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Câmpinenii 
au hotărât 

cum va arăta 
Parcul “La Soldat” 

Ultimele pregătiri
pentru alegerile
locale din 5 iunie

Calea Doftanei 
şi Bobâlna nu pot 

fi asfaltate 
mai devreme 
de anul viitor

Campanie de informare
a părințiLor care doresc

să plece la muncă
în străinătate

Câmpinenii au, din 15 aprilie, un nou motiv de mândrie în orașul lor. Policlinica
Municipală, inaugurată după încheierea lucrărilor de reabilitare și modernizare,
oferă condi�ii peste multe dintre unită�ile sanitare de stat din România și rivalizează,
fără probleme, cu clinicile particulare. Într-o atmosferă primitoare, pacien�ii au
acum la dispozi�ie dotări și aparatură moderne, care completează eforturile
colectivului de cadre medicale, pentru asigurarea de servicii de specialitate, la cele
mai înalte standarde.
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Policlinica Municipală
Câmpina, în topul celor mai
moderne clinici din țară

Echipa CADON, formată din șase elevi
de la Liceul Energetic din Câmpina, a
reușit, pentru a doua oară consecutiv,
calificarea în finala concursului
interna�ional de programare IT ACSL
(American Computer Science League),
care va avea loc pe 28 mai, la New
Hampshire, în SUA. 
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Echipa CADON, din nou în finala concursului
de programare ACSL din SUA 
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Echipa CADON, formată din

șase elevi de la Liceul

Energetic din Câmpina, a

reușit, pentru a doua oară

consecutiv, calificarea în finala

concursului interna�ional de

programare IT ACSL (American

Computer Science League),

care va avea loc pe 28 mai, la

New Hampshire, în SUA. 

Victor Alexandru, Andreea Al -
des cu, Gabriel Năstase, Denis Că -
răuş, Rareş Dumitrică şi Cătălin
Oan cea, coordonați de profesorul
De nisa Stoicescu, formează echipa
CA DON și vor reprezenta, din nou,
în acest an, Câmpina și România, la
finala concursului internațional de
programare IT American Computer
Science League (ACSL), din 28 mai.
“Acum un an am început aventura la
concursul American Computer
Science League, iar anul acesta o
con tinuăm obținând punctaj maxim
și calificându-ne în finala care va
avea loc în Nashua - New Hamp shi re.
Pe această cale ținem să le mul țu -
mim încă o dată celor ce ne-au fa -
cilitat plecarea în SUA anul trecut și
sperăm că și în acest an vom putea
fi prezenți”, au transmis membrii
echipei CADON. 

Nu întâmplător, ei fac apel din
nou la persoanele dispuse să spri -
jine performanța. Din păcate, provo -
ca rea financiară se dovedește din nou

chiar mai mare decât cea asociată
con cursului în sine. Elevii au nevoie
de 15.000 de euro pentru a putea
ajunge la competiția din SUA. Ca și
data trecută, un sprijin consistent au
primit din partea administrației lo -
ca le. Consiliul Local Câmpina a
apro bat, în ședința din 21 aprilie, o
rec tificare la hotărârile referitoare
la finanțarea, din bugetul local, a u -
nor manifestări culturale, artistice,
spor tive şi educative organizate de
CL în anul 2016. Liceenii au primit,
astfel, 33.000 de lei, deci apro xi ma -
tiv jumătate din suma necesară de -
pla sării, fonduri acordate lor după
diminuarea echivalentă a bugetului
aprobat inițial pentru concertul și
spectacolul de lumini de Revelion. 

Și anul trecut, administrația lo -
cală a alocat aproximativ 7.000 de
euro echipei, tot pentru participarea

la finala acestui concurs, la care a
ocupat locul 12 din 48 de înscriși.

La momentul respectiv, liceenii
au promis că vor face tot posibilul
nu numai pentru a ajunge din nou
în finală, ci și pentru a obține un loc
și mai bun. Și iată că s-au ținut de
cu vânt, cel puțin până acum, iar
pes te câteva săptămâni au șansa să
în deplinească și a doua parte a pro -
misiunii. Pentru a ajunge acolo, în -
să, aceștia au făcut un apel la cei
care doresc să-i sprijine, iar prin ei
să sprijine și să încurajeze perfor -
man ța. Pe lângă banii obținuți de la
bu  ge tul local mai au nevoie de o
sumă des tul de mare, pentru strân -
gerea căreia puteți contribui prin
donații și sponsorizări, în contul
RO63BTRLRONCRT00W9652401 //
CIF 30223667 // Banca Transilva nia
// Asociația «ENERGY» Câmpina.

O nouă performanță pentru elevii Liceului Energetic

Echipa CADON s-a calificat pentru al
doilea an consecutiv în finala concursului
de programare ACSL din SUA

Finanțare nerambursabilă pentru cele mai
bune activități culturale, sportive și educative

Administrația locală câmpineană alocă, în acest
an, 150.000 de lei pentru finanțări nerambursabile
destinate organizării de activități non-profit în do -
menii precum cultură, sport, educație.

Jumătate din această sumă va ajunge la proiectele
sportive, finanțate în baza Legii 350/2205, iar restul
la cele din domenii cultural-educative.

Proiectele depuse în vederea obținerii finanțării
vor fi evaluate și punctate în baza unor criterii clare,
prinse în grila de evaluare. Se va ține cont, pentru
fiecare propunere în parte, de capacitatea de real i -
zare, consistența tehnică, participarea părților, so li -
ditatea financiară, rezultatele așteptate și du ra bi litate. 

Termenul limită pentru depunerea proiectelor
este 16 mai. În perioada 19 – 31 mai, ele vor fi eva -
luate, ulterior urmând să fie anunțați câștigătorii,
per soanele fizice sau juridice ale căror inițiative s-au
dovedit cele mai inspirate și utile pentru co mu ni tate.

