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Stupina turistică, 
un obiectiv unicat 
ce va fi inaugurat 

la Câmpina

Proiect CÂMPINA
2016 - 2020

Restricţii 
de circulaţie 

pe Calea Doftanei, 
până pe

1 septembrie

“Sărbătoarea celor 
2 iulii“, un eveniment -

tradiţie emoționant,
la Muzeul 

“B. P. Hasdeu” 

Ceea ce era, de ani buni, un col� prăfuit și deprimant din cartierul
Câmpini�a s-a transformat într-un loc unde copiii petrec acum cu drag
câteva ore în fiecare zi, la joacă. Parcul Durbac este cel mai recent
intrat pe lista spa�iilor de agrement reabilitate în municipiu.
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Parcul Durbac - un loc de
agrement modern și cochet,
pentru cartierul Câmpinița

Examenele na�ionale din această vară au confirmat
valoarea Colegiului Na�ional “Nicolae Grigorescu”
din Câmpina, școală care ocupă, la finalul testărilor,
primul loc în clasamentul jude�ean, datorită
performan�elor promo�iei 2016. Este singura
unitate de învă�ământ din Prahova prezentă cu
media 10 în bilan�ul Evaluării Na�ionale, în ierarhia
pe jude� la admiterea 2016, și în bilan�ul final al
sesiunii de vară din cadrul Bacalaureatului. De
asemenea, este printre cele trei școli din Prahova
cu promovabilitate de 100% la Bac.
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C. N. “Nicolae Grigorescu”, colegiul de 10
al județului Prahova



2 ADMINISTRAŢIE

Aproape 13.000 de voturi
au fost exprimate la Câmpina,
pentru Consiliul Local, acestea
distribuindu-se, în funcție de
preferințele alegătorilor, astfel:
PNL - 35,46%, PSD - 32,88%,
ALDE - 8,9% și PMP - 6,97%.
Restul de voturi s-a împărțit în -
tre celelalte partide care au a -
vut candidați pentru CL, în mu -
nicipiu, nu mai mult de 5% pen -

tru fiecare dintre ele. 
În funcție de rezultatele ale -

gerilor din 5 iunie, conform le -
gii, a fost stabilit numărul de
man date care i-au revenit fie -
cărei formațiuni politice. Drept
urmare, în următorii patru ani, în
mu nicipiul Câmpina sunt 8 con-
 silieri PNL, 7 de la PSD, 2 de la
ALDE şi 2 de la PMP. Vă pre -
zentăm, mai jos, cine a o cupat

locurile în Consiliul Lo cal Câm -
pina, în urma acestei dis tribuiri:
PNL
Albu Elena - economist
Bondoc Viorel - inginer
Dochia Adrian - inginer
Clinciu Monica - avocat
Enache Dragomir - inginer
Cercel Lucian - subinginer
Frățilă Forin - jurnalist
Topală Corina - asistent me -

dical
PSD
Lupu Livia - jurist
Frâncu Anda - inginer
Cândea Constantin -

pensionar (jurist) 
Petrovici Mihaela - medic
Petrescu Ion - pensionar

(inginer)
Dragomir Ion - subinginer

Duran Andrei - licențiat

științe politice
ALDE
Ioniță Daniel - informati -

cian
Dima Gabriel - pensionar

(ofițer MAI)
PMP
Pițigoi Ioan Adrian -

economist (VICEPRIMAR)
Minea Robert Cătălin - teh -

nician

Componența Consiliului Local
Câmpina, în mandatul 2016 - 2020
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Reporter: Cetățenii  v-au a -
cor dat din nou votul de încre -
dere, la alegerile din 5 iunie. Ce
aspecte credeți că i-au convins
să vă asigure un nou mandat la
conducerea Primăriei Câmpina?

Horia Tiseanu: Principalul
meu avantaj a fost activitatea
con secventă în decursul man -
datului încheiat, materializată în
realizări, care încear că să se
plieze pe nevoile şi ce rinţele
comunităţii. Realegerea mea a
fost o confirmare a fap tului că
oamenii au apreciat pro iectele
pe care le-am derulat, iar pentru
mine constituie o mo tivație să
respect cel puțin ace eași linie
administrativă și cel puțin
același ritm și de acum încolo.

Pentru îndeplinirea obiec ti -
velor acestui mandat, mi-am
pro pus ca principala sursă de
finan ţare a proiectelor incluse în
pro gram să o constituie fon du -
rile nerambursabile, externe şi
guvernamentale.

Reporter: Care considerați
că sunt punctele forte, pentru
co munitate, din programul pe
care v-ați propus să-l realizaţi în
următorii patru ani?

H.T.: Am structurat pro gra -
mul pe principalele domenii de
intervenţii, iar cu prioritate tre -
buie să sprijinim activitatea
economică, deoarece aceasta
este cheia dezvoltării celorlalte
sec toare. În acest sens, conti -
nuăm demersurile de înființare a
Par cului Industrial Câmpina și
avem în proiect înfiinţarea unui
centru de resurse informa ţio -
nale şi de comunicare pentru
mediul de afaceri local.

În ceea ce privește infras truc-
 tura stradală, trebuie să in vestim
în reasfaltarea străzilor pe care
se va introduce canalizare me -
na jeră și semaforizarea inter sec -
ţiilor cu risc ridicat de pro du -

cere a accidentelor. De ase me -
nea, avem în proiect amenajarea
unui sens giratoriu la intersecţia
străzilor Sondei-Schelelor-Bule -
var dul Carol I.

Unul dintre proiectele anun -
țate deja este reabilitarea şi mo -
der nizarea Spitalului Muni cipal
Câmpina. Tot la acest capitol, ne-am
propus şi reabilitarea pavi lio -
anelor Spitalului de Psihiatrie
Voila.

La fel de importante sunt
rea bilitarea termică a clădirilor
rezidenţiale şi a clădirilor publi -
ce, precum și consolidarea blo -
curilor cu risc seismic I. În am -
bele direcții se fac, deja, de mer -
suri susținute pentru obținerea
finanțării, consolidarea blocu -
rilor încadrate în clasă de risc
seismic având, în acest moment,
toate condițiile să fie demarată,
la un prim tronson al bl. A6 de pe
str. Schelelor.

La capitolul “Educație și sport”,
susțin o serie de proiecte pe care
le consider deosebit de impor -
tan te pen tru comunitate. Este
vorba despre extinderea Şcolii
Gim na ziale “B. P. Hasdeu”, prin
con struirea unui spaţiu modern
mul ti funcţional destinat activi -
tă ţilor sportive, educative şi cul -
tural-artistice, despre construi -
rea unei săli de sport la Şcoala
Gim nazială “Ion Câmpineanu”,
despre amenajarea bazei spor -
tive a Colegiului Tehnic “Con -
stan tin Istrati” și a unui teren
mul tifuncțional în cartierul Her nea.

Continuăm să punem accent
pe refacerea infrastructurii de
agrement, fiind programate,
pentru început, reabilitarea şi
modernizarea Parcului La  Sol -
dat şi a Parcului Tranda fi rilor,
lucrări care se vor derula în
paralel cu modernizarea locu -
rilor de joacă existente şi ame -
najarea de noi locuri de joacă.

De asemenea, vom continua
să investim în dezvoltarea carac -
terului turistic al municipiului,
prin o mai bună punere în va -
loare a obiectivelor pe care le
avem. Printre acestea amintesc
de Muzeul Memorial “B. P. Has -
deu”, Capela Hernea și vestigiile
fostei Vămi din Câmpina.

Nu în ultimul rând, la Câm -
pina trebuie efectuate urgent lu -
crări pentru combaterea alu -
necărilor de teren, în special pe
stră zile Plevnei, Muncii, Păcii,
Sulfinei, Siretului.

Reporter: Care sunt obiec -
tivele prioritare, în primul an din
acest nou mandat?

H. T.: În termen foarte scurt
am propus modernizarea Par -
cului de la Soldat; conti nua rea
demersurilor de înfiinţare a
parcului industrial (docume n -
taţii, avize, contract de asociere
etc); pregătirea unor proiecte cu
fonduri europene de creştere a
eficienţei energetice în clădiri
re zi denţiale şi publice, de valo -
rificare a patrimoniului cultural,
de îmbunătăţire a infrastructurii
educaţionale etc; finalizarea blo -
cului de necesitate; realizarea
par țială a cimi tirului uman Lu -
mina; ame najarea terenului multi-
func ţio nal în cartierul Hernea;
imple men tarea sistemului video
de su praveghere a intersecţiilor;

finalizarea lucrărilor de mo -
dernizare a străzilor Popasului
şi Arinului; schimbarea mobilie -
rului în locurile de joacă; reali -
zarea sistemului de semafo ri -
zare în intersecţii cu risc ridicat
de producere a accidentelor.

Reporter: Care sunt proiec -
tele cu care vă mândriți cel mai
mult, care simțiți că vă împlinesc
cel mai mult, dintre cele realizate
până acum?

H.T.: Reabilitarea Ambula to -
riului Spitalului Municipal,
modernizarea Căii Dacia, Şcoala
Centrală, zonele de agrement de
la Lacul Bisericii, Lacul Curia -
cul, Parcul Durbac, pasajele pie -
tonale de la Milia, Ceas şi zona
parcării centrale, realizarea
Centrul de Informare şi Promo -
vare Turistică, Bazinul Didactic
de Înot, Casa Căsătoriilor, blocul
ANL din cartierul Turnătorie, în
fiecare dintre acestea m-am
implicat total și pentru fiecare
dintre ele am investit efort îm -
pre ună cu colegii mei din Pri mă -
rie și din Consiliul Local, iar
rezultatele recunosc că mă fac să
mă mândresc.

Reporter: Care sunt cele mai
mari provocări sau dificultăți la
care vă așteptați, în acest man dat?

H.T.: Cea mai mare pro voc a -
re este realizarea Parcului In -
dustrial. Tot aici aș adăuga obţi -

nerea finanţării pentru un nu -
măr cât mai mare de proiecte cu
fonduri nerambursabile.

O dificultate majoră în pre -
zent este legată de deblocarea
lu crărilor de canalizare incluse
în proiectul derulat de Hidro
Pra hova, pentru a putea asfalta
artere importante din municipiu,
după finalizarea acestor lucrări
de către operatorul regional.

De asemenea, un semnal de
alarmă îl constituie migraţia
anga jaţilor Primăriei munici -
piului Câmpina către alte insti -
tu ţii, din cauza salariilor mici.

Reporter: Dacă ar trebui să
faceți o proiecție în viitor, cum
va arăta Câmpina în 2020, înain-
tea următoarelor alegeri locale?

H. T.: Câmpina anului 2020
va fi, aşa cum am spus, un oraş
pentru oameni, un oraş mai
modern, în care infrastructura
de orice fel se va prezenta la un
nivel superior, un oraş cu mai
multe locuri de agrement ame -
najate, cu mai multe oportunităţi
de dezvoltare economică şi, im -
plicit, de angajare a forţei de
muncă locale, un oraş cu mai
mulţi turişti şi oportunităţi de
petrecere a timpului liber.

Reporter: Inițiativele prima -
rului au nevoie și de susținerea
Con siliului Local. Cum se con tu -
rează situația din acest punct de
vedere, la Câmpina, după ale -
gerile din 5 iunie?

H. T.: Concret, există o ma jo -
ritate simplă de 10 voturi din 19,
prin realizarea unei coaliţii între
PNL şi PMP, care va putea rea -
liza programele de guvernare
locală propuse de cele 2 partide
şi prin activitatea executivă
condusă de primarul PNL şi
viceprimarul PMP.

Reporter: Ce aveți să le
transmiteți cetățenilor care v-au
votat, pe 5 iunie?

H. T.: Mulţumiri pentru că au
votat atât primarul, cât şi
consilierii PNL, rugămintea de a
avea încredere că voi fi, în
continuare, acelaşi om dedicat
comunităţii şi promisiunea fer -
mă că le voi acorda tot sprijinul
legal în ceea ce priveşte dezvol -
tarea comunităţii.

Reporter: Dar celor care nu
v-au votat?

