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ANL va construi,
pe str. Uniunea
Europeană, un bloc
de locuinţe cu vânzare
prin credit ipotecar
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Peste 750 de locuri
la clasa a IX-a,
aprobate liceelor
şi colegiilor
din municipiu

Până în toamnă, centrul municipiului se transformă complet!

Au început lucrările pentru
reabilitarea parcului “Soldat”
Centrul municipiului Câmpina a
devenit, de câteva săptămâni, un
adevărat șantier, dar locuitorii pot
vedea cu ochii lor, etapă cu etapă,
cum se transformă și modernizează
ultima poriune pietonală care
rămăsese nereabilitată, în această
zonă. Interesul este cu atât mai
mare cu cât proiectul a fost ales
chiar de câmpineni și vizează un
pasaj reprezentativ pentru oraș.
Este, totodată, o lucrare așteptată
de multă vreme.
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Cahul (Rep. Moldova)
îşi doreşte o înfrăţire
cu municipiul
Câmpina
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Şcoala de Agenţi de Poliţie
“Vasile Lascăr” din Câmpina
a aniversat 50 de ani
de la înfiinţare
Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr”
Câmpina, cea mai importantă unitate de
învăământ a MAI, din această categorie,
aniversează, în acest an, 50 de ani de existenă,
moment în cinstea căruia, la începutul lunii mai,
instituia a organizat evenimente cu participare
internaională, dar și un spectaculos moment, al
retragerii cu tore, la care au participat nu mai
puin de 1.400 de elevi, oferind un spectacol
încărcat de emoie și semnificaţie.
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ANL va construi, la Câmpina, un bloc
de locuințe prin credit ipotecar
Aleșii câmpineni au
aprobat, recent,
hotărârea pentru
transmiterea către
Agenia Naională
pentru Locuine a unui
teren de pe strada
Uniunea Europeană,
unde urmează să fie
construit un bloc de
locuine prin credit
ipotecar.
Hotărârea se referă la transmiterea în folosință gratuită, pe
durata realizării lucrării de investiție, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului
Câmpina, în suprafață de 1.408,00
mp, situat pe str. Uniunea
Europeană, către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea
construirii unui bloc de locuințe
cu credit ipotecar. “Primăria
Municipiului Câmpina intenţionează să realizeze, în colaborare cu ANL Bucureşti, un
bloc de locuinţe ce vor fi
contractate de către beneficiari

prin credit ipotecar. ANL Bucureşti
a comunicat, prin scrisoarea
nr.3491/22.02.2018, procedura
de pregătire-promovare a investiţiei şi lista documentelor necesare în acest scop. În vederea

realizării acestui bloc cu credit
ipotecar, s-a identificat terenul
în suprafaţă de 1.408,00 mp cu
nr.cadastral 25227, situat pe
str.Uniunea Europeană, nr.2,
Municipiul Câmpina, ce aparţine

domeniului privat al Municipiului Câmpina. În baza Legii
nr.243/16.05.2001 privind reglementarea regimului juridic al
terenurilor destinate construirii
de locuinţe prin ANL, după fina-

lizarea lucrărilor terenul revine
în proprietatea Municipiului
Câmpina. Din această suprafaţă,
cota aferentă spaţiilor locative
va fi vândută sau concesionată
beneficiarilor de apartamente,
iar restul terenului va fi ocupat
de alei, spați verzii etc.. Primăria
va realiza, din bugetul local, doar
branşarea imobilului la utilităţile existente pe amplasamentul
propus. Predarea se va realiza pe
baza Contractului de transmitere
în folosinţă gratuită a terenului
pe perioada construirii locuinţelor”, se precizează în expunerea de motive a primarului Horia
Laurențiu Tiseanu.
Proiectul este deja aprobat,
iar ANL pregătește licitația în
vederea atribuirii contractului
pentru construirea blocului.
Primăria Câmpina are în
vedere și un alt proiect, pentru
care a contactat de asemenea
ANL. Este vorba despre construirea unui bloc de locuințe cu
chirie pentru tineri, însă acest demers este deocamdată la început. Autoritățile locale au identificat, însă, și pentru acest
imobil, un amplasament potrivit.

CNI a început procedurile, pentru atribuirea Primul skatepark din Câmpina
contractului în vederea construirii sălii de
este amenajat în zona
Bd. Culturii - str. Podului
sport de la Şc. “Ion Câmpineanu”

O delegație din partea Companiei Naționale de
Investiții a sosit la Câmpina, pentru a vedea amplasamentul ales în vederea construirii sălii de sport
de la Șc. “Ion Câmpineanu”, un proiect așteptat de
multă vreme de comunitatea din municipiul prahovean. "Așteptăm, de peste nouă ani, aprobarea
execuției unei săli de sport la Școala Ion
Câmpineanu. Am făcut demersuri în fiecare an,
pentru includerea proiectului pe lista de
finanțare", a declarat primarul Horia Laurențiu
Tiseanu. CNI se va ocupa de contractarea lucrărilor
de proiectare și execuție, pentru investiția ce va fi
realizată cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării.
La finalul lunii noiembrie, la propunerea
primarului Horia Laurențiu Tiseanu, Consiliul
Local Câmpina a aprobat o hotărâre privind
predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale,
prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,
pe bază de protocol, a unui teren de 1.484 mp de
pe str. Erupției, pe durata realizării, de către CNI, a
sălii de sport care va deservi Școala “Ion Câmpineanu”. Proiectarea și execuția vor fi acoperite

din fondurile de la Minister, prin Compania
Națională de Investiții, care se va ocupa și de
procedurile pentru atribuirea acestor contracte.
Prin aceeași hotărâre, s-a aprobat asigurarea
finanțării, din bugetul local, a cheltuielilor pentru
racordurile la utilități (rețea electrică, apă, canal,
gaz etc.), dar și asigurarea suprafețelor de teren necesare pentru depozitarea și organizarea şantierului.
Totodată, Consiliul Local Câmpina și-a luat
angajamentul ca, după predarea amplasamentului
și a obiectivului realizat de către CNI, să menţină
destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă
de cel puțin 15 ani.
Pentru lucrările aferente acestui proiect care
trebuie suportate de municipalitate, în bugetul
local pe 2018 a fost alocată suma de 50.000 de lei.
Școala “Ion Câmpineanu” are aproximativ 600
de elevi și nu dispune de o sală de sport. Copiii fac
orele de Educație fizică într-un spațiu improvizat,
într-o sală de clasă, sau pe terenul de sport din
curtea unității de învățământ, dacă vremea permite
acest lucru.

