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513 ani de la 
prima atestare
documentară
a municipiului 

Noua modalitate 
de calculare a

impozitelor şi taxelor
locale, în anul 2016

Grila de împrumuturi
şi dobânzile

aferente, valabile
în acest an, la CARP

Câmpina

Clasa pregătitoare 
a devenit

OBLIGATORIE

Estimările de la acest moment arată că bugetul local al municipiului Câmpina
se bazează, în 2016, pe venituri totale 84.440.000 de lei, cheltuielile prevăzute
fiind de 88.391.000 de lei. Diferen�a va fi acoperită din sumele rămase, ca
excedent, din anul 2015. Proiectul de buget a fost schi�at și se află în
dezbatere publică, urmând să fie aprobat  la începutul lunii februarie.
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Principalele obiective de
investiții din bugetul local
al municipiului, în acest an

La finalul lunii februarie, apicultori din
toată �ara se reunesc, la Câmpina,
pentru o nouă edi�ie a Târgului Mierii,
unul dintre cele mai importante
evenimente na�ionale din calendarul
anual al crescătorilor de albine. Dincolo
de importan�a sa pentru crescători,
manifestarea a devenit o emblemă a
municipiului și reușește să atragă, de la
an la an, din ce în ce mai mul�i
participan�i.

Târgul Mierii 2016, trei zile dulci la Câmpina
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2 ACTUAL

Consiliul Local Câmpina a aprobat, în
luna decembrie, anularea majorărilor de
întârziere în cotă de 73,3% pentru plata
până la 31 martie 2016 a obligațiilor de
plată principale restante la 30 septembrie
2015, inclusiv, și procedura aferentă,
conform prevederilor Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 44 din 14
octombrie 2015.

Procedura aprobată luna trecută pre -
vede condițiile pe care contribuabilul
trebuie să le înde pli nească, simultan, pen -
tru a beneficia de această fa cilitate. Ea se
acordă numai pentru cei care achită integ ral
obligaţiile fiscale de plată prin cipale,
restante la data de 30 septembrie 2015,
pâ nă la 31 martie 2016 şi cota de 26,7%
din majo rările de întârziere aferente
calculate la momentul plă ţii, până la 30
iunie 2016. O altă condiție este ca persoa -
na respectivă să depună o cerere de anu -
lare a majorărilor de întârziere aferente
obli gaţiilor principale până la data de 31
martie 2016.

Pentru contribuabilii care au notificat
organul fiscal, o cotă de 73,3% din ma jo -
rări de întârziere care pot face obiectul
anu lării se amână la plată în ve derea anu -
lării. În acest caz, organul fiscal emite
declarație de amânare la plată a cotei de

73,3% din majorările de întârziere. 
În cazul contribuabililor care au

transmis notificarea, procedura de exe cu -
tare silită nu în cepe sau se suspendă, după
caz, pentru obliga țiile de plată accesorii
amânate la plată, conform prevederilor
detaliate anterior. 

Obligațiile de plată accesorii amânate
la plată nu se sting până la data solu țio -
nării cererii de anulare a majorărilor sau
până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în
cazul în care contribuabilul nu de pune
cerere de anulare a majorărilor.

Prevederile sunt aplicabile şi în
perioada cuprinsă între data depunerii ce -
rerii de anulare și d ata emiterii deciziei de
soluționare a cererii.

Decizia de amânare la plată a majoră ri -
lor de întârziere își pierde valabilitatea fie
la data emiterii deciziei de anulare a majo -
rărilor de întâr zie re sau a deciziei de res -
pin gere a cererii de anu lare a accesoriilor,
după caz, ori la 30 iunie 2016, în cazul în
care contribuabilul nu depune cerere de
anulare a majorărilor de întârziere.

Până la data de 30 iunie 2016, inclusiv,
contribuabilii care au notificat organul
fiscal po trivit și au înființate popriri la
data intrării în vigoa re a hotărârii de Con -
siliu Local, de către orga nul de executare
fiscală, asupra disponibili tă ților bănești,
pot efectua plata sumelor înscrise în
adresele de înființare a popririi din sumele
indis ponibilizate. Prevederile sunt aplica -
bile și pentru popririle înființate între data
in trării în vigoare a hotărârii și termenul
de 30 iunie 2016.

Veste bună pentru
contribuabilii din
Câmpina

Regulamentul referitor la stabilirea
criteriilor și condițiilor de acordare a
scutirilor la plata impozitelor și taxelor
locale descrie cele nouă situații în care
contribuabilii pot beneficia de astfel de
facilități:

Persoanele care au calitatea de Lup -
tător pentru Victoria Revoluţiei din
Decembrie 1989 - Luptător Rănit, Lup -
tător Reţinut, Luptător cu Rol De ter mi -
nant şi Luptător Remarcat prin Fapte De -
osebite şi deţin în proprietate clă diri şi
teren beneficiază de scutire la plata im -
pozitului/taxei pentru clă diri şi teren
pen tru locuința de la adre sa de domiciliu
și terenul aferent acesteia;

Comunităţile minorităţilor naţio nale
din România care au în pro prie tate
clădiri şi teren restituite potrivit art. l,
alin. 5 din OUG nr. 83/1999, re pu blicată;

Proprietarii care execută lucrări în
condiţiile Legii nr. 153/2011 privind
mă  suri de creştere a calităţii arhi tec tural
- ambientale a clădirilor, cu mo dificările
şi completările ulteri oa re;

Persoanele fizice şi juridice care au
în proprietate clădiri şi teren res tituite
potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 de cem brie 1989,
republicată, dacă pro prietarul menţine
afectațiunea de in teres public;

Cultele religioase din România care
au îproprietăți retrocedate po trivit art. l,
alin.(10) din OUG nr. 94/200 privind
retrocedarea unor bu nuri imobile care
au aparţinut culte lor religioase din
România, republi cată, dacă proprietarul
men ţine afec ta țiunea de interes public;

Persoanele fizice sau juridice, titu -

lare ale obligației de plată aferente clă di -
ri lor și/sau terenurilor care au fost a -
fectate în urma unor calamități na turale;

Contribuabilii care au în pro prietate
clădiri şi terenuri care, po trivit legii, sunt
clasate ca monumente istorice, de
arhitectură sau arheolo gice, muzee ori
case memoriale;

Proprietarii care au realizat clădiri în
condiţiile Legii nr. 114/1996, repu -
blicată cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi clădirea cu des -
tinaţie de locuinţă, realizată pe bază de
credite, în conformitate cu OG nr.
19/1994 privind stimularea inves tiţiilor
pentru realizarea unor lucrări publice şi

construcţii de locuinţe;
Persoanele care deţin în pro prietate

sau în coproprietate clădiri şi terenuri
aferente clădirilor, folosite ca do miciliu,
care realizează venituri lu nare numai din
indemnizaţia de şo maj.

În toate cazurile, fără excepție, scu -
tirea se aplică numai pentru con tri -
buabilii care nu figurează cu da torii la
bugetul local. Pentru fiecare ca tegorie în
parte, Consiliul Local Câm pina a stabilit,
prin hotărâre, și con dițiile specifice, care
de obicei constau în prezentarea unor
acte doveditoare care să însoțească
solicitarea privind scutirea de la plata
taxelor și impozitelor.