Mai multe biserici din Câmpina
beneficiază de sprijin de la bugetul local

Consiliul Local Câmpina a aprobat, în ședința or -
di nară de la finalul lunii martie, alocarea a 150.000
de lei, pentru diverse lucrări programate la 13
biserici din municipiu. Conform hotărârii adoptate
în ședința amintită, suma a fost repartizată astfel:
- Parohia „Adormirea Maicii Domnului” - 17.857 lei;
- Parohia „Sf. Mc. Dimitrie şi Sf. Cuv. Parascheva
– Capela Hernea”  - 17.857 lei                                                  
- Parohia „Naşterea Maicii Domnului” - 17.857 lei;
- Parohia „Sf. Treime” - 17.857 lei;
- Parohia „Sf. Voievozi” - 17.857 lei;
- Parohia „Sf. Apostol Andrei şi Sf. Voievod Ştefan cel
Mare”  - 35.715 lei;
- Parohia Romano – Catolică  „Sf. Anton de Padova”
- 13.000 lei;
- Asociaţia Augustinienelor „Sf. Rita”-   2.000 lei;
- Biserica Creştină Adventistă de ziua a 7-a (Co -
munitatea Câmpina - Sălaj) -2.000 lei;                                   
- Biserica Creştină Adventistă de ziua a 7-a (Co mu -
nitatea Câmpina -Mărăşeşti)  - 2.000 lei;
- Biserica Creştină Adventistă de ziua a 7-a (Co mu -
nitatea Câmpina - Petru Rareş) - 2.000 lei;
- Biserica Penticostală „Emanuel” (str.24 Ianuarie,
nr. 2 A) - 2.000 lei;
- Biserica Penticostală Betel (Calea Doftanei, nr.112
B) - 2.000 lei.
Fondurile sunt acordate în baza solicitărilor venite din
partea beneficiarilor și a unor documente justifica ti -
ve. Sumele vor acoperi cheltuieli cu lucrări de con -
strucţii, reparaţii, pictură bisericească sau finali za -
rea unor lucrări începute deja la lăcaşurile de cult.

Direc�ia Asisten�ă Socială din cadrul

Primăriei Câmpina derulează, în această

perioadă, o campanie de informare

privind obliga�iile părin�ilor pleca�i la

muncă în străinătate.

Demersul vizează familiile în care există copii ai că -
ror părinți sunt deja plecaţi la muncă, peste hotare, pre -
cum și cele în care părinții urmează să plece, în perioa -
da următoare. Aceștia sunt informați cu privire la
obligațiile ca re le revin, conform legii, în asemenea
situații. “Ei tre buie să anunțe autoritatea locală în
momentul în care doresc să plece din țară, fără copii,
astfel încât noi să putem urmări si tua ția minorilor, să
ne asigurăm că ei cresc, în con tinuare, în condiții bune,
că nu-și pierd drepturile, că au ac te, și așa mai departe”,
a explicat șeful direcției, Adina Dumitru. 

În acest moment, asistenții sociali monitorizează
situ ația, în baza informărilor primite cu privire la ase -
menea cazuri, în special din partea unităților de învă ță -
mânt. În Câmpina ar exista, din datele existente până a -
cum, aproximativ 260 de familii în care unul sau ambii
părinți sunt sau au fost plecați la serviciu, în străin ă -
tate. Odată cu venirea verii, însă, încep și contractele se -
zoniere, iar numărul lor s-ar putea înmulți.

Potrivit legii, cei care pleacă la muncă peste hotare
și își lasă copilul în grija altei persoane decât cel de-al
doilea părinte sunt obligați prin lege să informeze, cu
privire la acest lucru, serviciul public de Asistență
Socială de la domiciliu. Confirmarea persoanei în grija

că reia va rămâne copilul minor se efectuează de către
in stanța de tutelă, conform Legii nr. 272/2004 privind
pro tecția și promovarea drepturilor copilului. În cazul
câmpinenilor, este vorba despre instanța de tutelă din
cadrul Ju de cătoriei Câmpina.

Pentru această confirmare în instanță, părinții
trebuie să prezinte:

- actele de identitate ale membrilor familiei și ale
per soanei în grija căreia va rămâne copilul;

- certificatul de cazier judiciar al persoanei în grija
căreia va rămâne copilul;

- rezultatul anchetei sociale efectuate de reprezentanții pri -
mă  riei la domiciliul persoanei în grija căreia va rămâne co pilul;

- adeverință medicală a persoanei în grija căreia va
rămâne copilul;

- dovada notificării la Primăria de domiciliu;
- copie contract de muncă al părinților ce urmează

să plece la muncă în străinătate (dacă este cazul).
Puteți beneficia de informații suplimentare și

consiliere pe această temă de la angajații Primăriei Câm-
pina, ai Direcției Ge nerale de Asistență Socială și
Protecția Copilului (Te le fonul Copilului – 0244/983) sau
prin intermediul li niei telefonice pentru copiii cu pă rin ții
plecați la muncă în străinătate (HelpLine 0800070040).

Ce obligaţii au părinţii care
doresc să plece la muncă 
în străinătate
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A fost prima dată când, la
Câm pina, dezbaterea publică s-a
realizat sub această formă, iar ea
s-a dovedit un succes. Oamenii
nu au ezitat să-și spună părerea
despre care consideră că este
cea mai bună variantă pentru
reabilitarea Parcului “La Soldat”.
“Consultarea publică, în sine, a
fost o mare realizare, din punc -
tul meu de vedere. Primăria a
mai orga nizat dezbateri publice,
pe tema bugetului, de exemplu,
dar și cu privire la alte probleme,
însă niciodată în această formă.
Am constatat că oamenii chiar
au reacționat, și-au exprimat
punctul de vedere”, a apreciat
primarul Horia Tiseanu.