Întâlnire cu locatarii bl. A6, de pe str. Schelelor,
pe tema consolidării seismice
O nouă întâlnire a avut loc, la finalul lunii mai,
între reprezentanții administrației locale și locatarii
din bl. A6, de pe str. Schelelor, pe tema consolidării
imobilului inclus în clasă de risc seismic. În cadrul
acesteia au fost purtate discuții privind necesitatea
deciziei ferme a proprietarilor cu privire la
consolidare, în perspectiva solicitării de fonduri,
în acest sens, în anul 2019. De asemenea, s-au abordat
aspecte referitoare la acceptul proprietarilor cu
privire la refacerea expertizei tehnice și a refacerii
proiectelor, respectiv la riscul și răspunderea ce le
revin proprietarilor, în situaţia în care nu se

conformează obligaţiilor legale pentru proiectarea
şi executarea lucrărilor de consolidare.
“Menţionăm existența blocului de necesitate, o
importantă investiţie a administraţiei (care necesită
cheltuieli semnificative pentru perioada de conservare), care este pregătit să primească noi locatari din blocuri ce ar urma să fie reabilitate,
prioritate având blocul A6 care este deja cuprins în
lista de investiţii a Ministerului”, au transmis reprezentanții Primăriei, care așteaptă acum un răspuns ferm al locatarilor blocului menţionat, pentru
a definitiva iniţiativa privind consolidarea acestuia.

La finalul lunii aprilie, Primăria Câmpina a dat
ordinul de începere a lucrărilor pentru
amenajarea primului skatepark din municipiu.
Parcul este în curs de amenajare, pe un teren aflat între Bd.
Culturii și str. Podului. Acesta va ocupa o suprafață de 1.500 de
metri pătrați și va include suprafețe de skate și un sistem modern de iluminat, urmând să fie dotat, bineînțeles, și cu mobilier
urban. Indicatorii tehnico-economici aprobați de Consiliul
Local arătau că proiectul include și amenajarea unor spații de
parcare. Iar dintre dotările specifice erau prevăzute, conform
documentului, bare, elemente skate tip quarter pipe, halfpipe, spine.
În parcul amenajat în prezent se vor putea practica skating,
rolling, dar și ciclism, propunerea venind din partea unor tineri
pasionați, așa cum ne-a relatat primarul Horia Laurențiu
Tiseanu.
SC Sofexpert Project SRL este societatea desemnată să proiecteze și să construiască obiectivul. Termenul de finalizare a
lucrărilor este 24 august 2018, iar valoarea acestora se ridică
la aproximativ 295.000 de lei.

EVENIMENTE
Sărbătoarea închinată
anual eroilor este
celebrată de Înălarea
Domnului și dedicată
memoriei celor căzuţi de-a
lungul veacurilor pe
câmpurile de luptă, pentru
credinţă, libertate,
dreptate şi pentru
apărarea ţării şi întregirea
neamului. Anul acesta,
Câmpina și-a omagiat eroii
nu într-o zi, ci într-o
întreagă săptămână
închinată celor care au
marcat istoria românilor.
În perioada 9 – 17 mai, Primăria
Câmpina, Consiliul Local şi Subfiliala
Câmpina a Asociaţiei Naţionale Cultul
Eroilor “Regina Maria” au organizat
“Săptămâna Eroilor”, acțiune care a
reunit evenimente planificate în cinci
unități de învățământ din municipiu și
care a adus laolaltă elevi, profesori,
dar și veterani de război, veterani din
teatrele de operații și rezerviști. Seria
întâlnirilor între generații a fost un
prilej plin de emoție ca tinerii să
descopere detalii importante și chiar
lecții de viață rareori sau poate niciodată aflate în timpul orelor de istorie.
Iar pe 17 mai, de Ziua Eroilor,
acțiunile de comemorare și-au urmat
firesc cursul, ca în fiecare an, în ciuda
ploii. La evenimentul de la Cimitirul
Eroilor, de pe str. Bobâlna, au luat
parte reprezentanți ai administrației
locale, rezerviști din MApN și MAI,

Orașul celor
aproape 400 de
eroi, la Centenar

jandarmi, pompieri, elevi din localitate
dar și de la Colegiul Naţional Militar
“Dimitrie Cantemir” Breaza, respectiv
de la Şcoala de Agenţi de Poliţie
“Vasile Lascăr” Câmpina.
“Anul acesta se împlinesc 100 de
ani de la realizarea României Mari. În
Câmpina, unitățile de învățământ,
instituțiile de cultură, Primăria și
Consiliul Local sunt angajate în realizarea acțiunilor din Planul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.
Ceremonia noastră se desfăşoară în
Cimitirul de Onoare al Eroilor municipiului, care a fost înfiinţat pentru a
primi eroi căzuţi la datorie în luptele
de pe Valea Prahovei, de la
Buşteni, Azuga şi Predeal.
Câmpina a dat un uriaș
tribut de sânge pe
câmpurile de bătălie și nu
numai. În evidențele
noastre sunt 379 de eroi:
149 din Războiul de
Întregire Națională, 221 din Al
Doilea Război Mondial, din care 22

civili decedaţi în timpul celor două
bombardamente asupra instalaţiilor
petroliere, dar și 4 eroi din
evenimentele din Decembrie 1989.
Este de datoria noastră să le
mulţumim şi să le aducem un omagiu
pentru jertfa lor. Avem datoria, peste
timp, să le îndeplinim dorinţa de a trăi
într-o ţară demnă. Fie ca pilda lor să
ne dea curaj şi încredere în forţele
noastre!” a transmis primarul Horia
Tiseanu, în discursul susținut în
cadrul manifestărilor de Ziua Eroilor.
Cu același prilej, Câmpina a găzduit și conferința “Memoria Eroilor în
Anul Centenar”, care a debutat cu
luările de cuvânt ale primarului Horia
Tiseanu și directorului Școlii Centrale,
Florentina Dumitrașcu, gazda acestei
acțiuni. Aceste momente au fost urmate de ampla expunere a lui Mădălin
Focșa, care a dezvăluit auditoriului
informații mai puțin cunoscute
despre eroii municipiului, precum și
despre monumentul dedicat acestora,
aflat în centrul orașului.

Câmpina a aniversat 180 de ani de la
naşterea pictorului Nicolae Grigorescu
Legat, fără doar și poate, de Câmpina, locul unde și-a
petrecut aproape 20 de ani din viață, ultimii pe această
lume, Nicolae Grigorescu este un simbol al municipiului de
astăzi, întâlnit, în permanență, în ceea ce ține de activitatea
culturală din așezarea prahoveană.
Nu putea lipsi, așadar, în luna mai, manifestarea care să
celebreze împlinirea a 180 de ani de la nașterea marelui
pictor român.
Omagiul i-a fost adus de elevii câmpineni. Din păcate,
din cauza vremii, evenimentul pregătit cu acest prilej nu s-a
putut desfășura, ca de obicei, în colțul pitoresc al orașului,
grădina Muzeului Memorial “Nicolae Grigorescu”. Dar cei
mici nu au renunțat și au răspuns, și anul acesta, invitației
lansate de Biblioteca “C. I. Istrati”, de a participa la
Concursul de Pictură organizat în cinstea și amintirea
marelui artist.
Și pentru că ne aflăm în Anul Centenar, tema aleasă a
fost „1 Decembrie 1918”, ilustrată, în cele mai creative