Cine beneficiază, în acest
an, de scutire la plata
impozitelor și taxelor locale

Consiliul Local Câmpina s-a reunit, în ultima lună a anului
trecut, în două ședințe, pentru adoptarea unor proiecte de
interes public.

Hotărâri adoptate în ședința extraordinară din 8 decembrie 2015:
Hotărârea nr. 134 privind încetarea mandatului de consilier

local al municipiuIui Câmpina al d-lui Zăgan Horaţiu – Teodor;
Hotărârea nr. 135 privind privind validarea alegerii d-nei

Lupu Livia – Rodica în funcția de consiIier pe locul devenit
vacant prin demisia d-lui Zăgan Horaţiu – Teodor;

Hotărârea nr. 136 privind privind aprobarea prelungirii
datei limită de finalizare a Proiectului “Reabilitarea, moderni -
zarea şi echiparea Ambulatorului Integrat al SpitaluIui Muni -
cipal Campina”, cod SMIS 13092, Axa prioritară 3.

Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 17 decembrie 2015:
Hotărârea nr. 137 privind aprobarea documentelor nece -

sare Iansării procedurilor de achiziţie publică în vederea dele -
gării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul judeţului Pra -
hova, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Parte -
neriatul pentru ManagementuI DeșeuriIor Prahova”;

Hotărârea nr. 138 privind aprobarea rectificării bugetuIui
local al municipiului Câmpina și aprobarea rectificării buge -
te lor ordonatorilor terțiari de credite pe anuI 2015;

Hotărârea nr. 139 privind analiza și aprobarea execuţiei
bugetului local şi bugeteIor ordonatoriIor terțiari de credite la

data de 30 noiembrie 2015;
Hotărârea nr. 140 pentru aplicarea prevederilor Ordonan -

ţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 14 octombrie 2015 pri -
vind acordarea unor facilităţi fiscale;

Hotărârea nr. 141 privind aprobarea Regulamentului refe -
ri tor la stabilirea criteriilor şi condiţiilor de acordare a scuti ri -
lor la plata impozitelor şi taxelor locale;

Hotărârea nr. 142 privind privind modificarea şi comple -
tarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 124 din 26 noiembrie 2015
refe ritoare la modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi nr.2
la H.C.L. nr.110 din 29 octombrie 2015, H.C.L. nr. 104 din 25
sep tembrie 2015, H.C.L. nr. 56 din 30 aprilie 2015 şi H.C.L. nr.
31 din 26 martie 2015 cu privire la alocarea unor sume de bani
pentru susținerea financiară a unor manifestări culturale, artistice,
sportive și educative organizate de Consiliul Local, în anul 2015;

Hotărârea nr. 143 privind revocarea H.C.L. nr. 182/10
decembrie 2008 referitoare la trecerea din domeniul public în
domeniul privat al municipiului Câmpina și inventarierea în
domeniul privat a terenului în suprafață de 1.484,00 mp.,
situat în municipiul Câmpina, str. Erupției, nr. 7;

Hotărârea nr. 144 privind privind aprobarea inventarierii
în domeniul public al Municipiului Câmpina a terenului în
suprafaţă de 4.813,00 mp., situat în municipiul Câmpina, str.
Erupţiei, nr. 7, Tarla 83, Parcelele Cc725, Cc730/1.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local Câmpina în luna decembrie
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Noutățile prevăzute de Co -
dul fiscal, privind modalita tea
de calculare a taxelor și im po -
zitelor locale, au fost obiectul a
numeroase dezbateri, ajungân -
du-se, în anumite surse, să fie
prezentate informații alarman -
te, departe de adevăr, privind
ma jorări uriașe, cu până la
50%, ale contribuțiilor datorate
de persoanele fizice sau juri -
dice, către bugetul local. 

Impozitul datorat de
proprietari persoane
fizice

Administrația locală câmpi -
nea nă a optat pentru aplica rea
cotelor minime, prevăzute de
lege, la calcularea impozitelor
și taxelor datorate de contri -
bua bili, la bugetul local, în 2016.
Ba chiar, în anumite cazuri,
cotele utilizate sunt chiar sub
cele aplicate în anul anterior.
Așa se întâmplă, de exemplu, în
cazul clădirilor de locuit aflate
în proprietatea persoanelor
fizice. În 2015, cota de impo zi -
tare a fost de 0,1%, pentru ca, în
2016, ea să fie redusă la 0,08%,
minimul prevăzut de Codul fis -
cal. Drept urmare, la Câmpina,

în cazul apartamentelor aflate
în proprietatea persoanelor
fizi ce, impozitul a scăzut cu 1
pâ nă la 3%. În ceea ce privește
locuințele individuale (case)
deținute de persoane fizice,
făcând o medie, s-a observat o
creștere a impozitului pentru
proprietarii persoane fizice, de
a proximativ 9%, în ciuda cote -
lor minime aprobate. De vină în
acest caz este faptul că, din 2016,
din cauza prevederilor noului
cod fiscal, se impozitează și te -
renul de sub locuință, pe lângă
apartamentul sau casa propriu-
zisă. Astfel, dacă în cazul unui
apartament, impozitul pe teren
se împarte la toți proprietarii de pe
coloana respectivă (cinci, de
exemplu, într-un bloc cu parter și
patru etaje), la casă el este suportat
in te gral de un singur pro prie tar.

În ansamblu, însă, propri e -

tarii mai multor clădiri vor
achi ta, pentru anul 2016, un
im pozit semnificativ mai mic,
deoarece Codul fiscal a elimi -
nat noțiunea de impozit clădire
majorat.

Referitor la impozitul/taxa
pe terenul intravilan, tarifele au
fost aprobate de Consiliul Lo -
cal Câmpina, de asemenea, la
ni velul minim posibil stabilit
Co dul fiscal. Și totuși, același
act normativ introduce pentru
anul 2016 impozitarea/taxarea
suprafețelor de teren acoperite
de o clădire, ceea ce aduce pen -
tru contribuabili un impozit
teren suplimentar.

Apariția Normelor metodo -
lo gice de aplicare a Codului
fis cal, în data de 13 ianuarie
2016, stabilește pentru anul
2016 un mod de impozitare
diferit de anul 2015 și pentru
te renurile intravilane agricole
deținute de persoane fizice. Mai
precis, potrivit noilor regle -
men tări, pentru fiecare 400 mp
(din fiecare lot deținut) se
aplică un tarif mai mare. Având
în vedere, însă,  că în Codul fis -
cal s-a vizat modificarea aces -
tei reglementări, în sensul im -
po zitării o singură dată a unei
suprafețe de 400 mp la tarif
diferit, responsabilii din cadrul
Pri măriei Câmpina le recoman -
dă contribuabililor ca proprie -
tarii persoane fizice de terenuri
agricole să amâne la plată im -
pozitul pe terenul agricol, până
la apariția normelor metodo lo -

gice modificate, dar nu mai târ -
ziu de primul termen de plată,
stabilit, prin lege, a fi 31 martie
2016.

Impozitul datorat de
persoanele juridice

Consiliul Local Câmpina a
stabilit o cotă de impozitare mai
mică față de anul 2015 și pen -
tru clădirile aflate în pro prie -
tatea persoanelor juridice. Con -
cret, aceasta este de 1,4%, în
2016, față de 1,5%, anul trecut,
pentru calculul impozitului pe
clădiri reevaluate deținute în
pro prietate de persoane juri -
dice. În ceea ce privește clă di -
rile neevaluate ale căror pro -
pri etari sunt persoane juri dice,
cota aplicată este de 7,5% în
anul 2016, față de 10% în anul
anterior. În consecință, impo zitul
pe clădiri datorat de per soanele
juridice va scădea, anul acesta.

