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“Plantează pentru
viaţă” , ediţia 2015 -
“Echipele verzi” au

luat cu asalt Câmpina

Pensionarii vor avea,
din vară, un nou loc

de întâlnire 
în municipiu

57% dintre taxele 
şi impozitele pentru

persoane fizice,
achitate până la 

31 martie

Cursuri gratuite de
pregătire pentru elevii
din clasa a IV-a, la C. N.
“Nicolae Grigorescu”

Ședin�a de la finalul
lunii martie a
Consiliului Local
Câmpina a ieșit din
tiparele obișnuite,
datorită momentului
festiv dedicat
semnării Acordului de
înfră�ire și cooperare,
semnat de primarul
municipiului
prahovean și edilul
șef al orașului
Cimișlia, din
Republica Moldova. 
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Acord de înfrățire și cooperare
încheiat între localitățile
Câmpina și Cimișlia

Poli�ia Locală Câmpina a împlinit,
la 1 aprilie, 10 ani de existen�ă.
Aniversarea, una cu adevărat
specială, a coincis și cu o
schimbare în conducerea
institu�iei, care promite să aducă
un suflu nou, astfel încât noua
abordare să se reflecte, cât mai
repede, în felul în care arată
municipiul Câmpina.

10 ani de
Poliție Locală



2 ADMINISTRAŢIE

Contribuabilii persoane juri -
di ce din municipiul Câmpina s-au
dovedit mai conștiincioși față de
anul 2014, când, până la 31
mar tie, achitaseră doar 50% din
dările către bugetul local care le
re veneau. Gradul de colectare
pen tru această categorie a ajuns,

la 31 martie 2015, la 55,85%, în -
sem nând venituri totale la buge -
tul local, din această sursă, de
4.144.721 de lei, față de 3.816.952
de lei, în aceeași perioadă a
anului trecut. 

Dintre cei care au plătit, 283
au achitat integral sumele
datorate, în contul taxelor și
impozitelor locale pentru anul în
curs, beneficiind de o bonifi ca -
ție de 10%, exprimată într-o
valoare absolută de 307.686 de lei.

Următorul termen scadent
este 30 septembrie, până la care
municipalitatea mai are de în ca -

sat de la contribuabili persoane
juri dice 3.276.893 de lei, con -
form bilanțului efectuat, la fina -
lul lunii trecute, de Direcția Eco -
no mică din cadrul Primăriei Câm -
pina. 

În total, conform bugetului
pe anul în curs, municipalitatea

contează pe venituri de
90.778.000 de lei, din care
51.274.000 de lei venituri
proprii, 13.599.000 de lei
însemnând doar veniturile din
proprietate. 

Până la 31 martie 2015, su -
ma totală încasată la Câmpina,
de la persoane fizice și juridice,
ajun sese la 8.021.877 lei, inclu -
zând restanțele, ceea ce repre -
zintă un grad de colectare de
58,99%, la primul termen sca -
dent din acest an. În municipiu a
mai rămas de încasat, la bugetul
local, suma de 7.811.891 lei.

Majoritatea
câmpinenilor s-a grăbit
să-și achite, până la
primul termen
scadent, 31 martie,
taxele și impozitele
pentru anul 2015.
Gradul de colectare a
ajuns, astfel, pentru
persoanele fizice, la
57%.

Potrivit datelor furnizate de
Direcția Economică din cadrul
Primăriei Câmpina, 8.889 de
con tribuabili și-au plătit inte -
gral taxele și impozitele pentru
anul 2015 până la 31 martie,
beneficiind, astfel, de bonifi ca -
ția de 10%, ceea ce se traduce
printr-o reducere, cu procentul
indicat, a sumei achitate către
bu getul local. În total, boni -
ficația reprezintă, ca valoare
absolută, 322.931 lei, preci zea -
ză sursa citată. 

Raportat la numărul total al
con tribuabililor persoane fizi -
ce și dările achitate de aceștia,
gradul de colectare, în primul
trimestru al acestui an, a fost de
57%, ușor mai scăzut decât în
2014, când s-a înregistrat, până
la 31 martie, un procent de 58,77%.
Suma colectată a cres cut, însă,

de la începutul anului achi -
tându-se, la Câmpina, de către
per soane fizice, taxe și impozite
în valoare totală de 3.376.661
de lei, față de 3.240.342 de lei,
în aceeași perioadă a anului
tre cut.

Pentru anul în curs, a mai
ră mas de încasat, la bugetul
mu nicipiului, de la contri bua -
bilii persoane fizice din Câm -
pina, un total de 2.608.783 de
lei. Suma colectată de la această
cate gorie de contribuabili până
acum reprezintă peste 42% din
totalul încasat în municipiu, de
la începutul anului și până în
prezent, restul reprezentând

taxe și impozite achitate de
persoane juridice.

Următorul termen scadent
pentru achitarea dărilor către
bugetul local, pentru cei care
nu au efectuat plăți integrale
pâ nă la 31 martie, este ultima zi
a lunii septembrie.

La Câmpina beneficiază, în -
să, de scutire de la plata impo -
zitului pentru clădirea de domiciliu
și terenul aferent acesteia cetă -
țenii de onoare ai municipiului,
pre cum și cei care au împlinit
50 de ani de căsnicie, inclusiv
în cazul în care unul dintre soți
a decedat, pentru cota care
revine soțului rămas în viață. 

Şantiere pe mai multe străzi
din municipiu, din cauza
lucrărilor la reţeaua de apă şi
canalizare

Conform planului de investiții pentru
2015, în cadrul sistemului de alimentare
cu apă și a sistemului de canalizare din
municipiul Câmpina, aprobat de consilie -
rii municipali la solicitarea Hidro Prahova,
în acest an continuă seria lucrărilor de -
marate în 2014. De asemenea, vor fi orga -
nizate șantiere și în alte zone din localitate.

În acest an mai sunt programate rea bi -
litarea tronsonului de conductă pen tru
distribuire apă și branșamente aferente de
pe str. Orizontului, zonă unde s-au înre -
gistrat cinci avarii numai în cursul anului
trecut, reabilitarea conductei de distribuție
apă și branșamente aferente de pe str.
Tine retului, sectorizarea rețelei de distri -
buție apă în vederea identificării și
eliminării pierderilor, respectiv pentru
cre area unei baze de date care să ajute la
sta bilirea necesarului de lucrări în vederea
îmbunătățirii serviciului pentru fiecare
zonă monitorizată.

În plan mai sunt planul de contorizare,
însemnând achiziție și montaj contoare de
apă rece la nivel de branșament, dar și
înlo cuirea tronsonului de canalizare pe
Bd. Nicolae Bălcescu, în zona OMV, după
ce colectorul colmatat nu a putut prelua
debitele de apă uzată din reţeaua de cana -
lizare executată în zona Bd. Carol I.

Valoarea totală a lucrărilor este de
265.000 de lei, fiind acoperită din bugetul
so cietății.

