestora pentru anul 2017 a
fost de peste 97 %, fapt ce a dat
posibilitatea fundamentării veniturilor proprii la un nivel care
să poată acoperi cheltuielile
celor două secţiuni bugetare,
după cum se arată în expunerea
de motive. La acestea se adaugă
cote defalcate din impozitul pe
venit (14.030.000 lei, primite

prin decizia directorului general
al D.G.R.F.P. Ploiești), sumele
defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetului
local (201.000 lei, asigurate prin
Hotărâre a Consiliului Judeţean
Prahova), sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată în suma de 10.002.000 lei (pentru
finanțarea/susținerea sistemului
de protecție a persoanelor cu
handicap, primite prin Decizia
Directorului General al D.G.R.F.P.
Ploiești), sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetului local, în
sumă de 3.874.000 le, (primite
prin decizia directorului general
al D.G.R.F.P. Ploiești).

În total, pentru lista de investiții pe 2018, prevederile bugetare la nivelul anului fiscal sunt
de 10.341.000 lei.
Bugetul creditelor interne
pentru 2018 este în sumă de
830.630 lei, reprezentând finanţare rambursabilă contractată de
la BRD. Din acești bani, în cursul
anului sunt planificate lucrări în
continuare pentru blocul de necesitate (535.380 lei) și la cimitirul uman “Lumina” (proiect
tehnic + execuție - 295.250 lei.
“În ansamblu, proiectul de
buget propus spre aprobare este
unul pe care am încercat să-l
axăm pe realitatea existentă în
municipiu, pornind în primul
rând de la un nivel estimat pozitiv
al veniturilor bugetare”, a argumentat primarul Horia Tiseanu,
inițiatorul proiectului de buget.
Principalele obiective de
investiții din lista cheltuielilor

de capital pe anul 2018
 Sistem informatic integrat
la nivelul Primăriei - 250.000 lei
 Restaurarea, dotarea și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului
de patrimoniu Muzeul Memorial
B.P. Hasdeu - 100.000 lei
 Reabilitare Parc situat în
Bd. Carol I (Soldat) - 1.213.650 lei
 Reparații capitale Cămin
energetic (str. Lt. col. Oprescu
Adrian, nr.4); parter și etajul 1 1.539.270 lei
 Amenajare skate park 500.000 lei
 Amenajare teren sport
Grădinița nr. 5 - 295.000 lei
 Semaforizare intersecție
str. Constantin Stere cu str.
Conductelor - 407.000 lei
 Creșterea eficienței energetice în Spitalul Municipal Câmpina - 100.000 lei
 Concurs de soluții pentru

Horia Tiseanu,
primarul municipiului Câmpina
În ansamblu, proiectul de buget
propus spre aprobare este unul pe
care am încercat să-l axăm pe
realitatea existentă în municipiu,
pornind în primul rând de la un nivel
estimat pozitiv al veniturilor bugetare

realizarea monumentului în
parcul “Soldat” - Ansamblul “Trei
Panouri Votive” - 200.000 lei
 Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale în Școala Gimnazială “B. P. Hașdeu” municipiul
Câmpina - 100.000 lei
 Îmbunatățirea infrastructurii
educaționale prin construirea
unei grădinițe în municipiul
Câmpina - 142.800 lei
 SF construire de locuințe
sociale pentru persoanele defavorizate din municipiul Câmpina, conform SDL aprobată 100.000 lei
 SF modernizare străzi din
municipiul Câmpina, conform
SDL aprobată - 100.000 lei
 SF reabilitare, modernizare,
extindere sistem de iluminat
public în municipiul Câmpina 100.000 lei
 Mobilier locuri de joacă 200.000 lei
 Reducerea emisiilor de
carbon în zonele urbane, bazată
pe planurile de mobilitate
urbană durabilă - 220.000 lei
 Semaforizare intersecție
Bd. Culturii cu str. Griviței 950.000 lei
 Semaforizare intersecție
Bd. Culturii cu str. Plevnei 204.000 lei
 Semaforizare str. Ana
Ipătescu cu str. Toma Ionescu 352.000 lei
 Reabilitare strada Calea
Doftanei - 1.000.000 lei
 Modernizare strada Bobâlna - 1.000.000 lei

EVENIMENT
Aproximativ 100 de
expozani, mii de
vizitatori și delegaii
din România, Bulgaria,
Republica Moldova,
Serbia și Ucraina au
petrecut, la Câmpina,
un weekend “de
miere”, la jumătatea
lunii februarie. A XIII-a
ediie a Târgului Mierii,
unul dintre cele mai
importante
evenimente dedicate
apicultorilor,
organizate la nivel
naional, a reconfirmat
renumele manifestării
din al doilea municipiu
al judeului, cel mai
însorit și, iată, și cel
mai dulce oraș din ară.
Apicultori din toată țara și nu
numai și-au dat întâlnire și în
2018, la Câmpina, la unul dintre
cele mai importante evenimente
anuale găzduite de municipiu.
“Îmi revine plăcuta sarcină să vă
urez «bun venit» la cea de-a 13-a
ediție a Târgului Mierii Câmpina
2018. Iată că orașul nostru nu se
mândrește numai cu prima
școală de maiștri sondori din
Europa, cu cea mai mare și
modernă rafinărie din Europa la
începutul secolului trecut, ci ne
putem mândri și cu peste 500 de
ani de atestare documentară a
acestui meșteșug pe aceste
plaiuri. Acum, generația noastră
se străduiește să ducă mai departe apicultura, practicând-o și
pregătindu-i pe tineri pentru
viitor. În zilele noastre ne confruntăm cu altfel de probleme,
cum ar fi poluarea. Vreau să
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Trei zile de miere, în cel mai
dulce oraș din România

facem o declarație publică: noi,
apicultorii, suntem cei mai aprigi apărători ai mediului. Cu
această ocazie, vreau să solicit
participarea tuturor la acest
efort de a înlătura chimicalele
din viața noastră și din aerul pe
care îl respirăm”, a declarat Liviu
Moise, vicepreşedintele Asociației
Apicole „Valea Prahovei”.
“Este un târg vestit în România, la care participă mulți apicultori, mulți câmpineni și cetățeni. Toți vin aici, pentru a cumpăra, gusta sau prezenta miere și
produse apicole. Am înțeles că
deja este un târg internațional.

Municipiul Câmpina a fost menționat în istorie pentru prima
dată pentru comerțul cu ceară,
în vama de la Brașov, în 1503,
ceea ce înseamnă că definiția
așezării din acel an era de producător și comerciant de miere
și produse apicole. Mi se pare
normal să avem acest târg în
fiecare an și iată că am ajuns la
cea de-a XIII-a ediție”, le-a spus
primarul Horia Tiseanu vizitatorilor, în deschiderea evenimentului, invitându-i să profite de ocazia de a gusta și cumpăra unele dintre cele mai rare sortimente
de miere, dar și diverse produse

apicole, recunoscute pentru
beneficiile lor pentru sănătate.
Târgul a fost, ca de fiecare
dată, și un bun prilej ca apicultori din toată țara să studieze
oferta de utilaje de specialitate,
dar și o ocazie de relaxare, pentru că din programul celor trei
zile nu au lipsit concursurile
consacrate, cum ar fi cel pentru
desemnarea celui mai bun degustător de miere (câștigat anul
acesta de dâmbovițeanul Cornel
Dojană, care a identificat toate
cele 15 sortimente puse la dispoziție), și nici Balul stuparilor ...
şi al stupăriţelor.

