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La pas, 
prin Câmpina

ultimilor patru ani

3.200 de câmpineni
beneficiază, 

anul acesta, de
ajutoarele de la UE

“Sărbătoarea celor 2
Iulii” – un eveniment

încărcat de semnificaţie
şi emoţie, la Castelul

“Julia Hasdeu”

Liceele din Câmpina,
pregătite 

să primească
aproape 800 
de “boboci”

Victor Alexandru, Andreea Aldescu, Gabriel Năstase, Denis Cărăuş, Rareş
Dumitrică şi Cătălin Oancea. Ei sunt cei șase liceeni din Câmpina care s-au
întors, anul acesta, în SUA, lăsând acasă promisiunea fermă că vor face
performan�ă. Și au reușit! La a doua participare în finala concursului de
informatică ACSL, elevii Liceului Energetic au ob�inut râvnitul premiu I,
prin care au făcut Câmpina, Prahova și România întreagă cunoscute până
dincolo de Ocean.
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Echipa CADON a adus, la
Câmpina, premiul I al
concursului ACSL din SUA

Școala Gimnazială “Ion Câmpineanu”
va avea, din această toamnă, la
învă�ământul primar, o clasă cu profil
de înot. Înscrierile au fost făcute deja,
iar ini�iativa are tot sprijinul
administra�iei locale, care a promis că
va asigura dotările necesare pentru
desfășurarea cursurilor specifice
acestui profil.
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Este oficial! Din această toamnă, Şcoala
“Ion Câmpineanu” are o clasă de înot
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3.200 de câmpineni beneficiază, anul

acestea, de ajutoarele alimentare de la UE

Alimentele care vor fi acordate, conform
legii, cetă�enilor municipiului Câmpina,
proveni�i din categorii defavorizate, au
sosit în perioada 17-21 iunie. Începând din
22 iunie, ele vor fi distribuite beneficiarilor.

Distribuirea pachetelor cu alimente se va face prin
Serviciul de Asistenţă Socială, începând de miercuri, 22
iunie 2016, conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.799/
2014, privind implementarea Programului Operaţional
Ajutoarea Persoanelor Defavorizate. Potrivit unui anunţ
public al administrației locale, distribuirea se va face la
Colegiul Tehnic „Constantin Istrati”, corp A, situat în
Bd. N. Bălcescu, nr.45 (fosta Cantină), conform unui
grafic de distribuţie,  pe categorii de beneficiari.  

De alimentele livrate municipiului Câmpina în prima
tranșă, cea din 17 -21 iunie, vor beneficia persoanele
care au dreptul la venit minim garantat şi familiile care
primesc alocaţie pentru susţinerea familiei. Acestea vor
fi informate, individual, prin intermediul Po liției Locale,
cu privire la data la care sunt programate să ridice
pachetele cu produse alimentare. 

Ceilalţi beneficiari, în funcţie de graficul de livrare a
următoarelor tranşe de alimente, vor fi programaţi în
perioada imediat următoare, anunță Primăria Câmpina.

De altfel, pentru ca distribuirea produselor alimen -
ta re să se facă fără probleme, autoritățile fac apel la be -
ne ficiari, să se prezinte la punctul indicat în perioada

pla nificată. Ei  nu vor primi pachetele decât dacă
invitaţia și buletinul sau cartea de identitate. 

În acest an, persoanele care beneficiază de aceste
ajutoare din partea UE vor primi câte două cutii cu con -
ţinut identic. Pachetele constau în 1 kg făină, 2 kg mălai,
1 pungă paste făinoase, 2 l ulei, 1 kg zahăr, 1 conservă
carne de vită, 1 conservă pateu de ficat, 1 kg orez, 1
conservă pastă de tomate și 1 pungă de fasole boabe.

Potrivit legii, categoriile de persoane la care vor a -
jun ge aceste produse alimentare  sunt: familiile şi per -
soanele singure, cărora le este stabilit dreptul la un ve -
nit minim garantat;  familiile beneficiare de alocaţie
pen tru susţinerea familiei; şomerii cu o indemnizaţie
luna ră de până la 450 de lei şi şomerii înregistraţi care
nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj; pensionarii
din sistemul public de pensii, cu o pensie de sub 450 lei/
lună; pensionarii sistemului public de pensii benefi cia -
re ai indemnizaţiei sociale, al căror venit se află sub 450
de lei/lună; persoanele cu handicap grav şi accentuat,
neinstituţionalizate, adulţi şi copii; persoanele
beneficiare ale prevederii Legii nr.49/1991, privind
acor darea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, vete ra -
nilor şi văduvelor de război, ale căror venituri sunt sub
450 lei/lună.

Cetățenii trebuie să știe că moştenitorii beneficia -
rilor, care au decedat până la data distribuţiei ajutoa -
relor alimentare, nu pot primi pachetele la care au avut
dreptul persoanele respective, până la deces.

La nivelul municipiului Câmpina, 3.200 de persoane
vor primi, anul acesta, pachetele cu alimente, repre -
zentând ajutoare acordate de Uniunea Europeană.

Planul de mobilitate
urbană al municipiului
Câmpina, supus consultării
publice în perioada mai-
iunie 2016, reprezintă un
document de maximă
necesitate, conceput
pentru a satisface nevoia
de mobilitate a cetă�enilor
și companiile în localitate
și în împrejurimi, în
vederea creșterii calită�ii
vie�ii. Drept dovadă, în
cazul municipiului
prahovean, documentul
punctează plusurile și
minusurile la acest capitol
și a inspirat un proiect
pentru care administra�ia
locală caută deja solu�ii, în
vederea implementării.

Documentul punctează faptul
că rețeaua stradală a municipiului
es te țesută pe structura formată din
traseele drumurilor județene care
asigură conexiunea cu teritoriile ve -
cine, ea având o lungime totală de
aproximativ 120 de kilometri,
însemnând 252 de străzi. Disfunc-
țio nalitatea majoră, potrivit exper -
ți lor care au analizat situația, în ve -
derea întocmirii  PMUD, este că nu
există o variantă de ocolire, care să
poată prelua traficul de tranzit
către localităţile de pe Valea Dof ta -
nei. Pentru o localitate atât de ma -
re, actuala formă de asigurare a
tran sportului în comun - operat de
o societate privată care apelează la
mi crobuze cu cel mult 16 locuri,
fă ră dotări pentru persoanele cu

ne voi speciale sau pentru sigu -
ranța călătorilor, de exemplu - nu
este o variantă fericită. Tocmai de
ace ea, așa cum indică și con clu -
ziile din PMUD, câmpinenii preferă
să utilizeze propriile autovehicule,
chiar și când vine vorba despre
par curgerea unor distanțe scurte.
Așa se explică de ce, în ultimii cinci
ani, numărul de autovehicule în -
ma triculate aici a crescut cu peste
16%. În 2015, în Câmpina existau
a proape 13.000 de autovehicule,
din care 11.102 autoturisme. Este
lesne de înțeles de ce rețeaua ac tu -
ală poate ajunge să nu facă față,
un eori, traficului, iar cele 857 de
lo curi de parcare amenajate, în
spa țiile publice de pe teritoriul
municipiului Câmpina, sunt cate -
go ric insuficiente.