H. T.: Sunt primarul întregii
comunităţi şi lucrez în slujba tu -
tu ror locuitorilor acestui municipiu.

Horia Tiseanu, primarul reales 
al municipiului, despre cum vede
viitorul orașului Câmpina
Horia Tiseanu a fost reales primar al municipiului
Câmpina, în urma alegerilor locale care au avut loc
pe 5 iunie. Reconfirmat, pentru un nou mandat, în
func�ie, acesta privește rezultatul scrutinului ca pe
o oportunitate de a continua proiectele începute
deja și de a pune în aplicare planurile pe care nu a
reușit, până acum, să le transforme în realitate.
După derularea unor proiecte de amploare, din
fonduri europene, Horia  Tiseanu consideră că
aceasta este cheia unei dezvoltări în ritm alert și
într-o direc�ie modernă a municipiului.
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Câmpina s-a transformat ra di cal în
ulti mii ani și va continua în același trend
pozitiv. Cel puțin așa reiese din proiectul
pentru mu nicipiu al conducerii admi nis -
trației locale. La început de man dat, l-am
provocat pe prima rul Horia Tiseanu să

fa că o pro iec ție în viitor, o descriere rea -
lis  tă a orașului din 2020. Ca prin cipiu de
bază, conducerea ad ministra ției locale și-a
propus să caute sur se diverse de finan -
țare pen tru pro iec tele gândite pentru mu -
nici piul Câmpina, în special din fon duri

nerambursa bile, de la Uniu nea Europea -
nă, Compania Nați o n ală de Investiții și
prin Pro gra mul Na țional de Dezvoltare Lo -
cal ă, coor donat de Minis terul Dezvol tă rii. 

De asemenea, edilii munici piu lui pun
mare accent pe con sultarea reprezentan -

ților socie tă ții civile, cu privire la proiec -
tele cu impact major pentru co munitate,
în vederea identificării celor mai potrivite
și bune soluții pentru orașul Câmpina.

Acestea fiind spuse, am pus pe hârtie
proiectele anunțate și iată ce a ieșit:

Proiect CÂMPINA 

1. Amenajarea unui sens giratoriu
la intersecţia străzilor Sondei - Sche -
lelor - Bd. Carol I - este una dintre mă -
su rile necesare de luat, în scopul flui -
dizării traficului și  a îmbunătățirii in -
fra structurii, așa cum este argumentat,
de altfel, și în Strategia de dezvoltare
pentru perioada 2015-2020 a muni -
cipiului Câmpina. Tot aici se regăsește
și amenajarea unui pasaj de legătură a
str. Pictor Grigorescu cu DN 1, ca pro -
iect esenţial de infrastructură pentru
localitate.

Pe lista de priorități intră, însă, și
modernizarea străzilor - în special a
ce lor care fac parte din proiectul de
introducere a rețelei de canalizare de
către operatorul regional, mai precis

Calea Doftanei, Bobâlna, Orizontului,
Voila, Dealului. Din păcate, lucrările pe
aceste artere întârzie nepermis de
mult, din cauza blocajelor la nivelul
im plementării proiectului de canaliza -
re. Odată cu finalizarea acestuia, pot fi
demarate investițiile planificate în ve -
derea modernizării străzilor amintite.

Alunecările de teren din zonele
Plevnei, Muncii, Păcii și Sulfinei sunt,
de asemenea, în atenția administrației
locale, punctele afectate urmând să fa -
că obiectul unor ample lucrări de in -
vestiții. Pentru ultimele două, urmează
să fie demarată procedura de licitație,
în timp ce restul așteaptă buget dispo -
nibil pentru asemenea intervenții, care
sunt des tul de costisitoare.

2. Implementarea sistemului video
de supraveghere a intersecțiilor este
un proiect aflat deja în derulare, astfel
că sistemul va deveni funcțional în
scur tă vreme și va asigura monito -
rizarea traficului rutier și pietonal,
dar și a activității specifice zonelor
vul ne ra bile, în 14 intersecții și zone
aglo me rate din municipiu. 

3. La Câmpina continuă demersu -
rile pentru înființarea unui parc in -
dus trial. Proiectul, unul aflat de multă
vreme pe agenda administrației locale,
a început să prindă cu adevărat contur
abia anul trecut, când s-a identificat o
soluție pentru problema alegerii loca -
ției unde ar urma să fie construit aces -

ta. Este vorba despre un teren  de a -
proa pe 16 hectare, din zona Șos. Pal -
tinu. "Este absolut necesar să constru -
im un parc industrial care să preia
toată forța de muncă rămasă neocupa -
tă și eventual forța de muncă rezultată
în cazul unor noi reduceri de activita -
te. Un asemenea proiect înseamnă bani
mai mulți pentru familiile din Câmpina
și la bugetul local", argumentează pri -
ma rul Horia Tiseanu.

De altfel, municipiul ar putea avea,
chiar mai devreme de anul 2020, şi un
centru de resurse informaționale și
co municare pentru mediul de afaceri.
Pentru înființarea acestuia au început
discuțiile deja cu Camera de Comerț și
Industrie Prahova.

4. Reabilitarea și modernizarea Spi -
talului Câmpina a fost anunțată cu pri -
le jul inau gurării Policlinicii. În câțiva
ani, unitatea sanitară trebuie să se
trans forme complet, rezultatele anun -
țându-se chiar mai specta cu loase decât
în cazul policlinicii, un obiec tiv care
reu șește, prin amenajare și dotări, să ia
fața chiar și unităților private.
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5. După locații ca Milia, La Soldat,
Dur bac și Curiacul, Parcul Trandafirilor
va fi reabilitat, în următoarea perioadă.
Proiectul este cu atât mai important cu
cât în zonă va fi amenajat și un important
obiectiv turistic, prin punerea în valoare
a vestigiilor fostei Vămi din Câmpina.

Câmpinenii au ales, în urma unei am -
ple dezbateri publice, cum își doresc să
ara te Parcul La Soldat. Situat în centrul
municipiului, acesta va căpăta, conform
pro iectului cel mai bine primit de cetă -
țeni, un aspect modern, cu un pronunțat
caracter ambiental. Odată cu aprobarea
indicatorilor tehnico-economici, poate fi
demarată licitația pentru atribuirea con -
tractului de lucrări. 

Printre planurile pe termen mediu își
face loc și un proiect sur priză. Micuții
câmpineni ar putea avea la dispoziție, în
curând, un parc de aventură. Primăria
municipiului ia în calcul ame najeze un
astfel de loc în zona Bd. Cul turii.

6. Infrastructura pentru sport și
edu cație con tinuă să se dezvolte, la
Câm pina. Printre alte investi ții curen -
te, aici urmează să fie implementate
pro iecte de amploare, cum ar fi extin -
derea Școlii "B. P. Hasdeu", prin con -
stru irea unui spațiu modern multi -
funcțional, construirea unei săli de
sport la Școala "I. Câmpineanu" și
ame najarea bazei spor tive a Colegiului
Tehnic "Constantin Istrati".

De asemenea, cum sala de specta -
cole a Casei de Cultură "Geo Bogza" și
Casa Tineretului reprezintă, în mod
tradițional, locațiile gazdă pentru ma -
jo ritatea evenimentelor de amploare,
culturale și educative, care au loc în
municipiu, și ele sunt pe lista de inves -

ti ții viitoare. Din păcate, nu au reușit
să țină pasul cu trecerea timpului, iar
a cum duc lipsa unor amenajări și do -
tări la standarde actuale. Cele două
tre buie modernizate, apreciază edilii
din Câmpina, care le-au pus pe lista lu -
crurilor de făcut în cel mai scurt timp.

7. Consolidarea blocurilor cu risc se ismic va
începe cât de curând, pri mul pe listă fiind A6, de pe
strada Sche lelor. În acest moment există banii
pentru începerea lucrărilor la două dintre scări,
există proiectul, iar în cel mai scurt timp Primăria
va dispune și de blocul de necesitate, care este
aproa pe finalizat și îi va putea primi pe locatari, pe
durata intervențiilor. Pe listă mai sunt imobilele de
pe străzile Mihai Eminescu și Orizontului.

Dar infrastructura imobiliară a mu nicipiului
ridică mai multe probleme decât cele asociate
imobilelor cu risc seismic. De aceea, administrația
locală și-a propus inclusiv derularea unor proiecte
de reabilitare termică a blo curilor de locuințe.
Câmpina a depus de mai multă vreme, la Ministerul
Dez voltării, un proiect pentru șapte blocuri, iar de
pe lista imobilelor, aprobată de CL, alte 10 vor fi incluse
într-un viitor pro iect pe fonduri europene. La capi -
tolul eficientizarea energetică a clădi ri lor publice,
încă este așteptată axa de finanțare în acest scop. 

8. În actualul context, rolul indus -
triei în economia municipiului trebuie
compensat cu cel al turismului. Este
planul actualei conduceri a Primăriei
Câmpina, reflectat și în proiectul pro -
pus pentru următorii ani, în care o -
biec tivele turistice ocupă un loc frun -
taș. Reabilitarea Muzeului Hasdeu este
un proiect important și este, deja, în
lucru. 

Primăria municipiului are planuri
și cu fosta tabără de la Câmpina. "În
mă sura în care Satul de Vacanță ne va

fi cedat de Direcția Județeană, ne do -
rim reabilitarea și redeschiderea tabe -
rei. În funcție de finanța rea pe care o
vom atrage în acest scop și condițiile
asociate, ea va fi destinată strict
elevilor sau, în afara vacanțelor, va
putea fi închiriată și de alți turiști", a
anunțat primarul Horia Tiseanu.

Capela Hernea, una dintre cele mai
vechi clădiri rămase în picioare la
Câm pina, trebuie restaurată și consoli -
dată, fiind un obiectiv care merită și
poate fi introdus în circuitul turistic.
Administrația locală speră să poată
realiza lucrările, care s-ar ridica la câ -
teva sute de mii de euro, din fonduri
europene.

9. Printre prioritățile legate de pro -
tecția mediului, enunțate de conduce -
rea administrației locale în proiectul
pentru perioada 2016 - 2020, se nu -
mă ră împădurirea zonei Muscel și a zo -
nei adiacente Șos. Paltinu. La aceasta
se adaugă intenția de a înființa, la Câm -
pina, un centru de lansare a rachetelor
antigrindină, care ar urma să asigure
pro tecție, împotriva fenomenelor ex -
tre me, atât municipiului, cât și locali -
tăților învecinate. Importanța acestuia
a fost demonstrată recent, mai precis la
începutul lunii mai, când căderile de
grindină au umplut cu un strat de

ghea ță șoselele din municipiu și au
creat pagube însemnate, în special în
cartierul Slobozia. Deocamdată, se
caută o soluție, la Ministerul Agricul -
turii, deoarece Primăria nu poate face
o astfel de investiție.



6 ADMINISTRA�IE

Agenţia Naţională pentru Lo -
cuin ţe a propus administraţiei
câm pinene construirea unui
bloc de apartamente proprietate
personală, în cartierul Erupţiei,
acolo unde au mai fost ridicate
și alte locuințe de acest tip. 

Acestea ar urma să fie reali -
zate prin credit ipotecar, dar, în
vederea demarării procedurilor
nece sare pentru construirea lor,
persoanele interesate tre buie să
depună, la Primăria Câmpina,
până la data de 30 august 2016,

o solicitare scrisă (cu menţiunea
că se solicită un apartament cu 2
camere sau o garsonieră). Astfel
se va vedea dacă este justificată
derularea unui asemenea pro -
iect la nivelul mu ni cipiului, res -
pectiv de câte lo cu ințe ar fi ne -
voie, în acest mo ment.

Valoarea estimată de con -
struire pentru un apartament cu
două camere este de 38.800
euro (cca 57 mp suprafaţă utilă),
iar valoarea estimată pentru o
garsonieră este de 27.800 euro

(cca 40 mp suprafaţă utilă).
În funcţie de numărul de

soli citări primite, Primăria Câm -
pina va decide dacă va demara
procedura pri vind transmiterea
în folosinţă gra tuită a unui teren,
pentru con struirea blocului de
locuinţe de către A.N.L.

Programul „Locuinţe prin
cre dit ipotecar”, al Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, se
adre sează tuturor persoanelor
cu cetăţenie română care au îm -
plinit vârsta de 18 ani şi care do -

resc să cumpere o locuinţă con -
struită prin ANL.

Un proiect similar a mai fost
derulat la Câmpina, prin ANL, tot
pe str. Erupției. Cea mai mare
par te a apartamentelor a fost o -
cu pată deja, în timp ce șapte
dintre ele au fost transferate

administrației locale, care in ten-
 ționează să le utilizeze în sco -
pul atragerii de profesioniști, în
special medici, care să lucreze
în municipiul prahovean.