La deschiderea târgului au
luat parte, alături de reprezentanții Asociației Apicole “Valea
Prahovei”, și subsecretarul de
stat din Ministerul Agriculturii
Măricel Dima, senatorul de Prahova Emanoil Savin, șeful delegației apicultorilor din Cimișlia
Alexandru Știrbet, dar și primarul comunei Poiana Câmpina,
Alin Moldoveanu. De asemenea,
au mai fost prezenți, din partea
administrației locale, primarul
municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, viceprimarul Adrian Pițigoi, administratorul public Remus Bădulescu, precum și câțiva
consilieri locali.
Printre oaspeții municipalității, la ediția din 2018 a târgului s-au numărat, pentru al
treilea an consecutiv, membrii
unei delegații de apicultori de la
Cimișlia (Republica Moldova),
localitate înfrățită cu municipiul
Câmpina. Dar, așa cum sublinia
în discursul său și primarul
Horia Tiseanu, despre Târgul
Mierii de la Câmpina se poate
vorbi, deja, de acum, ca despre
un eveniment care capătă caracter internațional, ținând cont că
au mai răspuns invitației și reprezentanţi ai asociațiilor de
specialitate din Bulgaria, Serbia
și Ucraina.
Organizarea acestei ediții a
Târgului a fost posibilă datorită
efortului depus de reprezentanții Asociației Apicole “Valea
Prahovei”, susținut și de autoritățile locale printr-o finanțare de
25.000 de lei, de la bugetul municipiului.
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SĂNĂTATE

Măsuri speciale la Spitalul Municipal
Câmpina, în plin sezon de gripă
Direcia Judeeană de Sănătate Publică Prahova
a cerut unităilor sanitare să ia măsuri speciale,
din cauza sezonul de gripă. Recomandările îi
vizează pe pacieni, aparinători și membrii
personalul medical. Conducerea Spitalului
Municipal Câmpina fost prima din jude care a
anunat, după această informare,
restricionarea vizitelor, pentru a preveni
răspândirea îmbolnăvirilor.
Spitalele au fost vizate cu
prioritate de recomandările
formulate de DSP Prahova, după ce în județ au fost confirmate, într-o singură săptămână,
opt cazuri de gripă, dintre care
două la adulți și șase la copii.
La cinci pacienți a fost confirmată prezența virusului tip B,
iar la alți trei s-a făcut confirmarea clinică a bolii.
În aceeași săptămână, DSP a
mai centralizat informări privind 5.725 de cazuri de IACRS
(infecții acute ale căilor respiratorii superioare), dintre care
100 internate, și 1.118 pneumonii, dintre care 114 internate.
Reprezentanții Direcției de
Sănătate Publică au recomandat limitarea accesului vizitatorilor, prin reducerea orelor de
vizită, accesul vizitatorilor numai cu echipament de protecție
de unică folosință (halat, mască
și botoși), purtarea echipamentului de protecție de către personal, triaj epidemiologic al
personalului la intrarea în tură,
revenirea în unitate a personalului bolnav doar după dispariția simptomatologiei, efectua-

rea corectă a operațiunilor de
curățenie și dezinfecție a spațiilor unității, aerisirea corespunzătoare, continuarea vaccinării personalului din unitățile
sanitare.
DSP Prahova a mai anunțat
că unitățile de asistență medico-socială, furnizorii de servicii medicale și personalul din
asistența medicală prespitalicească au fost informate privind măsurile care trebuie aplicate aplicate.
La nivelul Inspectoratului
Județean Școlar, s-a luat măsura informării cadrelor didactice, de a îndruma imediat elevii
cu semne și simptome ale bolii
către cabinetele medicale școlare sau către cabinetele medicilor de familie.
Pentru populație, DSP a recomandat evitarea aglomerației, utilizarea batistelor de unică
folosință, păstrarea unei igiene
riguroase, cu spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun
(mai ales după utilizarea batistei sau după intrarea în contact
cu persoane bolnave), izolarea
bolnavului de restul familiei
într-o cameră corespunzătoare

DSP Prahova a emis, la începutul
lunii februarie, un apel către
populaie, solicitând acceptarea
imunizării copiilor împotriva
rujeolei, după câteva săptămâni
în care judeul a fost printre cele
mai afectate de epidemia
declanșată în urmă cu mai bine
de un an și care până acum și-a
făcut de cap mai mult prin vestul
ării.
În săptămâna 5 - 11 februarie, în județ au fost confirmate 15 cazuri noi de
rujeolă, dintre care 13 la pacienți care
nu primiseră vaccinul ROR și două la
persoane imunizate împotriva acestei
boli. Au fost înregistrate, în județ, două
cazuri la copii mai mici de un an. Șapte
confirmări au venit pentru copii cu
vârste între 1 și 4 ani, iar alte cinci au
fost înregistrate la pacienți cu vârste
între 5 și 15 ani. De asemenea, în intervalul menționat, a fost înregistrat un caz

din punct de vedere igienic (luminoasă, bine aerisită, cu temperatura optimă de 24-26 de
grade Celsius), asigurarea unei
alimentații corecte, bogate în
proteine, vitamine și minerale,
utilizarea unei vestimentații
adecvate sezonului, vaccinarea
antigripală, în speciale a persoanelor din grupele cu risc (gravide, persoane peste 65 de ani,
bolnavi cronic), evitarea automedicației cu antibiotice, prezentarea la medicul de familie
cât mai rapid, după apariția
unor simptome respiratorii însoțite de febră.
“DSP Prahova, prin personalul de la compartimentul
Control, efectuează verificări în
unitățile sanitare și unitățile de
asistență socială, privind modul

de respectare a recomandărilor. În vederea asigurării stocurilor de vaccin antigripal,
DSP Prahova a solicitat transferul de la DSP Brăila a unei
cantități de 3.000 de doze”, au
anunțat reprezentanții instituției.
La Câmpina nu a apărut
niciun caz de gripă, până la formularea acestor recomandări.
Cu toate acestea, conducerea
Spitalului Municipal a fost
prima care a anunțat măsuri
pentru prevenirea răspândirii
bolii. Din 13 februarie, programul de vizitare s-a redus la jumătate, accesul aparținătorilor
la pacienţii internați fiind posibil doar în intervalul 14.30 16.30. De asemenea, fiecare pacient poate fi vizitat de câte o

singură persoană odată.
La Spitalul Județean din
Ploiești, programul de vizitare a
fost redus, de asemenea, la o
oră pe zi, regulă care se aplică
și în weekend. Accesul aparținătorilor este posibil doar în
intervalul 16.00 - 17.00, iar
vizitatorilor li se recomandă să
nu petreacă în incinta unității
sanitare mai mult de 30 de
minute, a precizat purtătorul de
cuvânt al unității sanitare, dr.
Andrei Ilinca. De asemenea,
accesul este permis doar aparținătorilor echipați cu mijloace de protecție de unică
folosință.
Până în prezent, în județul
Prahova au fost vaccinate antigripal aproximativ 42.000 de
persoane.

Apel pentru vaccinarea antirujeolică a populaţiei

și la o persoană mai mare de 15 ani, care fusese vaccinată.
Până la acest moment, în Prahova nu
s-a înregistrat niciun deces din cauza
rujeolei și nu au fost raportate clustere
în colectivități, a anunțat DSP Prahova.
Atenție, însă! Vaccinarea este singura
modalitate de protejare a populației îm-

potriva îmbolnăvirii, drept dovadă cazurile în rândul persoanelor imunizate
sunt destul de puține.
Apelul a fost lansat de DSP Prahova
în condițiile în care, în județ, de la
începutul anului și până la jumătatea lui
februarie au fost confirmate, conform
Institutului de Sănătate Publică, peste

100 de cazuri de rujeolă.
“Având în vedere evoluția rujeolei la
nivel național și local, se recomandă
vaccinarea la medicul de familie”, a mai
anunțat DSP Prahova.
Pe fondul epidemiei, în prezent se
permite administrarea vaccinului ROR
începând cu vârsta de 9 luni, în condițiile în care, conform schemei naționale
de imunizare, el ar trebui făcut abia la
un an. Vaccinul se administrează din
nou la vârsta de cinci ani.
Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă care adesea duce la complicații.
Din patru persoane care fac rujeolă, una
are nevoie de spitalizare. Pentru unul
din 1.000 de bolnavi de rujeolă (pojar),
boala este mortală.
Vaccinul împotriva rujeolei (pojarului) protejează copiii împotriva acestei
boli. În România, nouă din 10 părinți își
vaccinează copiii.

EDUCAŢIE
Ministerul Educaţiei
Naţionale a stabilit
calendarul după care vor fi
organizate simulările
examenelor naionale care
urmează să fie susinute în
acest an de elevii din anii
terminali de gimnaziu și liceu.
Simularea Evaluării Naționale, pentru elevii de clasa a VIII-a, va avea loc în
perioada 5-7 martie, iar cea a probelor
scrise din cadrul Bacalaureatului, în
intervalul 19 - 22 martie. La testări sunt
așteptați să participe cei aproape
500.000 de elevi din clasele a VIII-a, a
XI-a şi a XII-a.
“Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor
pe care le vor susţine la finalul celor două cicluri de învățământ, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această
etapă, precum şi optimizarea pregătirii
în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la examenele propriu-zise”,
menționează Ministerul Educației.
Subiectele pentru simulări vor fi elaborate de specialiștii Centrului Naţional
de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe www.subiecte.edu.ro. Ele vor fi sunt proiectate
astfel încât tratarea lor să valorifice
capacităţile elevilor pe temele prevăzute
în programa de examen și parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor
va fi realizată, în baza unor bareme care
asigură unitatea şi obiectivitatea eva-