feluri, de cei aproape 50 de copii talentați selectați de
profesorii de desen din școlile din Câmpina.
Tot cu prilejul aniversării a 180 de ani de la nașterea
pictorului, chiar pe 15 mai, Muzeul Memorial “Nicolae
Grigorescu” a găzduit o sesiune de comunicări ce a reunit
zeci de oameni de cultură.
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Manifestări dedicate celor
mai vârstnici militari, de
Ziua Veteranilor
La finalul lunii aprilie, Casa
de Cultură “Geo
Bogza” din Câmpina a găzduit
manifestarea
prin care au fost
cinstiți cei mai
vârstnici militari ai României!
La eveniment au
participat și trei
dintre cei opt
veterani de război aflaţi în evidenţă la
Câmpina. Este vorba col. Vasile Mureşan, lt.
Gheorghe Enache şi lt. Tudor Rădoi. Cu acest
prilej, veteranii de război, până la gradul de
colonel, au fost avansaţi în gradul următor,
prin Ordin al ministrului Apărării Naţionale,
Gheorghe Enache şi Tudor Rădoi devenind
astfel căpitani.
Tot în cadrul manifestărilor dedicate Zilei
Veteranilor de Război, elevi de la Colegiul
“Nicolae Grigorescu”, Colegiul Tehnic “Constantin Istrati”, Colegiul Tehnic Forestier și Liceul Tehnologic Energetic au prezentat eseuri
istorice.
În fiecare an, la 29 aprilie, România sărbătoreşte Ziua Veteranilor de Război. Data la
care este marcată această zi aminteşte de 29
aprilie 1902, dată la care Regele Carol I a
promulgat, la solicitarea supravieţuitorilor
Războiului de Independenţă (1877-1878),
Înaltul Decret prin care a fost instituit pentru
prima dată titlul de ‘’veteran de război’’, în
onoarea ostaşilor care au luptat în acest război.

Delegaţia din Rovigo a
ţinut morţiş să treacă şi
pe la Câmpina
O delegație din Rovigo (Italia) s-a aflat în
Prahova, în cursul lunii aprilie, și în afara
discuțiilor oficiale cu autoritățile județene a
ținut neapărat să puncteze și vizite în mai multe
localități. Membrii delegației au făcut un popas
prelungit la Câmpina, unde au și înnoptat. În
cel de-al doilea municipiu al Prahovei, aceștia
au vizitat principalele obiective turistice și și-au
exprimat dorința să revină cât mai curând, într-o
vizită cu un caracter oficial în care să discute
chiar despre viitoare parteneriate și despre o
înfrățire cu localitatea prahoveană.
Din delegație au făcut parte Doctor Paolo
Avezzu, Președinte Consiliului Local din Rovigo, Nicoleta Tacu - Manager Europa - Italia
Rovigo, Fraello Chiara ong Folkloriamo student coordonator și Doctor Pavarin
Francesca - reprezentant Circolo Rovigo.
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Câmpina în rimele
semnate de... Dl. Rimă
Poate nu mulți știu că
din orașul lor se trage una
dintre cele mai populare
vedete ale momentului.
Andrei Sebastian Fincea,
mult mai cunoscut ca Flick
sau Domnul Rimă, de la Radio Zu, este câmpinean și,
chiar dacă talentul și cariera pe care și-a format-o,
datorită acestuia, l-au condus spre Capitală, se întoarce întotdeauna cu drag în localitatea natală.
Iar la una dintre vizitele recente, Flick a trecut
și pe la Centrul de Informare și Promovare Turistică din centru, unde a lăsat în dar, pentru
câmpineni, o poezie dedicată municipiului, dar și
un gând frumos, pentru ei și locul pe care el îl va
considera întotdeauna “acasă“: “Amintiri adăpostește // Urbea asta așa frumoasă // În mine
încă trăiește // Fiindc-aici eu sunt ACASĂ“.

Punctul de lucru al Serviciului
Paşapoarte, de la Câmpina,
închis timp de patru luni
Câmpinenii care au nevoie de obținerea pașaportului sau preschimbarea documentului de
călătorie, în următoarea perioadă, nu vor putea
face acest lucru pe plan local, unde de mai multă
vreme funcționează un punct de lucru al serviciului de specialitate.
Punctul de lucru de la Câmpina, al Serviciul
Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa
Paşapoartelor Simple Prahova, va fi închis în perioada 1 iunie - 30 septembrie. Așadar, cei care
au nevoie de obținerea sau preschimbarea documentului de călătorie vor fi nevoiți să meargă
până la Ploiești.
Programul SPCEEPS Prahova (ghișee Ploiești)
Luni - vineri: 8.30-16.30
Program audiențe:
Luni- vineri: 11.00-12.00
Pe site-ul epasapoarte.ro, pagina oficială a
Direcției Generale Pașapoarte, cetățenii au
posibilitatea de a se programa pentru depunerea
cererii de eliberare a pașaportului.

În Noaptea Muzeelor, aproape
1.000 de vizitatori au ajuns la
Castelul “Julia Hasdeu”
Ca de fiecare
dată, echipa Muzeului Memorial “B. P.
Hasdeu” din Câmpina, coordonată de
directorul Jenica
Tabacu, și-a așteptat oaspeții cu bucurie și entuziasm,
în Noaptea Muzeelor. Porțile castelului care este
simbolul municipiului prahovean au rămas
deschise până târziu, pentru oaspeții fascinați de
dureroasa, dar nemuritoarea poveste a savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu și a fiicei sale
Julia.
Vizitatorii nu au ținut cont de vremea rea, au
ignorat complet reprizele de ploaie și, în anumite momente, au așteptat la rând să iasă grupurile
care umpluseră, deja, încăperile micuțului castel.
“Noaptea Muzeelor” a ajuns, anul acesta, la
a 13-a ediție. Evenimentul patronat de
Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul
Internaţional al Muzeelor s-a derulat, simultan,
în nu mai puțin de 30 de ţări europene, iar
pentru Muzeul Memorial “B. P. Hasdeu” a
reprezentat un nou prilej de a-și confirma
valoarea, prin numărul de vizitatori în creștere,
de la un an la altul.