Cifrele și argumentele în favoa -
rea unei strategii clare pentru vii -
tor sunt prezentate pe larg în ca -
drul PMUD. O primă idee s-a con -
turat, însă, la nivelul administrației
lo cale, odată cu analizarea acestor
con cluzii. “Să spunem că, deo cam -
dată, este o dorință, de a avea pro -
priul serviciu de transport public,
cu tarife și orar stabilite de noi, cu
pro priile microbuze, unele mo der -
ne, față de unele dintre cele ale o -
pe ratorilor privaţi de transport, în
ca re condițiile lasă mult de dorit.
Suntem conștienți că este vorba
des pre o investiție majoră, dar
toto dată necesară, de aceea anali -
zăm varianta accesării unui pro -
iect pe fonduri europene, în acest
sens. Suntem convinși, totodată, că
propriul serviciu de transport pu -
blic ne-ar permite să le oferim
cetățenilor condiții mai bune la
acest capitol, dar și un alt grad de
protecție socială a locuitorilor
municipiului”, a explicat primarul
Horia Tiseanu.

Propriul serviciu de transport
public, o necesitate pentru
municipiul Câmpina

Pe www.primăriacampina.ro , în
sec�iunea Comunicate, găsi�i textul integral
al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

al municipiului Câmpina. 

Primăria Câmpina a anunțat, la
finalul lunii mai, că în urma con -
tro lului igienico-sanitar şi a ex per   -
tizării cu laborator a izvoa relor
publice aflate pe raza admi nis -
 trativ-teritorială a municipiului Câm-
 pina s-a constatat că apa din trei
izvoare publice nu este pota bilă.
Este vorba despre șipot (izvor cap -
tat) „Lac”, șipot (izvor captat) „La
Blanc” și șipot (izvor captat) „Voila”.

Potrivit anunțului făcut de
administrația locală, apa provenită
din aceste surse este necores pun -
ză toare din punct de vedere igie ni -
co-sanitar. 

Autoritățile câmpinene au a -
nun țat că, până la confirmarea po -

tabilității de către laboratorul Di -
rec ţiei de Sănătate Publică Pra ho -

va, este interzis consumul de apă
din cele trei izvoare, amintite ante rior.

ATENŢIE! Apa din mai multe izvoare publice nu este potabilă
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Anul acesta a marcat cea de-a
doua calificare consecutivă a
echipei CADON, din cadrul
Liceului Tehnologic Energetic
Câmpina, în finala concursului
de informatică American Com -
puter Science League.  Și nu a
fost o participare lipsită de
emoții și peripeții. Ca și în
2015, liceeni s-au lovit de lipsa
resurselor materiale, deoarece
simpla participare la această
etapă presupunea deplasarea
până la la New Hampshire, în
SUA, adică o cheltuială de a -
pro ximativ 15.000 de euro. 

Din fericire, și de această

dată au găsit sprijinul de care
aveau nevoie, pentru a profita
de oportunitatea apărută şi pen -
tru a demonstra de ce sunt ca -
pabili. Ca și în 2015, un ajutor
consistent au primit din partea
administrației locale. Consiliul
Local Câmpina a aprobat, în
aprilie, o rectificare la ho tă -
rârile referitoare la finanțarea,
din bugetul local, a unor mani -
fes tări culturale, artistice, spor -
tive şi educative organizate de
CL în anul 2016. Liceenii au
pri mit, din bugetul local, suma

de  33.000 de lei, deci aproxi -
ma tiv jumătate din suma nece -
sa ră deplasării. Aceasta le-a
fost alocată după diminuarea
e chi valentă a bugetului aprobat
inițial pentru concertul și spec -
tacolul de lumini de Revelion. 

La finanțarea de la bugetul
local s-au adăugat, ca și anul
tre cut, contribuția unor spon -
sori și donațiile din partea ce -
lor care au crezut în elevii câm -
pineni.

Și așteptările tuturor au fost
satis făcute, poate chiar depă -

șite, la anunțarea rezultatelor. 
Victor Alexandru, Andreea

Aldescu, Gabriel Năstase, Denis
Cărăuş, Rareş Dumitrică şi
Cătălin Oancea – mai pe scurt
echipa CADON - au reușit să
obțină, anul acesta, locul I la
concursul internațional de
programare IT American Com -
puter Science League, a cărui
finală a avut loc pe 28 mai. Așa
cum au promis, elevii Liceului
Energetic au dat ce au avut mai
bun și au reușit să facă per -
formanță, în adevăratul sens al

cuvântului, nu numai o figu ră
frumoasă, așa cum promi se -
seră la plecare. “ENERGETIC
CÂMPINA. Locul 1 în con cursul
ACSL NORTHERN DIV I SION. Vă
mulțumim tuturor ce lor care
ne-ați ajutat să ajun gem aici și
să ne împlinim un vis. Suntem
mândri că am reprezentat Câm -
pina și liceul nostru aici în
SUA. Mândri că suntem ro -
mâni!” a fost mesajul echipei,
pentru susținătorii săi, la
finalul competiției.

Felicitări, CADON!

Victor Alexandru,
Andreea Aldescu,
Gabriel Năstase, Denis
Cărăuş, Rareş
Dumitrică şi Cătălin
Oancea. Ei sunt cei
șase liceeni din
Câmpina care s-au
întors, anul acesta, în
SUA, lăsând acasă
promisiunea fermă că
vor face performan�ă.
Și au reușit! La a doua
participare în finala
concursului de
informatică ACSL,
elevii Liceului
Energetic au ob�inut
râvnitul premiu I, prin
care au făcut Câmpina,
Prahova și România
întreagă cunoscute
până dincolo de
Ocean.

Proiectul înființării unei cla -
se de înot nu a fost ușor, dar s-a
realizat, până la urmă, datorită
eforturilor depuse de colectivul
de cadre didactice al Școlii “Ion
Câmpineanu”, care a ținut să
includă în oferta pentru copiii
din municipiu și alternativa
acestui profil. În sfârşit, anul
acesta înființarea clasei a fost
aprobată, unitatea de învățământ

devenind a doua din județ, după
Școala “Henri Mathias Berthe lot”,
din Ploiești, unde astfel de
cursuri vor fi incluse în orarul
obișnuit al elevilor. În perioada
martie – aprilie s-au făcut în -
scrierile, iar copiii abia așteaptă,
acum, primele ore la bazin, odată
cu începerea noului an școlar.

Între timp, însă, pregătirile sunt
în toi, astfel încât micuții spor -

tivi să aibă la dispoziției, în
toam nă, tot ce le trebuie pentru
înot. Conducerea școlii a înai n -
tat chiar o scrisoare deschisă
către Primăria Câmpina, solici -
tând sprijin în vederea asigurării
dotărilor necesare. “Consider că
este o investiție pe care merită să
o facem, iar această clasă va be -
ne ficia de tot ajutorul nostru.
Pentru început, au nevoie de asi -
gurarea transportului și mate -
ria lele necesare orelor de înot.
La prima rectificare de buget ne
vom asigura că alocăm fondurile
necesare pentru acestea”, a a -
nun țat primarul municipiului,
Horia Tiseanu. 