Pentru această categorie de
contribuabili, noul Cod fiscal
vine să regleze și o situație de -
seori contestată în trecut. Ast -
fel, pentru calculul impozi tu  lui
aferent clădirilor rezidențiale
aflate în proprietate acestora se
va aplica o cotă mai mică, de
0,08%, ca și în cazul imobilelor
de acest tip aflate în proprie ta -
tea persoanelor fizice.

Impozitul asupra
mijloacelor de transport

Valorile minime din lege au
fost adoptate, la Câmpina, și
pentru stabilirea cotelor apli -

cate la calculul impozitului
pen tru mijloacele de transport.
Toți proprietarii vor plăti, așa -
dar, un impozit auto mai mic în
2016, față de anul precedent.

Declara�ii obligatorii
privind destina�ia
clădirii

Un element de noutate că -
ruia contribuabilii trebuie să-i
acorde maximă atenție este
obligativitatea depunerii unor
declarații privind situația clădi -
rilor deținute în proprietate.
Astfel, persoanele fizice care la
31 decembrie 2015 dețineau
clă diri nerezidențiale sau cu
destinație mixtă (imobil unde
era declarat sediul social al
unei societăți sau o clădire care
nu este de locuit, de exemplu
un atelier ori un depozit care
prin destinație nu a fost de
locuit) au termen ca, până la 31
martie, să depună declarații
prin care să precizeze dacă
aco lo se desfășoară sau nu act i-
vitate economică. În funcție de
aceste declarații, impozitul va fi
calculat ca pentru clădire rezi -
dențială sau nerezidențială, prin
aplicarea cotei specifice fie -
cărei categorii.

Și persoanele juridice au
obligația ca, până la 31 martie
inclusiv, să depună declarații
privind clădirile pe care le de -
țineau în proprietate la data de
31 decembrie 2015, desti na ția
și valoarea impozabilă a aces tora.

Impozitele și taxele locale
nu vor fi majorate cu 50%

Prevederile noului Cod
fiscal, valabile de la 1
ianuarie, aduc o serie de
modificări în modalitatea
de calculare a taxelor și
impozitelor datorate de
popula�ie către bugetul
local. La nivelul
municipiului Câmpina,
procentele au fost
aprobate de Consiliul Local
pe principiul adoptării
celor mai reduse cote de
impozitare. Noile
reglementări modifică,
însă, sumele datorate de
contribuabili, comparativ
cu cele plătite în anii
anteriori. Vă prezentăm,
mai jos, o analiză a
principalelor categorii de
contribu�ii și schimbările
apărute, din acest an, în
modul de calculare a
taxelor și impozitelor.

Nu pute�i achita impozitele
dacă nu v-a�i plătit amenzile

Indiferent de categoria de contribuabili, înainte de a merge
la ghișee aceștia trebuie să își facă atent calculele privind su -
me le pe care le au de achitat. Și asta deoarece, începând cu da -
ta de 1 ianuarie 2016, a intrat în vigoare o nouă prevedere le -
gală, potrivit căreia prioritate la încasare au amenzile trecute
în dreptul fiecăruia, și abia apoi impozitul. Cu alte cuvinte, în
conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, în cazul în care există  obligaţii de plată
care includ şi amenzi, cu suma plătită se sting cu prioritate
amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii,
în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de
obligaţie fiscală (impozit pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele
de transport).

Cum pute�i plăti
impozit mai mic
cu 10%

Ca în fiecare an, adminis -

tra ția locală acordă o boni -

ficație de 10%, până pe 31

martie 2016, pentru contri -

bu abili (persoane fizice și

ju ridice), la plata integrală

an ticipată a impozitului pe

terenuri, clădiri şi mijloace

de transport.

Termenele pentru achita -

rea impozitului, fără penali -

tăți, sunt 31 martie 2016

(pen tru impozitul pe prima

jumătate a anului) și 30 sep -

tembrie 2016 (pentru restul

datoriei către bugetul local,

pe anul 2016).
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Parcul Durbac va fi modernizat

Modernizarea parcului Durbac este pe lista
proiectelor derulate, chiar la început de an, de
administraţia locală. Procedura a fost lansată,
urmând ca, până cel târziu pe 22 februarie,
conform anunțului din Sistemul Electronic de
Achiziții Publice (SEAP), să fie analizate ofertele
depuse de societățile interesate să deruleze
lucrările.

Valoarea estimată a contractului este de
599.000 de lei. Primăria Câmpina și-a propus
ca aici să fie amenajată o zonă de recreere, cu
alei din dale de beton, bănci de agreement, spații

de fitness, spații de joacă având pardoseală din
covor de cauciuc, spațiu verde și plantații cu
gazon. 

Curtea de Conturi a încheiat
epopeea Opel-ului Insigna

Curtea de Conturi a României a admis
contestația formulată de Primăria Câmpina, față
de o decizie de anul trecut a Camerei de Conturi
Prahova, prin care se constata un prejudiciu
creat în bugetul local la achiziționarea unui
autoturism Opel Insignia (17.990 de euro), cu o
serie de dotări suplimentare în valoare de
11.664 de euro. Aceasta din urmă a fost și suma
considerată prejudiciu, pentru că ar fi fost
plătită dintr-un cont necorespunzător și pentru
că maşina nu era utilizată de instituția pentru
care fusese achiziționată.

Inspectorii au specificat în procesul verbal
că Opel-ul, deși a fost cumpărat pentru Poliția
Locală, în baza referatelor venite de aici, era
utilizat de Primăria Câmpina, care dăduse la
schimb un alt autoturism. Prin urmare, Camera
de Conturi Prahova a încheiat un proces –
verbal, cu cele constatate, iar la finalul lunii
iulie a emis o decizie pentru recuperarea
sumelor care ar fi reprezentat plăți ilegale. De
asemenea, chiar din timpul controlului,
autoturismul a revenit la Poliția Locală.

La finalul anului trecut, însă, Curtea de
Conturi a admis contestația făcută de Primăria
Câmpina, astfel că, în acest moment, nu mai
există niciun prejudiciu. La baza acestei ultime
decizii stau faptul că autoturismul a revenit la
Poliția Locală, precum și corectarea modului de
înregistrare în evidența contabilă a dotărilor
pentru această mașină.

Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor Câmpina a
stabilit categoriile de
împrumuturi disponibile în
acest an și dobânzile
aferente pentru fiecare în
parte, în func�ie de
valoare și perioada de
rambursare.

Anul 2016 aduce o serie de mo -
dificări în grila de împrumuturi sta -
bilită la nivelul CARP Câmpina. Așa
cum conducerea Casei de Ajutoru Re -
ci proc anunța încă de la finalul anu -
lui trecut, unul dintre obiective a fost
de a veni în spijinul persoanelor cu
ve nituri reduse. Un exemplu de astfel
de demers sunt cotele de dobândă la
rambursarea creditelor cu valori mici.
Astfel, membrii CARP cu vechime mai
mare de un an care contractează îm -
pru muturi de cel  mult 3.000 de lei
bene ficiază, de exemplu, de o dobân -
dă de 10%.