Școala de Agenți de
Poliție “Vasile Lascăr” din
Câmpina a aniversat 50
de ani de la înființare
Şcoala de Agenţi de Poliţie
”Vasile Lascăr” Câmpina,
cea mai importantă unitate
de învăământ a MAI, din
această categorie,
aniversează, în acest an, 50
de ani de existenă,
moment în cinstea căruia,
la începutul lunii mai,
instituia a organizat
evenimente cu participare
internaională, dar și un
spectaculos moment, al
retragerii cu tore, la care
au participat nu mai puin
de 1.400 de elevi, oferind
un spectacol încărcat de
emoie și semnificaţie.
Școala de Poliție de la Câmpina a
găzduit, în perioada 09-11.05.2018, prima ediție a Conferinței Internaționale
cu tema ,,Învățământul de ordine și
siguranță publică în context social,
economic și cultural”, la care au luat
parte reprezentanți ai unităților de
învățământ aparținând Ministerului
Afacerilor Interne, precum și ofițeri
superiori din școlile europene, cu care instituţia din Prahova se află în
relații de parteneriat. Au răspuns invitației din partea oficialilor români
polițiști din Germania, Slovacia, Ucraina

și Ungaria, dar și din toate colțurile
României.
Punctul culminant al manifestării
a fost, însă, evenimentul public din 10
mai. Câmpinenii au asistat la magnifica retragere cu torțe, la care au participat cei aproximativ 1.400 de elevi ai
Școlii de Poliție “Vasile Lascăr”. Bulevardul care străbate centrul municipiului a fost luminat, minute în șir, de
făcliile purtate cu mândrie de aceștia,
în pas de defilare.
Nu este primul gest simbolic
realizat de elevii și cadrele didactice
de la unitatea de învățământ a MAI. În
urmă cu doi ani, de Ziua Poliției Române, aceștia au îngropat o “capsulă a
timpului”, o modalitate gândită pentru
a nu se pierde din informaţii, din mesaje şi moduri de a lucra, pe fondul
schimbărilor, al tranziţiilor, uneori

bruşte, dintre generaţii. S-a încercat
ca, astfel, să se împărtăşească generaţiilor viitoare din experienţa şi nivelul
la care instituţia se afla la momentul
respectiv, cu tot ceea ce înseamnă, în
primul rând oamenii, atât personalul
care lucrează, cât şi elevii, sistemul de
învăţământ promovat, dotarea logistică, activitatea intra şi interinstituţională, recunoaşterea profesională în
ţară şi în străinătate.
În “capsula timpului” vor fi păstrate, peste ani, poze şi filmări , precum și
mascota Şcolii de Poliţie, un ursuleţ
de pluş îmbrăcat într-o uniformă de
ofiţer. Aceasta va fi deschisă în anul
2043, la aniversarea a 75 de ani de la
înființarea unității de învățământ, una
dintre primele şcoli aparţinând Ministerului de Interne și dedicate pregătirii poliţiştilor.

Pasionaţii de modelism şi navomodelism
şi-au dat întâlnire la Câmpina
Vreme de două weekend-uri, zeci de
mașini și nave în miniatură se întrec la
Câmpina, cu prilejul a trei competiii
naionale organizate aici de Federaia
Română de Modelism, în colaborare cu
Primăria Municipiului.
Primul eveniment a avut loc pe 26 și 27 mai, pe Platoul
Muscel, în cartierul ANL, unul dintre locurile de întâlnire
preferate de pasionații de modelism de toate vârstele. Aici
s-a derulat, weekendul trecut, Concursul național de automodele pentru copii și juniori.
Amenajarea traseului, unul temporar, a început cu mai
multe zile în urmă. A fost aleasă o variantă simplă, potrivită
pentru copiii cărora le este destinată competiția, iar
amatorii acestui sport, foarte popular în municipiu, speră
ca, pe viitor, la Câmpina să aibă și o pistă permanentă,
unde să deruleze competiții pe tot parcursul anului.
În primele zile din iunie, acțiunea s-a mutat în zona
Lacul Bisericii, unde, între 29 mai și 2 iunie, a avut loc
Campionatul naţional de navomodele. De asemenea,

special pentru cei mai mici membri ai clubului, de 1 Iunie,
tot la Câmpina a avut loc Concursul național de
navomodele copii și juniori mici.
Seria evenimentelor din această perioadă este organizată de Federația Română de Modelism, în parteneriat cu
Primăria Câmpina și Asociația Club Sportiv Auto-Navo RC
Câmpina.

ADMINISTRAŢIE
Centrul municipiului
Câmpina a devenit, de
câteva săptămâni, un
adevărat șantier, dar
locuitorii pot vedea cu
ochii lor, etapă cu etapă,
cum se transformă și
modernizează ultima
poriune pietonală care
rămăsese nereabilitată,
în această zonă.
Interesul este cu atât
mai mare cu cât
proiectul a fost ales
chiar de câmpineni și
vizează un pasaj
reprezentativ pentru
orașoraș. Este, totodată
o lucrare așteptată de
multă vreme și
întârziată, din păcate, de
piedici birocratice.
Lucrările în sine au luat
startul la finalul lunii aprilie, iar
termenul de execuție este de
patru luni. Asta înseamnă că, pe
la sfârșitul verii, în locul
vechiului parc din centru, renumit și denumit după monumentul “Soldat”, dedicat eroilor
căzuți în Războiul Reîntregirii
Naționale, va apărea un nou
spațiu de relaxare, reprezentativ,
dar modern.
Proiectul este unul de amploare, după cum se putea intui
încă de la momentul lansării sale
în dezbatere publică. În aprilie
2016, adică exact în urmă cu doi
ani, locuitorii municipiului erau
invitați să răspundă întrebărilor
din chestionarul elaborat de
Primărie, în care se regăseau
mai multe variante pentru
reconfigurarea zonei.
Câmpinenii au decis atunci
că vor un parc complet nou și
modern. Astfel, s-a ajuns la
soluția unei reconfigurări a
spațiului, care să urmărească în
primul rând relaționarea corectă
cu o intersecție care devine
ocazional spațiu de tip scenă. În
același timp, se încearcă
generarea unui traseu pietonal
care să permită evidențierea
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Au început lucrările pentru reabilitarea parcului “Soldat”

Până în toamnă, centrul
se transformă complet!
pede”, a anunțat primarul municipiului.

În ce constă noul
proiect

unui monument reprezentativ.
Acesta nu va fi însă cunoscutul
“Soldat”, ci un altul, ales în urma
unui concurs de proiecte.
Tot prin răspunsurile oferite
în cadrul consultării publice,
câmpinenii au arătat că își
doresc amenajarea unei zone cu
caracter ambiental (81,25% dintre respondenți), dar în care să
se regăsească, totuși, în continuare, un monument simbol
(43,75% dintre respondenți).
“Este o lucrare așteptată de
multă vreme, pe care în sfârșit o
putem desfășura. A fost nevoie
să reluăm proiectul, realizarea
documentației, iar indicatorii au
fost aprobați în Consiliul Local
de mai multe ori. În sfârșit, am
intrat pe făgașul normal cu acest
proiect, iar lucrările au început.
Proiectarea a demarat în urmă
cu mai multe luni, iar pe 27
aprilie a început șantierul”, a
declarat primarul municipiului,
Horia Tiseanu.