De asemenea, tot prin ANL au
fost construite și peste 20 de
case, în cartierul Muscel.

Pe 24 iulie a avut loc, la Câm -
pina, ședința de constituire a
noului Consiliu Local, prilej cu
ca re a fost ales și noul vice -
primar al municipiului. Cu prile -
jul acestei prime reuniri a noului
CL Câmpina au fost adoptate,
așadar, următoarele hotărâri:

Hotărâre privind alegerea
Comisiei de validare

Hotărâre privind validarea
mandatelor consilierilor aleși în
Con siliul Local al municipiuIui
Câmpina

Hotărâre privind declararea
Consiliului Local ca legal cons ti tuit 

Hotărâre privind alegerea
președinteIui care va conduce
ședința ConsiliuIui Local

Hotărâre privind alegerea
vice primarului municipiului
Câm pina

Hotărâre privindale ge rea
comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al munici piu -
lui Câmpina 

Consiliul Local Câmpina,
reu nit în ședință ordinară pe
28 iu lie, a adoptat următoarele
hotă râri de interes local:

Hotărâre privind privind în -
ce tarea mandatului de con silier
local al municipiului Câmpina al
domnului Dulă Marian;

Hotărâre privind validarea
alegerii domnului Cercel Lucian
- Adrian în funcţia de consilier
pe locul devenit vacant prin
demisia domnului Dulă Marian;

Hotărâre privind modifica -
rea și completarea Anexei la
H.C.L. nr. 80 din 24 iunie 2016
referitoare la alegerea comisiilor

de specialitate ale Consiliului
Local al municipiului Câmpina;

Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al
municipiului Câmpina şi apro -
barea rectificării bugetelor or -
do natorilor terţiari de credite, pe
anul 2016;

Hotărâre privind aprobarea
indi catorilor tehnico – econo -
mici pentru realizarea obiec -
tivului de investiţii “Reabilitare
parc situat în B-dul Carol I (Sol dat)”;

Hotărâre privind modifica -
rea și completarea Anexelor nr.1
și nr.2 la H.C.L. nr.33/25 febru a -
rie 2016 referitoare la apro -
barea criteriilor de acces și a
criteriilor de ierarhizare prin
punc taj, pentru locuinţele ne co n-
 tractate, transmise în adminis -
trarea Municipiului Câmpina,
construite de A.N.L., prin credit
ipotecar, situate în municipiul
Câm pina, str. Erupției, nr.1D, bl. E6;

Hotărâre privind acordarea
scutirii impozitului/taxei dato -
rate pentru clădirile și terenurile
aparținând organizațiilor negu -
ver namentale fără scop lucrativ
și întreprinderilor sociale ca
fur nizori de servicii sociale;

Hotărâre privind modifi ca -
rea și completarea Cap.VII, lit. A
din Anexa nr.1 la H.C.L. nr.117/4
noiembrie 2015 referitoare la
stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul fiscal 2016,
modificată și completată;

Hotărâre privind aprobarea
efec tuării investiției și înche -
ierea contractului de cofinan ța -
re pentru lucrările de extindere a

sistemului de distribuție a ga ze -
lor naturale la obiectivul de in -
vestiții “Blocuri locuințe de ne -
ce sitate”, situat în Municipiul
Câm pina, B-dul Nicolae Băl -
cescu, nr.48G, județul Prahova;

Hotărâre privind aprobarea
componenţei comisiei de evalu -
a re, în vederea atribuirii con -
trac telor de finanţare neram bur -
sabile;

Hotărâre privind numirea re -
prezentanţilor Consiliului Local
al municipiului Câmpina în
Con siliul de administraţie al
Spitalului de Psihiatrie Voila din
municipiul Câmpina;

Hotărâre privind numirea
reprezentanţilor Consiliului Lo -
cal al municipiului Câmpina în
Consiliul de Administraţie al
Spitalului Municipal Câmpina;

Hotărâre privind numirea re -
prezentanţilor Consiliului Lo cal
al municipiului Câmpina în
Con siliul de Administraţie al
Spitalului Municipal Câmpina;

Hotărâre privind desem na -
rea reprezentanților munici piu -
lui Câmpina în Adunarea Ge ne -
rală a Asociaților din cadrul
Aso  ciației de Dezvoltare Interco -
mu nitară ”Parteneriatul pentru
Managementul Apei – Prahova”;

Hotărâre privind desem na -
rea reprezentanților municipiu -
lui Câmpina în Adunarea Gene -
rală a Asociaților din cadrul
Aso ciației de Dezvoltare Interco -
munitară ”Parteneriatul pentru
Ma na gementul Deșeurilor –
Pra hova”;

Hotărâre privind aprobarea

constituirii unor comisii ce vor
func ţiona la nivelul muni ci piu -
lui Câmpina;

Hotărâre privind aprobarea
unor reglementări referitoare la
închirierea prin licitaţie publică
a unor terenuri aparţinând do -
me niului public sau privat al
municipiului Câmpina;

Hotărâre privind modifi ca -
rea şi completarea art.9 la H.C.L.
nr.152/30 octombrie 2008
privind aprobarea unor regle -
mentări referitoare la activitatea
de transport în regim de taxi şi în
regim de închiriere pe raza mu -
nicipiului Câmpina;

Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local
al municipiului Câmpina;

Hotărâre privind aprobarea
înfiinţării Comisiei de avizare a
cere rilor de organizare a adună -
rilor publice;

Hotărâre privind aprobarea
Procedurii de vânzare a spaţiilor
cu destinaţia de locuinţă con -
stru ite din fondurile statului, a
imobilelor cu destinaţia de
locuinţe preluate în proprietatea
statului, a terenurilor aferente
locuinţelor, a terenurilor curţi/
gră dini închiriate proprietarilor
de construcţii aferente locuin -
ţelor vândute în baza Legii
nr.112/1995 şi a terenurilor
afe rente construcţiilor locuin -
ţelor vândute în baza Decretului-
Lege nr.61/1990 şi a Legii
nr.85/1992, aflate în patri mo -
niul privat al municipiului
Câmpina;

Hotărâre privind acordarea
bur selor de excelenţă - „Bursele
municipiului Câmpina”, pentru
elevii din unităţile de învăţământ
liceal din municipiul Câmpina,
pentru anul școlar 2016-2017;

Hotărâre privind modi fi -
carea și completarea Anexei nr.
1 la H.C.L. nr.57/21 aprilie 2016
cu privire la alocarea unor sume
de bani pentru susţinerea fi nan -
ciară a unor manifestări cul -
turale, artistice, sportive şi edu -
cative organizate de Consiliul
local, în anul 2016;

Hotărâre privind aprobarea
Re gulamentului de păşunat,
recoltarea masei verzi de pe
pajiş tile proprietatea Muni -
cipiului Câmpina și stabilirea ta -
xelor aferente pășunatului și
recoltării masei verzi;

Hotărâre privind aprobarea
Pla nului Urbanistic de Detaliu
pen tru “Amplasare extindere
locu ință cu modificare distanță
față de limitele laterale ale tere -
nului”, pe teren situat în Câm -
pina, str.Dimitrie Bolintineanu,
nr.13, beneficiari dl.Bunghez
Mihail – Iulian și d-na Bunghez
Ruxandra - Loredana, domi -
ciliați în municipiul Câmpina,
Dimitrie Bolintineanu, nr.13;

Hotărâre privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu
pen tru “Construire anexă gos po -
dărească și spații de locuit - Dp+P”,
pe teren situat în Câm pina, Car -
tier Voila, strada Dea lului, nr.20,
beneficiară d-na Bîl gă Adriana,
domiciliată în Mu ni ci piul Câm -
pina, str. Dealului, nr. 20.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local Câmpina în cadrul şedinţei
de constituire din luna iunie şi în şedinţa ordinară din luna iulie

ANL vrea să construiască
mai multe locuințe, 
pe str. Erupției
Câmpinenii interesa�i să achizi�ioneze o locuin�ă ridicată de ANL, prin
credit ipotecar, pot depune o cerere în acest sens la Primăria Câmpina,
până pe 30 august. În func�ie de numărul de solicitări, în municipiu ar
putea fi demarat un nou proiect, prin Agen�ia Na�ională pentru Locuin�e.



ACTUAL 7

Comisia pentru siguranța
cir  culației a avizat favorabil mai
multe propuneri înaintate de
Serviciul de Control din Cadrul
Poliției Locale a municipiului, o
serie de măsuri, în scopul re zol -
vării problemelor apărute în do -
meniul circulației rutiere pe
dru  murile publice din muni ci -
piul Câmpina. În localitate vor a -
părea mai multe amenajări, pen -
tru siguranța șoferilor și a pie to -
nilor, inclusiv relantisoare, stâl -
pişori, dar și o serie de restricții.

AMPLASAREA DE
RELANTISOARE

- intersecția str. Toma Io -
nescu - Ana Ipătescu

- intersecția str. Maramureș -
Ana Ipatescu;

- str. Ecaterina Teodoroiu
(tre cerea de pietoni de la inter sec -
ția cu str. Ciceu - zona Pro tel co);

- intersecția Bd. Culturii - str.
Plevnei;

MONTARE STÂLPI
ORNAMENTALI

- pe colțul trotuarului, la
intersecția Bd. Carol I - str. Erou
Grig ore Nicolae, pe partea
dreapta, pe sensul spre Spitalul
Mu nicipal Câmpina; 

- pe colțul trotuarului, de pe
Bd. Carol I (în dreptul maga zi -

nului de ochelari - vizavi de ban -
ca ING) până pe colțul inter sec -
ției cu str. Erou Grigore Nicolae; 

- pe colțul trotuarului  de la
intersecția str. M. Kogălniceanu
- Bd. Carol I (Farmacia Vete ri -
nară /fostul magazin Class);

- pe colțul trotuarului la
intersecția str. M. Kogălniceanu
- Republicii (chioșcul de ziare); 

- pe trotuarul de pe str. Gri -
viței, intersecție cu Bd. Cultu rii
(zona magazinului NEXT GEN),
în dreptul trecerii de pietoni.

INDICATOARE ȘI MARCAJE
- montarea de indicatoare cu

semnificaţia „Staţionarea inter -
zisă” pe str. I. H.  Rădulescu, în
zo na cofetăriei Mandinas; 

- reamplasarea indicatorului
cu semnificaţia „Oprire inter zi să”
pe str. Republicii, vizavi de Bistro; 

- reglementarea circulaţiei pe
Bd. Carol I, pe sensul de mers
dinspre giratoriu FIBEC, spre
sen sul giratoriu de pe str. N. Băl -
cescu, prin montarea unor plă cuțe
adiţionale, care să acţioneze atât
pentru partea carosabilă, cât şi pe
trotuar, indicatoarelor deja existente;  

- reglementarea circulaţiei în
acelaşi mod şi pe sensul de mers
din spre sensul giratoriu de pe
str. N. Bălcescu, până la inter -

secţia cu str. Orizontului;
- montarea unor indicatoare

cu semnificaţia „Accesul interzis
vehiculelor cu masă mai mare de
3,5 t”, în următoarele zone: in ter -

secţie Petru Rareş/Calea Dof ta -
nei; T.  Vladimirescu/Calea Dof -
ta nei; N. Bălcescu/Uniunea Eu -
ro   peană; Schelelor/N. Bălcescu;

- marcaj rutier la intersecţia

străzilor Prutului/ Siretului/I. H.
Ră dulescu/ Drumul Taberei şi
con tinuarea acestuia până la
podul către Cornu, lucrare deja
realizată.