O facilitate introdusă îi vizea ză pe
cei care doresc să contracteze un
împrumut mai mare decât le-ar per -
mite fondul social cotizant. Prin noile
reguli, CARP le oferă posi bilita tea de a

le reține fondul din împrumut, sau
diferența până la completarea su mei
necesare, astfel încât și acești membri
să beneficieze de sumele de care au
nevoie. Regula general valabilă este ca
împru mutul aprobat să fie de cel mult
patru ori mai  mare decât valoarea
fondului.

Potrivit președintelui interimar al
CARP Câmpina, Marian Niculescu,

Con siliul Director a aprobat acor -
darea unei dobânzi (venituri reparti -
zate membrilor caselor de ajutor reci -
proc în funcție de fondul social de ți -
nut) în procent de 4,5% din soldul me -
diu al capitalului social. Astfel de su -
me, dar în procent de 1,52%, au fost a -
cordate și membrilor ce dețin capital
so cial de peste 10.000 de lei și nu au
con tractat niciun împrumut.

Grila de împrumuturi și
dobânzile aferente, valabile
în acest an, la CARP Câmpina

Primăria Câmpina a lansat procedura pentru
atribuirea contractului în vederea realizării
sistemului de supraveghere video a principalelor
intersec�ii din municipiu. Termenul limită pentru
depunerea ofertelor a fost stabilit la începutul
lunii februarie.

Potrivit anunțului publicat prin Sistemul Electronic de
Ach iziții Publice, pe portalul e-licitatie.ro, valoarea esti -
mată a contractului este de  267.500 de lei, contractul pre -
supunând realizarea unui sistem de supraveghere video
stradal format din 35 camere de supraveghere care să aju -
te la urmărirea și înregistrarea imaginilor din 15 puncte de
interes ale municipiului Câmpina. Investiția este necesară,
potrivit notei de fundamentare atașate proiectului pentru
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, de către
Consiliul Local, în contextul de „creștere continuă și acce -
lerată a traficului urban, a parcului de autovehicule, cât și
a ratei infracționalității”. În marile orașe, sistemele de acest
fel devin din ce în ce mai utilizate și mai importante, este

subliniată necesitatea realizării unui asemenea obiectiv.
Ofertele depuse în baza acestui anunț trebuie evaluate,

conform calendarului publicat de autoritatea contractantă,
până la finalul lunii februarie, iar selecția firmei câști gă -
toare se va face raportat la prețul cel mai scăzut. 

Odată cu montarea camerelor video, sistemul va per -
mite, la Câmpina, monitorizarea atât pe timp de zi, cât și
noa ptea, a traficului rutier și pietonal, precum și a acti vită -
ții specifice zonelor vulnerabile. 

Procedură în derulare, pentru realizarea
sistemului de monitorizare video a intersecţiilor
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Proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului local al
mu nicipiului Câmpina şi apro -
barea bugetelor ordonatorilor
ter ţiari de credite pe anul 2016,
ini țiat de primarul Horia Tisea -
nu și aflat în dezbatere publică,
va trebui adoptat, în cel mai scurt
timp, de Consiliul Local. Docu -
men  tul publicat în prezent va fi
su pus la vot și oferă o imagine a
planurilor pe care administrația
locală le are pentru anul în curs.
Tre buie spus, însă, că față de
for ma actuală, el mai poate su -
feri modificări, în funcție de
even tualele amendamente care
vor fi aduse în CL.

În linii mari, însă, se poate
dis cuta, deja, despre estimările
pri vind veniturile și proiectele
pentru care se vor cheltui banii
din bugetul local, în următoarele
luni. Iar câteva capitole merită o
atenție sporită, fiind vorba des -
pre acele puncte de maxim inte -
res pentru cetățenii munici piu -
lui, către care va fi direcționată
și cea mai mare parte a fon du -
rilor disponibile.

Venituri
Conform proiectului, veniturile

la bugetul local se ridică, în 2016,
la 84.440.000 de lei, mai bine de
jumătate din sumă provenind
din cotele defalcate din impo zit ul
pe venit, sumele defalcate din ta -
xa pe valoarea adăugată pentru
fi nanţarea cheltuielilor descen -
tra  lizate la nivelul unităților ad -
ministrativ-teritoriale și, nu în
ul timul rând, din impozitele și
ta xele pe proprietate. La acestea
se vor adăuga aproape 3,8 mi -
lio ane de lei din fonduri externe
în contul plăților efectuate și
pen tru prefinanțări, 1,5 milioane
de lei subvenții de la bugetul de

stat către bugetul local, în spe -
cial pentru susținerea derulării
proiectelor finanțate din fonduri
externe nerambursabile posta -
de  rare, dar și aproape două mil -
io ane de lei venituri din pro prie -
tate (concesiuni și închirieri de
către instituții publice).

Cheltuieli
Pe partea de cheltuieli, în bu -

getul pentru anul 2016 a fost
pro pus un nivel estimat la
88.391.000 de lei. La sfârșitul a -
nului 2015 a rezultat un ex ce -
dent, care va acoperi diferența
față de ve niturile estimate a fi
încasate în 2016 și care va fi
utilizat ca sur să de finanțare
pentru obiec ti vele propuse în
cadrul secți u nilor de dezvoltare.

Principalele investi�ii
ale administra�iei
municipiului, în 2016

Poate cel mai de interes ca -
pitol din bugetul local este cel
de dicat investițiilor care vor fi
de rulate în municipiu, în acest
an. Suma propusă pentru astfel
de obiective se ridică la numai
puțin de 20 de milioane de lei,
iar pe listă de regăsesc câteva
punc te de maxim interes.

În acest context trebuie men -
ționat că peste un sfert din fon -
duri, adică 5.115.000 de lei, ar
putea fi alocate proiectelor noi
de servicii și dezvoltare publică,
care vor fi demarate la nivelul
municipiului. Printre priorități
se numără combaterea alunecă -
ri lor de teren de pe strada Plev -
nei (propunere de 1.000.000 de
lei în proiectul de buget pe

2016), extinderea cimitirului
uman Bobâlna (plan urbanistic
zonal, documentație tehnică
pen tru autorizație de construc -
ție, proiect tehnic și execuție –
500.000 de lei), amenajarea te -
renului multifuncțional din car -
tierul Hernea, bd. Nicolae Băl -
cescu (300.000 de lei) și asigu -
rarea cofinanţării pentru reabi -
lita rea conductei de aducțiune,
de transport și rețele de distri -
buție apă potabilă în municipiu
(485.000 de lei).