Simulările examenelor naționale
vor avea loc în luna martie

luării şi notării la nivel naţional, de către
doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea.
Rezultatele vor fi analizate la nivelul
fiecărei unități de învățământ prin
discuții individuale cu elevii, dezbateri
la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral,
în vederea adoptării unor măsuri

adecvate fiecărei situații în parte.
Calendarul simulării EN VIII:
5 martie - Limba și literatura română
6 martie - Matematică
7 martie - Limba și literatura maternă
16 martie - comunicarea rezultatelor
Calendarul simulării probelor
scrise ale Bacalaureatului
19 martie - Limba și literatura româ-

Bacalaureatul 2018 a luat startul din februarie
Sesiunea iunie-iulie 2018
a Bacalaureatului a
debutat în... februarie.
Prima zi a semestrului al
doilea a însemnat și
prima zi de examen.
Luni, pe 12 februarie, s-a
dat startul examenului de bacalaureat. Și asta deoarece, în
2018, probele pentru evaluarea
competențelor au loc în timpul
cursurilor, la începutul semestrului al doilea.
Proba A, de evaluare a competențelor de comunicare în
limba română, a avut loc pe 12
și 13 februarie, reunind, în județul Prahova, 5.611 candidați,
conform situației centralizate
după încheierea înscrierilor.
Dintre aceștia, numai 624 au
provenit din serii anterioare.
Vineri, 16 februarie, respectiv în zilele de 19 si 20 februarie a avut loc evaluarea competenţelor digitale (proba D), la
care s-au înscris 4.992 de
candidați.
Această rundă de testări s-a
încheiat cu probele de evaluare
a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C), programate
pe 21 și 22 februarie și la care
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nă/E)a)
20 martie - Limba și literatura maternă/E)b)
21 martie - proba obligatorie a profilului/E)c)
22 martie - proba la alegere a profilului și specializării/ E)d) - va fi susținută exclusiv de elevii clasei a XII-a.
30 martie - comunicarea rezultatelor.

Cursuri gratuite de pregătire, la
Colegiul Naţional “Nicolae Grigorescu”,
pentru viitorii absolvenţi
Elevii Colegiului Naional “Nicolae Grigorescu” din Câmpina care
în mai puin de jumătate de an vor deveni absolveni de
gimnaziu, respectiv liceu, și vor susine examenele naionale,
beneficiază de cursuri gratuite de pregătire susinute de cadrele
didactice din unitatea de învăământ.

în județ s-au înscris 4.737 de
candidați, dintre care 4295 au
dorit să susțină examen la Limba engleză, 418 la Limba franceză, 7 la Limba germană și 17
la Limba spaniolă.
Pentru candidații din Prahova au fost organizate, la nivel
de județ, 42 de centre de examen.
În Câmpina, la examenul de
bacalaureat participă candidați
de la Colegiul Național “Nicolae
Grigorescu”, Colegiul Tehnic
“Constantin Istrati”, Colegiul
tehnic Forestier, Liceul Tehno-

logic Energetic şi Liceul Tehnologic Mecanic.
Ca și în anii precedenți, în
cadrul probelor de evaluare a
competențelor, candidații nu
trebuie să facă altceva decât să
se prezinte, cunoștințele lor fiind apreciate prin calificative
de la “utilizator începător” până la “utilizator experimentat”.
Doar dacă reușesc să devină
absolvenți și apoi să promoveze testările scrise, care vor avea
loc la vară, vor putea răsufla
ușurați că au terminat liceul.

Pregătirea elevilor de clasa a VIII-a, care anul acesta susțin
Evaluarea Națională, examen ce contează pentru admiterea la
liceu, a început încă din semestrul întâi, fiecare săptămână
fiind dedicată unui capitol. În acest semestru, pe lângă recapitularea materiei la Limba română și Matematică, discipline de
examen, câteva săptămâni vor fi dedicate în exclusivitate
rezolvării unor modele de teste care să-i pregătească pe viitori
absolvenți pentru evaluările din vară.
Ore suplimentare sunt organizate, la nivelul unității de învățământ, și pentru elevii din anii terminali de liceu. Aceștia sunt
organizați pe clase și discipline, iar cursurile sunt repartizate
pe tot parcursul săptămânii, în funcție inclusiv de disponibilitatea și orarul cadrelor didactice.
La clasa a XII-a se organizează ore gratuite de pregătire suplimentară pentru aproape 200 de elevi, la Limba și literatura
română, Matematică, Informatică, Bilogie, Fizică, Chimie,
Istorie, Logică, Psihologie, Economie, Geografie și Sociologie.
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CULTURĂ

Calendar cultural, la început de an

În luna martie, doamnele orașului
sunt invitate la spectacolul
“În dar de ziua ta, Femeie!”
Calendarul evenimentelor organizate în
municipiul Câmpina în 2018 consemnează
aciuni emblematice încă din primele luni ale
anului. Acestea au fost cuprinse, în vederea
alocării fondurilor, în hotărâri de Consiliu Local
adoptat înaintea bugetului și a listei
manifestărilor de peste an ce vor beneficia de
susinerea financiară a administraiei locale.
Acțiunile organizate de Casa
de Cultură “Geo Bogza” au luat
startul pe 7 februarie, cu simpozionul literar “Geo Bogza 110 ani de la nașterea poetului
avangardist”. Programul a inclus prelegeri despre biobibliografia lui Geo Bogza, expuse de
scriitori și profesori de limba
română, recitări din opera poetului
și o prezentare în Powerpoint cu
imagini inedite din viața lui Bogza.
Din 1996, prin Hotărâre a
Consiliului Local Câmpina, Casa Orășenească de Cultură Câmpina a devenit Casa Municipală
de Cultură “Geo Bogza”, un motiv
în plus ca instituția să marcheze,
an de an, data nașterii scriitorului cunoscut publicului larg
prin creația sa, dar și prin caracterul său nonconformist, care de
altfel i-a marcat întreaga viață.

Evenimentele găzduite de
Casa de Cultură continuă, în
luna martie, cu o acțiune de
sezon. Aici urmează să aibă loc
un spectacol de divertisment,
organizat de Ziua Internațională a Femeii. Organizatorii și-au
propus să le întâmpine pe sărbătoritele începutului de primăvară cu flori și bomboane,
dar totodată să fixeze un preț
modic, de 15-20 de lei, pentru
biletul de intrare.
Spectacolul “În dar de ziua
ta, Femeie!“ va avea loc pe 9
martie, de la ora 19.00, și va fi
deschis de Alin Băicoianu, cunoscut publicului după participarea la show-ul de talente
“Vocea României“. Cap de afiș
este Gabriel Dorobanțu, iar
programul va fi completat cu
numere de stand-up comedy,

susținute de Nae Alexandru și
Cristian Simion,
Tot în prima parte a anului,
la Câmpina a fost programat un
alt eveniment cultural deosebit.
“B. P. Haşdeu - în memoriam” a
avut loc, pe 24 februarie, de la

ora 11.00, de Muzeul Memorial
dedicat cunoscutului scriitor,
incluzând prelegeri și lansări
de volume dedicate acestuia,
fiicei sale, Iulia, dar și orașului
Câmpina, locul unde cei doi ar
fi găsit spațiul ideal pentru a

comunica din lumi diferite.
Pentru evenimentele programate în primele trei luni ale
acestui an, instituțiile amintite
beneficiază de o finanțare de
15.700, respectiv 18.230 lei din
bugetul local.

110 ani de la naşterea poetului avangardist Geo Bogza
Un simpozion literar a fost
evenimentul prin care Casa
de Cultură Câmpina l-a
celebrat, anul acesta, pe
scriitorul al cărui nume îl
poartă, Geo Bogza, la
împlinirea a 110 ani de la
nașterea acestuia.
Cu ocazia evenimentului derulat la
Câmpina, în instituția botezată după
poetul avangardist, în urmă cu 22 de
ani, cei prezenți au putut afla detalii inedite despre viața și opera lui Geo Bogza.
“Un scriitor care poate unora le place,
poate altora nu. Unii l-au citit, alţii nu,
dar cu siguranţă este un autor greu de
digerat. Poate este un autor incomod
pentru unii dintre noi, un scriitor care
nu-şi doreşte neapărat să atingă sufletul
cititorului, cum o fac alţii, ci îşi doreşte
să-l zdruncine, după cum el singur
spune. El nu şi-a dorit să fie scriitor

neapărat, el a ajuns scriitor pentru că nu
a putut să fie conducător de revoluţie.
Cu siguranţă că Geo Bogza a fost un
spirit revoluţionar pentru vremea lui şi
cred că şi pentru vremurile noastre“, a

spus, în fața invitaților, Alexandra
Ioniţă, directorul Casei Municipale de
Cultură „Geo Bogza“ din Câmpina.
În cadrul evenimentului, mai mulți
profesori, dar și personalități culturale