Cel puțin la fel de importante
sunt și rezultatele dezbaterii,
care se vor concretiza într-un
amplu proiect ce va transforma
radical parcul din centrul muni -
cipiu lui. Astfel, o majoritate co -
vâr șitoare a preferat ca zona să
fie reabilitată complet, conform
proiectului propus de adminis -
tra ția locală și notat cu 10 de
46,88% dintre respondenți. Aproa-
pe 20% au acordat note de 8 și 9
acestei variante, iar peste 6%
note de 6 și 7. Numai 3% dintre

cei care au răspuns la chestio -
nar au apreciat că refacerea
compeltă a zonei ar merita o
modestă notă 2. Chiar și cu
aceste câteva calificative slabe,
proiectul a obținut o medie mult
peste varianta propusă ca alter -
nativă și care ar fi însemnat, pe
scurt, repararea actualului parc,
în forma sa din prezent. Această
posibilitate a fost notată cu 10
de numai 9% dintre respondeți,
în timp ce aproape 40% au con -
siderat ideea nici mai mult, nici

mai puțin de nota 1.
Prin urmare, câmpinenii au

decis: vor un parc nou, modern.
Inițiativa își propune o recon fi -
gurare a spa țiului, care să ur -
mărească în primul rând rela -
ționarea corectă cu o intersecție
care devine oca zio nal spațiu de
tip scenă. În ace lași timp, se în -
cearcă gene rarea unui traseu
pie tonal care să permită eviden -
țierea unui monument reprezen -
tativ. Un al doilea traseu ar evita
intersecția, legând două zone

urbane de in teres, și anume
sectorul superior al Bd. Carol I și
Bd. Culturii, pâ nă la intersecția
cu str. Griviței.  

Chestionarul a vizat, însă, și
alte detalii de care administrația
dorește să țină seamă la amena -
jarea parcului. Tot prin răs pun -
surile oferite în cadrul con sul -
tării publice, câmpinenii au
arătat că își doresc aici o zonă
cu caracter ambiental (81,25%
dintre respondenți), dar în care
să se regăsească, totuși, în
continuare, un monument sim -
bol (43,75% dintre respon denți)
care să înfățișeze o per so nalitate
locală, cum ar fi pictorul Nicolae
Grigorescu sau savantul B. P.
Hasdeu.

Prin urmare, date fiind răs -
pun surile înaintate chiar de lo -
cuitorii municipiului, în ca drul
acestei consultări, adminis trația
lo cală a anunțat că va ini ția de -
mersurile pentru realizarea unei
variante noi a Parcului “La Sol -
dat”, cu un pronunțat c a rac ter
ambiental, în care va fi inserat,
totuși, și un monument come -
mo rativ, în cinstea unei perso -
nalități locale. Acesta va lua
locul actu alului soldat, iar sta -
tuia existentă a colo în prezent va
fi mutată la cimitir, în zona de -
dicată eroilor necunoscuți. 

Câmpinenii au hotărât cum
va arăta Parcul “La Soldat”

Primăria Câmpina a

derulat, în perioada 6

– 20 aprilie, o

consultare publică

pentru alegerea

proiectului în vederea

reabilitării Parcului “La

Soldat”. Administra�ia

locală a cerut părerea

câmpinenilor printr-un

chestionar difuzat on-

line și prin intermediul

mass-media, iar

locuitorii municipiului

au ales varianta

preferată, din cele

două propuse în cadrul

acestei dezbateri.

Calea Doftanei, una dintre arterele principale
din municipiu, va fi închisă, în curând, circulației
rutiere, aici fiind planificate lucrări pentru intro -
du cerea unei conducte de transport, care asigură
ali mentarea cu apă a zonei centrale. Din păcate,
ulte rior acestei intervenții, administrația nu va pu -
tea face decât reparații provizorii, pentru că asfal -
tarea finală trebuie să aștepte introducerea cana -
lizării de către Hidro Prahova. Cel mai probabil, o
reabilitare în adevăratul sens al cuvântului va fi
posibilă abia anul viitor.

Principala ieșire din Câmpina spre Doftana va
fi închisă, cel mai probabil, înainte de sfârșitul
acestei luni, mai precis îndată ce lucrările de repa -
rație de pe Bobâlna vor fi finalizate. Pe Calea Dof -
ta nei se impune închiderea circulației rutiere, pen -
tru a permite derularea intervențiilor la rețeaua de
alimentare cu apă. “Aici au fost introduse, deja,
două con ducte de apă, pe cele două trotuare, pen -
tru ali mentarea locuințelor. Urmează introdu ce rea
unei conducte mari, de transport, care se va afla pe
mijlo  cul străzii, iar asta va impune închiderea cir -
cu lației, pe durata lucrărilor. Vom începe șantie rul
în dată ce vor fi finalizate reparațiile pe Bobâlna,
pentru că aceea va fi principala rută ocolitoare, în
intervalul în care Calea Doftanei va fi închisă”, a
ex plicat primarul Horia Tiseanu, care a punctat că
lucrările derulate în zonă sunt absolut necesare,
pentru eliminarea pierderilor din rețea și creșterea
calității apei furnizate populației.

În acest moment, pe Bobâlna se fac reparații
pro vizorii la carosabil, după ce în zonă s-au intro -
dus branșamente de gaze și conducta de apă. Tot
lucrări temporare la carosabil urmează, în urma
in tervențiilor la rețele, și pe Calea Doftanei.

Adminis trația locală va încerca să mențină arterele
utili za bile, până când va fi posibilă asfaltarea
definitivă. O asemenea investiție este imposibilă,
în acest moment, deși la Primărie există și un pro -
iect în acest sens, și banii pentru punerea lui în
aplicare. “Ne cerem scuze pentru problemele pe
care le vom crea, suntem conștienți că șantierele
vor reprezenta o sursă de disconfort pentru cetă -
țeni. Sperăm ca oamenii să înțeleagă, însă, și că
lucrările de acum erau absolut necesare, dar și că
asfaltarea nu se poate face pe aceste două străzi,
cum nu se poate face nici pe Voila și Orizontului,
pentru că aici urmează să fie introdusă canalizare.
Iar demararea acestei lucrări nu mai depinde de
noi, ci de momentul în care Hidro Prahova va
organiza o nouă licitație și va da drumul la treabă.
Primăria nu poate investi în asfaltarea definitivă a
unei străzi doar ca, peste câteva luni, aceasta să fie
spartă pentru lucrări la canalizare. Așteptăm în -
cheierea lucrărilor la rețele și, când acestea vor fi
gata, suntem pregătiți, din toate punctele de vedere,
să trecem și la reabilitarea celor patru artere”, a
declarat Horia Tiseanu.

Ample lucrări de reparații și reabilitare,
pe Bd. Nicolae Bălcescu

Bulevardul Nicolae Bălcescu face, în această perioadă, obiectul
unor importante lucrări de reparații și reabilitare, care vizează
sectorul cuprins între str. Schelelor și serele Primăriei. Investiția
se ridică la 2.749.584,93 lei, la care se adaugă TVA de 659.900,38
lei, iar termenul de execuție este de 60 de zile de la data semnării
ordinului de începere a lucrărilor, așa cum a fost el propus de
constructorul SC RONI CIVIL INTEROUTE SRL.