Un alt capitol care are alo -
cate sume importante este cel
de dicat investițiilor în infrastru c -
tura pentru transporturi, unde
fon durile necesare pentru de -
rularea lucrărilor planificate
pentru în acest an se ridică la
11.519.000 de lei. Mare parte
din sumă apare trecută, în pro -
iectul de buget, în dreptul a pa -
tru obiective importante. Este
vor ba, în primul rând, despre
pro iectare și execuție pentru lu -
crări de reabilitare pe bd. Nicolae
Bălcescu (3.342.000 de lei) și str.
Ion Câmpineanu (1.252.000 de
lei). Încă 2.500.000 de lei repre -
zintă fonduri propuse pentru
aco perirea cheltuielilor de pro -
iectare și execuție în vederea
rea bilitării străzilor Bobâlna și
Ori zontului, cu mențiunea, însă,
că în aceste cazuri demararea
lu cră rilor depinde de evoluția
ce lor pentru introducerea cana -
lizării. “Sunt mai multe străzi în
această situație, dintre care cele
mai importante, cu valori mari,
sunt: Bobâlna, Orizontului,
Calea Doftanei și Voila. Le-am
considerat prioritare pe primele
două, cele care pot fi date în
folosință imediat după în che -
ierea reabilitării, urmând ca lu -
cră rile pe celelalte două, mai
com plexe, să le avem în vedere
în a doua parte a anului sau anul
viitor. În toate cele patru cazuri,
însă, investiția noastră depinde
de lucrările de canalizare. Dacă
acestea nu sunt finalizate, nu
avem cum să asfaltăm”, a expli -
cat  primarul Horia Tiseanu.

De altfel, acestea nu sunt sin -
gurele obiective importante care
stau sub semnul întrebării pen -
tru că realizarea lor depinde de
diverși factori, fără legătură cu
administrația locală.  Un alt e xem-
plu este reabilitarea termică a
unor blocuri de locuințe, pen tru
care propunerea de buget pre -
vede o alocare de 530.000 de lei.

“Așteptăm finanțarea de 50% de
la Guvern, altfel nu putem face
această investiție”, a punctat e -
dilul. De aceeași sursă depinde
și conso li darea bl. A6, de pe str.
Schelelor,  așteptându-se, însă, și
decizia referitoare la con tribuția
Guvernului.

Lucrurile sunt clare, însă, din
fericire, cu privire la multe alte
o biective. Pentru realizarea sis -
te mului video de suprave ghere a
intersecțiilor este prevăzută o
sumă de 400.000 de lei, iar încă
100.000 de lei va merge către a -
menajarea unui sens giratoriu la
intersecția dintre str. M. Kogăl -
niceanu și bd. Carol I. De ase -
menea, propunerea de buget mai
cuprinde o alocare de 665.000
de lei pentru continuarea lucră -
rilor de reabilitare, modernizare
și echipare a Policlinicii Spita -
lului Municipal,  dar și 420.000
de lei pentru continuarea ame -
na jării muzeului dedicat conser -
vării și valorificării patrimo niu -
lui cultural local care va găzdui
și prețioasele schițe ale lui Ni -
colae Grigorescu, recuperate în
in stanță de administrația câmpi -
nea nă.

Trebuie punctat că bugetul
local de anul acesta prevede alo -
carea a 50.000 de lei și pentru
actualizarea “Strategiei de dez -
vol tare a municipiului Câm pi -
na”. Este un obiectiv impor tant,
punctează primarul Horia Ti -
seanu: “Fără o strategie clară nu
putem vorbi despre dezvoltare.
De aceea ne dorim ca la dis -
cuțiile derulate în cadrul celor
patru ateliere să participe cât
mai mulți cetățeni, ca să con tu -
răm o strategie realistă și bene -
fică pentru municipiul Câmpina”. 

Alte obiective
Lista obiectivelor de investiții

este completată și de o serie de
lu crări punctuale, fie că este
vor ba despre continuarea unor
proiecte deja începute, fie că este
vorba despre unele noi, propuse
a fi demarate în acest an. Cert
este că în atenția administrației
lo cale se află, de exemplu, lu -
crări de proiectare și execuție
pen tru parcările de pe str. Sche -
lelor, Amurgului – Ana Ipătescu
și Petrolistului, pentru punerea
în valoare a vestigiilor vechii
vămi, din Parcul Trandafirilor,
reabilitarea parcului La Soldat,
dar și lucrări de reabilitare sau
modernizare pentru mai multe
străzi din municipiu.

Fonduri pentru lucrări
la școli și bursele
elevilor

Un capitol important în bu -
getul anual al oricărei loca lități,
Învățământul are prevăzut, în
proiectul pentru 2016, un to tal
de 28.220.000 de lei, din care
peste 4,6 milioane de lei vor fi
direcționați către cheltuieli de
întreținere și funcționare. Pro -
pu nerea de buget prevede, la
început de an, 860.000 de lei
pen tru asigurarea reparațiilor
cu rente la unitățile de învăță -
mânt, suma urmând să fie repar -
ti zată pe obiective cu avizul co -
misiei constituite în acest scop
la nivelul Consiliului Local. Tot
pentru acest an se estimează că
se va aloca, de la bugetul local, o
su mă de 546.000 de lei, pentru
bur sele acordate elevilor câmpi -
neni.

Planuri de modernizare
pentru Spitalul
Municipal și Voila

O parte importantă din suma
de 2.240.000 de lei, alocată Săn ă -
tății din bugetul local, va merge
în 2016 către cabinetele medi -
cale școlare. Cheltuielile cu sala -
riile personalului, întreținerea și
funcționarea acestor cabinete
sunt estimate la peste 700.000
de lei. Încă pe atât este suma
direcțio na tă pentru lucrări de
moder nizare și reabilitare la
Spitalul Mu nicipal Câmpina. 

Alte lucrări vor fi finanțare,
din bugetul local, și la Spitalul
Voila. 335.000 de lei vor merge,
conform proiectului de buget,
că tre acoperirea cheltuielilor cu
reparațiile la Pavilionul nr. 18 și
dotarea cu aparatură medicală. 

Cultură și recreere
Ca în fiecare an, acest capitol

beneficiază de importanța cuve -
nită, în planurile administrației
locale. Anul acesta, propunerea
de buget prevede, în total,
2.418.000 de lei. De asemenea,
su ma de 2.541.000 de lei repre -
zintă transferuri la Casa de Cul -
tură “Geo Bogza” (1.201.000 de
lei, din care 700.000 de lei pen -
tru cheltuieli de reabilitare și
modernizare a acestei instituții)
și Casa Tineretului (1.340.000
de lei, din care 600.000 de lei
pen tru cheltuieli de dezvoltare).

Tot în cadrul acestor tran sfe -
ruri, pe lângă fondurile alocate
pentru a se asigura cheltuielile
de funcţionare se regăsesc și su -
mele necesare pentru desfășu ra -
rea manifestărilor culturale ce
vor avea loc în anul 2016. Astfel,
asociațiile și fundațiile vor be -
ne ficia de 150.000 de lei, finan -
țare în baza Legii nr.350/2005,
în timp ce un obiectiv pe care
ad ministrația locală speră să îl
vadă funcțional anul acesta, Clubul
Sportiv, ar urma să beneficieze
de o alocare de 300.000 de lei. 

Principalele investiții din
bugetul local, în acest an

Estimările de la acest
moment arată că
bugetul local al
municipiului Câmpina se
bazează, în 2016, pe
venituri totale
84.440.000 de lei,
cheltuielile prevăzute
fiind de 88.391.000 de
lei. Diferen�a va fi
acoperită din sumele
rămase, ca excedent, din
anul 2015. Proiectul de
buget a fost schi�at și se
află în dezbatere
publică, urmând să fie
aprobat  la începutul
lunii februarie.