În 2016, bugetul local sprijină cu aproape
135.000 de lei cele mai bune activităţi
culturale, sportive şi educative

Proiectele depuse în vederea obținerii finanțării au fost
punc tate în baza unor criterii clare, prinse în grila de eva luare.
Pentru fiecare propunere în parte s-a ținut cont de capa citatea
de realizare, consistența tehnică, participarea păr ților,
soliditatea financiară, rezultatele așteptate și durabilitate, iar
opt proiecte au întrunit condițiile și vor beneficia de finan țare
de la bugetul local, în 2016, în baza Legii 350/2015:

“Sportul pentru toți“ (Club Sportiv “Kamikaze”) - 9.700 de lei
“Dezvoltarea activității sportive pe plan local“ (Dezvoltarea

activității sportive pe plan local) - 21.600 de lei
“Manifest Life V” (Asociația “Frizzly”) - 9.000 de lei
“Câmpina Open MTB - Race for Autism“ (Asociația “Glasul

Autismului”) - 20.000 de lei
“Știți ce zi e astăzi?“ (Asociația “Delfin”) - 20.000 de lei
“Alături de copii“ (Asociația “Inima Sfântă a lui Isus“) -

22.581 de lei
“Pasiune în culori“ (Asociația “Irma - culoarea, pasiunea

mea”) - 9.828 de lei
Festivalul Tineretului, ediția a XI-a (Fundația “Zamolxes”) -

22.000 de lei

Organizațiile neguvern ame n-
tale fără scop lucrativ și în -
treprinderile sociale ca fur ni -
zori de servicii sociale bene fi -
ciază, la Câmpina, de scutire de
la plata impozitului/taxei dato -
ra te pentru clădirile și tere -
nurile care le aparțin. Măsura,
aprobată de Consiliul Local, la
propunerea primarului Horia
Tiseanu, vine de fapt să corec -
teze ceea ce pare o scăpare a
noului Cod fiscal. “Aceste cate -
gorii de organizații beneficiau
de o asemenea scutire, în baza
vechiului Cod fiscal, dar ea nu
se mai regăsește în noua legis -
lație. Cum vorbim despre clă -
diri care nu au fost reevaluate,
sumele pe care organizațiile și
întreprinderile sociale la care se
face referire le aveau de plătit
erau chiar și de șapte ori mai mari
decât valoarea normală a imp o -
zitului”, ne-a declarat edilul.

“Promovarea proiectului de
hotărâre este necesară ca ur -
mare a existenței în muni ci piul
Câmpina a unor asociaţii şi
fundaţii care oferă protecţie
socială, care au drept scop
pregătirea spirituală, morală şi

profesională a copiilor pentru
viaţă, educaţia tinerilor pentru
că sătorie şi întemeierea fami -
lii lor, susţinerea familiilor în
spe cial a celor cu copii în mo -
mente dificile (boli, calamitate,
închisoare), îngrijirea efectivă a
copiilor în dificultate. Aceste
organizații neguvernamentale
au beneficiat direct de scutire

de la plata impozitelor și taxe -
lor local în baza vechiului Cod
Fiscal. Începând cu anul 2016,
prevederile Legii nr.227/2015 -
Codul fiscal, lasă această faci li -
tate fiscală la latitudinea Con -
siliilor Locale”, se arată în ex -
pu nerea de motive atașată pro -
iec tului aprobat de CL la finalul
lunii iulie.

Măsuri pentru reglementarea
circulației, în municipiul Câmpina

Câmpina acordă scutiri de impozit pentru
organizaţiile neguvernamentale şi diverse asociaţii



8 EVENIMENTE

Sâmbătă, pe 9 iulie, de la ora
22.00, în cadrul festivalului a
avut loc proiecţia în avan pre -
mieră a comediei românești
„Do uă lozuri”. Producţia pre zin -
tă aventura a trei bărbați dintr-un
mic oraș de provincie care pierd
biletul câștigător la loto și în -
cearcă să îl recupereze cu orice
preț, știind că acea foaie de
hârtie le poate schimba radi cal
viețile. Filmul va apărea în
cinematografe abia din această
toamnă, aşa că participanții la
Te naris CineLatino au fost prin -
tre primii care l-au putut vedea.
Și l-au apreciat din plin, drept
dovadă stând hohotele de râs
care, timp de aproape două ore,
au animat atmosfera din centrul
municipiului.

În prima seară a festivalului,
or ganizatorii au avut și o sur -
priză pentru invitații lor cinefili.

Spectatorii au putut viziona
producția împreună cu Dragoș
Bu cur, unul dintre cei mai în -
drăgiți actori ai momentului. 

Și cinematografia latino-
ame  ricană a fost reprezentantă
la festivalul Tenaris, prin proiec -
ția din 10 iulie. „Ultimul nostru
tango”, povestea unei incredibile
povești de dragoste ce se întinde
pe mai bine de cinci decenii, i-a
încântat pe spectatori. Filmul
urmărește viața a doi dintre cei
mai renumiți dansatori ai tutu -
ror timpurilor, María Nieves Re -
go și Juan Carlos Copes, care s-au
întâlnit când erau adolescenți și
au dansat împreună o viață în -
treagă. Acest film argentinian
este prima ocazie în care cei doi
vorbesc despre momentele în
care s-au iubit, s-au urât și au
trecut prin despărțiri dureroase,
fiind însă întotdeauna uniți de

pasiunea lor pentru muzică și
dans. Producția include o mul -
țime de momente muzicale și co -
re grafii special create pe ritmuri
de tango, care ilustrează poves -
tea celor doi protagoniști și care,
fără niciun dubiu, au fost pe pla -
cul spectatorilor.

Selecția filmelor prezentate
anul acesta, la Câmpina, în ca -
drul Tenaris CineLatino, a fost
realizată în parteneriat cu Aso -
ciația pentru Promovarea Fil -
mului Românesc (APFR), orga ni -
za tor al celui mai mare eveni -
ment de profil din sud-estul Eu -
ropei, Festivalul Internațional de
Film Transilvania (TIFF), dar și cu
sprijinul Fundacion PROA, care
coor donează evenimentele cul -
tu rale organizate de Tenaris la
nivel mondial. Organizarea festi -
valului a beneficiat de sprijinul
oferit de Primăria municipiului

Câmpina și trebuie spus că a re -
ușit, încă o dată, să bifeze obiec -
tivul atât de ambițios pe care ini -
țiatorii proiectului și l-au pro pus,
odată cu demararea acestuia.
„Tenaris CineLatino urmărește
să ofere șansa fiecărui iubitor
de film să descopere pelicule
recente, de calitate, câștigătoare
ale unor premii internaționale.
Este modul prin care Te narisSil -
co tub contribuie la des chi derea
de noi orizonturi cultu rale și

creează noi punți de co municare
între România și America Latină,
două spații în ca  re compania își
are rădă ci nile”, spune Mirela
Mi halcea, coordonator Dezvol ta -
re Socială TenarisSilcotub.

Festivalul Tenaris CineLatino
punctează, așadar, a cincea ediție,
cu proiecțiile de la Zalău, Călărași
și Câmpina, cele trei orașe din
Ro mânia în care are unități de
pro ducție compania Tena risSil -
co tub.

La Fântâna cu Cireși, din
Câm pina, a avut loc, pe 26
iunie, cea de-a XXII-a ediție a
fes tivalului “Hora Prahoveană”,
un eveniment care reunește an
de an, în municipiu, ansambluri
fol clorice și cântăreți de mu -
zică populară, iar, mai nou, și
invitați din localitățile înfrățite
cu municipiul  prahovean. Ca și
în 2015, câmpinenii i-au primit
cu bucurie pe oaspeții din Ci -
mișlia (Republica Moldo va),
localitate reprezentată la fes -
tivalul de anul acesta de vice -
primarul orașului Cimișlia,

Sergiu Vârlan, și de ansamblul
Folcloric “Stejăreii”.

Programul a fost completat
cu momentele susținute de an -
samblurile “Hora” (Școala Cen -
trală), “Ciobănașul” (Școala “Ion
Câmpineanu”), “Brădu le țul” ( C.
T. Forestier), “Ghiocelul” (Casa
de Cultură Câmpina), cărora li
s-au alăturat dansatori din an -
sambluri de la Boldești și Bre -
bu, grupul vocal “Plai câm pi -
nean” și  fanfara Centrului Cul -
tural Județean Prahova. Cap de
afiș au fost, însă Ileana Ciu cu -
lete şi Nicolae Datcu.  

“Hora Prahoveană” - Câmpinenii
au sărbătorit alături de fraţii din
Cimişlia, la Fântâna cu Cireşi

Proiecții gratuite de film, la Câmpina,
cu prilejul ediției din 2016 
a festivalului Tenaris CineLatino
Festivalul Tenaris CineLatino a revenit la Câmpina, anul acesta, în
weekend-ul 9-10 iulie, cu două proiec�ii și întâlniri cu actori și profesioniști
din lumea filmului. Sute de câmpineni, de toate vârstele, au răspuns
invita�iei și au petrecut, în parcul „La Soldat”, două seri minunate.



ACTUAL 9

Demersurile pentru reabili -
tarea și  modernizarea Parcului
Dur bac, aflat în cartierul Câm -
pinița, în apropierea Școlii de
Po liție, au început anul trecut,
iar lucrările propriu-zise au fost
de marate în primăvara acestui an. 

Parcul putea fi trecut ușor cu
vederea de cineva care nu era de
prin partea locului. În ultimii
ani, ajunsese mai degrabă un te -
ren prăfuit, dotat doar cu niște
bănci vechi și stâlpii rămași din -
tr-un vechi fileu. În câteva luni,
însă, s-a transformat într-un loc
de joacă vesel, colorat, de care se
bu cură în fiecare zi copiii din
cartier.

Inaugurat pe 16 iunie, parcul
a fost un fel de cadou la început
de vacanță pentru micuții din
Câm pinița, dar și pentru bugetul
local. Investiția, estimată inițial
la 797.239,40 lei (inclusiv TVA),
s-a ridicat, până la urmă, la

numai 498.191 lei (inclusiv
TVA). Din total, suma de 86.588
de lei a fost utilizată pentru achi -
ziționarea de echipamente de
joacă și aparatură fitness. Lu -
cra rea a fost executată de S.C.
Cartagris Limited S.R.L., după un

proiect întocmit de Concept Cre -
ative Consulting S.R.L., și a fost
gata în numai trei luni, față de
cinci luni, termenul estimat inițial.

Parcul Durbac dispune acum
de alei cu pavele, locuri de joacă
și spații verzi, bănci noi, mese de

șah, stâlpi de iluminat și coșuri
de gunoi. De asemenea, arborii
existenți au fost toaletați, iar în
spațiul disponibil au fost plan -
tați și alți copaci. 

Modernizarea Parcului Dur -
bac face parte dintr-un proiect
mai amplu al administrației
locale, care s-a axat în ultimii ani
pe reabilitarea spațiilor de agre -
ment din municipiu. Parcul Milia
și Lacul Curiacul au beneficiat,
de asemenea, de investiții
impor tante care le-au transfor -
mat în autentice locuri de rela -
xare. De asemenea, în scurtă vre -
me, vor începe și lucrările în
Parcul La Soldat, proiectul ales
de cetățeni, în urma dezbaterii
publice din această primăvară,
constând într-o adevărată re -
con  figurare a zonei din cen trul
municipiului.

Până la 1 septembrie, cir cu -
laţia rutieră pe strada Calea Dof -
tanei este închisă, pe tronsonul
cuprins între intersecţia cu str.
B.P.Hasdeu şi intersecţia cu str.
Ecaterina Teodoroiu. Măsura
creează un anumit disconfort
printre câmpineni și nu numai,
șoseaua fiind una dintre arterele
principale din municipiu, dar și
una dintre variantele preferate
spre zona Brebu-Doftana. Ea
era, însă, necesară, pentru a per -
mite realizarea lucrărilor de rea -
bilitare conductă de aducţiune,
conductă de transport şi reţele
de distribuţie apă potabilă. 

“Lucrarea derulată pe Calea

Doftanei este una deosebit de
impor tantă. Se schimbă o con -
duc tă de transport apă care asi -
gura alimentarea pentru tot ves -
tul și centrul orașului. Realizarea
acestei investiții va reduce pier -
derile de pe rețea și va crește
cali tatea apei. Conducta veche
se spărgea de cel puțin două ori
pe an”, a explicat primarul Horia
Tiseanu.