Grad de colectare în creștere față de
2014, de la persoanele juridice
Agenţii economici au achitat taxe şi
impozite de peste patru milioane de lei
Aproape 56% din taxele și impozitele calculate
pentru persoanele juridice din municipiul
Câmpina au fost achitate, deja, până la primul
termen scadent, 31 martie. Municipalitatea mai
are de încasat mai pu�in de 3,3  milioane de lei,
de la această categorie de contribuabili.

Aproape 3,4 milioane de lei la bugetul local, din dările
plătite de persoane fizice

57% dintre taxele și
impozitele pe 2015 au fost
achitate până la 31 martie

În ședința din 26 martie, Consiliul
Local Câmpina a aprobat hotărârea
pri vind aprobarea indicatorilor tehni -
co-economici pentru amenajarea vii -
to rului Cimitir Municipal “Lumina”. Po-
 trivit documentului, valoarea inves ti ției
se ridică la 1.888.250 de lei, in clu siv TVA.

Necesitatea realizării acestei inves -
tiții a fost stabilită după ce admi nis -
trația locală a făcut o identificare și o
evaluare a funcţionalităţii cimitirelor
existente în municipiu, inclusiv cu
ana lizarea gradului de ocupare și
structura grupurilor de persoane care
apelează la aceste servicii. În cadrul
acestui proces, au fost evaluate spa -
țiile și dotările existente, ieșind la ivea -
lă că situația generală lasă de dorit.
“Din acest motiv se impune de urgență
amenajarea unui nou cimitir pentru
locuitorii (de toate confesiunile) mu -
nicipiului Câmpina”, arată expunerea

de motive care a însoțit proiectul.
Investiția va fi realizată pe un teren

cu suprafața de 25.512 mp, propus de
Pri măria municipiului, care figurează
drept teren arabil și se află în zona de
im pozitare “B”. Suprafața avută în ve -
de re “oferă o bună premisă de reali -
zare a acestor deziderate, numărul
unită ților convenționale de înhumare
și suprafața destinată spațiilor pentru
personal și alte servicii permițând o
modelare facilă a spațiilor” sunt argu -
mente în favoarea amplasamentului sta bilit.

Viitorul cimitir va dispune de
4.575 de loturi, reprezentând parcele
pentru înhumare, 1.330 mp de străzi
în incintă, 4.634 mp de alei, capelă și
corpuri administrative, toate împrej -
mui te de 727 de metri de gard. 

Durata de execuție este de 36 de
luni, iar valoarea investiţiei se ridică la
1.888.250 de lei, cu tot cu TVA.

Aproape 1,9 milioane de lei pentru
amenajarea noului cimitir de la Câmpina



Proiectul amenajării unui
centru de zi pentru pensionarii
din municipiu este o idee mai
veche a CARP Câmpina care
poate fi pusă în practică, în sfâr -
șit, în baza unui protocol cu ad -
ministrația locală. “Centrul va fi
organizat într-un spațiu acor dat
de Primăria Câmpina, pe baza
unui protocol, iar activită țile se
vor desfășura în comun cu cele
stabilite de Comitetul de orga ni -
zare și funcționare a Clu bului
Pensionarilor. Avem la dis po ziție
spațiul amenajat de municipa -
lita te pentru acest Club, iar noi
venim în parte ne riat cu o biblio -
tecă având apro ximativ 1.000 de
volume și câ teva jocuri de table,
care vor pu tea fi folosite la
comun, la care se vor adăuga
activitățile organizate de CARP
în cadrul Clubului Pensio na ri -

lor”, a explicat Ana Grigorescu,
președintele CARP Câmpina.

Potrivit acesteia, aici urme a -
ză să se deruleze activități cult u -
ral-educative, sesiuni de discuții
pe teme juridice, medicale, dar
vor fi organizate și activități de
petrecere a timpului liber. Eve -
ni mentele organizate de CARP
vor veni în completarea propu -
ne rilor din partea celorlalte
asociații membre ale Clubului și
se vor adresa tuturor vârstni -
cilor din Câmpina, nu numai ce -

lor aproximativ 8.000 de mem -
bri ai Casei de Ajutor Re ciproc a
Pensionarilor din municipiu.

Programul exact urmează să
fie stabilit de conducerea Clubu -
lui, din care vor face parte și doi
reprezentanți ai CARP.

Înființarea Clubului Pensio -
na rilor a fost aprobată printr-o
hotărâre de Consiliu Local din
iulie 2013, ulterior fiind stabilit,
pe aceeași cale, și un regulament
de organizare și funcționare a
acestuia. Potrivit documentului,

“la activitățile clubului pot par -
ticipa toți pensionarii care lo cu -
iesc în municipiul Câmpina, fără
deosebire de sex, religie, aparte -
nen ță politică și care nu suferă
de boli contagioase sau psihice
care pot afecta integritatea ce or -
lalte persoane care fac parte din
grup”.

În cadrul Clubului se vor
desfășura activități cultural -
educative, de artă culinară, arti -
za nat și meșteșugărit, activități
cultural – religioase, activități de

petrecere a timpului liber, pro -
grame de ergoterapie, respectiv
terapie prin mișcare, sesiuni de
discuții pe diverse teme, acti -
vități de voluntariat pentru moti -
vare, animare și mobilizarea
per soanelor vârstnice, activități
re creativ - distractive, jocuri de
societate, activități de club, ba
chiar vor putea fi organizate și
excursii către diverse destinații.

De fapt, Clubul Pensionarilor
își propune să devină princi pa -
lul mijloc de socializare și expri -
mare a opiniilor în viața publică
a municipiului, urmărind crește -
rea gradului de integrare și
participare socială a vârstni ci -
lor, oferirea de condiții de petre -
cere a timpului liber, care să
respecte identitatea, integri tatea
și demnitatea persoanelor vârs t -
ni ce, stimularea participării per -
soanelor vârstnice la viața so -
cială cu efect în planul menți -
nerii sau ameliorării capacită -
ților fizice și intelectuale ale
acestora, facilitarea și încura -
jarea legăturilor interumane,
inclusiv cu familiile persoanelor
vârstnice, și, nu în ultimul rând,
îmbunătățirea imaginii sociale a
persoanelor în vârstă.

Pregătiri pentru inaugurarea
Clubului Pensionarilor din
municipiul Câmpina

Clubul Pensionarilor
din municipiul
Câmpina își va începe
activitatea, din această
vară, într-un spa�iu
amenajat și dotat din
fosta cantină de pe Bd.
Nicolae Bălcescu, nr.
45. Cea mai nouă
asocia�ie care s-a
alăturat proiectului
este Casa de Ajutor
Reciproc a
Pensionarilor, care a
schi�at, deja, un plan
de activită�i.