Horia Tiseanu, primarul municipiului Câmpina:
Am propus un
buget prin care
serviciile publice
sa fie asigurate
în totalitate, iar
lucrările de
investi�ii,
modernizarea
municipiului
Câmpina, să
continue, în
concordan�ă 
cu dorin�a
locuitorilor
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Metodologia valabilă și pâ -
nă acum rămâne în vigoare,
ast fel că rezultatele elevilor nu
vor fi făcute publice, iar notele
nu vor fi trecute în catalog.
Aces ta ar fi primul an în care s-ar
putea cuantifica, însă, într-un
fel, valoarea acestor evalu ări
naționale, introduse prima da tă
în școlile românești în anul
2014. Și asta deoarece este
prima generație care trece prin
al doilea rând de testări. Copiii
din clasele a VI-a le-au mai
susținut și acum doi ani, la
clasa a IV-a, iar cei care sunt a
IV-a au mai trecut prin astfel de
evaluări și în clasa a II-a. 

Prin comparația rezultate -
lor, se va putea stabili, așa cum
in dică scopul de bază al testă -
rilor, evoluția elevilor, eficiența
măsurilor luate la nivelul clasei
și al școlii pentru fiecare în par -
te și planul individual de în vățare
care va fi aplicat pe vii tor, pentru
îmbunătățirea rezul tatelor.

Notele obținute de școlari
vor face obiectul unei analize la
nivelul unității de învățământ,
al clasei, dar și punctul de
pornire pentru cadre di dactice
și părinți, în stabilirea viito ru -
lui mod de lucru pentru îm bu -
nătățirea rezultatelor fie că rui
elev în parte.

Calendarul testărilor
Primele testări din această

categorie vor avea loc la finalul
lunii mai, la clasa a VI-a. Elevii
vor susține, pe 23 mai, evalu a -
rea la Limbă și comunicare, iar
pe 24 mai la Matematică și Știi n-
țe ale naturii.

În următoarea săptămână
este programată Evaluarea com-
p etenţelor fundamentale do -
bân  dite în ciclul primar la fina -
lul clasei a IV-a, testările ur -
mând să aibă loc pe 30 mai, la
Limba română, și pe 31 mai la
Matematică.

Ultimii care susțin evalu -

ările sunt elevii din clasele a II-a.
La acest nivel va avea loc și sin -
gura testare care include trei
pro be, programate în trei zile
dife rite. Pe 6 și 7 iunie vor avea
loc probele la Limba română,
scris și citit, iar pe 8 iunie este
programată proba la Mate ma tică.

La evaluările naționale, ele -
vii vor avea de rezolvat subiecte
cu un nivel mediu de dificul -
tate, elaborate de Centrul Na -
ţio nal de Evaluare şi Exami nare
și în strictă concordanţă cu
programele şcolare în vigoare
pentru fiecare disciplină de

stu diu. Față de testările obiș -
nui te, însă, testele administrate
ele vilor au, în acest caz, un
format asemănător cu cel al
evaluărilor internaţionale, în
special la clasa a VI-a.

Evaluările naționale la clasele a II-a, 
a IV-a și a VI-a vor avea loc în perioada
23 mai – 8 iunie
Un ordin al ministrului Educa�iei, publicat în
Monitorul Oficial la finalul lunii decembrie,
stabilește calendarul valabil în anul școlar 2015
– 2016 pentru evaluările na�ionale la clasele a
II-a, a IV-a și a VI-a. 

În luna februarie începe un
semestru complicat pentru
elevii din anii terminali. Nu
doar că nu vor mai avea
parte decât de o vacan�ă,
până la vară, dar au de
înfruntat examene na�ionale
de care va depinde, mai
departe, la ce liceu sau
facultate va fi admis fiecare
candidat. Iar până atunci,
școlarii mai au parte de un
duș rece: simularea
testărilor.

Elevii din clasa a VIII-a sunt primii
care testează, anul acesta, atmosfera de
exa men, cu prilejul simulării Evaluării
Na țio nale. Proba scrisă la Limba și litera -
tura română va avea loc pe 22 februarie,
iar cea a probei la Matematică este pro -
gra mată pentru 23 februarie. Can didații
vor afla rezultatele pe 4 martie.

Ca în fiecare an, vor fi organizate și si -
mulări ale probelor din cadrul Bacala u -
rea tului, la care vor participa atât elevii

din clasa a XII-a, cât și colegii lor mai
mici, din clasa a XI-a. Proba scrisă la Lim -
ba și literatura română, în cadrul simu -
lării, este programată pe 7 martie, iar pe 9
martie va avea loc simularea probei obli -
ga torii a profilului. Ambele testări vor fi
susți  nute de toți elevii din clasele amintite. 

Pentru cei din an terminal, pe 10 mar -
tie va mai fi organizată o simulare, cea a
probei la alegere a profilului și spe cia -
lizării. Liceeni vor afla rezultatele pe 18
martie.

Simulările examenelor naționale sunt
organizate anual, în semestrul al doilea,
cu câteva luni înainte de Bacalaureat și
Evaluare Națională. De câțiva ani, la ele
par ticipă și elevii din clasele a XI-a, mă -
sura făcând parte din planul gândit de
autoritățile din Educație, în vederea îm -
bu nătății rezultatelor la Bac, într-un mo -
ment în care rata promovabilității era
alarmant de mică.

Nu există obligativitatea trecerii note -
lor în catalog, în urma simulărilor, dar

rezultatele sunt importante deoarece
indi că nivelul la care se află fiecare elev
în parte și ajută cadrele didactice să
întoc mească un plan realist pentru îm -
bună tățirea performanțelor candida ților,
în timpul rămas până la examenele pro -
priu-zise.

Pentru elevi, aceste testări reprezintă
de asemenea un exercițiu care îi ajută să
se obișnuiască din timp cu rigorile spe -
cifi ce unui examen național.

Fără emo�ii, la Câmpina
Evaluarea Națională se va derula, anul

acesta, conform calendarului aprobat de
Ministerul Educației, în intervalul 17
iunie – 5 iulie, iar prima sesiune a Baca -
lau reatului este programată să aibă loc
în tre 13 iunie și 16 iulie. Așadar, elevii
din clasele terminale mai au la dispoziție
mai puțin de cinci luni pentru a se pre -
găti. Pe de altă parte, la Câmpina, testările
nu ar trebui să stârnească mari emoții,
având în vedere că, în anii precedenți, ab -
solvenții școlilor din municipiu au în re -
gistrat rezultate bune și foarte bune. În 2015,
de exemplu, promoția Colegiului Na țional
“Nicolae Grigorescu” a înre gis trat, la
Bacalaureat, o promovabilitate de 100%.

Calendarul simulărilor na�ionale, în anul școlar 2016 – 2017



EDUCA�IE 7

Ministerul Educaţiei a lansat
în dezbatere publică proiectul de
Metodologie privind înscrierea
copiilor în învăţământul primar
pentru anul şcolar 2016-2017 şi
Calendarul aferent procedurilor
de înscriere. Este puțin probabil
însă ca documentul să sufere
modificări înainte de a intra în
vi goare, mai ales că, în mare mă -
sură, prevederile sunt aceleași
din anii trecuți. Cu o excepție,
foarte importantă! “Ca noutate,
pro iectul prevede înscrierea co -
piilor în clasa pregătitoare, con -
form legii, eliminându-se excep -
ţia prevăzută de metodologiile
an terioare. Aceasta permitea
copiilor care împlineau vârsta
de 7 ani până la data de 31 au -
gust (anul în cauză) să se înscrie
direct în clasa I. Actualul proiect
de metodologie nu mai prevede,
în acest an şcolar, excepţia ca un
copil, care nu a urmat cursurile
clasei pregătitoare, să poată fi
înscris direct în clasa I. Minis te -
rul Educaţiei Naţionale şi Cerce -
tării Ştiinţifice susţine accesul
tu turor copiilor la învăţământul

primar şi orice situaţie care
excede cadrul normativ în cauză
va putea fi analizată şi soluţio -
nată în interesul educaţional al
co piilor”, subliniază reprezen -
tanții Ministerul Educației. 