Deja se lucrează la al doilea sens de mers, iar câmpinenii se pot
aștepta ca, în curând, circulația pe Nicolae Bălcescu să revină la
normal, cu singura diferență, față de ce era înainte, că traficul va
fi preluat de o cale de rulare ca-n palmă.

Calea Doftanei şi Bobâlna nu pot fi
asfaltate mai devreme de anul viitor
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Imaginea unităților sanitare vechi
de zeci de ani, amenajate după
posibilități și dotate asemenea, nu
mai este valabilă pentru Polic-
linica Municipală din Câmpina.
Aceasta a făcut obiectul unui pro -
iect în valoare de aproape 11,4
milioane de lei, derulat în mare
parte din fonduri europene, prin
intermediul căruia a fost posibilă
nu doar reabilitarea, ci și dotarea
cu aparatură de ultimă generație.
Cu noile echipamente disponibile
aici și personalul existent, Policli -
nica oferă, de la jumătatea lunii
aprilie, servicii la cele mai înalte
standarde și poate asigura inves -
tigații complexe, pentru cei apro -
ximativ 75.000 de pacienți din
Câmpina și din împrejurimi, care
îi trec pragul anual.

Eforturi susținute
Policlinica Municipală a fost

ina ugurată, după încheierea lu -
crărilor, pe 15 aprilie, iar din 18
aprilie a și început să primească
pacienții, într-un spațiu nou-
nouț, cu amenajări moderne, o at -
mosferă plăcută, dar care, mai
ales, beneficiază de echipamente
performante, care au reprezentat
și o bună parte din investiția to -
tală, de 11,4 milioane de lei.  “Va -
loarea lucrării de reabilitare se
ridică la aproape 3,9 milioane de
lei. Valoarea echipamentelor cum -
pă rate este de aproape patru mili -
oane de lei. Sunt echipamente
deo sebite, practic toate cabinetele
au echipamente noi. Tot mobilie -
rul este nou, de asemenea, din bu -
getul spitalului, reprezentând

cheltuieli neeligibile. Practic, este
o unitate sanitară nouă, care mai
are doar zidurile vechii policli -
nici”, a declarat primarul Horia
Ti seanu, cu prilejul inaugurării,
ex plicând în detaliu și de ce mu -
nicipalitatea a trebuit să con -
tribuie cu o sumă mai mare de cât
era prevăzut inițial, la finalizarea
acestui proiect. “Acest proiect s-a
năs cut cu ceva timp în urmă și a
fost depus la ADR Sud Muntenia
în anul 2009. Era un proiect care
dorea să utilizeze fonduri prin
Programul Operațional Regional
2007 – 2013, Axa Prioritară 3
«Îm  bunătățirea infrastructurii
sociale», Domeniul Major de
Inter venție 3.1 «Reabilitarea / mo -
der nizarea / echiparea insti tuții lor
de sănătate». Proiectul a fost ac -
ceptat din punct de vedere al eli -
gibilității și din punct de vedere
administrativ, însă a fost trecut pe
lista de rezervă, din cauza fap tului
că banii alocați de UE pentru axa
prioritară prin care se finanțau
ambulatoriile au fost insuficienți
pentru numărul mare de solici -
tări. Abia în anul 2013, după re -
alocarea unor sume de la alte axe
prioritare unde s-au înregistrat
eco nomii, am primit confirmarea
asigurării fondurilor, din partea
ADR Muntenia. În 2014 s-a sem -
nat contractual de finanțare cu
autoritatea de management. A ur -
mat după aceea refacerea pro iec -
tului și actualizarea lui, deoarece
tre cuse o perioadă mai lungă de la
depunere, a fost actualizată și lista
de echipamente, pentru că o parte
din tre ele fusese deja achizițio na -

tă de către Spitalul Municipal Câm -
pina, datorită eforturilor fos tei
conduceri, prin domnul manager
Matei, și a actualei conduceri,
prin domnul manager Călin Tiu.
Contractul de execuție, în urma
unei licitații, s-a semnat abia în
primăvara anului 2015, cu un
termen de execuție de nouă luni,
prelungit cu încă trei luni. Semna -
rea târzie a contractului a dus la
mica întârziere a lucrării, care a
mai fost sesizată de către câm pi -
neni și consilieri locali, de unde
au apărut și multe întrebări. Este
foarte greu să realizezi o lucrare
de 11 milioane de lei într-o pe -
rioa dă de nouă luni”, a punctat
edi lul, arătând că, punând în ba -
lan ță contribuția municipiului cu
valoarea proiectului, respectiv
importanța acestuia pentru locu -
itorii din Câmpina și nu numai,
suplimentarea de până în 600.000
de lei,  suportată din bugetul local,
din cauza întâr zierii, este una
modestă față de total.

Din clădirea de la 1938 
au rămas doar zidurile

Existența unui ambulatoriu
modern, funcțional, dotat cu echi -
pa mente performante, reprezenta
o necesitate pentru municipiul
Câm pina. De fapt, o astfel de
unitate este indispensabilă pentru
orice comunitate, însă autoritățile
din municipiul prahovean au fost
printre puținele care au înțeles că
acest lucru nu reprezintă doar o
ne voie, ci și o prioritate. “Clădirea
ambulatoriului a fost construită

în anul 1938 și avea nevoie de in -
ter venții capitale. Din ce era îna -
in te nu au mai rămas decât zidu -
rile,  în rest totul a fost schimbat:
începând de la tâmplărie, pardo -
seală, gresie, faianță, grupuri sa -
nitare, absolut toată construcția a
fost renovată. S-au refăcut insta-
lația de apă, în totalitate, instalația
de încălzire, instalația electrică și
au fost introduse instalații de cli -
matizare de mari dimensiuni. A
fost un efort uriaș de transfor ma -
re a clădirii, am avut surprize în
timpul derulării acestei lucrări,
am găsit pereți din tot felul de că -
rămidă, cărămidă neagră, BCA, s-a
găsit chiar un perete  din paiantă,
construit într-o zonă care nu avea
nicio fundație, dovezi că, în de -
cursul timpului, policlinica a fost
transformată succesiv, de către
diferite conduceri, așa cum s-a
putut, în funcție de nevoile fie -
cărei perioade”, a exemplificat
pri marul Horia Tiseanu.