Potrivit solicitării venite din
partea conducerii unităţii de
învăţământ, clasa ar avea nevoie
de materiale în valoare de
28.000 de lei şi spri jin pentru

încheierea unui con tract de
medicină sportivă, în ve derea
realizării contoalelor pe rio dice
ale elevilor care vor urma
cursurile de înot.

Edilul și-a exprimat încre -
derea că noua clasă înființată la
Școala “Ion Câmpineanu” va
avea un succes din ce în ce mai
mare, de la an la an, iar acest lu -
cru se va vedea în creșterea
numărului de cereri de înscriere.

Până la urmă, unitatea de
învă țământ le oferă elevilor po -

si bilitatea de a urma gratuit
cursurile de înot pentru care
mulți părinți plătesc bani fru -
moși, în contul activităților extra-
 școlare la care își înscriu co piii.

În anul școlar 2016 – 2017,
clasa de înot de la Școala Gim -
nazială “Ion Câmpineanu” va
funcționa cu cel puţin 17 elevi, cei
înscrişi până la acest mo ment.
Dar clasa, cu 25 de locuri apro bate,
mai poate fi com ple tată, până în
septembrie. Cursu rile specifice vor
avea loc la Bazinul de Înot Didactic.

Este oficial! Din această toamnă, Şcoala “Ion Câmpineanu” are o clasă de înot
Școala Gimnazială “Ion Câmpineanu” va avea, din această toamnă, la
învă�ământul primar, o clasă cu profil de înot. Înscrierile au fost făcute deja,
iar ini�iativa are tot sprijinul administra�iei locale, care a promis că va asigura
dotările necesare pentru desfășurarea cursurilor specifice acestui profil.

Echipa CADON a adus, 
la Câmpina, premiul I al
concursului ACSL din SUA
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Fără o susținere clară, dincolo
de ambiții în culori politice, pro -
iec tele comunitare, oricât de im -
por tante ar fi ele, sunt sortite eșe -
cului. Acest lucru s-a confirmat la
Câmpina, imediat după alegerile
din 2012, când funcționarea ad -
ministrației locale a mai scâr țâit,
pe ici, pe colo, iar inițiative im -
portante s-au blocat la nivelul Le -
gislativului local. “Începutul aces -
tui mandat a fost marcat de o
relație tensionată între condu ce-
rea Primăriei și Consiliul Local.
Eu, primarul ales, veneam de la
PDL, majoritatea în CL era repre-
zentată de USL – PP-DD. Așa că în
pri ma perioadă am avut proiecte
importante îngreunate, unele care
chiar au stagnat din cauza acestor
tensiuni. Îmi amintesc cu mare
regret de desființarea echipei
Uni rea, cu care ajunsesem să ne
mândrim și care a dispărut, în
momentul în care finanțarea a
fost egală cu zero, sau de nere ali -
zarea unui muzeu al municipiului,
ca să dau doar câteva exemple.
Situ ația s-a deblocat în momentul
destrămării USL și la crearea no -
ului PNL. Având 10 din 19 con -
silieri locali am putut realiza
numeroase proiecte de interes lo -
cal”, a punctat primarul Horia
Tiseanu, care a ținut să sublinieze
faptul că, în toți acești ani, spri -
jinul Consiliului Local și al anga -
jaților Primăriei, oameni compe -
tenți, cu atribuții îndeplinite la un
nivel mult deasupra celui la care
sunt remunerați, în Câmpina s-au
putut realiza multe. Chiar dacă
întotdeauna există loc de mai
bine, așa cum admite chiar edilul

aflat, acum, la finalul celui de-al
treilea mandat de primar. “Cred
că, de departe, cea mai mare reali -
zare a fost reabilitarea Policlinicii,
ra portându-ne la valoarea acestei
investiții și la impactul pe care îl
are aceasta în comunitate. Însă
închei acest mandat cu uriașul re -
gret că, din cauza nerealizării
lucrărilor de introducere a cana -
lizării de către Hidro Prahova, nu
am reușit să reabilităm străzi
importante din infrastructura
mu   nicipiului, cum sunt Calea Dof -
tanei, Bobâlna, Voila și Ori zon -
tului. Și tot la capitolul regrete no -
tez faptul că nici partea de ca -
nalizare realizată deja prin pro -
iectul Hidro Prahova nu a putut fi
dată în folosință, din cauza sti -
lului de lucru. Lucrările sunt gata
în proporție de 45%, după cal cu -
lele acestei societăți. De exemplu,
în Câmpinița rămăsese foarte pu -
țin de făcut, dar s-au apucat de
altceva, apoi a intervenit blocajul,

așa că partea respectivă de lucra -
re nu a mai fost finalizată și cana -
lizarea nu poate fi utilizată”,
exemplifică primarul Horia Tiseanu.

Mandatul 2012 – 2016 se în -
cheie, însă, având bifate în dreptul
său o serie de realizări notabile
pentru Câmpina. Poate unul din -
tre cele mai vizibile aspecte a fost
importanța acordată infrastruc -
turii de agrement. “Sunt anumite
lucruri care au devenit deja o
datorie pentru orice administrație
lo ca lă, deși realizarea lor pre su -
pune investiții uriașe și un efort
foarte mare. Mă refer la infra -
structura stradală, pentru că la
Câmpina am derulat, în continuu,
lucrări de asfaltare, reasfaltare și
modernizare șosele și trotuare. În
ceea ce privește, însă, infrastruc -
tura de agrement, aceasta în sine
este o provocare uriașă. Am
reușit să mo dernizăm zona Lacul
Curiacul, pasajele pietonale Milia
și La Ceas, pasajul pietonal din

La pas, prin Câmpin
Orice final de mandat impune o retrospectivă, o
privire în urmă pentru a vedea ce s-a făcut și ce 
s-ar fi putut face, care au fost punctele slabe și
punctele forte ale administra�iei. Este în�elept și
constructiv să subliniezi ceea ce merită apreciat și
să înve�i din greșeli. De la această premisă pleacă
și conducerea administra�iei locale câmpinene, la
finalul mandatului 2012 – 2016, admi�ând că în
municipiu, în ultimii patru ani, s-au schimbat
multe, dar s-ar mai fi putut realiza destule, dacă,
în permanen�ă, ar fi existat un context favorabil
proiectelor gândite pentru comunitate.