Evaluarea psihosomatică,
obligatorie pentru copiii care
împlinesc șase ani după 1
septembrie

În clasa pregătitoare trebuie
înscriși, obligatoriu, în anul
școlar 2016 – 2017, toți copiii
care împlinesc șase ani până la
31 august 2016. Și preșcolarii
mai mici pot ajunge, însă, din
toamnă, în învățământul primar,
cu condiția ca specialiștii să
constate, întâi, că sunt pregătiți
pentru acest lucru. Astfel,
părinții copiilor care împlinesc
șase ani în intervalul 1 sep -
tembrie – 31 decembrie pot soli -
cita evaluarea psihosomatică a
micuților. În baza rezultatului,
care nu poate fi contestat, ei își
pot înscrie copiii în clasa pre -
gătitoare sau, dacă se constată
că micuțul nu este pregătit să
meargă a școală, la grupa mare
din cadrul grădiniței.

Metodologia va permite, în
continuare, înscrierea la școală
și pentru copiii care împlinesc
șa se ani după 31 decembrie
2016, dar de asemenea numai în
ur ma unei evaluări psihoso ma -

tice și numai după ce părinții
vor fi consiliați, cu privire la
inte resul copiilor, astfel încât fa -
milia să ia decizia finală în de -
plină cunoștință de cauză.

Admiterea în
învă�ământul primar

Prioritate vor avea, la înscri -
ere, copiii cu adresa în circum -

scripțiile stabilite la nivel jude -
țean, pe când copiii din afara
acestora vor fi primiți doar în
limita locurilor rămase libere, după
aplicarea unor criterii de departa -
jare. 

În primă fază vor fi aplicate
criteriile generale, sta bi lite prin
metodologie: existența unui certificat
de încadrare în grad de handicap

a copilului, co pilul orfan de
ambii părinți, copilul orfan de
un părinte sau copilul care mai
are cel puțin un frate ori o soră,
în aceeași unitate de învățământ.
În cazul în care, în continuare,
este ne voie de departajare, se vor
aplica criteriile specifice, stabilite
de consiliul de administrație, la
nivelul fiecărei școli.

Clasa pregătitoare a
devenit OBLIGATORIE

Metodologia înscrierii
copiilor în
învă�ământul primar a
suferit o modificare
majoră, anul acesta.
Este vorba despre
obligativitatea privind
înscrierea în clasa
pregătitoare. Începând
din această toamnă,
copiii care nu au trecut
pe la acest nivel nu
pot intra în clasa întâi. 

Calendar
22 februarie – Afișarea circums -

crip țiilor, a planului de școlarizare pro -
pus și a numărului de clase, pentru fie -
care unitate de învățământ. Afișarea pro -
gramului de evaluare psihosomatică și a
unită ților care realizează evaluarea.
Anun țarea criteriilor specifice de depar -

tajare și a documentelor care trebuie de -
puse la înscriere;

24 februarie – 3 martie – Orga niza rea,
în fiecare unitate de învățământ în care se
formează clasă pregătitoare, a unei “Zile
a porților deschise”;

22 februarie – 4 martie – Organi za -
rea, în unitățile de învățământ preșcolar,
a întâlnirilor pentru informarea și con -
silierea părinților copiilor de grădiniță

ca re vor fi cuprinși, în anul școlar 2016
– 2017, în învățământul primar;

23 februarie – 16 martie – Reali za -
rea evaluării nivelului de dezvoltare psi -
ho somatică pentru copiii care împlinesc
șase ani începând cu 1 septembrie 2016;

23 februarie – 17 martie – Comu -
ni carea rezultatului evaluării nivelului
de dezvoltare psihosomatică;

17 martie – Transmiterea, către cen -
trele județene de resurse și asistență
edu cațională, a procesului-verbal în care
este înscris rezultatul evaluării nivelului
de dezvoltare psihosomatică;

Completarea și validarea cererilor-tip
de înscriere în clasa pregătitoare

22 februarie – Afișarea progra mu -
lui de completare a cererilor-tip;

29 februarie – 18 martie – Com ple ta -
rea, depunerea și validarea cererilor-tip;

Prima etapă de înscriere în clasa
pregătitoare

21 martie – Procesarea, de către co -
misia națională, a cererilor de înscriere;

22 – 24 martie – Procesarea, la ni -
velul fiecărei unități de învățământ, prin
a plicarea criteriilor de departajare gene -
rale și specifice, a cererilor părinților din
afara circumscripției care solicită îns cri -
erea copilului. Admiterea sau res pin -

gerea acestor cereri;
25 martie – Procesarea  cererilor

pen tru copiii care nu au fost înscriși, din
lip să de locuri, și care au exprimat, în
această fază, opțiunea pentru înscrierea
la școala de circumscripție;

25 – 26 martie – Afișarea candi da -
ților înmatriculați, a locurilor rămase li -
be re și a listei copiilor neînscriși în pri -
ma etapă;

A doua etapă de înscriere în clasa
pregătitoare

29 martie – Afișarea procedurii spe -
cifi ce de repartizare a copiilor pe locu -
rile rămase libere;

30 martie – 8 aprilie – Depunerea și
va lidarea cererilor-tip de înscriere pen -
tru copiii care nu fost înscriși în prima
etapă;

11 – 15 aprilie – Procesarea cererilor;
15 aprilie – Afișarea listelor finale

cu copiii înscriși în clasa pregătitoare;
18 – 22 aprilie – Centralizarea și

solu ționarea, de către Inspectoratul Șco -
lar Județean, a cererilor părinților ai că -
ror copii nu au fost înscriși, până la acel
moment, în vreo unitate de învățământ.
Solu ționarea, la nivelul ISJ, a oricăror
alte situație apărute, în legătură cu în -
scrierea în învățământul primar.



8 EVENIMENTE

La finalul lunii februarie,
apicultori din toată �ara se
reunesc, la Câmpina,
pentru o nouă edi�ie a
Târgului Mierii, cea mai
importantă manifestare
de acest gen din �ară, prin
complexitatea
programului și număr de
participan�i, festivalul a
devenit o emblemă a
municipiului și reușește să
atragă, de la an la an, din
ce în ce mai multă lume.

A XI-a ediția e Târgului Mie -
rii va avea loc în intervalul 26 –
28 februarie 2016, evenimen -
tul urmând să fie găzduit de Ca -
sa Tineretului din Câmpina, in -
clusiv în spațiile exterioare
puse la dispoziție organiza -
torilor. Ca de obieci, festivalul
va reuni apicultori din toată ța -
ra, dar și câmpineni sau par ti -
cipanți din restul județului și
nu numai. Și asta pentru că
veș  tile bune circulă și se știe
de ja, în lung și-n lat, că merită
să vii la Câmpina dacă vrei să
deguști cea mai bună miere sau

să iei parte la cele mai inte re -
san te și dulci concursuri.