Proiectul gândit de condu -
cerea CARP Câmpina vine ca
răs puns la nevoile membrilor din
cele 22 de sucursale ale orga -
nizației, în condițiile în care mii
de vârstnici care au nevoie de
astfel de servicii medicale nu și
le pot permite sau nu au acces
la ele, din diferite motive. “Am
întocmit un proiect pe fonduri
europene pentru realizarea
unui cabinet de kinetoterapie și
masaj, care să fie amenajat la
sediul CARP și de care să
beneficieze membrii Casei de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor
din cele 22 de sucursale pe
care le avem în 15 localități
rurale și șapte orașe, însem -
nând toată Valea Prahovei, plus
Câm pina și Băicoi”, a detaliat
Ana Grigorescu, președintele

CARP Câmpina.
Potrivit acesteia, în total es -

te vorba despre aproape 28.000
de potențiali benefi ciari, din
care, potrivit studiului efectuat
pentru fundamentarea proiec -
tu lui, aproape 3.400 sunt pen -
sionari cu venituri sub 550 de
lei. În aceste condiții, realizarea
cabinetului ar veni în primul
rând în întâmpinarea celor care
nu au acces la astfel de servicii,
din cauza tarifelor practicate
pen tru ele ]n cabinetele de
specialitate. “Sperăm să avem,
cel puțin pentru început, în jur
de 150 de persoane, lunar, care
să beneficieze de masaj și kine -
toterapie în cadrul acestui
cabinet, pe bază de programare
și recomandare de la medic.
Acești pacienți vor achita o

contribuție modică, care să
acopere cheltu ielile de funcțio -
nare, așa că pentru început
vom avea doar un asistent me -
dical care să asigure pro -
cedurile. În funcție de cum va fi
primit acest pro iect și sumele
care vor fi colec tate din această
contribuție vom stabili dacă ne
putem per mite să ne extindem, să
angajăm un medic și așa mai
departe”, a mai explicat preşedin -
tele CARP Câmpina.

Totul depinde, însă, de răs -
pun sul factorilor de decizie
privind ce rerea de finanțare
pentru a cest obiectiv. Valoarea
totală a pro iectului este, la
momentul de față, de aproxi -
mativ 70.000 de franci elve țieni,
din care aprox imativ 56.000 ar
însemna fi nan  țare nerambur -

sabilă, din fon duri europene,
iar diferența ar urma să fie su -
portată din bugetul CARP
Câmpina. “Cel târziu în luna
iunie vom primi răspunsul la
evaluarea proiec tu lui, de care
depinde obținerea finanțării. În
cazul în care este aprobat, ter -
menul de im plementare este de
un an”, a precizat Ana Grigo -
rescu. 

Potrivit acesteia, în bugetul
CARP există alocată, deja, o su -
mă, pentru amenajarea unui
ase menea cabinet, lucrări care
se vor face, indiferent de de -
cizia privind finanțarea euro -
pea nă. Fondurile existente sunt
însă insuficiente și pentru do ta rea
lui corespunzătoare, ca re depinde
de sumele alocate pe baza pro -
iec tului aflat, acum, în evaluare.

Proiect pentru amenajarea unui cabinet 
de masaj şi kinetoterapie, la CARP Câmpina
Pensionarii din Câmpina ar putea avea acces, în scurt timp, la o
alternativă accesibilă pentru masaj și kinetoterapie. Proiectul amenajării
unui cabinet de specialitate, întocmit de Casa de Ajutor Reciproc a
pensionarilor din Câmpina, aşteaptă rezultatul evaluării, în vederea
acordării finan�ării fondurilor europene, pentru implementarea lui.
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4 ACTUAL

S-a împlinit exact un deceniu
de când, prin Legea 371/2004, a
luat fiinţă Poliţia Comunitară ca
serviciu public de interes local,
specializat. Șase ani mai târziu,
în 2010, noi prevederi legale au
stat la baza reorganizării aces -
teia, sub denumirea de Poliție
Lo cală. Momentul aniversar a
fost marcat, în municipiu, printr-o
ceremonie de la care nu au lip sit
prezentarea onorului, de că tre
garda de onoare consti tuită din
agenţi ai Poliţiei Locale, în fața
invitaților din administrație,
Poliție și Jandarmerie, proiecția
unui film aniversar și prezen ta -
rea Raportului de activitate, pen -
tru perioada 2005 – 2015.

Totul a coincis și cu momen -
tul despărțirii de șeful din ultimii
cinci ani al Poliției Locale Câm -
pina, Carmen Gheorghe, care la
începutul acestei luni a luat în
primire funcția de director al in -
sti tuției similare din muni ci piul
Ploiești. Implicit, PL Câmpina
avea nevoie de o altă condu cere
asigurată, până la organi zarea
unui nou concurs, de un di -
rector interimar. Este vorba des -

pre Marius Vișan, până acum șef
al Serviciului Taxe și Impo zi te
din cadrul Direcției Economie a
Primăriei municipiului. Po trivit
legii, acesta poate ocupa postul,
cu acest statut, cel mult ju mătate
de an. Cu experiență în
administrație și deloc străin de
domeniul de activitate al Poliției
Locale, datorită pregătirii pe
care o are, Marius Vișan a măr -
turisit, pentru InfoCâmpina, că
va încerca să utilizeze din plin
pe rioada interimatului, indife -
rent dacă va decide sau nu să se
înscrie și la viitorul concurs. Iar
primele aspecte vizate de noua
conducere a Poliției Locale Câm-
pina sunt, cum chiar acesta măr -
turiseşte, “probleme strin gen te,
cu care administrația lo ca lă se
confruntă totuși de multă vreme
și care nu și-au găsit rezolvare”.
“Comerțul stradal, prezent în
special în zona centrală, nu doar
că deranjează, dar ridică și
serioase probleme de legalitate.
Căutăm să identificăm un areal
unde să îndrumăm acești comer -
cianți, astfel încât comerțul stra -
dal să se facă în condiții civi -

lizate, dar totodată în condiții de
legalitate. Ne aflăm în faza în ca -
re căutăm soluții legale pentru
această problemă”, a mărturisit
noul director al Poliției Locale.

Pe lista de priorități a aces -
tuia se află, de asemenea, afișajul
stra dal, o altă problemă care
pare scăpată de sub control și
care, punctual, se transformă în -
tr-un adevărat pericol public.
Ceea ce le lipește cetățenilor es -
te, în primul rând, informarea,
spune Marius Vișan.  Și de aici
trebuie pornit, pentru comba -
terea acestui obicei. “Trebuie să
educăm oamenii, în primul rând,
deoarece sunt convins că unii
pur și simplu nu știu ce este
permis și ce nu, referitor la acest
lucru. Trebuie să-i obișnuim să
uti li zeze panourile montate spe -
cial pentru anunțurile care acum
se află pe ziduri, chiar pe stâlpii
de electricitate. În paralel, tre -
buie să curățăm tot orașul, ca să
avem un control real, după care
vom trece la identificarea celor
care încalcă re gulile. Poliția

Locală va trebui să facă un fel de
muncă sub acoperire. Mă bazez,
aici, foarte mult, și pe experiența
angajaților Poliției Locale, care-i
cunosc pe foarte mulți dintre ei,
dar și pe co laborarea cu celelalte
depar tamente din cadrul Pri -
măriei, care de asemenea trebuie
pusă la punct în cel mai scurt
timp”, a mai spus Marius Vișan.