Amintiri din vremea
parcului “Soldat”
Firma contractantă are
sarcină clară să salveze cât mai
mulți dintre arborii existenți în

prezent în zonă. “Mulți dintre ei
vor fi păstrați. Pentru un brad
am apelat la varianta mutării lui.
Arbuștii, în schimb, vor fi recuperați doar în măsura în care ei
au valoare dendrologică”, a
explicat edilul.
O atenție deosebită va fi
acordată, însă, elementului care
a dat numele parcului. “Soldatul”
monument istoric este, în prezent, la locul știut, dar nu se regăsește în varianta finală a proiectului. Inițial, s-a vorbit despre
mutarea lui în cimitir, în zona
dedicată eroilor. Acum, însă, a
fost aleasă o altă variantă, aceea
a instalării lui pe un soclu nou,
în Parcul Trandafirilor.
Deocamdată, “Soldatul” este
protejat, astfel încât monumentul să nu fie afectat în niciun fel
de lucrările derulate în preajma
sa. “Fiind vorba despre un monument istoric, avem nevoie de
un proiect și autorizarea mutării. Până la încheierea acestor
demersuri, avem acceptul Direcției Județene de Cultură să
amenajăm, temporar, o alee care
să permită accesul la monument.
Dar intenționăm ca noul amplasament să fie gata cât mai re-

Conform indicatorilor tehnico-economici aprobați de Consiliul Local Câmpina în septembrie 2017, au fost considerate
optime următoarele lucrări de
reparații/reabilitare/amenajare:
- reconfigurarea întregului
traseu pietonal, respectiv a spaţiilor verzi amenajate, cu prevederea de rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor și a unei zone potrivite
amplasării unui monument reprezentativ, care va fi inclus în alt
proiect, pe baza unui concurs;
- sistematizarea pe verticală a
sistemului pietonal, a spațiilor verzi;
- reabilitarea zonelor pietonale adiacente parterului blocurilor;
- realizarea de noi alei pietonale pe traseele propuse;
- realizarea delimitării între
spațiile pietonale și cele verzi cu
borduri înalte din beton placate
cu plăci din piatră naturală;
- refacerea scărilor care fac
legătura între zona joasă a Parcului Soldat și zona înaltă adiacentă parterului blocurilor și a
jardinierelor din aceleași zone;
- refacerea și redimensionarea sistemului de scurgere a
apelor pluviale;
- refacerea instalației electrice subterane, cu amplasarea
de prize pentru iluminat festiv;
- realizarea de sistem de irigare a spațiului verde amenajat
și a unei fântâni arteziene;
- amplasarea de mobilier
urban corespunzător noii amenajări a spațiului;
- amenajarea peisagistică a

zonelor verzi, cu păstrarea pe cât
posibil a arborilor și arbuștilor
existenți în acest moment.
În total, este vorba despre
amenajarea unei suprafeţe de
3.830 mp, pentru care a fost
alocat un buget de 1.476.770 de
lei, fără TVA.

Activitatea teraselor
din zonă, suspendată
temporar
Lucrările vor viza și înlocuirea placajului de pe terasele din
jurul parcului, motiv pentru care
operatorii economici care își
desfășoară activitatea acolo, în
special pe timpul verii, vor trebui să renunţe, temporar, la
terase. “Am găsit înțelegere la
operatorii economici din zonă.
Activitatea va fi oprită succesiv,
nu de către toți operatorii
economici odată”, a precizat
primarul Horia Tiseanu.

Concurs de proiecte
O altă noutate va fi monumentul care va reprezenta
simbolul zonei, după mutarea
cunoscutului “Soldat”, cel care a
dat și numele după care este
știut acest parc. În luna aprilie,
municipalitatea a lansat, prin
SEAP, anunțul pentru concursul
de soluții în vederea realizării
monumentului “Ansamblul «Trei
Panouri Votive»”, prin care se
urmărește identificarea celui
mai expresiv și mai reprezentativ concept ce urmează a fi implementat ca monument public
evocativ în “Piața Soldat”. Termenul limită pentru primirea
ofertelor sau a cererilor de participare este 25 iunie 2018.
În cadrul concursului se vor
acorda trei premii, în valoare de
10.000, 15.000, respectiv 50.000
de lei, iar câștigătorii vor încheia, cu Primăria Câmpina, un
contract de drepturi de achiziție
drepturi de autor.

Mesaj public
“Ne cerem scuze față de cetățeni pentru disconfortul creat.
Lucrările se vor limita la spațiul
parcului și, chiar dacă este
vorba despre un șantier în
centrul municipiului, este o
situație temporară creată pentru
o investiție necesară. Aceasta
era ultima zonă pietonală din
centru rămasă nemodernizată și
ne bucurăm că am reușit, în
sfârșit, să demarăm acest proiect”,
a transmis Horia Tiseanu.
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Hotărârile adoptate de Consiliul Local
Câmpina în luna aprilie
Consiliul Local Câmpina s-a
reunit, pe 2 aprilie, în ședință
extraordinară, pentru adoptarea următoarelor hotărâri
de interes local:
Hotărârea nr. 49 privind
aprobarea trecerii din domeniul
public în domeniul privat al Municipiului Câmpina a unui
mijloc fix cu durata normală de
utilizare consumată, în vederea
scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării acestuia;
Hotărârea nr. 50 privind
modificarea şi completarea Cap.
IV, Punctul B, Nr. crt. 21 din
Anexa la H.C.L. nr.99/30 iulie
2009 referitoare la însuşirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
Municipiului Câmpina;
Hotărârea nr. 51 privind
aprobarea Organigramei și a
Statului de funcții al Spitalului
de Psihiatrie Voila Câmpina;
Hotărârea nr. 52 privind
aprobarea Organigramei și a
Statului de funcții al Spitalului
Municipal Câmpina.
Pe 26 aprilie, în ședință ordinară, Consiliul Local a adoptat următoarele hotărâri:
Hotărârea nr. 53 privind
atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului
Câmpina a terenului în suprafaţă de 3.800,00 mp, situat în
Municipiul Câmpina, str. Uniunea Europeană, nr. 3, Tarla 83,
Parcela Cc 717;
Hotărârea nr. 54 privind indexarea impozitelor și taxelor

locale în Municipiul Câmpina,
pentru anul fiscal 2019;
Hotărârea nr. 55 privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza S.F completat cu elemente specifice D.A.L.I)
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale în
Şcoala Gimnazială «B. P. Hasdeu»,
municipiul Câmpina”;
Hotărârea nr. 56 privind
concesionarea prin licitație publică deschisă a Serviciului public de gestionare a câinilor fără
stăpân Municipiul Câmpina;
Hotărârea nr. 57 privind
aprobarea Actului adițional la
contractul de concesiune nr.
16.844/23 decembrie 2002 privind serviciul public de salubrizare;
Hotărârea nr. 58 privind aprobarea Programului de investiții pe anul 2018, cu finanţare
din surse proprii şi Fond IID, ce
vor fi realizate de către S.C.