La ediția din acest an a târ -
gului veți găsi peste 20 de sor -
timente de miere, de la cea po -
lifloră, de tei sau de  salcâm, pâ -
nă la cele mai rare, alături de
multe alte produse apicole.

Programului Târgului
Mierii 2016

Vineri 26 februarie 2016
11.00 Deschidere festivă
Târg de utilaje, echipamente

şi produse apicole

Concursuri:
- Cel mai mare mâncător de

miere
- Cel mai bun degustător de

miere
- Concurs de prăjituri since -

re cu miere
-Parada portului popular
- Vizită oficială a Târgului

Mie rii, degustare miere şi
prăjituri cu miere.

- Expoziţie fotografie cu te -
ma apicolă

-Expoziție Creaţie Grafică:

concept (insigna Apicultor în
România și Câmpina - Oraşul
Mierii)

Sâmbătă 27 februarie 2016
Târg de utilaje, echipamente

şi produse apicole
- 8.30 Primirea ultimelor

probe pentru concursul ”Cea
Mai Bună Miere”

- 11.00 ”Concurs: Cel mai
dulce cuplu iubitor de miere -
Târgul Mierii 2016”

- 12.30 Adunarea generală a
Federaţiei Asociaţiilor Apicole

din România-ROMAPIS
Jurizare concursuri:
- Cea mai bună miere
- Cel mai frumos stand -

Echipamente şi utilaje apicole
- Cel mai frumos stand -

Produse apicole
- Cea mai frumoasă etichetă
- Cel mai interesant (inova -

tiv) produs
- 18.30 Balul stuparilor… şi

al stupărițelor

Duminică, 28 februarie 2016
Târg de utilaje, echipamente

şi produse apicole
- 10.00 Conferinţa simpo zi on

“S.O.S. Sănătatea Albinelor”
-13.30 Tombolă cu echipa -

mente apicole.

Începutul de an a fost marcat, la Câmpina,
prin tr-o manifestație plină de semnificații. Pe 8
ianuarie, momentul împlinirii a 513 ani de la pri -
ma atestare documentară a așezării a fost prilej
pentru o serie de evenimente menite să pună în
evidență trecutul, să conştientizeze prezentul și
să contureze viitorul acestui oraș cu un bogat
bagaj istoric, cultural, artistic și al oamenilor de
valoare. “1503 ianuarie 8 - este data primei ates -
tări documentare a localităţii, datorită moşnea -
nu lui Mansul (ori Mancsul ?) ce duce 425 livre
de ceară de albine spre vânzare la Bra şov şi este
consemnat în registrul vigesimal (de taxă va -
mală) la poarta cetăţii. În acelaşi an se con -
semnează prezenţa a altor doi moşneni din Câm -
pina, Şerban şi Costea, ce vor aduce spre vânzare
tot ceară”, reamintește administrația locală, în
pre zentarea municipiului, care continuă: “Aşe -
zarea geografică a Câmpinei a făcut-o, din stră -
fun dul anilor, loc plăcut, recreativ prin frumu -
seţile sale naturale şi prin însuşirea climei sale (…)
Deşi în actele emise de cancelariile domneşti este
menţionată «vama Prahovei», există certitudinea
că satul Câmpina, graţie poziţiei sale geografice
la intrarea în munţii Carpaţi şi amplasării la
distanţă egală de Bucureşti şi Braşov, era vamă,
punctul strategic pentru controlul mărfurilor. A -
cest lucru a făcut posibilă o dezvoltare rapidă a
aşe zării, localitatea beneficiind de nenumărate
avan taje în urma schimburilor comerciale care
aveau loc aici”.

Jumătatea de secol mai târziu, câmpinenii au,
în continuare, motive de mândrie când vine vor -
ba despre orașul lor natal. Drept dovadă a stat, la
acest început de an, prezența numeroasă la
simpozionul dedicat împlinirii a 513 ani de ates -
tare documentară, organizat de Primărie şi Con -
siliul Local la Casa de Cultură “Geo Bogza”.  Par -
ti ci panții au avut ocazia să asculte, în deschi -
dere, imnul municipiului, “Dor de acasă”. Din
pro gramul zilei au făcut parte prezentarea Anua -
rului Societății de Științe Istorice din Câmpina,
lan sarea volumelor  „Câmpina - file de cronică”,
de Alin Ciupală, şi „Câmpina, o istorie în date”,
de Ion T. Şovăială, prezentarea lucrării „Cartea
de aur a eroilor şi veteranilor de război din mu -
ni cipiul Câmpina”, semnată de col. (r) Marian
Du lă, dar și un recital muzical susţinut de către
elevi ai şcolii de pian de pe lângă Societatea
Filar monică din Câmpina, respectiv două expo -
zi ții, una de trofee sportive obținute de maeștrii
sportului din municipiu și o alta de desene, sub
titlul “Câmpina văzută de copii”. 

Și, așa cum spuneam de la început, viitorul
mu nicipiului a fost tratat, cu acest prilej, cu
aceeași importanță acordată și trecutului sau
prezentului orașului Câmpina. Primarului Ho ria
Tiseanu i-a reveni sarcina de a puncta, în dis -
cursul său, nu doar obiectivele îndeplinite de
admi nistrația locală, cât mai ales oportunitățile
pe care autoritățile le-au identificat, pentru dez -
voltarea economică, socială și turistică a
municipiului.

Vizita delegaţiei  din Achern, prezentată
în presa regională din Germania

Cotidianul “Achern und
bϋlher bote” a relatat, în
ediţia din 20 ianuarie
2016, despre legăturile
dintre Câm pina şi Achern,
fă când referire la vizita pe
ca re o delegaţie a Aso -
ciaţiei Rezerviştilor din
Achern a făcut-o în mu ni -
cipiul Câmpina, la sfâr şi -
tul lunii septem brie 2015,
pentru un schimb de ex -
perienţă cu Asociaţia Ca -
dre lor Militare în Rezervă
şi Retragere, dar şi pentru a transmite  mesaj din partea pri mă -
riei Achern pentru o colaborare de viitor, în domenii de interes
reciproc.

În articolul “Invitaţie la Câmpina-Rezerviştii întreţin bune
relaţii cu România”, presa din Germania subliniază că, „de mai
multă vreme, RK Achern-Renchtal întreține relații de prietenie și
colaborare cu Asociația similară din Câmpina, între cele două
Aso ciații existând și un Acord bilateral de cooperare. În acest
context, delegații cu rezerviști germani și români au efectuat
mai multe vizite reciproce”.

Publicația anunță și că primarul municipiului Câmpina, Horia
Tiseanu, i-a transmis prin intermediul delegației germane o
invitație primarului orașului Achern, Klaus Muttach, de a face la
rândul său o vizită de prietenie în municipiul prahovean. Cu
acest prilej, reprezentantul părții române și-a exprimat speranța
pentru lărgirea caracterului acestor întâlniri, cuprinzând și alte
structuri din conducerile locale, spre o mai bună cunoaştere
reci procă și binele cetățenilor celor două comunități.

Târgul Mierii 2016, trei zile dulci la Câmpina

513 ani de la prima atestare documentară a municipiului 
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