Unitățile de învățământ și
siguranța copiilor din municipiu
reprezintă, de asemenea, unul
dintre primele puncte ale pla nu -
lui de acțiune pe care acesta l-a
gândit, în calitate de șef al Poli -
ției Locale. “Avem protocoa le cu
două licee. Ce se întâmplă, însă,
cu celelalte școli? Este ne voie de
o analiză serioasă în acest
domeniu, nu este de joacă atunci
când vorbim despre sigu ran ța
copiilor. Vreau să știu clar cum
este asigurată paza, în ce măsură
contăm pe Poliție și, mai departe,
ce putem face pentru a reduce
riscurile la care sunt expuși
copiii din Câmpina”, spune
Marius Vișan.

Într-un cuvânt, arată acesta,
trebuie gândită și implementată
o strategie bazată pe informare,
or ganizare și prevenire. “Sunt
multe de făcut până să ajungem
să dăm sancțiuni, care nu sunt în
favoarea nimănui: nici a celui
amendat, nici a administrației
locale, care se va confrunta cu
situații în care nu va încasa
sumele aferente, pentru că nu va
avea cum și de unde, iar ele se
vor transforma în restanțe. Cel
mai bine este să prevenim”, a
subliniat directorul PL Câmpina.

Din păcate, arată acesta, toate
trebuie făcute în condițiile în
care instituția nu are, momentan,
decât 43 de angajați, cu tot cu
director. Dintre aceștia, doar
45% din personal reprezintă
agenți care asigură patrularea.
Vorbim, totuși, despre un muni -
ci piu cu aproape 38.000 de
locui tori, care a pornit cu o Po -
liție Locală cu 80-90 de anga -
jați și a ajuns, acum, la apro -
ximativ ju mătate din capa -
citatea de odi ni oară.

10 ani de
Poliție Locală
Poli�ia Locală Câmpina a împlinit, la 1 aprilie, 10
ani de existen�ă. Aniversarea, una cu adevărat
specială, a coincis și cu o schimbare în
conducerea institu�iei, care promite să aducă
un suflu nou, astfel încât noua abordare să se
reflecte, cât mai repede, în felul în care arată
municipiul Câmpina.

“Echipele verzi” din Câmpina
au arătat, anul acesta, mai degra -
bă ca o veritabilă armată pentru
ecologie. Aproximativ 500 de
tineri din Câmpina, elevi și copii
de grădiniță, au luat cu asalt
spațiile verzi pe care le-au
însuflețit. Însoțiți de părinţi, în -
drumați de angajații de la Spații
verzi și dotați, conștiincios, cu
lo peți pe măsura lor, au reușit, în

nu mai câteva ore, să aducă pri -
mă vara pe străzile din municipiu
și să le dea tuturor o veritabilă
lecție de protecție a mediului.
Ce lor mai mari le-a revenit sar -
cina de a planta arborii și arbuș -
tii pregătiți pentru această acțiu -
ne: tei, arțari norvegieni, catalpe
și brazi. Pe lângă ei, micuții din

grădinițe, cu lopețile de plastic la
purtător, nu s-au lăsat mai pre -
jos și nu s-au dat bătuţi până nu
au plantat panseluțele și năs tu -
reii pregătite pentru ei. 

Iar rezultatul efortului lor s-a
văzut imediat, în parcuri, în a -
pro pierea locurilor de joacă din
zo nele Podului, B. P. Hasdeu,

Erupției, Petru Rareș și Lacul
Curiacului, pe aliniamentele stra-
 dale de pe  Griviței, I. H. Ră du -
lescu, Plevnei și Culturii, dar și
în curțile unităților de învă țământ.

“Campania «Plantează pentru
viaţă», care s-a bucurat de un
real sprijin din partea unităţilor
de învăţământ câmpinene, în -

seam nă mai mult decât o acţiune
de plantare de arbori şi flori, fi -
ind gândită ca un instrument de
educare şi conştientizare a tine -
rei generaţii în spiritul protecţiei
mediului, vizând dezvoltarea
armo nioasă a copiilor, a unui
com portament responsabil faţă
de natură. Ne propunem ca a -
ceastă campanie să devină tra -
diţie a municipiului, apreciată şi
susţinută de întreaga comuni -
tate”, a declarat Bianca Baltac,
con  silier al primarului munici piu -
lui și cea care a organizat acțiu nea.

Acțiunea din această primă -
vară, parte a proiectului “Plan -
tează pentru viață”, este o conti -
nuare, cu succes, a   campaniei
de rulate și anul trecut, cu scopul
educării ecologice a tinerilor şi
pentru refacerea cu arbori şi ar -
buşti a spaţiilor verzi din zonele
deficitare din municipiu.

Campania “Plantează pentru viaţă”, ediţia 2015

“Echipele verzi” au luat cu asalt Câmpina
Campania “Plantează
pentru via�ă”, derulată
de Primăria Câmpina, a
continuat și în această
primăvară. Pe 4 aprilie,
aproximativ 500 de elevi
din municipiu, unii
dintre ei înso�i�i și de
părin�i, au făcut front
comun pentru ecologie.
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Ședin�a de la finalul
lunii martie a
Consiliului Local
Câmpina a ieșit din
tiparele obișnuite,
datorită momentului
festiv dedicat semnării
Acordului de înfră�ire
și cooperare, de către
primarul municipiului
prahovean și edilul șef
al orașului Cimișlia, din
Republica Moldova. 

După ce consilierii mu ni ci -
pali au aprobat hotărârea pri -
vind înfrățirea orașului Câm pi -
na cu localitatea Cimișlia, din
Republica Moldova, ședința din
26 martie a trecut la compo -
nenta festivă, reprezentată de
sem narea, propriu-zisă, a Acor -
du lui în acest sens, de către pri -
marii celor două localități, Horia
Tiseanu și Gheorghe Răileanu.
De altfel, delegația Republicii
Moldova a fost invitată special
în România, pentru semnarea
acestui Acord, prilej cu care
primarul orașului Cimișlia a pri -
mit, simbolic, și “cheia mu ni -
cipiului Câmpina”.

Evenimentul de la finalul lu -
nii trecute a fost pregătit timp de
aproape doi ani. Bazele relațiilor

bilaterale între municipiul Câm -
pina și orașul Cimișlia au fost
puse încă din iulie 2013, când
re prezentanți ai Asociației Cul -
tul Eroilor au efectuat o vizită în
Republica Moldova la invitația
Asociației Veteranilor de Război
din această țară. A urmat, apoi, o
serie de întâlniri la care au
participat și reprezentanți ai
autorităților publice locale din
cele două țări, cu prilejul unor e -
venimente cultural-artistice, de -
mer surile propriu-zise pentru
înfră țire fiind realizate la înce -
pu tul acestui an.