Infrastructură pietonală
și de agrement

� Amenajarea zonei de agrement Lacul Curiacul
� Reabilitare Parcul Milia
� Reabilitare piațetă “La Ceas”
� Reabilitarea și extinderea parcului de pe Bu -

le vardul Culturii
� Amenajarea aleilor pietonale din piața centrală
� Amenajare/ reamenajare locuri de joacă: Erupției,

Nicolae Bălcescu, În Luncă, Orizontului
� Amenajare zonă de picnic la Fântâna cu Cireși

Infrastructură
imobiliară

� Blocuri ANL pentru
tineri pe strada Ecaterina
Teodoroiu
� Bloc locuințe de ne -
cesitate
� Reparații la acope rișul
bl. B2 de pe str. Erupției

Sănătate

� Reabilitarea Policlinicii Municipale Câmpina
� Echiparea secţiilor Chirurgie, Radiologie, ORL
� Reabilitare bloc nașteri la Spitalul Municipal
� Reparații capitale pavilioane la Spitalul de Psihiatrie Voila
� Asfaltare parcare și reparații acoperiș la sediul Serviciului de

Ambulanță 

Dezvoltare şi protecţie socială
� Construirea Casei Căsătoriilor
� Înființarea Clubului Pensionarilor
� Acordarea de bilete gratuite peentru transportul local în

comun mai multor categorii de cetățeni
� Implementarea proiectului “Egalitate de șanse și gen prin

antreprenoriat”
Horia Tiseanu, primarul municipiului Câmpina

Cred că, de departe, cea mai
mare realizare a fost
reabilitarea Policlinicii,
raportându-ne la valoarea

acestei investi�ii și la impactul pe care
îl are aceasta în comunitate. Însă
închei acest mandat cu uriașul regret că,
din cauza nerealizării lucrărilor de
introducere a canalizării de
către Hidro Prahova, nu am
reușit să reabilităm străzi
importante din infrastructura
municipiului

“
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fața magazinului Carrefour, să
amenajăm zona de picnic de la
Fântâna cu Cireși, toate prin
proiecte atât de apreciate de
câmpineni. Nu în ultimul rând,
dacă tot vor bim despre acest
capitol, cred că s-a văzut cât a
insistat adminis-trația locală pe
importanța ame najării locurilor
de joacă pentru copii. Ei sunt
viitorul nostru și tre buie să le
asigurăm toate con dițiile pentru a
crește și a se dezvolta frumos. Iar
jocul este o par te importantă a
activității zil nice, la vârsta lor.
Deja am început modernizarea
unor parcuri rea bilitate, cum sunt
cele de pe Ori zon tului, Slobozia
sau Erupției”, a exemplificat
Horia Tiseanu.  

De altfel, este de necontestat
aplecarea actualei administrații
locale către ceea ce ține de inves -
tițiile în educație și sănătate. Și
aici vorbim despre resurse gene -
roase direcționate pentru dotarea
Spi talului Municipal, cu echipa -
mente de ultimă generație, către
infrastructura școlară, capitol la
care trebuie punctate lucrările la
corpurile Liceului Energetic. De
asemenea, vorbim și de sprijinul
acordat copiilor din mu nicipiu,
prin demersurile menite să sus -
țină și să încurajeze perfor manța,

în cultură, sport și educa ție. 
Iar în completare au venit

inițiativele dedicate și celorlalte
categorii de vârste, dintre ele fiind
obligatoriu de menționat înfiin -
țarea Clubului Pensionarilor, Ca -
sa Căsătoriilor, finalizarea blo cu -
rilor ANL pentru tineri, reabili -
tarea termică a unor imobile, în
ciu da lipsei oricărui sprijin din
partea Guvernului, și, desigur,
pro iectele pentru instruirea per -
soa nelor din categorii defavo ri -
zate. Cel mai amplu dintre ele a
reușit pregătirea a 650 de femei
care au obținut diplome de cali -
ficare, cu recunoaștere interna -
țio nală, în domenii căutate pe
piața muncii.

Pentru Câmpina se deschid, de
acum, noi orizonturi. Municipiul
trebuie să se adapteze realității
economice a momentului, iar una
dintre liniile creionate de actuala
administrație este accentul pe
dezvoltarea turismului, un sector
care poate prelua, în timp, locurile
de muncă și serviciile pierdute prin
decăderea unor societăți care,
multă vreme, au fost emblematice
pentru economia câmpineană.
Primii pași au fost făcuți deja,
prin recuperarea valoroaselor
schițe ale pictorului Nicolae
Grigorescu și amenajarea muze -

ului unde acestea urmează să fie
păstrate și expuse, respectiv, mai
recent, prin înființarea Centrului
de Informare Turistică, un obiec -
tiv finanțat în mare parte din fon -
duri europene și care, încă din
primele zile de după inaugurare, a
atras atenția, deja, și a venit în
sprijinul vizitatorilor români și
străini care au poposit în muni -
cipiu. La aceastea se adaugă bifa -
rea unor prime etape pentru rea -
lizarea altui obiectiv ambițios,
Parcul Industrial, unde ar urma să
fie atrași investitori care să creas -
că numărul de locuri de muncă
disponibile pentru câmpineni, dar
și cota economică a orașului.

De altfel, obiective economice
sunt și cele care definesc cel mai
bine relația din ce în ce mai apro -
piată, în urma înfrățirii dintre Câm -
pina și Cimișlia (Republica Mol -
dova), poate cea mai de suflet și
cu cel mai mare potențial pen tru
lo cuitorii municipiului prahovean.

Cu un bagaj bogat de proiecte
de amploare, realizate pentru
comunitate, Câmpina intră, acum,
într-o nouă etapă, în care se im -
pune continuarea inițiativelor
afla te abia la început, dar și con -
so lidarea, respectiv completarea
celor implementate. În esență,
municipiul trebuie să-și continue

dezvoltarea, iar pentru acest lucru
există niște linii clar trasate, dar și
unele care se între văd și care
promit că, peste alți patru ani, lista
schimbărilor în bine va fi mai
lungă, iar transformarea munici -
piului și mai spectaculoasă. 