Dotări în premieră
Dacă vorbim despre moder ni -

za re, trebuie spus că, în plus față

de vechiul ambulatoriu, policli ni -
ca dispune, acum, și de un lift cu
capacitate mare, pus în funcțiune
în special pentru pacienții cu
probleme de deplasare. 

Dincolo de capitolul referitor
la amenajare, o componentă im -
por  tantă a reprezentat-o, așa cum
arătam anterior, dotarea cabine -
telor cu aparatură modernă. De a -
cum, pacienții Policlinicii au ac -
ces la investigații cu computer to -
mograf și un nou aparat de radio -
logie. Printre echipamentele achi -
zițio nate în cadrul acestui proiect
se mai numără, însă, și mai multe
ecografe, linie colonoscopie di -
ges tivă, dotări pentru cabinetul de
chirurgie, oftalmoscop, electroca -
uter, audiometru, aparat terapie
ultra sunete.

Întregul spațiu a fost reame -
na jat, iar pe alocuri s-a trecut și la
recompartimentări, astfel încât
su  prafețele să fie exploatate la
ma  xi mum, în favoarea pacienților
și a unui act medical de cât mai
bună calitate.

La subsol funcționează cabi -
netul de Oncologie, Pediatria, dar
și spațiile amenajate pentru fizio -

Policlinica Municipală Câmpina, în to
Câmpinenii au, din 15 aprilie, un nou motiv de mândrie în orașul lor.
Policlinica Municipală, inaugurată după încheierea lucrărilor de reabilitare și
modernizare, oferă condi�ii peste multe dintre unită�ile sanitare de stat din
România și rivalizează, fără probleme, cu clinicile particulare. Într-o
atmosferă primitoare, pacien�ii au acum la dispozi�ie dotări și aparatură
moderne, care completează eforturile colectivului de cadre medicale,
pentru asigurarea de servicii de specialitate, la cele mai înalte standarde.



ACTUAL 5

tera pie, masaj și recuperare medi -
cală. Pentru că era absolut nece -
sar, aici au fost amenajate și du -
șuri pentru pacienți.

Turul de la parter începe, fi -
resc, cu triajul. Tot la acest nivel
sunt grupate, în general, cabine -
tele pentru investigații imagistice,
în speță cele de Radiologie, Eco -
grafie și computerul tomograf. În
spațiile rămase au fost amenajate
un cabinet modern de Chirurgie,
secția de Oncologie cu spitalizare
de zi, cabinetele de Boli Interne și
Ortopedie-Traumatologie, dar și
la boratorul clinic.

Etajul I a fost gândit să deser -
vească alte specializări. Pacienții
găsesc aici cabinetele de Cardio -
lo gie, Oftalmologia, Obstetrică-
Ginecologie, Neurologie, Urologie
și Explorări funcționale.

La ultimul nivel, al doilea,
funcționează cabinetele de Endo -
cri no logie, Diabet și Boli de nu -
triție, Pneumologie, Dermatologie,
Psihiatrie și ORL.

În total, Policlinica dispune
ca binete pentru peste 20 de spe -
cialități. “Este o mare realizare
pen tru municipiul Câmpina și

vreau să punctez că suntem sin -
gura localitate din Prahova care
am utilizat fonduri europene pen -
tru modernizarea ambulat oriului.
Sunt multe ambulatorii în județ,
dar Câmpina este singura loca -
litate care a reușit să acceseze
fon duri europene pentru moder -
nizarea unui asemenea obiectiv”,
a spus primarul Horia Tiseanu,
ca re a ținut să le mulțumească, la
finalul acestui proiect, cadrelor
medicale și pacienților, pentru
răbdarea de care au dat dovadă în
ultimul an când, din cauza lucră -
rilor, activitatea policlinicii s-a
desfășurat prin diferite cabinete
im provizate, la parterul spitalului
sau din fostul spital de boli con -
tagioase.

Câmpina și restul țării
Inaugurarea Policlinicii Mu ni -

cipale a avut loc vineri, în pre -
zența reprezentanților adminis-
tra ției locale, ai autorităților sani -
tare din județ, ai mai multor spi -
tale din Prahova și a doi parla -
mentari, aceștia din urmă punc -
tând chiar, în discursurile lor, că
inițiativa autorităților din Câm -

pina ar trebui să servească drept
exemplu și pentru alte localități
din județul Prahova. “Aș vrea să
spun un singur lucru. Dacă în Ro -
mânia ar fi mulți primari ca Horia
Tiseanu, atunci și România noas -
tră ar arăta altfel”, a spus sena -
torul Iulian Dumitrescu. “Trec
frecvent prin Câmpina și de fie -
care dată admir această localitate.
Este foarte ușor să vorbești des -
pre acest municipiu, datorită
realizărilor de aici, care îl fac să se
deosebească de mul te altele din
județul Prahova”, a punctat și
deputatul George Io nescu.

Modernizarea Policlinicii
este începutul unui proiect
ambițios

Pacienții se pot convinge, deja,
că așteptarea din ultimele luni a
meritat. La dispoziția lor sunt, din
18 martie, rezultatele unor inves -
tiții care au reușit, în numai un an,
să transforme o policlinică de stat,
cu un aspect și dotări modeste, în
una care poate concura, fără nicio
emoție, cu unităţi sanitare de

prestigiu din mediul privat. Dar la
nivelul conducerii Spitalului Mu -
nicipal și al administrației locale
se conturează deja planuri și mai
am bițioase. “Ne dorim ca, în ianu -
arie, acest spital să aibă un com -
puter tomograf al lui, încă unul în
rezervă (cel pe care îl avem în
exploatare în parteneriat public-
privat în momentul de față), dar și
un RMN cu care practic să putem
acoperi, în condiții de suport al
Casei de Asigurări de Sănătate
toate investigațiile de imagistică,
bazându-ne și pe colaborarea
verificată în timp cu o echipă de
ra diologie de la Spitalul Fundeni
din Capitală, care a produs re -
zultate foarte bune”, a anunțat
managerul Spitalului Municipal
Câmpina, dr. Călin Tiu. Potrivit
aces tuia, prin eliberarea unor su -
prafețe importante din actualul
spital, se pot contura și proiecte
pentru reconfigurarea și moder -
ni  zarea acestuia. Con ducerea u -
ni tății sanitare și-a pro pus, prin -
tre altele, ca toate saloanele să
aibă, de exemplu, grupuri sa nitare
proprii. În principiu, pen tru acest
lucru se are în ve dere construirea,