Hidro Prahova S.A. ;
Hotărârea nr. 59 pentru modificarea şi completarea H.C.L.
nr. 105/28 iulie 2016 privind
aprobarea Regulamentului de
păşunat, recoltarea masei verzi
de pe pajiştile proprietatea Municipiului Câmpina şi stabilirea
taxelor aferente păşunatului şi
recoltării masei verzi;
Hotărârea nr. 60 privind modificarea şi completarea Cap. IV,
lit.”B”, pct. 2 din Anexa nr. 1 la H.
C. L. nr. 199/19 decembrie 2017;
Hotărârea nr. 61 privind aprobarea închirierii prin licitație
publică a spaţiului situat la
subsolul Casei Tineretului, în
suprafaţă totală de 246,53 mp;
Hotărârea nr. 62 privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a sălilor nr. 205 și
209 situate în incinta Casei Tineretului;
Hotărârea nr. 63 privind
atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului

Hotărârea nr. 69 privind
atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafaţă de
439,30 mp indiviz din 527,00
mp, situat în Municipiul Câmpina, str.Voila, nr.62, Tarla 37,
Parcela Cc 1396 şi A 1397;
Hotărârea nr. 70 privind stabilirea a 2 (două) amplasamente
în vederea montării de catarge
pentru arborarea de drapele;
Hotărârea nr. 71 privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a 4 (patru) spaţii comerciale (chioşcuri), în suprafaţă utilă de 2,50 mp/fiecare, situate în incinta staţiilor de transport în comun din Municipiul
Câmpina;
Hotărârea nr. 72 privind
aprobarea vânzării fără licitație
publică a terenului afererent
construcției în suprafaţă de
71,00 mp, situat Municipiul
Câmpina, str.Teilor, nr. 13, Nr.
Cadastral 27795, prin exercitarea dreptului de preemţiune
de către d-na Marin Georgeta
Ana, domiciliată în Municipiul
Câmpina, str. Teilor, nr. 13.
În luna aprilie, Consiliul Local Câmpina s-a reunit și într-o
ședință de îndată, pentru adoptarea Hotărârii nr. 73 / 2018
privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului format din clădire “Cantină“ (S+P)
şi teren aferent acesteia, situat în
incinta Liceului Tehnologic Mecanic, din Municipiul Câmpina,
str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 34.

Plombări pe mai multe străzi
importante din Câmpina

Parcarea şi
trotuarele
de pe str.
Toma Ionescu
au fost
reabilitate
Din luna aprilie, câmpinenii care locuiesc în blocurile de pe str. Toma Ionescu
au la dispoziție locuri de parcare asflatate și trasate, alei și
trotuare reabilitate.
“S-a efectuat recepția lu-

Câmpina a terenului în suprafaţă totală de 341,48 m.p., situat
în Municipiul Câmpina, B-dul
Carol I, bl. 23H şi bl. 23G, Tarla
83, Parcela Cc 948;
Hotărârea nr. 64 privind
atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenuIui în suprafaţă de
516,00 mp, situat în MunicipiuI
Câmpina, str.PetroIistuiui, nr.8,
Tarla 83, Parcela Cc 430;
Hotărârea nr. 65 privind
atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului
Câmpina a terenului în suprafaţă de 80,00 mp, situat în Municipiul Câmpina, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, Tarla 83,
Parcela Cc 887;
Hotărârea nr. 66 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafaţă de
41,00 mp, situat în Municipiul
Campina, str. A. I. Cuza, nr.33,
Tarla 83, Parcela Cc 116/parţial;
Hotărârea nr. 67 privind
atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului
Câmpina a terenului în suprafaţă de 254,00 m.p., situat m
Municipiul Câmpina, Aleea
Şcolii, nr.4, Tarla 83, Parcela Cc
920 parţial;
Hotărârea nr. 68 privind
atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafaţă de
388,00 mp, situat în Municipiul
Câmpina, str. Redutei, nr.l2,
Tărla 83, Parcela Cc 18

Prima comandă pentru plombări, care a inclus Orizontului și
Drumul Taberei, a fost finalizată. Urmează începerea lucrărilor pe
Voila, Șos. Paltinu și pe alte străzi unde au mai existat, punctual,
probleme din cauza gropilor, a anunțat, la finalul lunii aprilie,
viceprimarul municipiului Câmpina, Adrian Pițigoi.
Autoritățile au în plan, însă, și lucrări ample de reabilitare, pentru
cele două artere foarte importante din municipiu. De altfel, în
bugetul pe 2018 aprobat de CL Câmpina, la începutul anului, sunt
prevăzute 2,5 milioane de lei, pentru demararea proiectelor de
reabilitare a Căii Doftanei, modernizare a str. Bobâlna și reabilitare
a Șos. Paltinu, această din urmă lucrare fiind și obiectul unui
parteneriat propus, în toamna lui 2017, dar încă nesemnat cu
Consiliul Județean Prahova, în scopul actualizării documentației.
crărilor de reparații aferente
blocurilor 60, 61 si 62 de pe

str. Toma Ionescu, care au
constat în reabilitarea aleilor
de acces auto și pietonal, dar
și a parcării arondate celor
trei blocuri“, a anunțat viceprimarul Adrian Pițigoi,
menționând că investiția s-a
ridicat la aproximativ 64.000
de lei, cu tot cu TVA.
În aceeași perioadă a fost
reabilitată și o parte a trotuarului de pe strada Toma Ionescu.

EVENIMENTE
La finalul lunii aprilie, o
delegaie din partea
municipiului Câmpina,
din care a făcut parte și
primarul Horia Tiseanu,
a efectuat o deplasare la
Cahul, în Republica
Moldova, la invitaia
primarului municipiului
de peste Prut. Deși, așa
cum a spus și edilul
prahovean, a fost o
vizită scurtă, s-au găsit
deja numeroase puncte
comune între cele două
localităi și au fost
identificate prime
modalităi de
colaborare.
“A fost o deplasare pe care
am făcut-o în contextul Centenarului Marii Uniri, la Cahul, o
localitate mai mare decât Cimișlia, cea cu care suntem înfrățiți, dar cu un buget cam de zece
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Localitatea Cahul (Rep. Moldova) își
dorește o înfrățire cu municipiul Câmpina
ori mai mic decât al municipiului Câmpina. Salariile sunt evident mai mici, nevoile sunt mari,
orice ajutor din partea noastră
va fi binevenit. Am remarcat însă
legătura specială pe care Cahul
o are cu municipiul Câmpina,
întrucât Bogdan Petriceicu Hasdeu a funcționat pentru scurt
timp la Judecătoria din Cahul,
care în prezent este un muzeu.
Prin urmare aici există Teatrul
«B. P. Hasdeu», Colegiul Tehnic
«Julia Hasdeu», se mai construiește acum, cu sprijin de la Guvernul României, clădirea viitorului Teatru republican muzicaldramatic «B. P. Hasdeu». Am
remarcat pe fațada muzeului o
placă memorială referitoare la
activitatea lui B. P. Hasdeu, ca judecător, la Cahul. A fost un prim