Culoarul de trecere păstrat
este destinat exclusiv acţiunilor
de intervenţii în situaţii de ur -
gen ţă ale autorităţilor abili tate,
iar șoferii sunt îndrumați către
rutele ocolitoare, precum str.
Al.I.Cuza sau Bobâlna, cu res -

pectarea restricţiilor de cir cu -
laţie în vigoare. Pe aceasta din
urmă chiar au fost efectuate, re -
cent, reparații provizorii la ca -
rosabil, după ce în zonă s-au
intro dus branșamente de gaze și
con ducta de apă. Tot lucrări
tem porare la carosabil urmează,
în urma intervențiilor la rețele, și
pe Calea Doftanei.  Din păcate,
este tot ceea ce administrația lo -
ca lă poate face în acest mo ment,
în încercare de a le menține u -
tilizabile, până când va fi po si -
bilă asfaltarea definitivă. O ase -
me nea investiție nu poate fi fă -
cută acum. “Suntem în situația în
care stăm cu banii în buget și

nu-i putem cheltui. Avem fon -
duri pentru demararea lucră ri -
lor de asfaltare și știm cât de im -
portante sunt ele, în aceste zone,
dar nu ne putem asuma reali -
zarea unei investiții de amploare
atât timp cât aici nu au fost fina -
li zate lucrările la canalizare. De -
mararea acestei lucrări nu de -
pinde de noi, ci de momentul în

care Hidro va organiza o nouă
licitație și va da drumul la treabă.
Întâr zierile la proiectul cana li -
zării sunt motivul pentru care
asfaltarea definitivă nu se poate
face pe aceste două străzi cum
nu se poate face nici pe Voila și
Ori zontului”, a declarat Horia
Tiseanu, primarul municipiului
Câmpina.

Așa cum ziarul InfoCâmpina a anun�at, în edi�ia din luna aprilie, Calea
Doftanei a fost închisă circula�iei, pentru a se permite realizarea
lucrărilor de reabilitare a conductei de aduc�iune, conductei de transport
și reţele de distribu�ie a apei potabile. Măsura a intrat în vigoare pe 26
iulie, iar restric�iile vor fi men�inute până la 1 septembrie.

Restricții de circulație pe Calea Doftanei, până pe 1 septembrie

Parcul Durbac - un loc de
agrement modern și cochet,
pentru cartierul Câmpinița

Ceea ce era, de ani
buni, un col� prăfuit și
deprimant din
cartierul Câmpini�a s-a
transformat într-un loc
unde copiii petrec
acum cu drag câteva
ore în fiecare zi, la
joacă. Parcul Durbac
este cel mai recent
intrat pe lista spa�iilor
de agrement reabilitate
în municipiu.

Așa arăta Parcul Durbac, la începutul acestui an Parcul Durbac astăzi
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Până la 30 iunie, raportarea s-a
făcut la indicatorul social de
referinţă, nu la salariul minim, iar
indemnizaţia avea atât limite mi -
nime, cât şi limite maxime. De la 1
iulie 2016 trebuie respectat doar

cuantumul minim de 1.062,5 lei,
indemnizaţia urmând să fie, în
anu mite cazuri, chiar mai mare de
3.400 de lei. În afară de banii ob -
ţinuţi din salarii, activităţi in de -
pen dente, activităţi agricole, silvi -

cul tură şi piscicultură, cele 12
luni de venituri necesare anterior
naş terii copilului pot fi con -
stituite integral şi din perioade în
care, de exemplu, solicitanţii au
be ne ficiat de şomaj, concediu me -
dical, pensie de invaliditate sau
con cediu fără plată pentru creş -
terea copilului.

De asemenea, de noile regle -
men tări pot beneficia și cei care,
în baza legislației, care impunea
un anumit plafon, au ales să stea
acasă doar până când copilul a
îm plinit vârsta de un an. Dacă s-au
reîntors la serviciu, aceștia pot

solicita să intre din nou în con -
cediu, iar dacă încă se află în pe -
rioa da de un an pot cere să-și
schim be opțiunea. “Prelungirea,
res pectiv reluarea concediului şi
pla ta indemnizaţiei lunare pentru
creşterea copilului se fac pe bază
de cerere însoţită de acte dove -
ditoare privind suspendarea rea -
li  zării de venituri supuse im po -
zitului”, precizează actul normativ.

Pentru persoanele care se află
în concediul pentru creşterea co -
pi lului până la vârsta de 1 an şi
plata indemnizaţiei lunare aferen -
te, în scopul prelungirii acordării
drep turilor, cererea se depune cu
cel puţin 30 de zile înainte de îm -
pli nirea de către copil a vârstei de
1 an.

Pentru persoanele ale căror co -
pii au împlinit vârsta de 1 an în cursul
lunii iulie 2016, prelungirea/re lu -
area drepturilor de concediu şi
in demnizaţie pentru creşterea co -
pilului se face începând cu data la
care copilul împlineşte vârsta de 1
an, dacă solicitarea a fost depusă
până la data de 1 august 2016 in -
clusiv.

OPȚIUNEA 1 AN - Persoanele
care se află în plată și care au
optat iniţial pentru concediul de
creş tere a copilului şi plata in -
demnizaţiei lunare până la îm pli -
nirea de către copil a vârstei de 1
an și care:

I. se află în concediu de creş -
tere a copilului şi plata indem ni -
zaţiei şi doresc rămânerea în con -
cediu şi plata indemnizaţiei (pre -
lun gire) până la împlinirea de că -
tre copil a vârstei de 2 ani, res -
pectiv 3 ani, în cazul copilului cu
handicap, trebuie să depună ur -
mă toarele documente, la AJPIS
Prahova:

- CERERE PENTRU PRE LUN -
GI REA/ RELUAREA conce diu  lui
de creştere a copilului şi a plă ţii
indemnizaţiei lunare (cere rea se
depune cu cel puţin 30 zile
înainte de împlinirea de către co -
pil a vârstei de 1 an, altfel spus,
copilul trebuie să aibă vârsta
cuprinsă între 0-11 luni la data de
01 iulie 2016);

- ACTE DOVEDITOARE pri vind
suspendarea activităţii până la
împlinirea de către copil a vârstei
de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul
copilului cu handicap eli be rate de
către angajator sau de entităţile
asimilate acestuia şi care au
furnizat actele la stabilirea ini ţială
a dreptului;

II. se află în concediu de creş -
tere a copilului şi plata indem ni -
za ţiei şi doresc intrarea în sti -
mu lentul de inserție până la îm -
pli nirea de către copil a vârstei de
3 ani, respectiv 4 ani, în cazul co pil -
u lui cu handicap, trebuie să de -
pună următoarele documente, la
sediul Primăriei:

- CERERE PENTRU ACOR DA -
REA STIMULENTULUI DE IN SER -
ŢIE (cererea se depune cu cel
puţin 30 zile înainte de împlinirea
de către copil a vârstei de 1 an,
altfel spus, copilul trebuie să aibă
vârsta cuprinsă între 0-11 luni la
data de 01 iulie 2016)

- ACTE DOVEDITOARE pri -
 vind reluarea activității;

III. se află în plata stimulen -
tului de inserţie şi doresc reluarea
con cediului şi a plăţii indemni za -
ţiei lunare, până la împlinirea de
către copil a vârstei de 2 ani,
respectiv 3 ani, în cazul copilului cu
handicap, trebuie să depună ur  mă-
toarele documente, la AJPIS Prahova:

- CERERE PENTRU PRELUN -
GIREA/ RELUAREA CONCEDIU -
LUI DE CREŞTERE A COPILULUI
ŞI A PLĂŢII INDEMNIZAŢIEI LU -
NARE (cererea se depune oricând
îna inte de împlinirea de către co -
pil a vârstei de 2 ani);

- ACTE DOVEDITOARE pri -
vind suspendarea activităţii până
la împlinirea de către copil a
vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în
cazul copilului cu handicap elibe -
ra te de către angajator sau de
enti tăţile asimilate acestuia şi care

Reguli noi la acordarea 
pentru creșterea copilu
Un ordin aprobat recent aduce modificări
importante legisla�iei privind acordarea
concediului și a indemniza�iei pentru creșterea
copilului. De la 1 iulie, sprijinul minim acordat de
stat este de 1.063 de lei, iar părin�ii pot opta
pentru concediu de doi ani fără a li se mai aplica
plafonarea indemniza�iei la 1.200 de lei pe lună. 
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au furnizat actele la stabilirea ini -
ţială a dreptului;

IV. se află în plata sti mu -
lentului de inserţie şi doresc con -
tinuarea plăţii stimulentului de
inserţie (prelungire) până la îm -
pli nirea de către copil a vârstei de
3 ani, respectiv 4 ani, în cazul
copilului cu handicap:

- NU TREBUIE SĂ DEPUNĂ
NICIUN DOCUMENT, prelungirea
se face automat, de către sistemul
informatic;

V. se află în concediu fără
plată şi doresc reluarea conce diu -
lui şi a plăţii indemnizaţiei lunare,
până la împlinirea de către copil a
vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în
cazul copilului cu handicap,
trebuie să depună următoarele
documente, după data de 01 iulie
2016, la AJPIS Prahova:

- CERERE PENTRU PRE LUN -
GIREA/ RELUAREA concediului
de creştere a copilului şi a plăţii
indemnizaţiei lunare;

- ACTE DOVEDITOARE pri -
vind suspendarea activităţii până
la împlinirea de către copil a
vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în
cazul copilului cu handicap eli -
berate de către angajator sau de
entităţile asimilate acestuia şi care
au furnizat actele la stabilirea ini -
ţială a dreptului;

Cererile şi actele doveditoare
se transmit la AJPIS Prahova care
a plătit dreptul prin e-mail (în
format scanat), prin poştă cu
speci ficaţia pe plic ”prelun gire/
re luare drepturi ICC” sau se de -

pun direct la sediul/ghişeul Agen -
ţiei Judeţene pentru Plăţi şi Ins -
pec ţie Socială Prahova.

Programul de lucru cu pu -
blicul este lunea și miercurea, în -
tre orele 8.30 și 18.00, marțea și
jo ia, între orele 8.30 și 16.00, iar
vinerea,a între orele 8.30 și 14.00.
Adresa de e-mail dedicată este
prahova_icc@mmanpis.ro. Adresa
de corespondență este Ploiești,
str. Nicolae Iorga, nr.1, cod poștal
100537.

OPȚIUNEA 2 ANI - persoanele
care se află în plată și care au op -
tat iniţial pentru concediul de
creş tere a copilului şi plata in -
dem nizaţiei lunare până la îm pli -
nirea de către copil a vârstei de 2
ani şi care:

I. se află în concediu de creş -
tere a copilului şi plata indem ni -
za ţiei şi doresc rămânerea în
con cediu şi plata indemnizaţiei
până la împlinirea de către copil a
vârstei de 2 ani:

- nu trebuie să depună niciun
do cument, modificarea cuan tu -
mului indemnizaţiei lunare afe -
ren te se realizează din oficiu, pe
ba za documentelor care au stat la
baza acordării dreptului

II.  se află în concediu de creş -
tere a copilului şi plata indem ni -
zaţiei şi doresc intrarea în sti -
mu lentul de inserție până la îm -
pli nirea de către copil a vârstei de
3 ani, respectiv 4 ani, în cazul co -
pilului cu handicap, trebuie să
depună următoarele documente,
la sediul Primăriei de domiciliu :

- CERERE PENTRU ACOR DA -
REA STIMULENTULUI DE INSER -
ŢIE,  în situaţia în care persoana
în dreptăţită realizează venituri
supuse impozitului cu cel puţin
60 de zile înainte de împlinirea de
către copil a vârstei de 2 ani,
respectiv 3 ani, în cazul copilului
cu handicap;

- ACTE DOVEDITOARE pri -
vind reluarea activităţii;

III. se află în plata stimulen tu -
lui de inserţie și doresc reluarea
con cediului şi a plăţii indemni -
za ţiei lunare, până la împlinirea
de către copil a vârstei de 2 ani
tre buie să depună următoarele
documente, la AJPIS Prahova:

- CERERE PENTRU PRE LUN -
GIREA/ RELUAREA concediului
de creştere a copilului şi a plăţii
indemnizaţiei lunare; 

- ACTE DOVEDITOARE pri -
vind suspendarea activităţii până
la împlinirea de către copil a
vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în
cazul copilului cu handicap eliberate
de către angajator sau de entitățile
asimilate acestuia şi care au furnizat
actele la stabilirea inițială a dreptului;

IV. se află în plata stimulen -
tului de inserţie şi doresc con ti -
nu area plăţii stimulentului de
in ser ţie (prelungire) până la îm -
pli nirea de către copil a vârstei de
3 ani, respectiv 4 ani, în cazul
copi lului cu handicap: 

- NU TREBUIE SĂ DE PU -
NĂ NICIUN DOCUMENT, pre lun -
girea se face automat, de către
sistemul informatic.