în spațiul exis tent lângă
policlinică, a unui nou corp de
clădire, cu parcare, de misol,
parter și două etaje, unde să fie
amenajate camera de primiri
urgențe, bloc operator, secția
Anestezie-Terapie Intensivă și
rezerve la standarde actuale. Au -
toritățile caută deja variante de
finanțare pentru acest amplu pro -
iect, cel mai probabil el urmând să
fie realizat, de asemenea, din
fonduri europene, sau prin spri -
jinul Companiei Naționale de
Inves tiții. 

pul celor mai moderne clinici din țară
Valoarea totală a proiectului:
11.397.056,52 lei
Valoarea echipamentelor a -
chi zi ționate în cadrul pro iec -
tului: 3.943.722 (fără TVA)
Valoare lucrări de reabilitare:
3.881.136 lei (fără TVA)
Suprafața construită desfă șu -
rată supusă modernizării:
3.028,87 mp
Fir mele implicate în imple -

men tarea proiectului:
- General Service Grup 98
SRL București – constructor
- SC E.D.P. București – pro -
iec tant
- PFA Oprea Sorinel Vasile –
diri ginte șantier
- SC CIPL Expert Audit SRL –
auditor extern
- SC MixMontan SRL – pu -
blicitate proiect
- SC Medist Imaging SRL&Poc
SRL și SC Editronic Inter na -
tional SRL – furnizor echi pa -
mente medicale
- SC Liamed SRL – furnizor
echi pamente medicale
- SC Bio Chem Solution SRL –
furnizor echipamente medicale
- SC Karl Stroz Endoscopia
Romania SRL – furnizor echi 
p amente medicale
- SC Info World SRL – fu--
rnizor echipamente IT și soft



6 ALEGERI LOCALE

Pregătirile pentru scru-
tinul care va avea loc pe 5
iunie, pentru alegerea au -
to rităților administrației
publice locale și județene
(primar, consilieri locali
și consilieri județeni) sunt
în toi. Au fost luate, deja,
mai multe decizii ad mi -
nis trative organizatorice,
conform legii și calen da rului
aprobat la nivel na țional.

Printr-o dispoziție din
18 aprilie, au fost stabi -
lite locurile speciale de
afi șaj electoral în vederea
organizării alegerilor lo -
cale din anul 2016. Ast -
fel, au fost stabilite 16
amplasamente pentru pa -
no urile pe care candidații
își pot lipi afișele, în ve -
de rea informării alegă to -
rilor cu privire la candi -

daturile lor. Afișie rele me-
 talice, cu dimen siuni stan-
 dard și două fețe, sunt
amplasate în Par cul Dur -
bac (cartier Câm pinița),
Parcul Tran da firilor, Par -
cul central “La Soldat”, la
Banca Tran silvania, la
B.C.R., în Piața Centrală,
pe str. Erupției, pe str.
Mio riței, în cartier Turnă -
torie, în cartierul Voila – la
ali men tară și pe Drumul
Ta be rei, în Parcul Rezer -
voa relor,  pe str. B. P. Has-
deu – la alimentară, la in -
ter secția str. Fabricii –
str. Tg. Mureș, la Fântâna
cu Cireși și la intersecția str.
Dr. V. Babeș - str. Podu lui.

Potrivit dispoziției a -
min tite, afișajul electoral
este permis în alte locuri
decât cele enumerate mai

sus numai cu acordul
scris al proprietarilor
sau, după caz, al deţină -
torilor. Locurile speciale
pentru afișaj electoral pot
fi folosite de partidele
politice, alianţele politice
şi alianţele electorale sau

organizaţiile mino rită -
ţilor naţionale care par ti -
cipa la alegeri şi can di -
daţii independenţi.

Documentul mai pre -
ve de că “sste interzisă
utili zarea de către un
par tid politic, alianţă po -

Ultimele preg
alegerile loc
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litică, alianţă electorală
sau organizaţie a cetăţe -
nilor aparţinând minori -
tă ţilor naţionale care par -
ticipă la alegeri ori can -
didat independent a locu -
rilor speciale de afişaj
electoral, astfel încât să

îm piedice folosirea aces -
tora de către un alt partid
politic, alianţă politică,
alianţă electorală sau or -
ganizaţie a cetăţenilor a -
parţinând minorităţilor
naţionale care participă
la alegeri ori candidat in -
dependent. Pe un panou
electoral, fiecare partid
politic, alianţa politică,
alian ţa electorală sau
orga nizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţilor
naţionale care participa
la alegri ori fiecare can -
di dat independent poate
aplica un singur afiș
electoral”. Potrivit regle -
men tărilor în vigoare, un
afișaj electoral amplasat
în locurile amintite nu
poate depăși dimensiu -
nile de 500 mm o latură

și 350 mm cealaltă latură,
iar cel prin care se con -
voacă o reuniune electo -
rală, 400 mm o latură şi
250 mm cealaltă latură.
Sunt interzise, de ase -
menea, afișele electo rale
care combină culori sau
alte semne grafice, astfel
încât să evoce simbo -
lurile naţionale ale Ro mâ   -
niei ori ale altui stat, dar
și afișajul în scop elec -
toral prin aplicarea pe
pereții sau pilonii de sus -
ținere a podurilor, tune -
lurilor, viaductelor, pe
stâlpii de iluminat public,
pe indicatoarele rutiere,
panourile de orientare și
infor mare rutieră, pre -
cum și pe sis temele elec -
tro nice de regle men tare a
circula ției, pe ziduri,

garduri, pe reții clădirilor.
Poliția Locală va asi -

gura integritatea pano -
urilor și a afișelor electo -
rale. De asemenea, auto -
ri tățile locale urmăresc și
respectarea, de către can -
didați și echipele de cam -
panie, a reglementărilor cu
privire la afișajul elec toral.