Nici momentul parafării
Acordului nu a fost ales întâm -
plă tor, ci a coincis cu împlinirea
a 97 de ani de la Unirea Basa -

rabiei cu România.
Înfrățirea între Primăria mu -

nicipiului Câmpina și Primăria
ora șului Cimișlia a pornit de la
dorința reciprocă a celor două
părți de a stabili și dezvolta legă -
turile de colaborare, bazată pe
caracterul special al relațiilor
din tre România și Republica
Moldova, datorat comunității de
limbă, istorie, cultură și tradiții.
Documentul semnat de cei doi
primari constituie punctul de
plecare pentru o colaborare avan-
tajoasă, de interes comun, la
nivelul autorităților locale ale
celor două orașe. Potrivit hotă -
râ rii de Consiliu Local prin care
se aprobă înfrățirea, autoritățile
locale din Câmpina și Cimișlia

vor sprijini desfășurarea activi -
tă ților de cooperare și de pro -
mo vare a unor proiecte comune
în administrație publică locală,
educație, cultură, comerț, indus -
trie, agricultură, turism, sport,
transport public, infrastructură
rutieră, utilități publice, prote ja -
rea și refacerea mediului, sănă -
ta te publică și asistență socială.
“Toto dată, vor fi analizate posi -
bi litățile de promovare a unor
proiecte comune în domeniile
men ționate în Acord, care pot
be ne ficia de susținerea finan -
ciară a UE”, mai precizează
textul hotărârii.

Acordul se va concretiza în
schimburi de experiență între
companiile și persoanele fizice
care desfășoară activități econo -
mi ce, în vederea susținerii me -
diu lui de afaceri și promo vării
unor proiecte cu potențial
ridicat de dezvoltare economică
și socială la nivel local, schim -
buri de bune practici în dome -
niul afacerilor, schimburi de
experiență între serviciile locale
de asistență socială pentru pre -
gă tirea și perfecționarea persoa -
nelor fizice care desfășoară ac -
tivități economice, activități co -
mu ne de promovare a unor pro -
 duse specifice economiei lo cale
în cadrul evenimentelor organi -
za te în cele două țări și la nivel
internațional, colaborarea  între
instituțiile de învățământ prin
schimburi de experiență între

elevi și promovarea de con -
cursuri și competiții, orga -
nizarea și desfășurarea unor
mani festări culturale cu partici -
parea formațiilor de specialitate,
schimburi de expe riență între
serviciile de asis ten ță socială și,
nu în ultimul rând, cooperarea
în domeniul protec ției mediului
înconjurător.

Consiliul Local Câmpina s-a reunit, în
ședin�ă ordinară, pe 26 martie 2015,
pentru aprobarea mai multor proiecte de
interes local:

� Hotărârea nr. 23 privind aprobarea Acordului de în -
frăţire şi cooperare între municipiul Câmpina, ju deţul
Pra hova din România, şi oraşul Cimișlia, raio nuI
Cimișlia din Republica Moldova;
� Hotărârea nr. 24 privind aprobarea rectificării
bugetului locaI al municipiului Câmpina și aprobarea
rec tificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe
anul 2015;
� Hotărârea nr. 25 privind aprobarea actualizării
indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea
obiec tivului de investiţii ,,Lucrări de proiectare şi exe -
cuţie reabilitare Liceul Tehnologic Energetic (fost Grup
Şcolar Energetic)”;
� Hotărârea nr. 26 privind aprobarea unor regle men -
tări referitoare la delegarea serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate pe raza
municipiuIui Câmpina;
� Hotărârea nr. 27 privind aprobarea componentei
Gru pului de lucru local (GLL), constituit în temeiul
H.G.R. nr.l8/2015 pentru aprobarea Strategiei Guver -
nu lui României de incluziune a cetățenilor români apar-

ţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020;
� Hotărârea nr. 28 privind aprobarea Planului local de
acţiune privind incluziunea socială a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii rome din municipiul
Câmpina pentru perioada 2015-2020
� Hotărârea nr. 29 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiții “Amenajare Cimitir Municipal Lumina”;
� Hotărârea nr. 30 privind aprobarea organigramei și
a statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Voila
Câmpina;
� Hotărârea nr. 31 privind alocarea unor sume de bani
pentru susţinerea financiară a unor manifestări
culturale, artistice, sportive şi educative organizate de
Consiliul Local, în anul 2015;
� Hotărârea nr. 32 privind repartizarea de sume
băneşti unor unităţi de cult religios din municipiul
Câmpina, în anul 2015;
� Hotărârea nr. 33 privind acordarea de burse școlare
pentru elevii din unităţile de învăţământ din municipiul
Câmpina, pentru anul 2015;
� Hotărârea nr. 34 privind organizarea reţelei şcolare
cu unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi
particular, cu personalitate juridică, din municipiul
Câmpina, pentru anul școlar 2015 – 2016;
� Hotărârea nr. 35 privind aprobarea Actului adiţional

la Contractul de asociere în participațiune nr.5.353/21
martie 2013;
� Hotărârea nr. 36 privind participarea membrilor
Con siliului Local și a reprezentanților Primăriei muni -
ci piului Câmpina la conferinţe, seminarii și schimburi
de experiență organizate de Patronatul Serviciilor
Publice în anul 2015;
� Hotărârea nr. 37 privind aprobarea închirierii prin
licitație publică a imobilului teren şi construcţie, m
suprafaţă utilă de 50,96 m.p., situat în municipiuI
Câmpina, str. Petrolistului, nr. ll;
� Hotărârea nr. 38 privind aprobarea inventarierii în
domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în
suprafaţa de 10,00 m.p., situat în municipiul Câmpina,
str. Democraţiei, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 323 parţial;
� Hotărârea nr. 39 privind aprobarea vânzării prin
licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 60,00 m.p.,
situat în municipiul Câmpina, B-dul CaroI I, f.nr., T 83,
Parcela Cc 725/l, Nr. cadastral 26289, CF nr.26289;
� Hotărârea nr. 40 privind aprobarea inventarierii în
domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în
suprafaţă de 134,00 m.p., situat în municipiul Câmpina,
str.Amurgului, nr.9A, Tarla 83, Parcela Cc 876 ;
� Hotărârea nr. 41 privind aprobarea Programului de
investiţii pe anul 2015, cu finanțare din surse proprii,
ce vor fi realizate de către S.C. Hidro Prahova S.A..

Hotărârile adoptate de Consiliul Local în luna martie

Acord de înfrățire și cooperare încheiat
între localitățile Câmpina și Cimișlia

Cimișlia este un oraș
situat în partea sudică a
Re publicii Moldova, în
raionul Cimișlia, pe râul
Co gîlnic, la aproape 70 de
kilo metri de Chișinău. Lo -
ca litatea, cu peste 16.000
de locuitori, fiind o așe za -
re atestată încă din anul
1620 și având, la acest mo -
ment, o activitate econo mi -
că axată, în principal, pe a -
gri cultură, mai ales datorită
nu mă rului mare de gospo -
dă rii și a suprafeței consi -
de  rabile de teren agricol.