Peste 6.000 de pachete 
cu ajutoare de la UE, alocate
municipiului Câmpina

Distribuirea ajutoarelor alimentare de la
Uniunea Europeană a început, la
Câmpina, pe 22 iunie, iar procesul se
apropie de final. Cam un sfert dintre
beneficiari mai au de primit pachetele, în
următoarea perioadă.

Municipiului Câmpina i-au fost alocate, în total, 6.004 pachete,
după ce, inițial, autoritățile au fost înștiințate că în municipiu vor
fi doar 3.200 de beneficiari. Distribuirea a început la finalul lunii
iunie, iar până acum ajutoarele au ajuns la peste 4.500 de familii.
Cei care nu au primit pachetele deocamdată vor fi chemați să le
ridice în următoarea perioadă. 

Distribuirea pachetelor cu alimente se va face prin Serviciul de
Asistenţă Socială, la Colegiul Tehnic „Constantin Istrati”, corp A,
situat în  b-dul N.Bălcescu, nr.45 (fosta Cantină), conform unui
grafic de distribuţie,  pe categorii de beneficiari.  Fiecare persoană
va fi înștiințată, prin intermediul Poliției Locale, data la care este
programată.

Pentru ca distribuirea produselor alimentare să se facă în
continuare fără probleme, autoritățile fac apel la beneficiari, să se
prezinte la punctul indicat în perioada planificată. Ei nu vor primi
pachetele decât dacă prezintă invitaţia și buletinul/cartea de
identitate. 

În acest an, persoanele care beneficiază de aceste ajutoare din
partea UE primesc două cutii cu conţinut 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 ajunge aceste
produse alimentare  sunt: familiile şi persoanele singure, cărora le
este stabilit dreptul la un venit minim garantat;  familiile benefi -
cia re de alocaţie pentru susţinerea familiei; şomerii cu o in dem -
nizaţie lunară 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 beneficiari ai indem ni zaţiei 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 acordarea de
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de
război, ale căror venituri sunt sub 450 lei/lună.

Moştenitorii beneficiarilor care au decedat până la data
distribuţiei ajutoarelor alimentare nu pot primi ajutoarele la care
au avut dreptul respectivii.

indemnizației
ului
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Ziua de 2 iulie a fost,
din nou, una
copleșitoare pentru
câmpineni, pentru
invita�ii din �ară și de
peste hotare, pe
măsura evenimentului
organizat, pentru a 26-
a oară, la Castelul
“Iulia Hasdeu”:
“Sărbătoarea celor 2
Iulii”.

Istoria familiei Hasdeu reu -
șeș te, de fiecare dată, să tre zeas -
că emoții complexe celui ce o
ascultă, oricât de bine ar cu -
noaș te-o. Descoperită în con tex -
tul unui eveniment cu o așa
sem nificație, cum este “Sărbă -
toarea celor 2 Iulii”, reușește să
te pună pe gânduri, să-ți ree va -
luezi valorile și viața în sine. Au -
torități locale, oameni și iubitori
de cultură, câmpineni și invitați
din țară și din străinătate au re -
trăit aceste simțiri anul acesta,
pe 2 iulie, la muzeul  unde amin -
tirile despre Iulia, părinții săi și
relația dintre tânăra genială, dis -
părută așa devreme, și tatăl sa -

vant, puternic ancorată în fan -
tas tic, au prins glas. 

Directorul muzeului, Jenica
Ta bacu, a rostit cuvântul de
deschidere. Tot datorită domniei
sale avem, acum, volumul „O co -
res pondenţă pentru eternitate”,
lansat în cadrul evenimentului
de la Câmpina, ediţia critică a în -
tregii corespondenţe dintre tatăl
Hasdeu şi fiica Iulia, o urmare

firească a cărții apărute în 2015,
„Iu lia Hasdeu – Epistole către ta -
tăl său, B. P. Hasdeu”.

Anul acesta, în agenda “Săr -
bătorii celor 2 Iulii”, au fost in -
clu se expoziția de sculptură “Re -
f lexii din lumină”, de Alfred Du -
mi triu, expoziția de pictură “Ru -
ine”, a artistului Codruț Radi, dar
și spectacolul de teatru “Eppur
si muove”. Ales deloc  întâm plă -

tor, numele spectacolului ine dit
prezentat de Asociația “Teatru
Proiect”, care i-a a dus la Câm -
pina pe Monica Davidescu, Tomi
Cristin, Ovidiu Cuncea și Sara
Cuncea, coincide cu celebrele
cuvinte ale lui Galileo Galilei,
care sunt gravate, de altfel, chiar
pe ușa grea de la intrarea prin -
cipală în castel.

Tot cu prilejuri evenimen -

tului din 2 iulie, la Muzeul “B. P.
Has deu” din Câmpina au sus -
ținut prelegeri prof. dr. I. O pri -
şan: “Întâlnirea dintre doi titani
ai spiritualității româneşti: B. P.
Hasdeu şi N. Iorga”, prof.  Alin
Ciupală: “Familia Hasdeu în ma -
rile enciclopedii româneşti din
perioada interbelică”, prof. Ma -
ria Boescu: “Portrete de familie:
B. P. Hasdeu şi Iulia Has deu”,
prof. Mircea Coloşenco: “Iu lia
Hasdeu în corespondența cu
tatăl său” și dr. Hanna Bota:
“Sincronicitate şi lumi paralele.
Ima gini dintr-o călătorie exotică”.

Pe 3 iulie, la renumitul mu -
zeu din Câmpina au poposit și
au încântat publicul soprana
Me norah Winston, pianista Her -
mira Gjoni şi micuța soprană
Fiorela Miria, în vârstă de numai
11 ani, a cărei voce a răsunat
atât de frumos în castelul re gre -
tatei Iulia.

“Sărbătoarea celor 2 Iulii”
are loc an de an, la Câmpina, în -
totdeauna pe 2 iulie, dată special
aleasă, din motive lesne de înțe -
les, fiind dedicată celor două
Iulii care au marcat viața savan -
tului B. P. Hasdeu: fiica și soția.

“Sărbătoarea celor 2 iulii“, un
eveniment - tradiție emoționant,
la Muzeul “B. P. Hasdeu” 

Eroii câmpineni, comemoraţi la
100 de ani de la intrarea României
în Primul Război Mondial

Pe data de 9 iu -
nie, Câm pi na a ce -
lebrat Ziua Eroilor,
un eveniment cu atât
mai plin de sem ni -
ficație anul acesta,
când se împlinește
un secol de la intra -
rea României în Pri -
mul Răz boi Mondial,
de venit pen tru noi Războiul de Întregire Naţională.

Ceremonialul reli gios şi militar s-a desfă șu rat în Cimitirul
de Onoare al Eroilor municipiului. Slujba reli gioasă a fost ofi -
ciată de preoţi de la bisericile ortodoxe din Câm pina, conduşi
pe Protoiereul de Câmpina, preot Grigore Mel nic, iar la cere mo -
nii au participat și jandarmi, poliţişti, elevi ai Şcolii de Agenţi de
Politie „Vasile Lascăr” şi elevi ai Cole giu lui Militar Liceal „Di -
mitrie Cantemir”, dar și elevii clasei de rug by de la Colegiul
Tehnic „Constantin Istrati”, veniţi în uniformă. 

Evenimentul a început cu intonarea Imnului de Stat al
României și depunerea de coroane.  

Elevii de la Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu” i-au
adus un omagiu eroinei Ilinca Ruxandra Grigorescu, fostă
elevă a liceului, iar cei de la Colegiul Tehnic „Constantin Istrati”
au depus flori la monumentul eroului paraşutist locotenent
Sorin Puiu, fost elev al şcolii.

Elevii de la  Liceul Tehnologic Energetic și cei ai  Şcolii
Postliceale „Louis Pasteur”, de asemenea prezenți la ceremonie,
au depus flori la monumentele închinate eroului locotenent
Petru Oncioiu și eroului locotenent colonel Adrian Oprescu.

Sinagoga din Câmpina, con -
strucție datând din anul 1905 și
re novată recent, a fost inau -
gurată pe 22 iulie, în cadrul unei
ce remonii tradiționale orga -
nizate de Federația Comuni tă ți -
lor Evreiești din România - Cul -
tul Mozaic. 

Sinagoga a fost construită a -
cum mai bine de 100 de ani,
strict din contribuția celor 100
de familii de evrei care trăiau, în
Câmpina, la începutul secolului
XX.  Acum, ea a fost reinau gu ra -
tă, de această dată după ce a
bene ficiat de lucrări de reabi li -
tare, în exterior și interior, prin
gri ja Federația Comunităților
Evre iești din România - Cultul

Mozaic, a Comunității Evreilor
din Ploiești și cu sprijin finan -
ciar din partea Guvernului Ro -
mâ niei, a Secretariatului de Stat
pen tru Culte și a Fundației
“Cari tatea”. 

În zilele noastre, la Câmpina
nu mai trăiește, însă, niciun
evreu. Sinagoga reabilitată a fost
ina ugurată, acum, ca punct mu -
zeal, în cadrul unui eveniment
tran smis în direct, on-line, pe
site-ul Federației Comunităților
Evreiești din România - Cultul
Mozaic. Și asta deoarece, așa
cum președintele Aurel Vainer a
declarat, evreii nu uită că au da -
toria de a păstra moștenirea
istorică. Sinagoga va fi, așadar,
deschisă pentru public și va găz -
dui diverse evenimente, cu prile -
jul unor sărbători evreiești. Po -
trivit primarului Horia Tiseanu,
aceasta ar putea fi inclusă, în
cu rând, chiar și într-un circuit
turistic.

Punctul muzeal amenajat la
Câm pina prezintă istoria evre -
ilor din localitate, fiind al 14-lea
obiectiv de acest gen deschis de
FCER în ultimii trei ani în clădiri

de cult sau în spații aflate în
patrimoniul Federației.

Mai trebuie consemnate
două momente speciale ale eve -
nimentului din 22 iunie. Primul
dintre ele a fost montarea me zu -
zei, simbol cunoscut și pre zent
în orice casă evreiască.   

Cel de-al doilea moment i-a
apar ținut invitatului special,
Maia Morgenstern, care a venit
la Câmpina însoțită de fiica ei,
Ca biria, alături de care a susți -
nut un superb recital, cu muzică
tradițională evreiască. 

Sinagoga din Câmpina a devenit punct muzeal
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Prima veste bună de la C. N.
“Nicolae Grigorescu” din Câm -
pi na a venit odată cu afișarea re -
zul tatelor în urma Evaluării Na -
țio nale, examenul care con tează,
conform metodologiei, în pro -
porție de 75%, la calcularea
mediei în vederea admiterii la li -
ceu. Unitatea de învățământ, prin
absolventul său, Ioan Radu, s-a
numărat printre școlile din județ
ale căror absolvenți au luat notă
maximă atât la proba scrisă la
limba română, cât și la cea la
matematică.  În total, doar nouă
candidați prahoveni au reușit a -
ceastă performanță, și numai
253 din toată țara.

Tot în fruntea clasamentului
am regăsit C. N. “Nicolae Gri -
gorescu” din Câmpina și odată
cu publicarea, de către Minis te -
rul Educației, a ierarhiei candi-
daților, în vederea admiterii la
liceu. Clasamentul este întocmit
în funcție de mediile de admi te -
re, formate din mediile de la Ev a -
luarea Națională și cele de ab -
sol vire. Același elev, Ioan Radu,
este printre cei cinci ab solvenți
de gimnaziu din pro mo ția 2016
care au avut 10 pe linie. Datorită
acestei medii, el a fost admis la
clasa pe care a trecut-o ca primă
opțiune în fișa com ple tată
anterior. 

În total, anul acesta, 20 dintre
cei 90 de absolvenţi de la
“Grigorescu”, care au susținut
Evaluarea Națională au încheiat
examenul cu medii peste 9,00.