ECOTUR a poposit la Câmpina,
cu proiectul “Responsabilitate
Ecologică în şcoli”
Proiect de tradiție ECOTUR,
„Responsabilitate
Ecologică în Școli – Prahova”, a ajuns, anul acesta,
la o nouă ediție, care a
reunit aproximativ 500 de
elevi de la școli din tot județul Prahova. S-au alăturat campaniei și copii
din ciclul primar și gimnazial de la Școala Centrală, Șc. “B. P. Hasdeu” și
“Al. Ioan Cuza”.
La ediția din 2018, proiectul a inclus, printre altele, activități pentru instruirea formală
și non-formală a elevilor cu privire la grija pentru mediul înconjurător, realizarea de plantări, ecologizări în spaţii deschise,
toate derulate cu sprijinul voluntarilor ECOTUR și OMV
PETROM, susținătorul campaniei.
Proiectul s-a derulat în parteneriat cu Primăria Câmpina.

contact, o vizită sumară, probabil următoarea delegație care va
merge acolo va fi formată în cea
mai mare parte din consilieri
locali, pentru a discuta despre
posibilitatea unei înfrățiri cu
municipiul Câmpina. Autorită-

țile din Cahul și-au exprimat în
mod special dorința în acest
sens”, a spus primarul Horia
Tiseanu.
De asemenea, conducerea
Colegiului “Nicolae Grigorescu”
ia în calcul demararea unor

proiecte comune cu dascălii de
la Colegiul Tehnic “Julia Hasdeu”
din Cahul.
Aceste demersuri ar fi doar
un început care să pregătească o
viitoare înfrățire a municipiilor
Câmpina și Cahul.

O delegaţie din Câmpina a răspuns invitaţiei la
cea mare conferinţă de apărare din estul Europei
Black Sea Defense & Aerospace (BSDA) 2018,
derulată între 16 și 18 mai, a fost vizitată și de o
delegație din partea municipiului Câmpina, care
a răspuns astfel invitației lansate de organizatorii celei mai mari conferințe și expoziții de
apărare, securitate și aeronautică din estul Europei. Anul acesta, evenimentul a reunit, la
Romaero Băneasa, expozanţi din domeniile
apărării, securităţii cibernetice şi aeronauticii.
Din partea municipiului prahovean au luat
parte primarul Horia Tiseanu, consilierul primarului, Marian Dulă, dar și mai mulți rezerviști, iar
surpriza plăcută a fost că, printre cei 270 de
expozanți participanți, cele mai bune firme din
domeniu, aceștia au regăsit și societăți care au
efectuat sau efectuează lucrări pe domeniul
public din Câmpina. Este vorba despre societatea care a produs camerele de supraveghere
video folosite aici, capabile să recunoască numerele de înmatriculare, și societatea care
asigură lucrările de semaforizare din municipiu,
una dintre puținele firme românești invitate să-și
expună produsele în cadrul BSDA.

Câmpina, printre primele oraşe în care a oprit Caravana “Centenarul Filmului Românesc”
Câmpina a fost inclusă în lista celor
100 de orașe din proiectul Centenarul
Filmului Românesc, derulat de asociațiile
Agerpres și Artis. În cadrul acestuia, pe
12 mai, la Casa de Cultură “Geo Bogza”
au fost proiectate documentarul “Marea
Unire. România, la 100 de ani”, dar și o
producție românească de referință, “Aferim!”, în regia lui Radu Jude.
În foaierul Casei de Cultură din
Câmpina, pe 12 mai a putut fi vizionată și
expoziţia de fotografie „România: Evoluţie”, realizată de Agerpres, odată cu
Centenarul Marii Uniri.
Documentarul dedicat Centenarului
României, „România la 100 de ani”,
realizat de Agerpres, a fost vizionat de
publicul din Câmpina, înainte de începerea filmului “Aferim!”. Documentarul
ilustrează ziua de 1 Decembrie 1918,
actele premergătoare, cum a fost îm-

părţită România Mare şi care au fost impactul economic, cultural, viaţa de zi cu zi
a românilor de peste hotare, respectiv dramatismul anilor 1940-1941, cu ruperea
graniţelor şi cu deportările, condamnările
la închisoare şi despărţirea familiilor.
La evenimentul, care a avut intrare
liberă, beneficiind de finanțare de la bugetul local, invitat special a fost actorul
Toma Cuzin, cunoscut datorită rolului lui
Firicel, interpretat într-un cunoscut seria
de comedie, dar și pentru rolurile sale din
filme precum “Aferim!”, “Moromeții 2”
sau “Câinele Japonez”.
„«Aferim!» și documentarul Agerpres
sunt un șir de lecții de istorie pentru noi.
Suntem mândri că facem parte din cele
100 de orașe selectate în cadrul proiectului”, a declarat Marian Dulă, consilierul primarului din Câmpina.
„Ideea realizării acestui proiect nu a

putut decât să ne bucure. Filmul face parte din cultura poporului român, iar celebrarea lui în cadrul Centenarului nu
poate fi decât o idee bună. Câmpina este
un oraș cu o tradiție istorică bogată și un
public receptiv la astfel de evenimente”, a

declarat Alexandra Ioniță, directorul Casei de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina.
Centenarul Filmului Românesc este
un proiect inițiat de ARTIS & Asociația
Obștească „MIA” (Protecția și Dezvoltarea
Mediului Audiovizual Informațional,
organizat de Primăria Municipiului Iași și
susținut de Agerpres.
La împlinirea a 100 de ani de la Marea
Unire, inițiatorii proiectului care se
derulează în perioada 03.02.2018 01.04.2019 aniversează Centenarul Filmului Românesc, deoarece “cinematografia este un «personaj» potrivit pentru înțelegerea istoriei, a culturii, a evenimentelor, a psihologiei și a durerilor unui
popor”. “Călătorind cu Caravana Cinematografică a Centenarului, dorim să
aducem filme românești în România și în
Republica Moldova, trecând și prin Cernăuțiul românesc”, au anunțat aceștia.