ale zilelor noastre, au ținut prelegeri
despre viața și opera lui Geo Bogza. Iar
elevii care abia îi descoperă scrierile au
recitat câteva dintre poeziile sale.
Geo Bogza s-a născut la 6 februarie
1908, în localitatea prahoveană Blejoi. A
fost un scriitor, jurnalist, teoretician al
avangardei, fratele muzicianului Alexandru Bogza și al scriitorului Radu Tudoran (pseudonimul lui Nicolae Bogza).
A fost considerat un poet de mare
întindere, dar și ziarist de curajoasă și
consecventă atitudine democratică, patriotică, umanistă, reporter al unor lumi,
țări, priveliști, meridiane devenite componente ale unui univers particular,
specific scriitorului. De-a lungul vremii,
s-a dovedit și prozator al opulenței tâmpe și al plictisului exasperant provincial. Autor al volumelor „Jurnal de sex” și
„Poemul invectivă”, avangardistul Geo
Bogza a fost închis de două ori pentru
„pornografie“, fiind coleg de celulă la
Văcărești cu celebrul criminal Berilă.
Printre acuzatorii lui Bogza s-a numărat
Nicolae Iorga.
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Hora Unirii a marcat, la Câmpina,
deschiderea evenimentelor dedicate
Centenarului Marii Uniri
Sute de oameni - elevi, profesori sau simpli
trecători - au asistat pe 24 Ianuarie, la Câmpina,
la manifestările care au celebrat 159 de ani de
la Mica Unire înfăptuită de Alexandru Ioan
Cuza. În acest an, ceremonia a avut o
semnificaie deosebită, marcând unul dintre
momentele eseniale care au pregătit Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918.
Pe 24 Ianuarie, la Câmpina
s-a jucat Hora Unirii. Cadrele
didactice, elevii, dar și sute de
cetățeni au primit cu entuziasm
propunerea Primăriei, de a par-

ticipa, pe 24 Ianuarie, la primul
eveniment din seria dedicată
Centenarului Marii Uniri.
“Am ținut să marcăm acest
eveniment, mai ales în acest an,

în care aniversăm 100 de ani de
la Marea Unire, considerând că
este important să aducem în
față sentimentele patriotice și
să le insuflăm și copiilor această idee de trăire națională, de
istorie ca fundament pentru viitor“, a transmis primarul Horia
Tiseanu.
În parcul “La ceas”, primii
care s-au prins în Hora Unirii
au fost cei peste o sută de dansatori, elevi în costume naționale, după ce, în deschiderea
manifestării, ansamblurile Ghiocelul și Ciobănașul i-au încântat pe privitori cu câte o

suită de dansuri folclorice.
Dar, până la final, puțini au
fost cei care au rămas simpli
spectatori. În piațeta din centrul municipiului, mai toți s-au
prins în horă, de mână cu dansatorii profesionişti din ansamblurile amintite, precum și cu
membrii grupurilor Brădulețul
și Mugur de Prahova, de asemenea prezenți la eveniment.
Marea Unire din 1918 a fost
procesul istoric în urma căruia
provinciile locuite de români s-au
unit, în cuprinsul aceluiași stat
național, România. Etape preliminare au fost Mica Unire din

1859 a Țării Moldovei cu Țara
Românească și dobândirea independenței în urma războiului
din 1877-1878, pe fondul renașterii naționale a românilor în
parcursul secolului al XIX-lea.
În acest an, românii celebrează împlinirea a 100 de ani
de la înfăptuirea Marii Uniri,
seria manifestărilor urmând să
atingă punctul culminant pe 1
Decembrie, de Ziua Națională a
României.
Cât despre data de 24 Ianuarie, începând din 2016, aceasta
este sărbătoare legală și zi nelucrătoare.

S-au împlinit 515 ani de la prima atestare documentară a localității
A trecut mai bine de jumătate de
mileniu de când Câmpina apărea
pentru prima dată în documentele
vremii. Se întâmpla, mai precis,
acum 515 ani, timp în care așezarea
a crescut și a evoluat, ajungând, în
zilele noastre, al doilea municipiu al
Prahovei, unul dintre cele mai
bogate judee din ară.
Împlinirea a 515 ani de la prima
atestare documentară a municipiului a
fost marcată pe 8 ianuarie, la Casa de
Cultură “Geo Bogza“, prin deja consacratul eveniment “Ziua orașului Câmpina”. Autoritățile locale au ținut ca manifestarea să aibă loc, an de an, în preajma acestei date, și distinct de Serbările
Toamnei. Și asta pentru că municipiul
de astăzi merită o sărbătoare de clasă și
ținută intelectuală, reușind să transforme, de fiecare dată, aniversarea, într-o

întâlnire de preț care aduce laolaltă oameni de valoare și implicați în viața și
dezvoltarea de astăzi a orașului.
În programul evenimentului, la care
a luat parte și primarul municipiului,
Horia Tiseanu, au fost incluse prelegeri

despre “Câmpina în primul deceniu
după Marea Unire” și “Câmpina, tărâm
de amintiri și istorisiri”, prezentarea
colecției “Câmpina - patrimoniu cultural” și prezentarea expoziției “160 de
ani de petrol românesc în imagini”, des-

pre care directorul Casei de Cultură
“Geo Bogza”, Alexandra Ioniță, a precizat că și-a dorit mult să o aducă de la
Muzeul Județean de Științele Naturii din
Ploiești. Este și limpede de ce, Câmpina
fiind un reper important în istoria
industriei petroliere în România.
“Sărbătorirea a 515 ani de la prima
atestare documentară a municipiului
Câmpina se face în anul celebrării
Centenarului Marii Uniri de la 1918,
prilej pentru numeroase evenimente
științifice, artistice și culturale“, a punctat, în discursul său, primarul localității,
Horia Tiseanu.
De la manifestare nu au lipsit nici cei
mai mici dintre câmpineni, cei care se
pregătesc, de fapt, să preia răspunderea
continuării dezvoltării acestei așezări.
Artiștii de la Clubul Copiilor au expus,
cot la cot cu artiștii consacrați din municipiu, lucrări despre Câmpina zilelor
noastre.
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Hotărârile adoptate de Consili
în lunile decembrie și ianuarie
În ședința ordinară din 19
decembrie, la ultima convocare
a Consiliului Local Câmpina pe
anul 2017, aleșii au adoptat
următoarele hotărâri:
Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al municipiului Câmpina şi aprobarea
rectificării bugetelor ordonatorilor
terţiari de credite, pe anul 2017;
Hotărâre privind aprobarea
execuției bugetului local și bugetelor ordonatorilor terțiari de credite la data de 30 noiembrie 2017;
Hotărâre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale în
municipiul Câmpina, pentru anul fiscal 2018;
Hotărâre privind nivelul contribuției proprii a municipiului
Câmpina la Programul Operațional Regional/2017/3/3.1/A/2/7
Regiuni – Axa prioritară 3 –
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritate de investiții 3.1 –
Sprijinirea eficienței energetice,
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – clădiri
rezidențiale în cadrul POR 2014
– 2020 și instituirea taxei de
reabilitare termică;
Hotărâre privind aprobarea
tarifelor aplicate pentru serviciile prestate de către Serviciul
Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare a municipiului Câmpina;
Hotărâre privind Acordul de
principiu referitor la atribuirea
denumirii ”Regele Mihai I”, a
Parcurilor din zona centrală a
municipiului Câmpina, delimitată de B-dul Carol I și blocurile de
locuințe 24H, 23J, 23I, 14H1,
14H, 14I, 14I1 și 14J;
Hotărâre privind aprobarea
modificării și completării Anexelor nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr.174/
26 octombrie 2017 referitoare la
alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor
manifestări culturale, artistice,
sportive şi educative organizate
de Consiliul Local, în anul 2017;

Hotărâre privind Acordul de
principiu pentru organizarea și desfășurarea manifestării culturale,
artistice și educative organizate de
Consiliul Local, prin Casa Tineretului
– ”Târgul Mierii”, ediția 2018;
Hotărâre privind aprobarea
vânzării fără licitaţie publică a
terenului aferent construcţiei, în
suprafață totală de 105,07 m.p.,
(98,00 m.p. + 7,07 m.p.), indiviz
din 1.284,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Ana Ipătescu, nr.11, Nr.Cadastral 23769,
prin exercitarea dreptului de
preemţiune de către d-na Manea
Elena – Mădălina, domiciliată în
municipiul Câmpina, str. Ana
Ipătescu, nr.11;
Hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal – „Lotizare în vederea construirii a 14
locuințe unifamiliale P+E mansardat, împrejmuire teren, alei

auto și pietonale, extindere rețele
edilitare, S – 8.397 m.p.”, pe
teren situat în municipiul Câmpina, str.I.H. Rădulescu, f.nr.,
Tarla 64, Parcela 3319, beneficiar S.C. Neptun S.A..
Prima ședință din 2018 a
Consiliului Local Câmpina a
avut caracter extraordinar,
desfășurându-se pe 9 ianuarie, dată la care a fost adoptat
un proiect de hotărâre privind
aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare din
excedentul bugetului local al municipiului Câmpina pe anul 2017.
În ședința ordinară din 25
ianuarie au fost adoptate următoarele hotărâri de interes local:
Hotărâre privind Acordul de
principiu în vederea depunerii
unei Cereri de Finanţare şi aprobarea sumei necesare elaborării

documentaţiei acesteia, pentru
proiectul cu titlul “Îmbunătăţirea
infrastructurii educaționale în
Şcoala Gimnaziala “B.P.Haşdeu”,
municipiul Câmpina”;
Hotărâre privind Acordul de
principiu în vederea depunerii
unei Cereri de Finanţare şi aprobarea sumei necesare elaborării
documentaţiei acesteia, pentru
proiectul cu titlul “Îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale prin
construirea unei Grădiniţe în
municipiul Câmpina”;
Hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investiții “Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale
din municipiul Câmpina”, inclusiv valoarea totală a proiectului;
Hotărâre privind acordarea