Acesta este primul A -
cord de acest fel semnat de
municipiul Câmpina. Lo ca -
litatea Cimișlia are, însă, o
listă întreagă de orașe cu
care a parafat astfel de do -
cu mente, printre ele numă -
rându-se două din Polonia,
unul din Belarus, dar și al -
te trei așezări din Româ nia,
printre care localitatea pra -
hoveană Vălenii de Munte.
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Consiliul Local Câmpina a
aprobat, în ședința din 26 martie,
acordarea de burse școlare pen -
tru elevii din municipiu, și în a -
nul 2015, valoarea totală a aces -
tora ridicându-se la 500.000 de
lei. Concret, se vor acorda burse
de performanță, în valoare de
200 de lei lunar, burse de merit,
de 100 de lei lunar, burse de stu -
diu (80 de lei pe lună) și burse de
ajutor social (50 de lei pe lună).
Primele trei categorii de ajutoare
vor fi acordate pe durata cursu -
rilor școlare, în timp ce bursele
de ajutor social se acordă, con -
form hotărârii adoptate de Con -
siliul Local, în fiecare lună a
anu lui curent.

Pentru plata acestora, unită -
țile de învățământ din municipiu
vor transmite semestrial, în lu -
nile iulie și decembrie, către
Con siliul Local, lista nominală a
ele vilor beneficiari de burse,
întoc mite conform reglemen tă -
rilor în vigoare pe această te mă,
în speță potrivit ordinelor Mi -
nis terului Educației. 

Acestea stabilesc faptul că
bursele de performanță se acor -
dă elevilor care au obținut lo cu -
rile I, II sau III la etapele națio -
nale ale olimpiadelor și concur -
su rilor școlare naționale orga -

nizate de Ministerul Educației, s-au
calificat în loturile de pregătire
organizate de MECTS pentru
com petițiile internaționale sau
au obținut locurile I, II sau III la
eta pele naționale ale compe tiții -
lor/concursurilor cultural-artis -
tice, cu caracter sportiv sau cu
ca  racter tehnico-științific, de ni -
vel național, organizate de
Minis ter. 

Bursele de merit se acordă
ele vilor care au obținut media
generală de cel puțin 8,50 și
nota 10 la purtare, au obținut
locurile I, II sau III la etapele

jude țene ale olimpiadelor și con -
cursurilor școlare naționale
orga nizate de Ministerul Edu ca -
ției ori care au obținut locurile I,
II sau III la etapele județene ale
competițiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter
sportiv sau cu caracter tehnico-
științific,  organizate de Minister.

Bursele de studiu se acordă
elevilor care provin din familii
cu un venit lunar mediu pe
membru de familie pe ultimele 3
luni cel mult egal cu salariul
minim pe economie, care au me -
dia generală peste 7,00 și nota

10 la purtare în semestrul ante -
rior celui în care se acordă
bursa. Lista celor care benefi cia -
ză de burse de studiu este revi -
zuită semestrial, în funcție de
mo di ficările intervenite în ve -
niturile nete lunare ale familiei
și în situația școlară a elevilor.

De  burse de ajutor social
bene ficiază elevii înscriși la
cursu rile cu frecvență din învă -
țământul preuniversitar de stat
care sunt orfani de ambii părinți,
bolnavi de TBC care se află în
evidența dispensarelor școlare
ori bolnavi de diabet, boli malig -
ne, sindromuri de  malabsorbție
grave, insuficiențe renale cro -
nice, astm bronșic, epilepsie,
car diopatii congenitale, hepatită
cronică, glaucom, miopie gravă,
boli imunologice sau infestați cu
virusul HIV ori bolnavi de SIDA,
ca re suferă de poliartrită juve -
nilă, spondilită anchilozantă ori
reumatism articular, handicap
locomotor. Acordarea burselor
pentru motive medicale se face
pe baza certificatului eliberat de
medicul specialist și avizat de
medicul de familie/medicul de la
cabinetul școlar. De aceeași
cate gorie de burse mai pot bene -
ficia elevi din mediul rural care
sunt școlarizați într-o altă loca -
litate, întrucât nu au posibi lita -
tea să studieze într-o unitate de
învățământ din localitatea de do -

miciliu, dar și elevi proveniți din
familii care nu realizează un
venit net mediu lunar, pe ulti -
mele 12 luni, pe membru de fa -
milie, mai mare de 50% din
salariul minim net pe economie
și care nu dețin terenuri agricole
cu o suprafață mai mare de
20.000 mp, în zonele colinare și
de șes, respectiv mai mare de
40.000 mp în zonele montane.

Bursele de ajutor social se
acor dă la începutul anului șco -
lar și sunt revizuite semestrial, în
funcție de modificările interve -
ni te în veniturile nete lunare ale
fa miliei. Pot păstra bursa elevii
promovaţi şi cu nota 10 sau,
după caz, calificativul “foarte
bine” la purtare.

Documentul aprobat de CL
Câm pina prevede că se vor acor -
da, pentru plata burselor
amintite, 95.000 de lei Colegiu -
lui Național ,,Nicolae Grigores -
cu”, 40.000 de lei Colegiului
Teh nic ,,Constantin Istrati”,
65.000 de lei Colegiului Tehnic
Forestier, 75.000 de lei Liceului
Tehnologic Energetic, 40.000 de
lei Liceului Tehnologic Mecanic,
40.000 de lei Școlii Gimnaziale
,,Ion Câmpineanu”, 30.000 de
lei Școlii Gimnaziale Centrale,
55.000 de lei Școlii Gimnaziale
“B. P. Has deu” și 60.000 de lei
Școlii Gim naziale “Alexandru
Ioan Cuza”.

Burse de 500.000 de lei,
pentru elevii din Câmpina

Încă de la finalul lunii martie, Colegiul
Național “Nicolae Grigorescu” din
Câmpina organizează gratuit cursuri de
pre gă tire,  în  cadrul  programului  “Acti -
vități de familiarizare a elevilor de clasa a
IV-a cu modul de lucru din gimnaziu“,
disciplinele vizate fiind Limba română,
Matematică, Informatică și Limba en gle ză. 

În total, este vorba despre opt ședințe
de pregătire la Limba engleză, cu durata de
câte o oră, în zilele de miercuri, înce pând
cu ora 16.00, în perioada 25 martie – 27
mai 2015.

La Matematică vor avea loc, în cadrul
acestui program, cinci ședințe gratuite de

pregătire, cu durata de o oră fiecare, în
zilele de joi, începând cu ora 16.00, în
perioada 26 martie – 28 mai 2015.

Colegiul mai organizează șapte ședin -
țe gratuite de pregătire, a câte o oră, înce -
pând cu ora 16.00, în zilele de marți, în
intervalul 24 martie – 26 mai 2015.

Cele patru ședințe programate la
Informatică au durata de câte 90 de mi -
nute și se derulează în zilele de luni, în -
cepând cu ora 16.00, în perioada  23
mar tie – 14 mai 2015.

Potrivit anunțul făcut de conducerea
Colegiului, orele de pregătire sunt ţinute
de către profesorii şcolii, în regim de

voluntariat, conform graficului afişat.
Cursurile, care  sunt gratuite, urmăresc o
mai bună adaptare a viitorilor elevi din
clasa a V-a  la  programul  ciclului gim na -
zial și se derulează săptămânal, până la
finalul lunii mai, urmând ca, la final, par -
ticipanții să susțină probe de evaluare, la
Limba română, Matematică, Informatică.

De asemenea, la Limba engleză va fi
organizată o selecție, în cursul lunii iunie,
conform metodologiei aprobate de
Inspectoratul Școlar Județean Prahova.