Succes cu repetiție, 
la Bac

Bacalaureatul 2016 a fost un
nou prilej de mândrie pentru
unitatea de învățământ. În numai
trei școli din județ a fost în re -
gistrată performanța ca toți can -
didații prezenți la examen să-l și
promoveze. C. N. “Nicolae Grigo -
rescu” din Câmpina a fost una
dintre ele, după ce absolvenții
săi au luat medii cuprinse între
6,18 și 10. Da, 10! Tot de la
Câmpina vine și una dintre cele
două medii de zece acordate, la
sesiunea de vară, în județul Pra -
hova. Reușita îi aparține Ama liei
Florescu, absolventă a spe ciali -
zării matematică-informatică,

iar ca ea au mai fost doar 77 de
can didați, în toată țara! Amalia a
sus ținut probele scrise din ca -
drul Bacalaureatului la limba și
literatura română, matematică și
fizică și a predat trei lucrări im -
pe cabile, notate ca atare de pro -
fesorii corectori. Imediat după
Bac, absolventa de 10 la "Nicolae
Gri gorescu" a fost admisă la
Uni versitatea Politehnică din
București - Facultatea de Au -
tomatică și Calculatoare. Ea spe -
ră că aici să pună bazele unei
frumoase ca riere în informatică,
do meniul pentru care, este lim -
pede pentru toată lumea, a făcut
o pasiune. 

Nici colegii Amaliei nu s-au lăsat,

însă, mai prejos. Nu doar că toți
au promovat examenul, dar 88
dintre cei 178 de can di dați pre -
zenți au făcut-o cu medii peste 9,00.

Premii pentru cei mai
buni elevi ai colegiului

Ministerul Educației a a -
nunțat că îi va răsplăti pe ab sol -
ven ții de nota 10 cu premii în
bani. Anul acesta, candidatul de
la “Grigorescu” care a luat note
ma xime la Evaluarea Națională
va primi o recompensă de 1.000
de lei, în timp ce colega lui care
tocmai a absolvit liceul și a
încheiat Bac-ul cu 10 va primi
un premiu în valoare de 3.000
de lei.

C. N. “Nicolae Grigorescu”, colegiul
de 10 al județului Prahova

Examenele na�ionale din
această vară au confirmat
valoarea Colegiului
Na�ional “Nicolae
Grigorescu” din Câmpina,
școală care ocupă, la
finalul testărilor, primul
loc în clasamentul
jude�ean, datorită
performan�elor promo�iei
2016. Este singura unitate
de învă�ământ din
Prahova prezentă cu
media 10 în bilan�ul
Evaluării Na�ionale, în
ierarhia pe jude� la
admiterea 2016, și în
bilan�ul final al sesiunii de
vară din cadrul
Bacalaureatului. De
asemenea, este printre
cele trei școli din Prahova
cu promovabilitate de
100% la Bac.

Potrivit hotărârii de Consiliu
Local, nominalizarea elevilor
cărora li se acordă bursele se fa -
ce de către Comisia de acordare
a burselor de excelenţă, formată
din consilierul local Elena Albu,
consilierul Marian Dulă și
directorul unității de învățământ
din care provine elevul.  

Grila stabilită la nivel local
prevede acordarea punctajului
pentru mediile generale obţinute
în anii de studiu precedenţi, în
unitatea de învăţământ, premii la
concursuri/olimpiade inter na -
ţio nale (premiul I - 15 puncte,
pre miul II – 13 puncte, premiul
III –  10 puncte, menţiune – 7 punc -
te), premii la concur suri/ olim -
piade naţionale (premiul I - 10
puncte, premiul II – 8 puncte,
premiul III –  6 puncte, menţiune
– 4 puncte) și premii la con -
cursuri/olimpiade judeţene (pre -

miul I - 5 puncte, premiul II – 3
puncte, premiul III –  2 puncte,
menţiune – 1 punct). Punctajul
final rezultă din însumarea
punctajelor obţinute la criteriile
de acordare a burselor. Bursele
vor fi obţinute de candidaţii care
au media 10 la purtare şi care
vor înregistra cel mai mare
punc taj, în limita locurilor atri -
buite unităţii de învăţământ din
care aceştia fac parte.

Candidaţii pentru bursele de
excelenţă „Bursele Municipiului
Câmpina” trebuie să depună, la
con ducerea unităţii de învăţă -
mânt, un dosar care va cuprinde
scrisoare de intenţie, C.V., ade -
verinţă pentru mediile anuale,
co pii de pe diplomele şi certifi -
ca tele de participare la concur suri/
olimpiade. 

Au fost repartizate burse pentru
Colegiul Naţional „Nicolae Gri -

gorescu” (14),  Colegiul Tehnic
Fo restier și Liceul Tehnologic
Energetic (câte 8) și Colegiul
Tehnic “Constantin Istrati” (1), în
funcție de performanța fiecărei
unități de învățământ la se siu -
nea iulie 2016 a Bacalau rea tului.

Bursele vor fi acordate în pe rioa -
da octombrie 2016 - iunie 2017. 

Primăria Câmpina premiază performanța!

31 de elevi din municipiu vor primi burse de excelență
Calendarul selecției

� 15 - 16 septembrie 2016 -
de punerea dosarelor pentru
ob ţinerea burselor de exce len ţă;
�20 septembrie 2016 - eva -
lua rea dosarelor de can di -
daţi, în prezenţa acestora;
� 21 septembrie 2016 - afi -
șa rea rezultatelor evaluării
pe site-ul şi la avizierul Pri -
mă riei;
�21  septembrie 2016 - de -
pu  nerea şi rezolvarea con -
tes taţiilor;
Atribuirea burselor de exce -
len ţă şi înmânarea diplo me -
lor se vor face în şedinţa or -
dinară a Consiliului Local
din luna septembrie.

Primăria Câmpina continuă, și în anul școlar
2016 - 2017, acordarea burselor de excelen�ă
pentru elevii cu cele mai bune rezultate la
învă�ătură. Beneficiarii vor 31 de liceeni din
clasa a XII-a, care vor primi, lunar, un sprijin de
250 de lei. 
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Aproape toate toate cele 588
de locuri disponibile la clasa a IX-
a, în cadrul admiterii 2016, în li -
ce ele din Câmpina, au fost ocu -
pate încă din prima etapă. Sin gu -
rele rămase libere deocmdată sunt
la specializările Comerț (9) și
Electric (21), din cadrul Cole -
giului Tehnic “Constantin Istrati”,
dar ele se pot ocupa ultima etapă,
care se încheie la începutul lunii

septembrie.
Pe de altă parte, însă, sunt

mul te clase din municipiu unde s-a
înregistrat o concurență uriașă.
Drept dovadă stau mediile foarte
mari de admitere cu care s-a intrat
și chiar faptul că ele au atras nu
doar candidați din împrejurimi, ci
și din alte județe. Iată, de exemplu,
că o dâmbovițeancă a candidat cu
me dia 8,48 în Prahova și a optat

să învețe la Liceul Tehnologic
Energetic din Câmpina.

Tot oferta unei școli din mu ni -
cipiu a fost atractivă și pentru
unul dintre cei numai cinci absol -
venți de gimnaziu din Prahova
care au intrat în admitere cu me -
dia 10. Fost elev al Colegiului
Național “Nicolae Grigorescu”, a -
cesta va rămâne aici și în urmă -
torii patru ani, la clasa de Științe
Sociale. 

Specializările din municipiul
Câmpina, ordonate după ultima
medie de admitere

C. N. “Nicolae Grigorescu” -
Matematică-Informatică  (9,25)

C. N. “Nicolae Grigorescu” -
Științe ale Naturii (9,16)

C. N. “Nicolae Grigorescu” -
Filologie (8,73)

C. N. “Nicolae Grigorescu” -
Științe Sociale (8,53)

Liceul Tehnologic Energetic -
Turism și alimentație (8,19)

Colegiul Tehnic Forestier -
Economic (7,88)

Liceul Tehnologic Energetic -
Economic (7,85)

Liceul Tehnologic Energetic -
Științe ale naturii (7,83)

Colegiul Tehnic Forestier -
Științe ale Naturii (7,41)

Liceul Tehnologic Energetic -
Electronică-Automatizări (6,94)

Liceul Tehnologic Energetic -
Electric (6,17)

Colegiul Tehnic Forestier -
Silvicultură (5,94)

Colegiul Tehnic Forestier -
Fabricarea produselor din lemn (5,43)

Colegiul Tehnic “Constantin
Istrati” - Turism și alimentație
(5,28)

Colegiul Tehnic “Constantin
Istrati” - Economic (4,12)

Colegiul Tehnic "Constantin
Istrati" - Electric (3,91)

Colegiul Tehnic "Constantin
Istrati" -Comerț (3,25)

Clasamentul claselo
Câmpina, după adm
To�i cei 271 de absolvenţii de gimnaziu proveni�i de la școlile din Câmpina, care s-au înscris la
repartizarea computerizată din prima etapă a admiterii 2016, au ocupat un loc la clasa a IX-a. Liceele
din municipiu au avut aprobate 588 de locuri, plus alte șapte, pentru candida�ii de etnie romă. Unele
dintre specializări au ajuns în fruntea clasamentului jude�ean, datorită interesului sporit manifestat de
candida�i.

Calendarul celei de-a treia etape de admitere la liceu

29 august - Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează
probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de
limbă modernă sau maternă

30 - 31 august - Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1 - 2 septembrie - Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a
care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi
în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută
de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior
etapelor anterioare

Evaluarea Națională s-a încheiat cu un
bi lanț destul de bun la Câmpina, dar exa -
menul de anul acesta atrage atenția asupra
unor școli care trebuie să-și îmbu nă tă -
țească performanțele. La nivelul munici -
piu lui, rata de promovabilitate a fost de 89,86%.

Conform rezultatelor date publicității
de Ministerul Educației și afișate inclusiv
de unitățile de învățământ, în Câmpina s-au
înscris, pentru a participa la Evaluarea Na -
țio nală 2016, 288 de candidați. 

Doi dintre ei, de la Școala Gimnazială
“Ion Câmpi nea nu“, au absentat, iar dintre
cei rămași 257 au obținut medii peste
pragul de 5.00. Din tre aceștia, însă, 70 au
încheiat examenul cu medii de cel puțin
9,00, iar un absolvent de la C. N. “Nicolae
Grigorescu” a luat me dia maximă. Cum
acesta încheiase și gim naziul tot cu 10, el a
fost unul dintre cei cinci absolvenți
prahoveni care au intrat la liceu cu această
medie.

Situația detaliată, pe unități de învățământ:
Școala Gimnazială Centrală
Nr. înscriși: 63
Nr. prezenți: 63
Medii peste 5,00: 62
Medii peste 9,00: 22

Rată promovabilitate:  98,41%
Cea mai mare medie: 9,90 (Mara

Grigoriu)
Școala Gimnazială “B. P. Hasdeu”
Nr. înscriși: 52
Nr. prezenți: 52
Medii peste 5,00: 51
Medii peste 9,00: 11
Rată promovabilitate:  98,08%
Cea mai mare medie: 9,75 (Emma

Ștefania Ionescu)
Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”
Nr. înscriși: 58

Nr. prezenți: 58
Medii peste 5,00: 53
Medii peste 9,00: 20
Rată promovabilitate:  91,38%
Cea mai mare medie: 10,00 (Ioan Radu)
Școala Gimnazială “Ion Câmpineanu”
Nr. înscriși: 72
Nr. prezenți: 70
Medii peste 5,00: 63
Medii peste 9,00: 15
Rată promovabilitate:  90%
Cea mai mare medie: 9,72 (Maria

Beatrice Dinu)

Școala Gimnazială “Al. I Cuza”
Nr. înscriși: 22
Nr. prezenți: 22
Medii peste 5,00: 15
Medii peste 9,00: 1
Rată promovabilitate:  68,18%
Cea mai mare medie: 9,37 (Denisa

Maria Covaci)
Școala Gimnazială nr. 3
Nr. înscriși: 18
Nr. prezenți: 18
Medii peste 5,00: 12
Medii peste 9,00: 2
Rată promovabilitate:  66,66%
Cea mai mare medie: 9,02 (Marius

Nicolae Năstase)
Liceul Tehnologic Mecanic
Nr. înscriși: 3
Nr. prezenți: 3
Medii peste 5,00: 1
Medii peste 9,00: 2
Rată promovabilitate:  33,33%
Cea mai mare medie: 9,15 (Andrei Gogu)
Media de la Evaluarea Națională con -

tează, în proporţie de 75%, la calculul
mediei pentru admi te rea la liceu, restul de
25% reprezentând media de absolvire a
gimnaziului.
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Aproape 90% dintre candidaţii câmpineni au obţinut medii de promovare, la Evaluarea Naţională
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or a IX-a din
iterea 2016

A doua șansă, la sesiunea de toamnă 
Absolvenții de liceu care

nu s-au înscris sau nu au pro -
movat Bacalaureatul în sesiu -
nea recent încheiată au o no -
uă șansă, în a doua parte a
verii.