Măsuri speciale, în sprijinul
populaţiei, pe durata sezonului rece

titlului de “Cetăţean de onoare
post - mortem al municipiului
Câmpina” d-lui Nicolae Cristea;
Hotărâre privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare post
- mortem al municipiului Câmpina” d-lui NicoIae Viorel Popescu;
Hotărâre pentru modificarea
şi completarea H.C.L. nr. 110/27
iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Câmpina şi din
serviciile publice subordonate;
Hotărâre privind aprobarea
Planului de acțiuni/lucrări de interes local ce se vor efectua pe
domeniul public său privat al municipiului Câmpina cu persoanele
beneficiare ale prevederilor Legii
nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, pentru anul 2018;

În sezonul rece, administrația
locală a pus la dispoziția cetățenilor linii telefonice la care să poată
semnala probleme cauzate de temperaturi scăzute, precipitații abundente sau cazuri de persoane care au
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Termenele la care persoanele
fizice şi juridice au obligaţia
să declare datele pentru
înscrierea în Registrul Agricol
În conformitate cu prevederile O.G. nr.28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările şi completările ulterioare, termenele
la care proprietarii de terenuri și animale, persoanele fizice şi
juridice, au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în
proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an;
b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
În acest sens, Primăria municipiului Câmpina le reaminteşte
tuturor proprietarilor de terenuri agricole (arabil, pășuni, fânețe,
livezi), situate pe raza municipiului Câmpina, ca și deţinătorilor
de bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, păsări, familii de
albine, necesitatea declarării lor anual în Registrul Agricol al
municipiului Câmpina, inclusiv în cazul în care nu au intervenit
modificări față de anul precedent.
Declarația anuală, sub semnătură proprie, se efectuează în
vederea menţinerii unei corecte evidențe.
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
100 lei ia 500 iei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă
de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:
a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi evidențele necesare în vederea
verificării realităţii datelor;

Hotărâre privind propunerea
de schimbare a destinaţiei imobilului format din clădire “Cantina”
şi teren aferent acesteia, situat în
incinta Liceului Tehnologic
Mecanic, din municipiul Câmpina,
str. Ecaterina Teodoroiu, nr.34;
Hotărâre privind aprobarea
alocării sumei totale de 15.700
lei pentru susținerea financiara
a manifestărilor culturale, artistice şi educative organizate de
Consiliul LocaI, în anul 2018,
“Geo Bogza - 110 ani de la naşterea poetului avangardist” şi
“Spectacol de divertisment organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii”, prin Casa Municipală de Cultură “Geo Bogza”;
Hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 18.230 lei pentru susținerea financiară a manifestării culturale, artistice şi educative organizată de Consiliul

nevoie de adăpost în nopțile friguroase.
“Pentru semnalarea problemelor generate de evenimentele
meteorologice specifice sezonului
rece (îngheţ, căderi de zăpadă,
apariţie polei), Poliţia Locală pune

Local, în anul 2018, “B. P.
Haşdeu - în memoriam”, prin
Muzeul Memorial “B. P. Haşdeu”;
Hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 25.000 lei
pentru susținerea financiară a
manifestării culturale, artistice şi
educative organizată de Consiliul Local - “Târgul Mierii”, ediţia
2018, prin Casa Tineretului;
Hotărâre privind organizarea
reţelei şcolare cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat
şi particular, cu personalitate juridică, din municipiul Câmpina,
pentru anul şcolar 2018- 2019;
Hotărâre privind modificarea
şi completarea Cap.IV, PunctuI B,
Nr.crt.8 din Anexa la H.C.L.
nr.99/30 iulie 2009 privind însuşirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public
al municipiului Câmpina;
Hotărâre privind aprobarea

la dispoziţia cetăţenilor numerele
de telefon din dispecerat:
0800.800.922 (apel gratuit) sau
0244.332.420. Totodată, Poliţia
Locală adresează câmpinenilor
rugămintea de a sesiza la numerele

Procedurii distribuirii extraselor
din Proiectul de Amenajament
pastoral pentru pajiştile permanente ale municipiului Câmpina,
situate în extravilan;
Hotărâre privind aprobarea
proiectului modelului de steag al
municipiului Câmpina;
Hotărâre privind modificarea
şi completarea Contractului de
delegare prin concesiune a Serviciului public de gestionare a
câinilor fără stăpân nr. 1.926/31
ianuarie 2013, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărâre privind aprobarea
vânzării prin licitație publică a
imobilului - teren, în suprafaţa
de 621,00 mp şi construcţie, în
suprafaţa de 31,00 mp, situat în
municipiul Câmpina, str. A. I.
Cuza, nr. 50, T 83, Parcela Cc
293, Nr. cadastral 27844, CF
nr.27844.

de telefon sus-menţionate prezenţa
pe stradă sau în scările blocurilor a
unor persoane fără adăpost, pentru ca acestea să fie preluate şi transportate la centrele special amenajate”, a transmis Primăria Câmpina.

b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa locului situaţia reală,
în vederea verificării concordanței dintre aceasta şi datele din
Registrul Agricol;
c) nedeclararea, la termenele şi în forma stabilită de ordonanţă
sau de normele tehnice, după caz, a datelor care fac obiectul
Registrului Agricol.
Cetăţenii municipiului Câmpina sunt rugaţi să se adreseze
Serviciului administrație publică locală, agricol, relaţii cu publicul din cadrul Primăriei (clădirea principală, camera nr. 4),
pentru efectuarea declarațiilor.
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Înscrierile la clasa p
vor avea loc în luna
Ministerul Educaiei a
publicat proiectul
metodologiei înscrierii în
învăământul primar în
anul școlar 2018 - 2019 și
propunerea de calendar.
Este puin probabil ca ele
să mai fie modificare
radical, în urma
consultării publice, așa că
aceasta va fi, aproape
sigur, forma în care vor fi
aprobate prin ordin de
ministru.
Documentele fac referire
strict la înscrierea în clasa pregătitoare, nu și la clasa I. În prezent, părinții nu mai au posibilitatea să sară primul an din
învăţământul obligatoriu. Proiectul de metodologie precizează
că “părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la
data de 31 august 2018 inclusiv
AU OBLIGAȚIA de a înscrie copiii în învățământul primar în
clasa pregătitoare”.
În clasa pregătitoare pot fi
înscriși, în 2018, și copiii care
împlinesc vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, dar numai dacă
preșcolarii trec de evaluarea
psihosomatică, iar la dosar este
depusă dovada în acest sens.
De asemenea, “în cazul în
care există solicitări de înscriere
în clasa pregătitoare a copiilor
care împlinesc 6 ani după data
de 31 decembrie 2018, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții
privind nevoia de a lua decizii în
interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată
decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru
parcurgerea cu succes a clasei
pregătitoare. În cazul în care
rezultatul evaluării arată că
dezvoltarea psihosomatică nu
poate asigura parcurgerea cu
succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare
din învățământul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi
contestat”.
Metodologia se referă și la
învățământul special, unde în
clasa pregătitoare sunt înscriși
“copii cu cerințe educaționale

speciale, care împlinesc vârsta
de 8 ani până la data începerii
anului școlar. La solicitarea
scrisă a părinților, pot fi înscriși
în clasa pregătitoare și copii cu
cerințe educaționale speciale cu
vârste cuprinse între 6 și 8 ani
la data începerii anului școlar“.
Pe de altă parte, “copiii cu
cerințe educaționale speciale
pot fi înscriși în școlile de
masă” și numai “în situațiile în
care orientarea școlară impune”
în învățământul special.
Ca în fiecare an, primirea solicitărilor se va face în funcție de
circumscripția stabilită pentru
fiecare unitate de învățământ.
Doar dacă rămân locuri libere,
școala poate primi apoi elevi și
din afara circumscripției, aplicând, pentru selecție, la nevoie,
criterii generale de departajare,
prevăzute de metodologie, și
apoi pe cele specifice, stabilite la
nivelul unității de învățământ.
“Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la