Colegiul Național “Nicolae Grigores -
cu” Câmpina are aprobate, pentru anul
șco lar 2015 – 2016, două clase a V-a. 28
de locuri au fost alocate clasei cu selecție
la Limba engleză, la care orarul elevilor va
include săptămânal, din septembrie, trei
ore la această disciplină, dar și o oră de
Informatică.

Cea de-a doua clasă, cu program nor -
mal, va avea suplimentar, săptămânal, față
de orarul obișnuit, o oră de Matematică și
una de Informatică.

Consilierii locali
câmpineni au adoptat,
în ședin�a ordinară de
la finalul lunii martie,
hotărârea privind
alocarea a 500.000 de
lei pentru bursele
elevilor din municipiu.

Cursuri de pregătire a viitorilor
elevi din clasele a V-a, la Colegiul
Naţional “Nicolae Grigorescu”
Trecerea de la ciclul primar la învă�ământul gimnazial reprezintă
o încercare grea pentru elevi, lucru în�eles pe deplin și de dascălii
Colegiului Na�ional “Nicolae Grigorescu” Câmpina, una dintre
școlile aflate în topul unită�ilor de învă�ământ din jude�. Pentru a
face mai ușoară această etapă, aici se organizează, în ultima
parte a anului școlar, cursuri gratuite de pregătire pentru școlarii
din clasele a IV-a.
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Copiii din Câmpina pot par -
ti cipa gratuit, în acest an, la
cursuri de tenis de câmp, dans
mo dern, pian, artă plastică și
interpretare teatrală, organizate
în municipiu cu susținerea ad -
mi nistrației locale, conform
listei aprobate de Consiliul Lo -
cal, în ședința ordinară din luna
martie, privind manifestările
culturale, artis tice, sportive și
educative orga nizate de CL în
acest an. 

Tenisul poate fi
învățat gratuit

Astfel, cursurile de tenis de
câmp, derulate în intervalul
iulie-august 2015 pe terenurile
Fibec, beneficiază de un sprijin
de 4.000 de lei de la bugetul
local. Inițiativa urmărește des co -
perirea tinerilor cu talent sportiv
și dezvoltarea aptitudinilor
spor tive, urmând ca la finalul
pregătirii să fie organizat și un
concurs de profil, pentru parti -
cipanți. Programul se adresează
tuturor copiilor din municipiul
Câmpina, tentați să încerce acest
sport, fiind organizat de Casa
Tineretului, Primăria Câmpina și
Clubul de tenis “Fibec”. Acesta
din urmă pune la dispoziție, gra -
tuit, terenurile pentru antre na -
mente, din fondurile alocate de
la bugetul local urmând să fie

aco perite cheltuielile cu plata
an trenorilor și premiile acordate
în cadrul concursului. 

În pași de dans
Cine ar prefera, mai degrabă,

să danseze pentru a se menține
în formă are la dispoziție cursu -
rile de dans modern, derulate din
martie până în noiembrie, la
Casa Tineretului. Pot participa
copiii din municipiul Câmpina,
pregătirea fiind structurată în
două ședințe pe săptămână,
desfășurate sub coordonarea
unui instructor. Primăria a alo -
cat 5.000 de lei pentru sus -
ținerea acestui demers, în cursul
anului 2015, obiectivul pro iec -
tului fi ind realizarea unei for -
mații de dans modern a Casei
Tine re tu lui, reprezentativă la
diverse acțiuni.

Invitație... la teatru
O a treia ofertă vine cu o

invitație inedită pentru iubitorii
teatrului. Tinerii câmpineni care
vor să afle ce înseamnă să fii pe
scenă pot parcurge ABC-ul acto -
riei în cadrul cursurilor gratuite
de interpretare teatrală organi -
za te de Asociația Culturală Tea -
tru Proiect la Casa Municipală
de Cultură “Geo Bogza”, în pe -
rioada aprilie – decembrie 2015.
Activitatea cursului se desfă șoa -
ră sub conducerea profesorilor

Tomi Cristin și Ovidiu Cuncea, o
dată pe săptămână, 2-4 ore, în
spațiile puse la dispoziție de
Casa de Cultură, în baza unui
Pro tocol de colaborare. Partici -
pan ții vor avea ocazia să fie
actori, în adevăratul sens al cu -
vântului, mai ales că pro gra mul

se va încheia cu susținerea unui
spectacol pus în scenă chiar de ei. 

Programul nu este o noutate
pentru municipiul Câmpina. De
altfel, activitatea din ultimii doi
ani a cursului s-a dovedit un
succes incontestabil, dat fiind că
mai bine de o sută de elevi au
urcat pe scenă, pentru a juca în
cele două spectacole de inspi ra -
ție folclorică pregătite până
acum, cu care chiar au participat
la importante festivaluri de gen
din țară, de unde s-au întors cu
premii importante. De altfel, tru -
pa “Mircea Albulescu”, cum este
cunoscută în lumea teatru lui
liceenilor, ocupă, după numai
doi ani de activitate, un loc frun -
taș în domeniul educației prin
spectacol a tineretului. 

Primăria Câmpina susține, și
în acest an, derularea proiec tu -
lui, alocând din bugetul local
15.000 de lei, sumă necesară
pen tru plata profesorilor și rea -
lizarea spectacolelor oferite
publi cului câmpinean, respectiv
aco peririi cheltuielilor de tran -
sport pentru participarea trupei
la festivaluri naționale și in -
terna ționale.

O pată de culoare
Casa Municipală de Cultură

“Geo Bogza” găzduiește, în pe -
rio ada martie-decembrie 2015,

cursuri gratuite de artă plastică,
program derulat pentru al treilea
an consecutiv, având ca obiec tiv
educația plastică a adoles cen -
ților și tinerilor din localitate.

Cursul include patru ore pe
săptămână, derulându-se sub
con ducerea prof. Lidia Nicolae,
ar tist plastic membru al Uniunii
Artiștilor Plastici din România,
filiala Ploiești, într-una dintre
să lile Casei Municipale de Cul -
tu ră. La finalul anului calen da -
ristic, lucrările cursanților vor
face obiectul unei expoziții care
va marca încheierea cursului
pen tru a cărui promovare și de -
rulare administrația locală a
alocat 5.000 de lei, din bugetul
municipiului.

Cursuri gratuite de
pian, pentru copiii și
tinerii din Câmpina

Până în luna decembrie,
inclusiv, copiii și tinerii din mu -
ni cipiul Câmpina pot par ticipa
la cursurile gratuite de inter -
pretare pianistică, derulate la
Ca sa Municipală de Cultură
“Geo Bogza”, săptămânal, timp
de două ore, sub conducerea u -
nui profesor de specialitate.
Proiectul este susținut și de
administrația locală care a alo -
cat, pentru derularea acestuia, în
2015, suma de 6.000 de lei.

Cursurile gratuite la care
pot participa copiii și tinerii
din Câmpina, în anul 2015

Pe lista manifestărilor
culturale sus�inute de
Primăria Câmpina, din
bugetul local, se află și
o serie de cursuri
gratuite pentru copiii
din municipiu, la Casa
Tineretului și Casa de
Cultură “Geo Bogza”.