a ultimilor patru ani
Infrastructură rutieră şi reţele

� Modernizarea arterei principale a municipiului Câmpina
� Realizarea sensului giratoriu din sudul municipiului Câmpina
� Semaforizarea intersecției str. Mihail Kogălniceanu – str. B.
P. Hasdeu
� Modernizare/reabilitare străzi și trotuare: Nicolae Bălcescu,
Erupției, Ciobănași, Ciorcârliei, Serei, Peștișori, Izvoarelor,
Gloriei, Energiei, Primăverii, Laboratorului, Nicopole, Verii,
Cameliei, Crinzantemelor, Crinului, Podului, 22 Decembrie,
Ștrandului, Piatra Arsă, Vârfu cu Dor, Constructorului, 1
Decembrie 1918, I. L. Caragiale, Erou Grigore Nicolae, Puiu
Sorin, Cercului, Narciselor, Amurgului, Panselei, Veteranilor,
Sublt. Dumitrescu Viorel, Magnoliei, Dimitrie Bolintineanu,
Conductelor, Progresului, Petru Rareș, Oradea, Ciceu,
Fabricii, Tg. Mureș, Ecaterina Teodoroiu, Lacul Peștelui,
Oborului, Al. Odobescu, Șoimului, Atelierelor, Gral. Ioan
Stoica, Col. Haralambie Săvulescu, Bujorului, Tineretului,
Plantației, Fluierași, Vasile Lucaci, Colinei, Berzei, Aviatorilor,
Popa Șapcă, Vacanței, Ghiocei, Peisajului, Câmpinița, Furnica,
Erou Bogdan Vasile, Între Brazi, Redutei, Roșiori, Romaniței,
Siretului, alee lateral str. Rahovei, Bucegi, Crișuri, Albinei,
Viitorului, Rozmarin, Zefirului, Vânători, Zimbrului
� Amenajare/reamenajare parcări:  Piața Centrală, Henri
Coandă, Policlinică, Soarelui, Mihai Eminescu, B. P. Hasdeu,
Centrală nr. 3, Milcovului, Bucea, Victoriei, Toma Ionescu,
Maramureș, Cercului, Frații Golești, Erupției, Energiei, Schelelor,
Zânelor, Democrației, Ecaterina Teodororiu, Sălaj, Orizontului
� Lucrări refacere scări str. Mărășești
� Reabilitare trotuare str. Republicii
� Reabilitare instalație electrică str. Soarelui
� Lucrări / reparații canalizare str. Oradea, Ciceu, Năsăud,
zona str. Sălaj – str. Petrolistului, alee str. Rahovei
� Extindere conductă de apă str. Lacul Peștelui

Educaţie
�Construirea corpului G al Liceului Tehnologic Energetic
�Reabilitarea corpului B al Liceului Tehnologic Energetic
�Reparații acoperiș Liceul Tehnologic Energetic
�Separare rețea canalizare și apă la căminul Liceului Tehnologic Energetic
�Dotarea cabinetului medical școlar al C. T. „Constantin Istrati” cu

scaun stomatologic
�Reparație parțială acoperiș căminul C. T. “Constantin Istrati”
�Reparații curente la toate unitățile de învățământ
�Acordarea de burse școlare de performanță, de merit, de studiu și ca

ajutor social
�Amenajarea terenului de sport din incinta școlii sanatoriale Voila

Sport şi turism
�Înființarea Centrului de
Informare și Promovare a
Turismului
�Înființarea Clubului Sportiv
Municipal 
�Amenajarea terenului de
fotbal de pe Bd. Nicolae Bălcescu

Dezvoltare economică
� Demararea procedurilor în vederea înființării

Parcului Industrial Câmpina
� Bonificația de 10% acordată contribuabililor, la

plata integrală a impozitelor și taxelor locale
� Concesionarea unor terenuri în scopul

desfășurării de activități economice

Cultură

� Amenajarea muzeului pentru expunerea schițelor
pictorului Nicolae Grigorescu

� Lucrări de reparații la Muzeul Memorial “B. P.
Hasdeu”

� Târgul Mierii
� Înfrățire Câmpina
– Cimșlia
� Serbările Toamnei
� Hora Prahoveană

�Câmpina Open MTB
� Ziua Copilului
� Concurs de înot
�Plantează pentru viață
� Ziua Curățeniei

Evenimente
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Suprafața inclusă în planul
de intervenție este de 161.731
mp, iar  acțiunile vor fi repetate,
la date care vor fi anunțate ul -
te rior, în funcție de nece sitate,
pentru combaterea inclusiv a
insectelor aflate în stadiul de
larvă. 

Tratamentele au fost apli -
cate respectând prevederile le -
ga le privind protecţia mediului,
a sănătăţii şi a securităţii popu -
laţiei.

Activitatea de dezinsecţie
este realizată de firma SC Flori -
con Salub SRL, conform con -

tractului de concesionare a ser-
viciului de dezinsecţie, dezin -
fecţie şi deratizare încheiat cu
municipiul Câmpina.

Planul de acțiune a vizat, cu
precădere, zonele preferate de

țânțari, și anume parcul Lacul
Bisericii, parcul Lacul Curiacul,
parcul Bd. Carol I, parcurile din
zona Bd. Culturii – str. Podului,
zona de agrement “Fântâna cu
cireși”, zona “În luncă”, zona

Șipot Voila, zona Erupției, UE,
Aleea Parcului, str. Schelelor și
cartierul Slobozia.

Prima etapă a intervenției a
fost programată să se desfă -
șoare până pe 21 iunie, iar

auto ritățile locale au făcut, deja,
o comandă, astfel încât, în pe -
rioada următoare, în special în
parcurile și zonele verzi din
mu nicipiu, să se intervină și
pentru combaterea căpușelor.

Operațiuni de dezinsecție, în tot municipiul

Consiliul Local Câmpina
s-a reunit, pe 21 aprilie, în
ședință ordinară, pentru a -
dop tarea următoarelor pro -
iec te de interes local:

Hotărârea nr. 49 privind
aprobarea contuIui anual de
exe cuție a exercițiului bugetar
pe anul 2015;

Hotărârea nr. 50 privind
aprobarea contului de execuţie
pe trim. I a bugetului local al
mu nicipiului Câmpina, a con -
tului de execuție a bugetului
îm prumuturilor externe și in -
ter ne și aprobarea contului de
execuție pe trim. I a bugetelor
ordo natorilor terțiari de cre -
dite, pe anul 2016;

Hotărârea nr. 51 privind
apro barea rectificării buge tu -
lui local al municipiului Câm -
pina,  pe anul 2016 

Hotărârea nr. 52 privind aprobarea
Regu lamentului de Organizare și
Func ționare a Centrului Națio nal de
Informare și Promovare Tu-
ristică din municipiul Câm pina;

Hotărârea nr. 53 privind
acordarea titlului de „Cetățean
de onoare” al municipiului Câm-
pina domnului Moga Petru;

Hotărârea nr. 54 privind
acordarea titlului de „Cetățean
de onoare” al municipiului Câm-
pina domnului Ciupală Da  niel
– Alin;

Hotărârea nr. 55 privind
darea în administrare Spita -
lului Municipal Câmpina a do -
uă terenuri în suprafață de
72,00 mp și respectiv 48,24 mp,
si tuate în incinta instituției, Nr.

ca dastral 12322 și Nr.  cadas -
tral 11830

Hotărârea nr. 56 privind
apro barea Programului de in -
ves tiții pe anul 2016, cu fi nan -
țare din surse proprii și Fond
IID (Întreținere, Înlocuire, Dez -
vol tare), ce vor fi realizate de
către S.C. Hidro Prahova S.A.;

Hotărârea nr. 57 privind
mo dificarea si completarea
Ane xelor nr. l și nr. 2 la H.C.L.
nr. 39/31 martie 2016 refe ri-
toare la alocarea unor sume de
bani pentru susținerea finan -
ciară a unor manifestări cultu -
rale, artistice, sportive și edu-
ca tive organizate de Consiliul
Local, în anul 2016;

Hotărârea nr. 58 privind
aprobarea vânzării fără licitație
publică a terenului aferent
construcției în suprafață de
129,00 mp, indiviz  din 2.067,00
mp, situat în municipiul Câm -
pina, str. Cărămidari, nr. 17, Nr.
Cadastral 432/l, prin exerci -
tarea dreptului de preemtiune
de către dl. Toader Cornel, do -
mi ciliat în municipiul Câmpina,
str. Cărămidari, nr.17, ap.4;

Hotărârea nr. 59 privind
aprobarea vânzării fără licitație
publică a terenului aferent
con strucției, în suprafață de
315,00 mp, situat în municipiul
Câmpina, str.Prutului, nr. 23,
Nr.Cadastral 1958/19,  CF nr.
112-9, prin exercitarea drep -
tului de preemțiune de către dl.
Ispas Adrian, domiciliat în mu -
nicipiul București, Șoseaua
Nordului, nr. 110-112, ap. B36,

sector 1;
Hotărârea nr. 60 privind

apro barea inventarierii in do -
meniul public al municipiului
Câm pina a terenului în supra -
față de 1.265,00 m.p., situat în
municipiul Câmpina, B-dul
CaroI  I,  f. nr., Tarla 83, Parcela
Cc 1005.