nivelul comisiei de înscriere din
unitățile de învățământ, prin
aplicarea criteriilor generale și
specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către
consiliul de administrație al
unității de învățământ”, arată
proiectul de metodologie. De
asemenea, “în cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de
învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere,
dacă este de acord cu înscrierea
copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta
nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere”.
În anul școlar următor, la înscriere sunt propuse următoare
criterii generale de departajare:
a) existența unui certificat
medical de încadrare în grad de
handicap a copilului;
b) existența unui document
care dovedește că este orfan de
ambii părinți. Situația copilului

care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează
situației copilului orfan de ambii
părinți;
c) existența unui document
care dovedește că este orfan de
un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei
surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ
respectivă.
Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și
trebuie să țină cont de faptul că
toți copiii au drepturi egale de
acces la educație, indiferent de
condiția socială și materială, de
sex, rasă, naționalitate, confesiune.
Conform calendarului propus de Ministerul Educației,
pentru înscrierea la clasa pregătitoare, în anul școlar 2018 - 2019,
cererile pentru prima etapă vor
putea fi depuse în perioada 5-23
martie. Până la 26 februarie, însă, trebuie anunțate circumscripțiile școlare. Afișarea acestora se

va face odată cu detaliile privind
programul de evaluare și unitățile de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată
de părinți, pentru cei care împlinesc vârsta de 6 ani începând
cu data de 1 septembrie.
Evaluarea psihosomatică se
va realiza în perioada 26 februarie – 23 martie 2018.
Prima etapă de înscriere începe pe 27 martie, iar rezultatele
vor fi anunțate pe 30 martie.
În etapa a doua, între 12 și 18
aprilie, părinții copiilor care nu
au fost cuprinși în nicio unitate
de învățământ până la acest
moment depun cererile-tip de
înscriere la secretariatul unității
de învățământ aflate pe prima
poziție dintre cele trei opțiuni
exprimate pentru etapa a doua.
Listele finale cu copiii admiși
în clasa pregătitoare vor fi
afișate pe 23 aprilie.
Dacă și după această dată vor
mai exista copii care au vârsta
prevăzută de metodologie pentru
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pregătitoare
martie

înscriere la clasa pregătitoare,
dar nu au fost cuprinși într-o
unitate de învățământ, cazurile
vor fi soluționate de inspectoratul școlar, având în vedere, cu
prioritate, interesul educațional
al copilului.
Calendarul înscrierilor la
clasa pregătitoare în anul
școlar 2018 - 2019
26 februarie 2018 - Afișarea
circumscripțiilor școlare și a
planului de școlarizare propus,
respectiv numărul de clase
pregătitoare alocate, la fiecare
unitate de învățământ, inclusiv
pe site-ul acesteia, dacă există, și
pe site-ul inspectoratului școlar;
26 februarie 2018 - Afișarea
programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor
solicitată de părinți și a unităților/instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării
psihosomatice;
26 februarie 2018 - Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor

specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ,
în urma consultării cadrelor
didactice și a partenerilor sociali
– sindicate, consiliu reprezentativ al părinților - avizate, din
punctul de vedere al legalității,
de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ;
27 februarie – 10 martie
2018 - Organizarea, în fiecare
unitate de învățământ în care se
desfășoară activitate specifică
clasei pregătitoare, a unei „Zile a
porților deschise”, zi în care
părinții, copiii și alte persoane
interesate pot vizita spațiile
dedicate activităților claselor
pregătitoare și pot purta discuții
cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate;
27 februarie – 10 martie
2018 - Organizarea, în unitățile
de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din
grădiniță care vor fi cuprinși, în

anul școlar 2018 – 2019, în
învățământul primar;
26 februarie – 23 martie
2018 - Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor (pentru copiii care
împlinesc 6 ani începând cu 1
septembrie 2018)
5 martie – 23 martie 2018 Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea
copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de
înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea
copiilor, zilnic, în intervalul orar
8,00-18,00 (luni-vineri);
30 martie 2018 - Afișarea în
unitățile de învățământ și pe siteul inspectoratului școlar și al
unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a
listei copiilor neînscriși după
prima etapă;
11 aprilie 2018 - Comunicarea, prin afișare la unitățile de
învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice
de repartizare a copiilor pe
locurile disponibile, elaborată de
inspectoratul școlar;
12 aprilie – 18 aprilie 2018 Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de
învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni
exprimate pentru etapa a doua,
de către părinții copiilor care nu
au fost cuprinși în nicio unitate
de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat
la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea
de învățământ aflată pe prima
poziție în opțiunile privind
înscrierea copiilor;
23 aprilie 2018 - Afișarea la
fiecare unitate de învățământ a
listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare;
24 aprilie – 4 mai 2018 Centralizarea și soluționarea de
către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu
au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ;
24 aprilie – 4 mai 2018 Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în
învățământul primar, având în
vedere, cu prioritate, interesul
educațional al copilului.

Structura anului școlar
2018 - 2019
Ministerul Educaiei și reprezentanii cadrelor
didactice, ai elevilor și părinilor au căzut de
acord asupra structurii anului școlar 2018 2019, în urma consultării publice organizate la
început de an de autorităi.
Factorii implicați au fost invitați să-și spună punctul de vedere
cu privire la structura anului școlar, în special referitor la
programul vacanțelor, prin intermediul unui chestionar on-line.
Eugen Ilea, vicepreședinte Federația Națională a Asociațiilor
de Părinți, a anunțat că în ședința comisiei de dialog social s-a
convenit ca anul școlar viitor să aibă 34 de săptămâni de școală,
cu 167 de zile, doar cu două mai puține față de cel prezent.
Potrivit acestuia, se vor menține cele trei săptămâni de vacanță de
iarnă, dar și vacanța intersemestrială, vacanța din semestrul I,
pentru preșcolari și învățământul primar, vacanța de primăvară.
În anul școlar viitor, cursurile vor începe pe 10 septembrie
2018 și se vor încheia pe 14 iunie 2019, iar vacanța de vară din
2019 este programată între 15 iunie și 14 septembrie 2019.
Unele detalii au fost confirmate, în scurt timp, și de Ministerul
Educației, printr-o informare oficială: “În contextul discuțiilor, au
fost prezentate punctele de vedere ale următorilor reprezentanți
în CDS: Consiliul Național al Elevilor, Federația Națională a
Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar, Federația
Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din
Educație «Spiru Haret», Confederațiile patronale CONPIROM,
CONCORDIA/ACUE & Hermes/Meridian și Ministerul Educației
Naționale. Ascultând argumentele tuturor părților, ministrul
Educației Naționale, Valentin Popa, a decis ca, în anul școlar
2018-2019, cursurile să înceapă în data de 10 septembrie, iar
vacanța de iarnă să aibă o durată de 3 săptămâni.”
Structura anului școlar se aprobă prin ordin al ministrului
Educației, document care include și informaţii privind data finalizării cursurilor pentru elevii claselor terminale, datele până la
care pot fi organizate tezele semestriale și perioadele în care se
poate derula programul “Școala Altfel”.
Structura asupra căreia s-a convenit:
Semestrul I: 10 septembrie - 1 februarie 2018
> Cursuri: 10 septembrie - 21 decembrie 2018
(Vacanța pentru învățământul preșcolar și primar: 27
octombrie - 4 noiembrie 2018)
> Vacanța de iarnă: 22 decembrie 2018 - 14 ianuarie 2019
> Cursuri: 15 ianuarie - 1 februarie 2019
Vacanța intersemestrială: 2 februarie - 10 februarie 2019
Semestrul al doilea: 11 februarie - 14 iunie 2019
> Cursuri: 11 februarie - 19 aprilie 2019
> Vacanța de primăvară: 20 aprilie - 5 mai 2019
> Cursuri: 6 mai - 14 iunie 2019
Vacanța de vară: 15 iunie - 14 septembrie 2019
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Primăria Câmpina realizează studiu
de trafic, în vederea înființării unui
serviciu propriu de transport public
Autorităile locale din Câmpina au lansat
procedura în vederea efectuării unui studiu de
trafic și studiu de organizare a parcărilor la
nivelul municipiului Câmpina. Demersul vine în
completarea a două hotărâri importante luate
la finalul anului trecut și a demersurilor în
vederea înfiinării propriului serviciu de
transport public.
Anunțul a fost publicat la finalul lunii ianuarie, administrația locală fiind dispusă să plătească până la 130.00 de lei, fără
TVA, pentru efectuarea studiului
amintit. Rezultatele acestuia ar
urma să stea la baza proiectelor
de mobilitate urbană durabilă.
Vă reamintim că, în cadrul
unei ședințe extraordinare convocate la începutul lunii decembrie, Consiliul Local Câmpina a
aprobat două proiecte de hotărâre care vizează serviciul public
de transport în comun. Una dintre hotărâri s-a referit la aprobarea, sub forma unui acord de
principiu, a depunerii unei cereri de finanţare pentru achiziţia
de autobuze electrice. Obiectivul
este atragerea de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europea-