O altă dispoziție emi -
să în scopul organizării
scru tinului din 5 iunie se
referă la delimitarea sec -
țiilor de votare de pe raza
municipiului Câm pina
pen   tru organi zarea și
des   fă șurarea alegerilor
lo  cale din anul 2016. În
tabelele din aceste pagini
vedeți cărei secții de vo -
ta re din municipiu ați
fost aron dați, în funcție
de adresa de domiciliu.

Consiliul Local Câmpina s-a reunit, pe 31 martie, în
ședință ordinară, pentru adoptarea ur mătoarelor
proiecte de in te res local:

Hotărârea nr. 38 privind re partizarea de sume băneşti
unor u nităţi de cult religios din mu nicipiul Câmpina, în
anul 2016;

Hotărârea nr. 39 privind mo dificarea și completarea
Ane xe lor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr.27/ 25 februarie 2016
referi toare la alocarea unor sume de bani pen tru
susţinerea financiară a u nor manifestări culturale, ar tis -
tice, sportive şi educative or ga nizate de Consiliul Local, în
anul 2016;

Hotărârea nr. 40 privind mo di ficarea și completarea
Ane xe lor nr. 1 – 3 la Regula mentul de Or ganizare şi Func -
ţionare a Serviciului Public de Adminis trare şi Exploatare
a Pieţei Cen trale Agroalimentare a muni ci piului Câmpina
aprobat prin H.C.L. nr.24/27 februarie 2014;

Hotărârea nr. 41 privind mo dificarea și completarea
Ane xei la H.C.L. nr.32 din 25 februarie 2016 referitoare la
aprobarea ta rifelor minime pentru închi rierea unor clă -
diri, încăperi și te renuri aflate în administrarea unităţilor
de învăţământ din municipiul Câmpina;

Hotărârea nr. 42 privind aprobarea vânzării fără
licitație pu blică a încăperilor nr.9 și nr.10, în suprafață de
6,63 mp și respectiv 5,86 mp, situate în imo bilul – con -
struc ție cu Nr. ca das tral 2638, str. Ion Cîm pine a nu, nr.9-11;

Hotărârea nr. 43 privind a probarea inventarierii în do -
me niul privat al municipiului Câm pina a terenului în
suprafață de 335,00 mp, situat în municipiul Câmpina,
str.Chișinău, f.nr., Tar la 83, Parcela Cc 711 parțial;

Hotărârea nr. 44 privind apro barea inventarierii în do -
me niul privat al municipiului Câm  pina  a terenului în
supra fa ță de 28,00 mp, situat în mu nicipiul Câmpina, str.1
Mai, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 887;

Hotărârea nr. 45 privind a pro barea inventarierii în do -
me niul privat al municipiului Câm pina a terenului în
suprafață de 3,00 mp, situat în municipiul Câm pina,
str.Toma Ionescu, f.nr.,  Tarla 83, Parcela Cc 877;

Hotărârea nr. 46 privind con stituirea dreptului de
super ficie cu titlu oneros asupra tere nu lui în suprafaţă de
2,00 mp, Nr.cadastral 27061, T 83, P Cc 893, în favoarea
d-nei David Ali na – Elena;

Hotărârea nr. 47 privind con stituirea dreptului de su -
per  fi cie cu titlu oneros asupra tere nului în suprafaţă de
3,00 mp, Nr.cadastral 27060, T 11, P Cc 391, în favoarea
d-lui Craio veanu Octavian;

Hotărârea nr. 48 privind aprobarea inventarierii în do -
me niul privat al municipiului Câm pina a terenului în
supra față de 525,00 mp, situat în mu nicipiul Câmpina,
str.Livezi, f.nr., Tarla 58, Parcela A2975.

Hotărârile adoptate de
Consiliul Local Câmpina

în luna martieătiri pentru
ale din 5 iunie
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Un eveniment pe cât
de spectaculos, pe atât
de plin de semnifica�ie
și emo�ie a avut loc, în
luna aprilie, la
Câmpina, de Ziua
Interna�ională a
Autismului.

Elevi ai Școlii “Ion Cîm -
pineanu”, ai Școlii Centrale și ai
Școlii “Alexandru Ioan Cuza” au
ținut să marcheze Ziua Interna -
țio nală de Conștientizare a Au -
tismului  celebrată, anual, pe 2
apri lie, printr-un concurs de de -
se ne cu tema “Suntem diferiți,
dar învățăm împreună”. Iniția -
tiva, lansată de Fundația Roma -
nian Angel Appeal și Centrul de
zi “Sf. Filofteia”, a fost realizată
cu sprijinul conducerii școlilor
și cadrelor didactice din unitățile
de învățământ amintite, dar mai
ales prin dăruirea copiilor care
au reușit ca, prin desen, să-și ex -
prime clar punctul de vedere pe
teme legate de incluziune și
accep tare.

Lucrările lor, expresia clară a
unor păreri atât de sincere, au

fost reunite într-o expoziție ine -
dită, nu în vreo galerie de artă, ci
pe gardul sediului Primăriei
Câmpina. “Copiii care au ales să
participe la acest concurs de
desene demonstrează că văd
dincolo de diferențe și viziunea
lor ar putea fi un exemplu pen -
tru noi toți”, a declarat Mihaela
Gheorlan, psiholog în ca drul
Centrului de zi „Sf. Filofteia”.

Tot pentru a marca această
zi, pe 2 aprilie, sediul Primăriei a
fost iluminat în albastru, admi -

nis  trația locală din municipiu
ală  turându-se, prin această ac -
țiu  ne, miilor de  inițiative simi -
 lare puse în practică, în lu me, la
aceeași dată. “Ne bucurăm că în
acest an Câmpina s-a alăturat
campaniei de conștien tizare a
autismului, atât prin iluminarea
clădirii Pri măriei, cât și prin
concursul de desene. Sperăm ca
bunătatea și candoarea acestor
desene să inspire cât mai mulți
oameni și să îi îndemne să ofere
mai mult sprijin persoanelor

afectate de tul burări din spectrul
autis mului”, a spus Adelaide
Katerine Tar pan, din cadrul Fun -
dației Romanian Angel Appeal. 