În luna mai, Consiliul
Local Câmpina s-a reunit în
ultima ședință ordinară din
mandatul 2012 – 2016, de
această dată fiind adoptate
următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 61 privind
apro barea rectificării buge -
tului local al municipiului
Câm pina şi aprobarea rectifi -
că rii bugetelor ordonatorilor
ter ţiari de credite, pe anul 2016;

Hotărârea nr. 62 privind an -
gajarea Cabinetului de Avocat
”Ele na Teodorescu”, să repre -
zin te Municipiul Câm pina, în
fața instanțelor judecătorești
com petente, în recursul for mu -
lat în dosarul nr.26/42/2016 și
în apelul formulat în dosarul
nr.4862/105/2013

Hotărârea nr. 63 privind
apro barea Strategiei de dezvol -
tare a Municipiului Câmpina
pentru perioada 2015 – 2020 ;

Hotărârea nr. 64 privind
apro barea tarifelor aplicate
pentru serviciile prestate  de
către Serviciul Public de Ad mi -
nistrare şi Exploatare a  Pieţei
Centrale Agroalimentare a
municipiului Câmpina;

Hotărârea nr. 65 privind

aprobarea unor reglementări
referitoare la desfășurarea
acti vităților Clubului Sportiv
Câmpina în sălile și terenurile
de sport și a Bazinului de înot
didactic,  parținând proprietății
publice a municipiului Câmpina;

Hotărârea nr.66 privind
aprobarea amplasamentelor pen -
tru desfășurarea activității de
comerţ stradal de lungă durată
și sezonier;

Hotărârea nr. 67 privind
constituirea dreptului de uz şi
superficie asupra terenului în
suprafaţă de 11,00 mp, situat în
municipiul Câmpina, DN 1
(Stația de epurare), în favoarea
S.C. Electrica S.A. – F.D.E.E. Su -
cursala de Distribuție Ploiești;

Hotărârea nr. 68 privind
constituirea dreptului de uz şi
su perficie asupra terenului în
suprafaţă de 5,00 mp, situat în
municipiul Câmpina, str. Slt.
Bog dan Vasile, f.nr., Tarla 72,
Parcela A 3986, în favoarea S.C.
Elec trica S.A. – F.D.E.E. Sucur -
sala  de Distribuție Ploiești;

Hotărârea nr. 69 privind
aprobarea vânzării fără licitaţie
publică a terenului aferent
construcţiei, în suprafață de
283,00 mp, situat în municipiul
Câm pina, str.Petru Rareș, f.nr.,
Tarla 83, Parcela Cc 121, Nr.
Cadastral 27024, CF nr.27024,
prin exercitarea dreptului de
preemţiune de către dl. Cață
Ionel, domiciliat în Municipiul
Câmpina, str.Petru Rareș, nr.4;

Hotărârea nr. 70 privind
apro barea inventarierii în do -

me niul privat al municipiului
Câmpina  a terenului în supra -
față de 85,00 mp, situat în mu -
nicipiul Câmpina, str.Geo Bog -
za, nr.22, Tarla 67, Parcela A
3569, A 3585;

Hotărârea nr. 71 privind
aprobarea vânzării fără licitaţie
publică a terenului aferent
construcţiei, în suprafață de
28,00 m.p., situat în municipiul
Câm pina, str.1 Mai, f.nr., Tarla
83, Parcela Cc 887, Nr.
Cadastral 27111, CF nr.27111,
prin exercitarea dreptului de
preemţiune de către d-na Bu -
zățoiu Maria - Domnița, domi -
ciliată în Municipiul Câmpina,
str.Muscelului, nr.59;

Hotărârea nr. 72 privind
con stituirea dreptului de su -
per ficie cu titlu oneros asu pra
terenului în suprafaţă de 3,00
mp, situat în municipiul Câm -
pina, str.Primăverii, f.nr., Nr.
cadastral 27100, T 83, Parcela
Cc 755/parțial, în favoarea d-nei
Constantin Lucia;

Hotărârea nr. 73 privind
aprobarea inventarierii în do -
me niul privat al mu nicipiului
Câmpina a terenului în supra -
față de 3,00 mp, situat în mu -
nicipiul Câmpina, Aleea Zâne -
lor, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 788;

Hotărârea nr. 74 privind
aprobarea inventarierii în do -
meniul privat al municipiului
Câmpina a terenului în
suprafață de 2,00 mp, situat în
municipiul Câmpina, Aleea
Mar garetei, f.nr., Tarla 83, Par -
cela Cc 748.

Primăria Municipiului

Câmpina a efectuat, în

ultima perioadă,

ample ac�iuni de

dezinsec�ie,

tratamente care au

vizat cu precădere, în

prima etapă,

combaterea �ân�arilor. 

Hotărârile adoptate de Consiliul Local Câmpina în lunile aprilie și mai 



EDUCAŢIE 7

Mai mulţi beneficiari
prin programul “Fiecare
copil în grădiniţă”

Guvernul a extins categoria copiilor înscriși
în învățământul preșcolar care pot bene ficia de
Programul ”Fiecare Copil în Grădiniță”.
Executivul a modificat, în luna mai, prin
Ordonanță de Urgență, Legea 248/2015 privind
sti mularea participării în învățământul preș co -
lar a copiilor provenind din familii defavorizate.
Ast fel, au fost eliminate vârsta minimă de la care
se poate acorda acest drept (3 ani) și vârsta ma -
ximă până la care se poate acorda (6 ani). De
tichetul social în valoare de 50 de lei pe lună
pot beneficia, în acest mod, toți copiii care ur -
mea ză cursurile învățământului preșcolar, pro -
veniți din familii al căror venit lunar pe membru
de familie este sub 284 lei, în cursul anului
2016. “Prin eliminarea acestor limite de vârstă
se estimează că vor putea beneficia de tichetul
social acordat prin Programul «Fiecare Copil în
Grădiniță» încă 29.000 de copii ce provin din
familii defavorizate. Pentru copiii înscriși în
învățământul preșcolar în anul 2015-2016, ter -
me nul de depunere a cererilor de solicitare a
aces tui stimulent este de maximum 30 de zile

lucră toare de la intrarea în vigoare a Ordo -
nanței de Urgență”, informează un comunicat al
Guvernului.