8 EDUCAŢIE
Peste 750 de locuri la clasa a IX-a, aprobate
liceelor și colegiilor din municipiu
La finalul lunii iunie începe prima etapă a
admiterii la liceu, prin completarea opiunilor
candidailor, în vederea repartizării
computerizate. Școlile din Câmpina au aprobate,
pentru clasa a IX-a, în anul școlar 2018 - 2019, 756
de locuri, dintre care 560 pentru liceu, iar restul în
învăământul profesional.
Singura unitate de învățământ care va avea exclusiv
clase de liceu, va fi Colegiul
Național “Nicolae Grigorescu”.
Aici au fost aprobate 168 de
locuri, repartizate la patru
specializări: Matematică Informatică, Științe ale naturii,
Filologie și Științe sociale. Este
de așteptat ca la primele două
să fie cel mai greu de intrat, dat
fiind că, la admiterea din 2017,
ultimele medii de admitere au
fost 9,47, respectiv 9,14, printre cele mai mari din Prahova.
Tot pentru această vară au
mai fost aprobate, la liceu, 84
de locuri pentru Colegiul Tehnic “Constantin Istrati”, 140
pentru Colegiul Tehnic Forestier și 168 pentru Liceul Tehnologic Energetic.
În învățământul profesional
au fost aprobate 84 de locuri la
Colegiul Tehnic “Constantin
Istrati”, 56 de locuri la Liceul
Tehnologic Mecanic și câte 28

de locuri la Liceul Tehnologic
Energetic, respectiv Colegiul
Tehnic Forestier.
Admiterea la liceu începe în
perioada 29 iunie – 3 iulie 2018,
prin completarea fișelor de
opțiuni de către candidații care
urmează să intre în clasa a IX-a.
Repartizarea computerizată în
învăţământul liceal de stat a
absolvenţilor clasei a VIII-a
care nu împlinesc 18 ani până
la data începerii cursurilor
anului şcolar 2018 - 2019 se va
face pe 9 iulie, iar dosarele de
înscriere vor putea fi depuse în
perioada 10 - 13 iulie. Intervalul
16 – 18 iulie 2018 este rezervat,
în prima etapă, rezolvării, de
către comisia judeţeană de
admitere, a situaţiilor speciale
apărute până la acel moment.
A doua etapă a admiterii are
loc în intervalul 18 iulie - 7 septembrie.
Calculul mediei de admitere
în învățământul liceal se face
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ținându-se cont, în proporție de
80%, de rezultatul Evaluării Național, în timp ce restul de 20%
reprezintă media de absolvire a
gimnaziului.
În ceea ce privește învățământul profesional, admiterea
are loc tot pe etape, prima fiind
programată începând cu perioada 15 - 19 iunie, când pot fi
completate fișele de înscriere.
Pe 20 și 21 iulie are loc sesiunea de preselecție, la unitățile

de învățământ care organizează
o astfel de etapă, iar între 25 și
29 iunie se derulează proba suplimentară de admitere, acolo unde
numărul solicitărilor este mai
mare decât numărul de locuri.
Rezultatele admiterii vor fi
anunțate pe 3 iulie, iar înscrierile se pot face în perioada 3-4
iulie.
Etapa a doua a admiterii în
învățământul profesional de
stat este programată pentru in-

tervalul 31 august - 7 septembrie.
Până la admitere, însă, candidații trebuie să treacă de
momentul absolvirii, pentru
elevii din clasa a VIII-a ultima zi
de școală fiind 8 iunie. În
perioada 4-8 iunie au loc și
înscrierile la Evaluarea Națională, examenul care va conta în
proporție de 80% în calcularea
mediei de admitere la liceu.
Anul acesta Evaluarea Națională are loc între 11 și 23 iunie.

Şcoala “Ion Câmpineanu” a început
înscrierea la clasa I cu profil de înot

Micii pianişti din Câmpina, premiaţi la concursurile
de interpretare derulate în luna mai

În unitatea de învățământ va fi formată, și în anul școlar 2018
- 2019, o clasă I cu profil de înot. Aici pot fi înscriși cel mult 20
de copii, care vor avea, în orarul curent, pe lângă orele colegilor
de vârsta lor, de la alte unități de învățământ, și patru ore de înot,
efectuate gratuit, la Bazinul de înot didactic din apropierea Școlii
“Ion Câmpineanu”.
Părinții care iau în calcul această variantă trebuie să știe că
înscrierea reprezintă, practic, un transfer, deoarece este vorba
despre copii cuprinși, deja, în învățământul primar, de la clasa
pregătitoare. De aceea, actele necesare sunt:
- cerere de transfer între unitățile de învățământ, aprobată în
Consiliile de Administrație ale unităților;
- copie certificat de naștere;
- copie CI părinți/tutori legali;
- adeverință de la medicul de familie, cu mențiunea “Apt
pentru clasa profil sportiv - înot”
Pentru a fi admiși în această clasă, copiii trec și printr-o scurtă
testare. Criteriile de selecție sunt de tip somatic (înălțime,
anvergură) și motric (alegare de viteză, naveta 3x5 m, coordonare
braț-picior). De asemenea, se acordă un punct bonificație pentru
elevii care prezintă adeverință sau diplomă care să ateste că au
participat la un concurs de înot.
Elevii acestei clase beneficiază gratuit, cu sprijinul Consiliului
Local Câmpina, de echipament complet pentru orele de înot:
trening, tricou, pantofi sport, halat, căști, costum de baie.
Înscrierile se fac până la începerea anului școlar 2018-2019.

Festivalul - concurs naţional de interpretare
pianistică “Julia Haşdeu” a consemnat, în această
lună, a XX-a ediție, care a reunit peste 150 de
participanți, printre micuții atât de talentați
numărându-se și copii din Câmpinena, pregătiți de
prof. Hermina Tabără, care au încheiat
evenimentul din 13 mai cu binemeritate premii. La
numai câteva zile distanță, aceștia au reprezentat
onorabil municipiul și la Concursul național de
interpretare pentru pian “Sonoris”, de la Buftea.
Sergiu Dobrescu, în vârstă de 8 ani, de la
Școala Centrală Câmpina, a obținut, anul acesta, la
Festivalul - concurs naţional de interpretare pianistică “Julia Haşdeu” , premiul I atât la pian, cât și
pentru lucrarea prezentată în cadrul concursului
care reprezintă o complexă manifestare artistică,
incluzând nu doar proba de interpretare, ci și un
eveniment care valorifică, în același timp,
dezvoltarea altor laturi ale creativității participanților, de exemplu în domeniul literar sau al artelor plastice.
Premiul I, la ambele secțiuni, i-a revenit și
Emmei Andreea Olteanu, de numai șapte ani, elevă
în clasa I la Școala Gimnazială “B. P. Haşdeu”.
Mircea Gavrilă, din clasa a V-a a Școlii
Centrale, a încheiat concursul cu premiul I la pian
și premiul al II-lea la lucrarea plastică, iar Andreea
Claudia Stănean, elevă în clasa a III-a, la Școala

Centrală, a primit premiul al II-lea la pian și
premiul al III-lea la lucrarea plastică.
Festivalul-concurs, organizat de Casa de
Cultură “Geo Bogza”, în parteneriat cu Muzeul
Memorial “B. P. Haşdeu”, figurează pe lista
manifestărilor susținute de Primăria și Consiliul
Local Câmpina, beneficiind, în 2018, de o
finanțare de 4.000 de lei de la bugetul local.
După exact o săptămână, o parte dintre copiii
premiați la Câmpina a reprezentat localitatea și la
Buftea, unde, pe 19 și 20 mai, a avut loc a V-a
ediție a Concursului de Pian “SONORIS”. De aici,
Sergiu Dobrescu, Emma Andreea Olteanu și
Mircea Gavrilă s-au întors cu premiul I.