8 SĂNĂTATE

Evenimentul din 16 aprilie
marchează o nouă etapă pentru
sănătatea prahoveană, odată cu
inaugurarea, în județ, a celui mai
mare spital privat din zonă.
Proiectul reușește deja să ofere,
aici, servicii la cele mai înalte
stan darde, dar totodată să re -
aducă la viață o unitate medi cală
care își pierduse utilitatea, fiind
închisă în anul 2011, după ce
găzduise cabinetele din secția
exterioară a Spitalului Câmpina.
SanConfind reprezintă o clinică
proiectată după modelul unor
unități celebre din vestul Euro -
pei, rezultatul unei investiții care
se va ridica, până la final, la 22
de milioane de euro, realizate de
Confind SRL în parteneriat cu o
persoană fizică. Cel mai mare
spital privat din Prahova
reușește deja să impresioneze,
chiar dacă, deo cam dată, aici este
funcțio nală doar Secţia de
Recuperare, Medicină Fizică şi
Balneologie, reprezentând

numai aproxi mativ 15% din
întreaga unitate me dicală. 

Baza de tratament Balne olo -
gic, Fiziokinetoterapeutic și de
Re cuperare medicală asigură
condiții moderne pentru consul -
tații, fizioterapie, magno te rapie,
terapia durerii, kine to terapie,
masaj, împachetări cu nămol sau
parafină, saună usca tă, saună
umedă, recuperare ro botizată,
balneohidro te ra pie, dar și zone
pentru aroma terapie, băi de
plante și recu pe rare și relaxare în
regim de pis cină.

Ce trebuie scos în evidență
este faptul că utilitatea dotărilor
de ultimă generație este îmbi na -
tă cu beneficiile tratamentelor
tra diționale, o combinație pen -
tru care nu s-a făcut niciun fel
de compromis. Astfel, pentru
împa che tări, specialiștii Bazei de
tra ta ment utilizează nămol din
sursă naturală, mai exact din

Lacul
Techi  r  -
ghiol, proce -
deele folosite fiind
i den tice cu cele ale Sanatoriului
Techirghiol.  

De asemenea, pentru recupe -
ra re și relaxare în regim de pis -
cină, în incinta Bazei de trata -
ment au fost amenajate trei ba -
zine cu apă sărată captată din
ve chile izvoare ale comunei,
având o salinitate comparabilă
doar cu cea a apei din Marea
Moar tă.  Acest sector cuprinde

ba -
zin pen -

tru adulți, care
poate fi fo losit inclusiv de per -
soanele cu handicap motor, da -
torită dotării cu un dispozitiv
hidraulic de sus ținere, automa -
tizat, bazin pen tru copii și un
bazin pentru mers în contra -
curent. 

Lista dotărilor este comple -
tată cu cele pentru balneote ra -
pie, care includ patru căzi cu apă
sărată și nămol, cinci căzi cu apă

sărată (caldă, rece), patru căzi
pentru duș subacval și băi de
plante, respectiv bazinele
pentru recuperare medicală.

După cum spuneam, însă,
pro iectul, de altfel o in -
vestiție cu rajoasă și în egală

măsură foarte importantă, va
fi finalizat abia în cursul anului

viitor. În acel moment Centrul
medical SanConfind va avea, pe
lângă Secţia de Recuperare,
Medicină Fizică şi Balneologie,
inaugurată în această lună, și un
spital, care va reuni departament
de imagis ti că medicală, bloc
operator, chi rurgie minim inva -
zivă, chirurgie estetică şi repa -
ratorie, mater ni tate, pediatrie,
neonatologie, la bo rator de ana -
lize, farmacie, res pectiv o secție
ambulatorie în ca re se vor regăsi
nu mai puțin de 20  de specia -
lităţi medicale. Capa citatea
spitalului va fi de 60 de paturi. 

Hotărârea nr. 205/2015 pri vind modificarea şi
comple ta rea Hotărârii Guvernului nr. 400/ 2014
pentru aprobarea pache telor de servicii şi a Contra c -
tului-cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţei me dicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, în vi goa re
de la 1 aprilie, prevede că “la contractare furnizorii de
ser vicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale
depun o declaraţie pe propria răspun de re din care să
rezulte că nu au în cheiate sau nu încheie pe par cursul
derulării raporturilor con tractuale cu casele de asigu -
rări de sănătate contracte, con venţii sau alte tipuri de
înţelegeri cu alţi furnizori care se află în relaţii
contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau în
cadrul aceluiaşi furnizor, în sco pul obţinerii de către
aceştia/ per  sonalul care îşi desfăşoară activitatea la
aceştia de foloa se/beneficii de orice natură, care să fie
în legătură cu obiectul contractelor încheiate cu casele
de asigurări de sănătate”. 

Noile reglementări au creat tensiuni la Spitalul de
Psihiatrie Voila, situ ația ajungând să fie mediată de

conducerea Pri măriei Câm pi na, astfel încât să fie găsită o
soluție care să vină, în primul rând, în întâm pi narea pacienților. 

“Aceas tă hotărâre de Guvern a părută la sfârșitul
lunii martie a sta bilit cine poate avea două contracte cu
Casa de Asigurări, în această categorie intrând doar
profesorii universitari. Ceilalți sunt obligați să aleagă,
așadar. Mai exact, medicii  de la Spitalul Voila, care
aveau obligatoriu acti vitate și în ambulatoriu, o sursă
important de venituri pen tru unitatea sanitară, nu mai
pu teau avea un al doilea contract, pentru cabinete
individuale. Împreună cu Consiliul de administrație al
spitalului am hotărât să prezentăm Casei varianta
propusă de colectivul medicilor din unitatea sanitară
și acceptată de managerul interimar al spitalului, dr.
Irina Minescu. Această variantă rezolvă situația, cel
puțin în acest an, și presupune că numai doi medici,
cei care nu au cabinete private, să dea consultații în
ambulatoriu. Astfel vor fi asigurate, zilnic, cele 14
cazuri pe zi, decon tate de Casă, restul fiind aco perite, tot
gratuit, în cabi ne tele individuale, tot în baza contrac telor cu
CAS”, a explicat pri ma rul Horia Tiseanu. 

A fost inaugurat cel mai mare
spital privat din județul Prahova
Cel mai mare spital
privat din jude�ul
Prahova a fost inaugurat
pe 16 aprilie, la Poiana
Câmpina. Deocamdată,
a fost dată în folosin�ă
doar Secţia de
Recuperare, Medicină
Fizică şi Balneologie,
întreaga investi�ie
urmând să fie finalizată,
la SanConfind, în cursul
anului viitor.

Soluţie pentru medicii şi pacienţii de la Spitalul
Voila, pus în dificultate de noile reglementări legale  

O hotărâre de Guvern dată la

începutul acestei luni a creat

tensiuni la Spitalul de
Psihiatrie Voila, unde medicii

s-au văzut nevoi�i să aleagă

între activitatea derulată aici

și cea din cabinetele
individuale. 
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