Tichetele sociale acordate în baza acestei
legi pot fi utilizate strict pentru achiziționarea
de produse alimentare, de igienă, de îmbră că -
minte și/sau rechizite. Acestea se eliberează
pen tru perioada de cursuri din anul școlar, nu
și în lunile vacanței de vară.

Acordarea tichetelor sociale este strict
condiționată de prezența regulată a copiilor la
gră  diniță. 

La Câmpina, în baza vechilor criterii, auto -
rită ților estimau că aproximativ 50-60 de fa -
milii vor beneficia de sprijinul acordat prin
acest program.

Unită�ile de învă�ământ

din Câmpina au aprobate,

pentru clasa a IX-a, în anul

școlar 2016 – 2017,

aproape de 800 de locuri,

repartizate în învă�ământul

liceal de stat și

învă�ământul profesional

cu durata de trei ani.

Cele mai multe clase a IX-a ar
trebui să aibă, în toamnă, Colegiul
Național “Nicolae Grigorescu”, pen -
tru care au fost aprobate 168 de lo -
curi, plus unul pentru candidați de
etnie romă. Aici este de așteptat să ve -
dem, la admitere, și cea mai mare con -
curență, având în vedere că anul
trecut, de exemplu, ultima medie de
admi tere la Mate-info a fost 9,23, a -
ceasta fiind considerată, de altfel, și
una dintre cele mai bine cotate clase
din județ.

Tot șase clase, adică 168 de locuri,
plus două pentru candidați de etnie
romă, sunt scoase la concurs, în ca -
drul admiterii, și la Liceul Tehnologic

Ener getic. 
Acestora li se adaugă cinci clase

de liceu la Colegiul Tehnic Forestier
(140 + 2 locuri) și alte patru  la Cole -
giul Tehnic “Constantin Istrati” (112
+ 2 locuri).

În total, capacitatea claselor a IX-a

din Câmpina, în învățământul liceal,
va fi de 595 de locuri, dintre care
șapte pentru candidați de etnie romă.

Oferta liceelor este completată de
cea pentru învățământul profesional
cu durata de trei ani, o rută care de -
vine din ce în ce în ce mai populară.
Și asta deoarece, pe durata studiilor,
elevii au ocazia de a face practică în
cadrul societăților cu care școlile au
încheiat contracte în acest sens. Este
o oportunitate pentru ei de a căpăta
ex periență în domeniul în care se ca -
lifică, chiar din timpul școlii. În total,
pentru această filieră sunt aprobate
204 locuri, dintre care opt pentru
candidați de etnie romă. În caseta
alătu rată vedeți cum au fost distri -
buite, dar și care sunt societățile care
îi vor primi, în practică, pe elevii ad -
miși în aceste clase.

Liceele din Câmpina,
pregătite să primească
aproape 800 de “boboci”

Oferta școlilor din Câmpina, în învățământul profesional (sursa: alegetidrumul.ro)

Colegiul Na�ional “Nicolae
Grigorescu” din Câmpina
este printre pu�inele unită�i
de învă�ământ din jude�
care va organiza examen
de admitere pentru selec�ia
elevilor, în vederea
formării claselor a V-a.

Câteva colegii din Prahova,
majoritatea din Ploiești și “Ni -
colae Grigorescu”, din Câm -
pina, au decis să organizeze
exa mene de admitere la clasa a
V-a, pe fondul numărului mare
de cereri de înscrieri primite an
de an, comparativ cu numărul
de locuri aprobate.

Anul acesta, în premieră,
fie care dintre aceste școli a pri -
mit libertatea să stabilească
pro cedura de admitere, calen -
darul și să elaboreze subiectele,

singurele limitări fiind cele im -
puse de Regulamentul de Orga -
nizare și Funcționare  a Uni -
tăților de Învățământ Pre uni -
ver sitar (ROFUIP).

Colegiul Național “Nicolae
Gri gorescu” Câmpina are a pro -
bate, în anul școlar 2016 -
2017, două clase a V-a: una cu

pre dare intensivă a limbii en -
gle ze și opțional de infor matică
(28 locuri) și una obiș nuită, cu
opționale de ma te matică și
informatică (28 locuri). 

Procedura de admitere sta -
bi lită la nivelul unității de învă -
țământ precizează că, în situ -
ația în care numărul can di da -

ților este mai mic sau cel mult
egal cu numărul de locuri apro -
bat, elevii înscriși cu certificate
lingvistice nu vor susține probe
pentru examinare, ei fiind eva -
luați cu nota 10 în urma
echivalării certificatelor. Elevii
care nu au certificate de com -
pe tență lingvistică în limba en -
gleză vor fi examinați conform
ROFUIP, media minimă de
promovare fiind 6.00.

În situația în care numărul
candidaților cu certificate ling -
vistice sau fără certificate de -
pă șește numărul de locuri
apro bat, toți elevii vor susține
pro be de aptitudini și cunoș -
tințe în limba engleză (oral și
scris), media minimă de promo -
vare fiind 6.00.

În lunile aprilie și mai, la
nive lul Colegiului au fost or ga -
nizate cursuri gratuite de pre -

gătire pentru elevii din clasele a
IV-a, pentru o mai bună adap -
tare a lor la cerințele specifice
ci clului gimnazial.

Cum se va desfășura admiterea la clasa a V-a, la C. N. “Nicolae Grigorescu”
Examenul de admitere

pentru clasa de limbă engle -

ză va avea loc după ur -

mătorul calendar:

� 27 – 30 iunie - înscrierea
la admitere;

� 1 iulie – afișarea listelor cu
candidații înscriși;

� 5 iulie – desfășurarea pro -
belor de verificare (scris și
oral);

� 7 iulie – afișarea rezul ta -
telor și depunerea contes -
tațiilor;

� 11 iulie – afișarea rezul ta -
telor finale.



8 EVENIMENT

“Sărbătoarea celor 2

Iulii”, emo�ionanta

manifestare închinată

celor două Iulii din via�a

savantului B. P. Hasdeu,

va fi, și anul acesta, un

prilej de medita�ie și

aduceri aminte, la

castelul din Câmpina,

dedicat iubitei și genialei

fiice a scriitorului.

Castelul “Julia Hasdeu” va
găzdui pe 2 iulie, de la ora 11.00,
evenimentele planificate în
cadrul celei de XXVI-a ediții a
“Sărbătorii celor 2 Iulii”, o
manifestare devenită deja tradi -
ție și așteptată cu interes, an de
an, de iubitorii de cultură și,
deopotrivă, de cei familia ri zați
sau care doar au auzit tulbu -
rătoarea poveste a edificiului
din municipiul Câmpina, ridi -
cat de savantul B. P. Hasdeu.