Bacalaureatul de toamnă
este programat să aibă loc în
in ter valul 16 august - 1 sep -
tembrie. Această a doua se -
siu ne din 2016 se adre sează
absolvenților din promoția
cu rentă, dar și din promoțiile
precedente, care fie nu au susținut examenul până acum, fie au făcut-o,
dar nu l-au promovat.

Metodologia prevede că, pentru cei care au mai dat Bacalaureatul,
înscrierea se poate face numai la probele pe care aceștia nu le-au
promovat sau la care nu au luat o medie destul de mare, astfel încât
media generală să fie peste 6.00. Cei care se află la a treia încercare
trebuie să plătească, de acum, o taxă de participare, în funcție de
numărul probelor susținute.

Bacalaureatul de toamnă debutează, anul acesta, în perioada 16 - 17
august, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba
română. Aceasta va fi urmată de alte două probe similare: evaluarea
competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (17 -
19 august) și evaluarea competențelor digitale (18 - 19 august).

Următoarea săptămână va fi dedicată probelor scrise, programate
astfel: pe 22 august la limba și literatura română, pe 24 august - proba
obligatorie a profilului, iar 26 august - proba la alegere a profilului și
specializării. 

Primele rezultate vor fi afișate pe 29 august, iar cele finale, după
contestații, pe 1 septembrie, după care cei care au promovat se pot
gândi și la înscrierea la facultate.

La Ploiești, de exemplu, Universitatea de Petrol-Gaze, una dintre
instituțiile de învățământ superior preferate de absolvenții din Câmpina,
organizează a doua sesiune a admiterii în prima lună de toamnă.

Metodologia aprobată la nivelul UPG cuprinde și calendarul,
potrivit căruia admiterea de toamnă se va face în intervalul 5 - 20
septembrie. La această etapă vor fi scoase la concurs toate locurile
rămase neocupate după sesiunea de vară.

Candidații trebuie să plătească o taxă de înscriere de 100 de lei,
pentru fiecare specializare pentru care optează. Cei declarați admiși pe
locuri cu taxă vor avea de achitat 3.200 de lei pe an, sumă pe care o pot
plăti în patru rate egale.

Peste 96% dintre candi -
dații care s-au înscris, anul
acesta, la sesiunea de vară a
Bacalaureatului, au luat
parte la toate probele de
examen. Doar 22 de absol -
venți au absentat, din diver -
se motive, la cel puțin una

dintre probe, și nu au putut
promova Bac-ul.

Examenul a fost un eșec
pentru cei 177 de candi dați
care fie nu au obținut cel
puțin media 6.00, fie nu au

luat minim nota 5 la fie care
dintre probele scrise,
acestea fiind cele două con -
diții pentru promovarea
exa menului maturității.

Toți aceștia pot încerca,
din nou, în sesiunea de
toam nă sau vara viitoare, să
ob țină diploma de Bac. Re -
gu lamentul vine în sprijinul
lor și le permite  să susțină
doar proba sau probele la
care au lipsit sau la care nu
au luat notă de trecere.

Per total, promovabil i -
tatea la nivelul municipiului

a fost de 70,98%.
De departe, cele mai bu -

ne rezultate au fost obținute
de promoția de la Colegiul
Na țional “Nicolae Grigo -
rescu”. Din 179 de înscriși,
178 s-au prezentat la tot exa -
men și l-au și promovat. Cea
mai mare medie obținută aici a
fost 10, iar cea mai mică 6,18. 

Trebuie menționat și că
sin gurul absent, o absol -
ventă de la clasa de Ştiințe
ale naturii, are toate șansele
ca, la toamnă, să crească
nu mărul candidaților care
au luat media 10. Și asta
deoarece candidata a lipsit
doar de la prima probă scri -
să, cea la limba și literatura
română, la care are toate
șansele să ia nota maximă,
a vând în vedere că la mate -
matică și chimie s-a des cur cat
nu a avut nicio greșeală, iar
absența a fost cauzată de niște
probleme de sănătate.

Locul al doilea în topul

liceelor din municipiu este
ocupat de Colegiul Tehnic
Forestier, cu numai trei
absenţi dintre cei 145 de
înscriși la Bacalaureat și o
rată a promovabilităţii de
75,35% (107 candidați).

Nu la fel de bine s-au
des curcat absolvenții de la
Ener getic, unde, lăsând deo -
parte șapte absenți, din to -
talul de 204 înscriși, doar
116 candidați au promovat
examenul (58,88%).

Ultimul loc al acestui
cla sament este disputat, a -
nul acesta, la diferență mică,
de Colegiul Tehnic “Con stan-

 tin Istrati” și Liceul Tehno -
logic Mecanic. La cel dintâi,
au intenționat să susțină Ba -
calaureatul 94 de absol -
venți, dar 10 nu s-au mai pre -
zentat, iar din restul, doar
29 au promovat. Pro ce ntul
înregistrat aici a fost de 34,52%.

La Liceul Tehnologic
Me  canic, însă, rata promo -
va bilității s-a triplat, practic,
după contestații, ajungând
la 33,33%, față de 11,11%
cât era inițial. În final, după
recorectarea lucrărilor, din -
tre cei nouă candidați care
s-au prezentat la Bac, doar
trei au luat medie de trecere.

Bacalaureat 2016 - Promovabilitate de 71%, în municipiul CâmpinaDintre cei 632 de
absolven�i de liceu care
s-au înscris în vederea
sus�inerii
Bacalaureatului în
sesiunea de vară din
acest an, 433 au
încheiat examenul
ob�inând și diploma
mult dorită. Restul are
o nouă șansă toamnă.

Clasamentul colegiilor și liceelor din
municipiul Câmpina, după rata promovabilității

Colegiul Național “Nicolae Grigorescu” - 100,00%
Colegiul Tehnic Forestier - 75,35%
Liceul Tehnologic Energetic - 58,88%
Colegiul Tehnic “Constantin Istrati” - 34,52%
Liceul Tehnologic Mecanic - 33,33%

Clasamentul colegiilor și liceelor din municipiul
Câmpina, după cea mai bună medie

Colegiul Național “Nicolae Grigorescu” - 10,00 (Amalia
Gabriela Florescu)
Colegiul Tehnic Forestier - 9,80 (Ruxandra Maria Gugiu)
Liceul Tehnologic Energetic - 9,50 (Cătălina Elena
Anghelescu )
Colegiul Tehnic “Constantin Istrati” - 9,13 (Octavian
Gabriel Radu)
Liceul Tehnologic Mecanic - 6,36 (Laurențiu Ștefan Motoroiu)
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Mihai Apostolescu, un nume
cunoscut nu doar câmpinenilor,
ci apicultorilor din întreaga țară,
a înscris în competiția de anul
acesta, derulată de OMV Petrom
sub sloganul “Fabricat în Țara
lui Andrei”, proiectul stupinei
turistice “Miere sinceră”. Ideea
s-a născut, firește, din pasiunea
sa pentru apicultură, dar și după
ce a constatat că acest domeniu,
atât de captivant și totodată un
veritabil izvor de beneficii pen -
tru consumatorii produselor
api cole, este totuși un sector er -
metic, din care cu greu răzbat in -
formații către exterior. Mierea,
al binele, stupul și întreaga lor
po veste sunt demne să aibă pro -
priul muzeu. Și asta se va în tâmpla.

Cu ajutorul grantului de
32.000 de euro, primit de la
OMV Petrom, Mihai Apostolescu
poate transforma în realitate
acest proiect inedit. Un sprijin a
venit și de la administrația lo -
cală. Încă din prima ședință a
Con siliului Local din acest an,
ale șii au aprobat inventarierea
în domeniul privat al mu ni -
cipiului Câmpina a unui teren în
cartierul Slobozia. Este vorba

despre o suprafață de 3.486 de
metri pătrați, din zona Rezer voa -
re, proiectul de hotărâre fun da -
mentându-se pe cererea lui Mi -
hai Apostolescu, care și-a expri -
mat intenția de a închiria un te -
ren de la Primărie pentru reali -
zarea stupinei turistice.

Inițiatorul proiectului ne-a
mărturisit că obiectivul va fi
unul cu o importantă valoare tu -
ris tică, dar și componentă edu -
cativă, ba chiar terapeutică. Stu -
pina se va adresa turiștilor “de
DN 1”, dar se va axa și pe turis -
mul de nișă. Cu alte cuvinte, aici
sunt așteptați să sosească, deo -
potrivă, curioși, pasionați de
api cultură și profesioniști. Pen -
tru fiecare categorie în parte vor
fi gândite niște tururi, de la cele
mai simple, care vor include
vizi tarea punctului de desfacere
și degustare de produse, până la
cel mai complex, care va pre zen -
ta, într-o formă edificatoare și a -
tractivă, evoluția stupului, de
exem plu.

“În circuitul complex vom
ajun ge chiar să deschidem stu -
pii, desigur, cu echipamente de
pro tecție. Ne-am propus să

reali zăm aici demonstrații prac -
tice pentru modul în care se ext ra -
ge miere, să reconstituim drumul
mierii, de la floare până pe mesele
noastre, să organizăm degustări
de produse, să le oferim vizi ta to -
rilor posibilitatea de a realiza
combinații proprii. Va mai exista
un stup cu pereți din sticlă, în

ca re se va vedea exact ce se în -
tâmplă în interior”, sunt câteva
dintre surprizele care îi vor aș -
tepta pe musafirii stupinei tu ris -
tice, dezvăluite de Mihai Aposto -
lescu.  Totul va fi reunit într-o
ca să românească tradițională,
dar vechiul și noul se vor împleti
la stupina “Miere sinceră”. “Vom

avea, de asemenea, un aparat
special, de tipul celui pentru ae -
ro soli, care va permite inspi -
rarea aerului de stup. Sunt studii
care arată că acesta are efect te -
ra peutic. Eu sunt convins că are
anumite proprietăți și mai cred
că aerul de stup miroase a pace”,
ne-a mai spus inițiatorul pro iec tului.

“Cred că vizitatorii nu vor fi
dezamăgiți. Juriul care a evaluat
proiectul mi-a spus doar atât:
«Mihai, să-l faci exact așa cum
ți-ai propus». Înseamnă că veți
avea ce vedea”, a promis Mihai
Apostolescu.

Din cauza unor piedici biro -
cratice, stupina va fi deschisă
vizitatorilor, cel mai probabil, în
lu na martie, anul viitor. Obiec -
tivul va fi un popas ideal atât
pentru adulți, cât și pentru copii,
cu atât mai mult cu cât tariful de
vizitare va fi modic. Prețul unui
bilet va fi stabilit la 8-9 lei, iar
anumite categorii de copii vor
avea acces gratuit. 

Stupina turistică, un obiectiv unicat
ce va fi inaugurat la Câmpina

Mihail Apostolescu are peste 25 de ani de experiență
în producția și distribuția mierii. Antreprenorul și-a
propus să creeze o stupină turistică, unde intenționează
să creeze in clu siv locuri de muncă permanente și sezo -
niere, pentru persoane defavorizate din comunitate. 

Proiectul a fost unul dintre cele 35 selectate, din 180
de puse, în cadrul ediției 2015 - 2016 a programului “Fa -
bricat în Țara lui Andrei“, competiţia de afaceri sociale
organizată de OMV Petrom în parteneriat cu Fundația
NESsT. “Fabricat în Țara lui Andrei“ oferă finanţări,
consultanţă şi pregătire alături de experţi pentru a crea
afaceri sociale ce produc valoare, rezolvă probleme
sociale și oferă locuri de muncă în comunităţile vizate de
proiect. Scopul este sprijinirea, prin educaţie şi suport
financiar, a oamenilor cu iniţiativă, pentru a dezvolta
afaceri care generează valoare economică şi socială.

Cel târziu la începutul anului viitor, Câmpina se
va putea mândri cu un obiectiv unic în �ară.
Este vorba despre rezultatul unui proiect de
suflet, pe cât de dulce și de sincer pe atât de
inspirat și fascinant, așa cum ve�i descoperi, în
rândurile următoare. Ideea lui Mihai
Apostolescu, de a crea o stupină turistică, i-a
cucerit imediat pe membrii juriului programului
“Fabricat în �ara lui Andrei”, care au desemnat-o
printre câștigătorii edi�iei de anul acesta.
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