nă, pentru achiziţia de mijloace
de transport public, mai precis
fiind vorba despre autobuze electrice cu privire la care UE
încurajează achiziția, punând la
dispoziția României o finanțare
considerabilă în acest sens.
Cea de-a doua hotărâre aprobată atunci s-a referit la înființarea unei societăți comerciale având ca activitate “Transporturi terestre de călători Cod CAEN 4931”, o societate de
drept public și de interes local
care va avea ca acționar unic
Municipiul Câmpina.
Prin aceste demersuri, autoritățile își propun şi realizarea
unui sistem de management al
traficului, dar şi crearea unei rețele de piste de biciclete, tot în
contextul eforturilor pentru re-

ducerea emisiilor nocive produse de traficul rutier.
“Acord de principiu este un
pas foarte important care va fi
urmat de întocmirea documentelor necesare. Urmează un studiu de oportunitate şi un studiu
de management al traficului. Mai
departe, în funcţie de aceste documente, vom lua o decizie cu privire
la numărul de vehicule pe care le
vom achiziţiona”, a explicat

primarul municipiului Câmpina,
ing. Horia Laurenţiu Tiseanu.
Consilierii locali au fost de
acord, în unanimitate, că este necesară înfiinţarea unei societăţi
comerciale, care să fie în subordinea administrației locale şi care să administreze serviciul public de transport în comun şi
parcul auto care urmează să fie
achiziționat. Cum actualul operator, o firmă privată, s-a pozi-

ționat deja, arătând că nu doreşte să administreze autobuzele
noi, pe care Câmpina urmează
să le achiziționeze, varianta descrisă a rămas singura viabilă.
“Dacă se menţine această situaţie şi în momentul în care vom
finaliza achiziţia, putem lua în
calcul şi varianta unei rezilieri
de contract, cel mai probabil cu
plata unei despăgubiri juste”, a
mai spus primarul municipiului.

Bilanț foarte bun pe 2017, la capitolul reparații pe domeniul public
Administraia locală
din Câmpina a
consemnat, la finalul
lui 2017, un grad de
realizare de aproape
90%, în cazul planului
de investiii propus, și
lucrează, acum, la
conturarea
programului de
reparaii care vor fi
efectuate în cursul
acestui an, din bugetul
local.
În decembrie, administrația
locală a lansat și un anunț privind organizarea unei proceduri pentru atribuirea unui
contract estimat la 350.000 de
lei, fără TVA, de “Lucrări de întreținere și reparații a domeniului public al municipiului
Câmpina”, care vizează întreținerea și repararea mobilierului
urban (bănci, coșuri de gunoi,
aparate de joacă, panouri de

afișaj, oglinzi stradale, balustrade, dispozitive de limitare a
vitezei cu sisteme de prindere,
stâlpi ornamentali, indicatoare
de circulație, plăcuțe cu denumire străzi, mese, garduri și ornamente metalice și împrejmu-

iri pentru protejarea zonelor
verzi), a construcțiilor utilitare
și decorative, curățarea luciului
de apă, întreținere și reparații
cișmele stradale, reparații și
întreținere fântâni arteziene
(exclusiv softul), întreținere și

reparații sistem de irigații parcuri, reparații și întreținere în
bazele sportive.
La acestea se adaugă, însă,
și lucrările care vizează în special continuarea campaniilor
de reparații, plătite din bugetul

local, pentru diverse obiective
din municipiu. “În primul rând
vrem să finalizăm reparația tuturor cabinetelor medicale. Încă de când am preluat acest
mandat, am spus că pentru mine sănătatea este o prioritate.
Am ajuns acum să mai avem
doar două cabinete medicale de
reabilitat. Mai avem lucrările
din față de la Petrol-Utilaj, cele
care merg spre str. Podului, și
cu asta finalizăm esplanada Bd.
Culturii. De asemenea, mai sunt
câteva alei între blocuri, pe care ne-am propus să le asfaltăm,
iar lista va fi completată, pe măsură ce apar și alte intervenții
necesare pe domeniul public”,
a declarat viceprimarul municipiului Câmpina, Adrian Pițigoi.
Anul trecut, obiectivele au
fost îndeplinite în proporție de
89%, un procent foarte bun.
Noile lucrări vor fi cuprinse în
bugetul aprobat pe 2018, dar
lista rămâne deschisă, astfel că,
pe parcurusl anului, ea poate fi
completată și cu alte intervenții
pe domeniul public.

SPORT
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Amical de lux

Eroii de la Sevilla au vizitat Câmpina
Marius Lăcătuș și Ștefan Iovan au ajuns la Câmpina
cu actuala lor echipă, CSA Steaua, pentru un meci
amical care a trezit un mare interes.
Câmpina a respirat din nou
aer fotbalistic de calitate odată
cu vizita bucureștenilor de la
CSA Steaua. Disputa amicală cu
Sportul, echipă care combate în
Liga B Prahova, a adus pe
stadionul Rafinăriei sute de
spectatori dornici să retrăiască,
amical măcar, emoțiile unui
meci special.

Lăcătuș și Iovan,
numele grele ale
Stelei
CSA Steaua a plecat la drum
din Liga a IV-a pentru a recreiona statutul echipei din Ghencea. Pe fondul unor ”derby-uri”
din punct de vedere juridic cu
formația deținută de Gigi Becali, CSA Steaua a strâns lângă
echipă mulți dintre suporterii
care erau abonații grupării care evoluează, acum, la cel mai
înalt nivel competițional, sub
titulatura de FCSB. Atmosfera
de la Câmpina cu ocazia disputei cu CSA Steaua a demonstrat, de altfel, simpatia de care

se bucură trupa din Ghencea
însoțită la meciul cu Sportul de
peste 200 de suporteri veniți
special pentru acest eveniment,
din București.

Lume multă,
spectacol garantat
Venirea Stelei la Câmpina a
readus la viață, fotbalistic,
municipiul prahovean. Toată atenția s-a îndreptat, normal, către delegația oaspete care a fost
condusă de două nume legendare din fotbalul românesc.
Marius Lăcătuș este girantul
principal al acestui proiect care
se bucură și de prezența, printre alții, a lui Ștefan Iovan în
conducerea clubului, dar și a lui
Ion Ion în postura de antrenor
principal.
Cei doi oameni reprezentativi pentru fotbalul românesc au fost primiți cu mare
simpatie de publicul prezent la
un meci care a plăcut, din toate
punctele de vedere, în ciuda
distanței fotbalistice evidente
dintre cele două formații.

Vine și Rapidul?
Seria evenimentelor fotbalistice notabile la Câmpina va
continua odată cu anunțata venire în municipiu a unei alte echipe cu nume în fotbalul românesc. Academia Rapid este
gruparea care vrea să continue
tradiția întreruptă a Giuleștiului printr-un proiect girat, la fel
ca în cazul Stelei, de o serie de
nume importante în istoria
acestui club. Daniel Niculae,
Daniel Pancu, Ovidiu Burcă,
Constantin Schumacher, Vasile
Maftei sau Ionuț Voicu ar urma
să fie văzuți la lucru, în proxima perioadă, la Câmpina, atunci când programul giuleștenilor va permite disputarea
unui meci amical cu Sportul.

În așteptarea reluării
activității competiționale
Echipe de fotbal care reprezintă municipiul Câmpina în
competițiile județene și-au reluat, din timp, pregătirile pentru ca la startul noului sezon
grupările respective să fie bine
puse la punct. Duelul returului
pentru formațiile din cel de-al
doilea municipiu al județului
este cel care le opune pe Spor-

tul Câmpina și AS Muntenii
Câmpina. Cele două echipe vor
lupta pentru promovarea în
eșalonul superior, Superliga B
Prahova, de pe primele poziții
ale clasamentului la jumătatea
întrecerii. Prima echipă are un
avans de șase puncte înaintea
startului în retur și va căuta, cu
siguranță, să își conserve acest
statut și în partea secundă a
competiției din Liga B Prahova,
Seria Sud. La juniori lucrurile
stau bine cu CS Câmpina în
prim-plan în competiția unde
participă tinerii care speră ca
într-o zi nu tocmai îndepărtată
să poarte tricoul grupării la un
nivel mai aproape de cerințele
iubitorilor și cunoscătorilor de
fotbal din Câmpina. Gruparea
de juniori A domină autoritar
campionatul în care este angrenată și unde a avut, în prima
parte a competiției, un bilanț
fără greșeală: nouă victorii din
tot atâtea meciuri. Lucrurile nu
stau la fel de bine și în privința
echipei de juniori C a câmpinenilor, care ocupă ultima poziție în clasament după încheierea turului de campionat. Și
formațiile de juniori care reprezintă clubul HM Junior par-

curg etapa jocurilor de verificare înaintea startului oficial în
competițiile juvenile din județ.