Autismul este o tulburare
complexă, neurobiologică, ce a -
fec tează comunicarea, relaţiile
so  ciale şi comportamentul per -
soa nei. Conform celor mai re -
cen  te cercetări, autismul afec -
tea ză 1 din 100 de copii. Autis -
mul este o tulburare care atinge

peste 70 milioane persoane din
întreaga lume.

În urmă cu nouă ani, Or -
ganizația Națiunilor Unite a
stabilit ca, anual, pe 2 aprilie, să
fie celebrată Ziua Internațională
de Conștientizare a Autismului. Or -
ganizații din lumea întreagă or -
ganizează, în jurul acestei date,
manifestații prin care în cearcă
să atragă asupra acestei afecți -
unii și asupra problematicii ei.

“Suntem diferiți, dar învățăm împreună” – mesajul
elevilor câmpineni, de Ziua Internațională a Autismului

Lista câștigătorilor concursului de desene 
“Suntem diferiți, dar învățăm împreună”

Școala nr. 1 “Ion Câmpineanu”
Loc 1 - Constantinescu David și Ticu Bogdan (clasa pregăti toare C)
Loc 2  - Pascu Erika (cls. pregătitoare A)
Loc 3 – Arghir Raul Albert (cls. a III-a B)
Școala Centrală
Loc 1 – Stoica Lixandru Alfonso (cls. I A)
Loc 2 – Popa Ilinca (cls. a III-a B)
Loc 3 – Hosu Ingrid și Daria Constantinescu (cls. a V-a A)
Loc 4 – Bucur Iustina Ioan (cls. a V-a A)
Școala nr. 8
Loc 1 – Moldoveanu Alin (cls. a VIII-a)
Loc 2 – Covaci Denisa Maria (cls. a VIII-a)
Loc 3 – Dodoț Antonia Ioana (cls. a VII-a A)
Câștigătorii au primit diplome de merit, cărți, vouchere valorice
din partea organizatorilor, precum și un bloc desen cu tub
culoare din partea magazinului Diverta Câmpina.

Ziua Mondială a Cărţii, sub
influenţa lui Shakespeare

Consiliul Local Câm -
pina și Biblioteca Muni -
cipală “Dr. C. I. Istrati” au
marcat, pe 23 aprilie, Ziua
Mondială a Cărții printr-un
eveniment care, în 2016, a
fost asociat cu îm  plinirea
a 400 de ani de la moartea
scriitorului en  glez Wil liam
Shakespeare. 

În agendă au fost in cluse decernarea premiilor în cadrul
concursului de manuscrise (crea ție literară, ediția 2016) și în
cadrul concursului “Cartea anului 2015”, organizat de Casa de
Cultură “Geo Bogza”, dar și o sesiune de prelegeri și eseuri, în care
elevii câmpineni au vorbit despre importanța cărții și a lecturii.

Cea mai mare parte a simpozionului a fost dedicată operei și
personalității lui William Shakespeare, începând de la spectacolul
literar inspirat din lucrările acestuia și continuând cu o expoziție
de carte și una de grafică publicitară cu tema “Shakespeare’s
writings the stage”.

Ziua mondială a cărții și a dreptului de autor este sărbătorită
anual, la 23 aprilie, începând din 1996, și a fost instituită, la
inițiativa UNESCO, pentru a le oferi tuturor oportunitatea de a
reflecta asupra celor mai eficiente modalități de a difuza cultura
prin cuvântului scris. Totodată, evenimentul își propune să
promoveze accesul tuturor persoanelor, bărbați, femei și copii,
atât la programele de alfabetizare, cât și la cele pentru pregătirea
profesională, prin accesul la diverse publicații și instituții
educaționale.

Principele Radu s-a aflat, pe 25 aprilie, la Câm -
pina, cu prilejul prezentării volumul său, „Regali ta -
tea, astăzi” și a cărții „Margareta. Mărturia unui
sfert de veac regal”, semnată de Sandra Gătejeanu-
Gheorghe. Eve nimentul a avut loc la casa de

Cultură “Geo Bogza”, în rolul gazdei aflându-se
Liliana Ene, di rec torul Bibliotecii Municipale
“Constantin I. Is trati”, iar momentul lansării a fost
urmat și de o se siune de autografe. Astfel, cei
prezenți au putut ple ca acasă nu doar cu o carte
regală, ci cu un volum purtând și o semnătură
regală, în original.

Programul vizitei la Câmpina a inclus și o opri -
re la sediul Primăriei, unde Alteța Sa Regală a  fost
întâmpinată de primarul Horia Tiseanu, care i-a
făcut Principelui o scurtă prezentare a localității și
i-a oferit, drept amintire, un album cu imagini din
municipiu. Încă de la sosire, Principele Radu a re -
marcat, însă, arhitectura deosebită a sediului ad -
ministrației locale și a ținut să puncteze faptul că
așezarea este “un exemplu de păstrare a tradițiilor,
cu o verticalitate a societății civile și o elită cultu -
ral-tehnică-artistică” așa cum, din păcate, nu se
prea mai găsesc la noi în țară.

Copiii din Câmpina au fost, cel mai probabil, primii
vizi tați de iepurașul de Paște, care le-a adus în dar o
întâlnire cu câteva dintre cele mai îndrăgite personaje Dis -
ney. Elsa, Anna, Olaf, Kris toph, Sven și Hans au tran s -
format, pentru câteva zeci de minute, scena Casei Tine -
retului într-un veritabil regat al gheții, pentru sutele de
spec tatori, elevi din clasele primare ale școlilor din
municipiu. A fost darul de Paște al Primăriei pentru cei mai
mici dintre câmpineni, ale căror aplauze au fost răsplă tite,
la final, de Iepuraș, cu ouă de ciocolată și baloane colorate.
Acțiunea a fot posibilă la inițiativa actorilor de la
LookParty Toti și a beneficiat de sprijinul administrației
locale, care a alocat, pentru acest eveniment, 5.000 de lei.    

Principele Radu, în vizită la Câmpina

Spectacolul “Regatul de Gheaţă” - cadoul anticipat, de Paşte, pentru
micuţii câmpineni