Anul acesta, din program fa -

ce parte o serie de prelegeri
dedi cate, cu precădere, Iuliei și
ex cepționalului său tată. Unul
dintre punctele de maxim
interes va fi lan sa rea volumului
“O corespon den ță pentru
eternitate”, o ediție tradusă de

Jenica Tabacu, di rectorul
Muzeului “B. P. Has deu” și cea
care semnează și pre fața cărții
ce-i urmează volu mului “Iulia
Hasdeu – epis tole către tatăl
său, B.P. Has deu”, prezentat
anul trecut, cu același prilej.

Nu în ultimul rând, anul
acesta, în agenda “Sărbătorii
celor 2 Iulii”, au fost incluse
expoziția de sculptură “Reflexii
din lumină”, de Alfred Dumi -
triu, expoziția de pictură
“Ruine”, a artistului Codruț

Radi, dar și spectacolul de tea -
tru “Eppur si muove”, prezentat
de Asociația “Teatru Proiect”
din Câmpina, cu Monica Davi -
descu, Tomi Cristin, Ovidiu
Cuncea și Sara Cuncea.

Spectacol și întreceri sportive, de 1 Iunie,
pentru sărbătorirea copiilor din Câmpina

Campania electorală și
regulile aferente acesteia, im -
pu se la nivel național, din a -
cest an, au restricționat orga -
ni  zarea unor manifestări de
am ploare în luna dinaintea
scru tinului din 5 iunie. Ziua
Copi lului nu a trecut, totuși,
neo bser vată la Câmpina, unde
mi cuții au avut parte de un spectacol cu și pentru ei, organizat de
Ca sa Tineretului, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local
Câmpina, care alocaseră, de la începutul anului, pentru aceste
manifestări, su ma de 25.000 de lei.

Evenimentele s-au desfășurat pe terenul de fotbal cu gazon
artificial, care a găzduit Cupa “1 Iunie” la minifotbal și o serie de
întreceri sportive. La Casa Tineretului, pe lângă spectacolul amintit,
au fost organizate și diverse ateliere de creație, una dintre activită -
țile ocazionale preferate ale copiilor din municipiu. 

“Dincolo de spectacol”, la a doua ediție
Pe 2 iunie, Casa Tineretului din Câmpina a găzduit cea de-a

doua ediție a evenimentului  ”Dincolo de spectacol”, susținut de co -
piii din cadrul Centrului “Sfânta Filofteia”. Peste 20 de copii și ado -
les cenți au urcat pe scenă, pentru publicul câmpinean, prezentând
dansurile, cântecele și scenetele pregătite de multă vreme și redate
cu atâta emoție în fața spectatorilor.

Emoție s-a simțit și în sală, deoarece spectacolul, realizat grație
parteneriatului dintre Fundația “Romanian Angel Appeal”, Com -
plexul de Servicii Comunitare „Sf. Filofteia”, Casa Tineretului și
Primăria Câmpina, cu sprijinul OMV Petrom, are o semnificație mai
am plă decât o simplă serbare. Evenimentul face parte din seria de
activități inițiate de Fundația Romanian Angel Appeal, alături de
Complexul “Sfânta Filofteia” Câmpina, cu scopul de a pregăti
tinerii pentru o viață independentă în afara instituției.

“Sărbătoarea celor 2 Iulii” – un eveniment încărcat de
semnificație și emoție, pe 2 iulie, la Castelul “Julia Hasdeu”

Consiliul Local Câmpina a
votat, în ședință ordinară, acor -
darea titlului de cetățean de ono -
are pentru doi cetățeni care au
a vut o contribuție deosebită
pen tru promovarea localității.

Aleșii locali i-au acordat ti -
tlul de “Cetățean de onoare” pre -
o tului Petru Moga, “pentru me -
rite deosebite în activitatea de
gospodărire, înfrumusețare și
dotare a Complexului Parohial
«Sf. Nicolae» din Câmpina”. În
expu nerea de motive sunt punc -
tate principalele activități desfă -
şurate de preotul Petru Moga,
ca re slujește în această parohie
din anul 1990, iar din 1991 este
chiar paroh aici. Printre realiză -
rile sale, pentru care CL a decis
să-i acorde titlul amintit, se nu -
mără contribuția părintelui, în
perioada 1994 – 2014, la im ple -
mentarea, la nivelul în tregii
zone, a alternativei pedagogice
Wal dorf, în colaborare cu Primă -
ria Câmpina. Părintele este cel
că ruia i se datorează şi punerea în
valoare a patrimoniului istoric
al fostului Schit Slobozia, deve -
nit în timp Parohia “Sf. Nicolae”
Câm pina, prin restaurarea casei
pa rohiale și reparații ample la
bi serica veche. De asemenea,
aici s-a construit un ansamblu
pa rohial cu multiple valențe
social-culturale, de referință la
ni velul întregii zone, prin con -
struirea unei noi biserici paro -
hi ale și a unei case praznicale,
be neficiind de proiectele arhi -

tec tului Livia Câlția și de spri -
jinul artistului plastic Grigore
Po pescu, pentru frescele noului lăcaș.

Părintelui Petru Moga i se mai
datorează organizarea unei bi -
blio teci cu circa 5.000 de volu -
me, cu program de împrumut și
stu diu la sală, dar și organizarea
unei expoziții permanente cu
artefactele scoase la iveală din
ci mitirul de Epoca Bronzului. De
altfel, acesta a susținut constant,
din 2008 încoace, campanile a -
nuale de săpături arheologice și
chiar publicarea rezultatelor
cercetării de specialitate, în două
monografii de valoare.

Un om care iubește istoria
municipiului Câmpina

Tot de istorie se leagă, în
mare parte, și activitatea pentru
care și prof. Daniel Alin Ciupală
a primit, în luna aprilie, în urma
votului dat în Consiliul Local, ti -
tlul de “Cetățean de onoare”. Ab -
solvent al Facultății de Filologie -
Istorie - Filozofie din cadrul Uni -

versității “Al. I. Cuza” Iași, fost
profesor și director la Școala
generală nr.2 de la Șotrile – Pla -
iul Câmpinei, cercetător și
muzeograf la Muzeul Doftana și
Mu zeul Național Peleș, Daniel
Alin Ciupală a semnat lucrările
“Scurta istorie a monarhiei ro -
mâne”, “Peleșul, simbolul regali -
tății”, “Câmpina, file de cronică,
vol. I”, dar și mai multe articole și
studii de istoria artei. Născut la
Câmpina, Daniel Alin Ciupală
es te cunoscut pentru jumătate
de veac de activitate culturală, în
ca  re a demonstrat permanent pre-
 ocuparea sa pentru a pune în
evidență istoria orașului natal și
a împrejurimilor sale, inclusiv în
legătură cu  aspecte ale istoriei
naționale și internaţionale, în ca re
câmpinenii s-au făcut remarcați. 

Daniel Alin Ciupală a avut
con tribuții importante în reali -
zarea a trei episoade din filmul
do cumentar “Memorialul Du re -
rii”, de Lucia Hossu – Lon gin.

Doi oameni excepţionali, pe lista de cetățeni
de onoare ai municipiului Câmpina