Sportul Câmpina-CSA
Steaua 1-7
Stadion: Rafinăriei.
Spectatori: 600.
Marcatori: L. Ion (84) /
Răsdan (16), Ghiţă (31), Bâtfoi
(34), Vâlcea ( 83-11m şi 110),
Mirea ( 103, 114)
Sportul Câmpina: Negreanu - Biro, Vasma, Voinea, Rădulescu - Voicu - Spurcaciu, Jantea, Creţu, O. Constantin Nichifor. Au mai jucat: Bucuroiu, C. Constantin - Drăgoi,
Neagu Roşu, Sichim, Cismaru,
Piuc, Pantilie, Urdea, Dinică.
Antrenori: Marius Palancianu,
Philip Basma.
Steaua Bucureşti: Kis Zamfirescu, Lolescu, Sitaru,
Turbatu, Olaru, Ghiţă, Răsdan,
Pieptănuş, Bâtfoi. Predescu. Au
mai jucat: Voican, Iancu - Jitaru,
Pădureţ, Radu, Grigore, Vâlcea,
Zeciu, Curt, Cuibari, Mirea, Pătrănoiu. Antrenori: Marius
Lăcătuş, Ştefan Iovan.
Arbitri: Mihai Amorăriţei Dragoş Pantilie, Ştefan Călăraşu (toţi din Câmpina).
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Personalități care au scris file din istoria orașului Câmpina

Nicolae Viorel Popescu și dr. ing.
Nicolae Cristea, declarați cetățeni
de onoare ai municipiului
Municipiul Câmpina a acordat, în luna ianuarie, două titluri
de “cetățean de onoare”, pentru
matem. Nicolae Viorel Popescu
și dr. ing. Nicolae Cristea, pentru
contribuţii deosebite în dezvoltarea Municipiului Câmpina pe
plan științific și în domeniul vieții sociale.
Titlurile au fost acordate
post-mortem, la inițiativa primarului Horia Tiseanu, în baza
unor proiecte de hotărâri adoptate de Consiliul Local Câmpina aprobate în luna ianuarie.
Dr. ing. Nicolae Cristea
(1921 - 2003)
Dr. ing. Nicolae Cristea s-a
născut la 30 mai 1921, la Crăciunelul de Jos, judeţul Alba, ca
fiu al lui Ilie si al Carolinei. A locuit în casa proprietate personală, în Câmpina, pe strada
Plevnei. Dr. ing. Nicolae Cristea a
fost absolvent al Școlii Politehnice din Hannover, Germania, în
anul 1944. În anul 1946, a obţinut titlul de “doctor inginer”, la
Școala Politehnică din Hannover.
De-a lungul vremii, a îndeplinit funcţii importante în anii de
început ai cercetării ştiinţifice în
domeniul petrolului, la Câmpina,
în ţară, dar şi în străinătate:
- la Institutul de Cercetări
Petrolifere al Școlii Politehnice
Hannover - Germania, 1944-1947;
- la Societatea Astra Română Direcţia Tehnică - Câmpina, 1948;
- Consultant Principal la

Petrolifera Muntenia - Direcţia
Tehnică - Câmpina - 1948;
- Șef Secţie Cercetare la Laboratorul Central de Cercetări
Știinţifice - Câmpina - 1950;
- Profesor universitar la
Institutul de Petrol şi Gaze din
Bucureşti, 1950 - 1962;
- Director Știinţific la Institutul de Cercetări Foraj Extracţie
- Câmpina, 1957 -1983;
Dintre importantele sale realizări, în fruntea colectivelor pe
care le-a condus, trebuie amintit
că dr. ing. Nicolae Cristea a fost
cel care a repus în funcţiune
tehnicile şi tehnologiile din cadrul Direcţiei Tehnice Câmpina Astra Română, după plecarea
personalului de specialitate
străin. Acesta a elaborat bazele
ingineriei de zăcământ, pentru
prima dată în România, și a scris
patru cărţi din domeniul
mecanicii fluidelor, hidraulicii
subterane, cercetării sondelor şi
o serie de lucrări publicate în ţară şi străinătate. Dr. ing. Nicolae
Cristea a fost formator de ”Școală românească” în domeniul
ingineriei de zăcământ la ICPT
Câmpina, bazată pe conceptul de
echipă multidisciplinară.
Pentru realizările din activitatea de cercetare ştiinţifică,
dr.ing. Nicolae Cristea a fost
decorat cu Medalia Muncii,
Ordinul Muncii - Clasa a-III-a,
Meritul Știinţific - Clasa I, fiind
Laureat al Premiului de Stat.

Nicolae Viorel Popescu
(1939 - 2009)
Nicolae Viorel Popescu, fiul
lui Nicolae si Ecaterina, s-a născut în data de 25 septembrie
1939 în localitatea Moreni. A
locuit pe strada Victoriei, din
Câmpina. Nicolae Viorel Popescu a absolvit facultatea de Fizică-Matematică de la Universitatea „C.I. Parhon” din Bucureşti, în specialitatea MecanicăHidraulică, în iunie 1960.
După o scurtă carieră în învăţământ (profesor de Matematică, 1960-1964) la Şcoala Elementară Mălăieşti (Prahova) şi la
Şcoala Medie Vălenii de Munte
(Prahova), Nicolae Viorel Popescu intră în cercetarea ştiiţifică.
Nicolae Viorel Popescu a

îndeplinit funcţii importante în
anii de început ai cercetării ştiinţifice în domeniul petrolului,
la ICPT Câmpina, Prahova: 1964
- Cercetător Stagiar; 1966 Cercetător Ştiinţific; 1971 - Cercetător Ştiinţific Principal III;
1991 - Șef Laborator Modelare
Matematică; 1994 - Cercetător
Ştiinţific Principal III; 1996 Consilier Ştiinţific al ICPT Câmpina și Șef Laborator Simulare
Numerică a Zăcămintelor.
În fruntea colectivelor pe care
le-a condus a obţinut succese
importante. A fost formator de
Şcoală românească în domeniul
modelării matematice şi aplicării
calculatoarelor numerice la ICPT
Câmpina, bazată pe conceptul de
echipă multidisciplinară.
Nicolae Viorel Popescu, cu
echipele multidisciplinare de la
ICPT Câmpina, a aplicat modelarea și simularea numerică a
proceselor din industria de petrol cu care s-au adus importante creşteri de producţie şi de
factori de recuperare a ţiţeiului
și gazelor din zăcămintele de
petrol. De asemenea, a elaborat
numeroase lucrări de cercetare
şi a prezentat rezultatele lucrărilor la colocvii şi simpozioane
naţionale şi internaţionale.
În afara programului şi a
sarcinilor de serviciu de la ICPT
Câmpina, Nicolae Viorel Popescu a predat lecţii de matematică

pentru elevii de liceu cu care a
avut rezultate remarcabile la
admiterea în facultăţi, precum şi
la olimpiadele locale, judeţene şi
naţionale. A predat lecţii de introducere în programarea calculatoarelor numerice utilizând
limbajul FORTRAN pentru elevii
de liceu, organizate la Casa de
Cultură “Geo Bogza” din Câmpina. Discipoli ai lui Nicolae
Viorel Popescu sunt acum pe
toate meridianele globului şi au
dus faima României şi municipiului Câmpina în toată lumea.
Nicolae Viorel Popescu și-a
lăsat amprenta și în alte domenii.
A fost donator de cărţi la Biblioteca
Municipală “Dr.C.I.Istrati”, Câmpina, a finanţat şi antrenat echipe
de handbal de elevi din Câmpina
cu care a participat, cu rezultate remarcabile, la competiţiile şcolare.
Nicolae Viorel Popescu a
lăsat moştenire activități precum
dezvoltarea software-ului inhouse, managementul bazelor de
date, administrarea sistemelor
hardware și modelarea integrată
a zăcămintelor de hidrocarburi.
Nicolae Viorel Popescu, un
mare profesor de matematică,
personalitate remarcabilă și lider al modelării și simulării numerice în comunitatea științifică
românească, cu înaltă competență și generozitate, a contribuit
la promovarea municipiului Câmpina în ţară şi în străinătate.

