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Elevii ajunşi 
la majorat au primit

certificatele 
de maturitate

Programul
evenimentelor

culturale 
din luna iunie

Peste 3.500 de
împrumuturi

acordate de CARP, de
la începutul anului

Oferta liceelor 
din Câmpina, pentru

admiterea 2015

Echipa CADON
din cadrul Liceului
Tehnologic
Energetic s-a
calificat, după ce
a trecut cu brio
de patru etape, în
finala concursul
interna�ional de
programare
”American
Computer Science
League”, care a
avut loc pe 23
mai. 
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Concursul ACSL All Star Contest

Aproape 200 din cele 450 de femei
beneficiare ale proiectului „Egalitate
de șanse și gen prin antreprenoriat și

calificare” și-au încheiat pregătirea, iar
în aceste zile intră în posesia
diplomelor care le asigură, mai
departe, o șansă în plus pe pia�a
muncii. Proiectul, în valoare de peste
două milioane de lei, a fost lansat în
2014 de Primăria Câmpina și a urmărit
să faciliteze integrarea persoanelor
din grupul �intă în cadrul cursurilor de
FPC propuse, respectiv informarea
cetă�enilor și conștientizarea, prin
campanii de sensibilizare, pentru
combaterea stereotipurilor de gen, a
traficului de fiin�e umane și violen�ei
domestice.

O şansă fără egal pentru 450 de femei din municipiu

Cinci elevi de la Liceul
Tehnologic Energetic, 
în finala din SUA
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Caramele, prăjituri, plă cinte
și ciocolată de casă, brân ză de
burduf, cârnați, mușchi afumat,
suc natural de mere, turtă
dulce, multe alte delicii au -
tohtone și fel de fel de suve -
niruri au fost aduse la Câm pi -
na, de producători din toată ța -
ra, cu prilejul Târgului tradiţio -
nal de preparate şi produse
româneşti organizat în pasajul

din faţa hipermarketului Car -
refour şi a complexului Mer -
can tis, în perioada 21-24 mai
2015. Nu aveai cum să reziști
tentației, odată ajuns în fața
vitrinelor pline. Drept dovadă a
stat și faptul că niciun co mer -
ciant nu avea clipe de ră gaz,
pentru că în permanență po -
poseau, în dreptul său, cli enți
dornici să guste sau să afle mai

multe despre marfa sa, îm -
bietoare și pentru cei mai pre -
tențioși câmpineni.

Iar dacă pofticioșii alergau
încolo și încoace, printre tara -
bele cu bunătăți, cei mai mici

din tre vizitatorii târgului pu -
teau poposi la atelierele ame -
na jate în fața complexului Mer -
cantis, unde meşterii populari
şi artiştii handmade îi așteptau
pentru a-i învăța să creeze o -

biecte din materiale tradiţiona -
le sau neconvenţionale. Micuții
au decorat măşti din carton, au
confecționat flori cele din piele,
brățări la gher ghef, brățări pe
elastic, ciucuri din lână pentru
decor, semne de carte cusute pe
etamină, semne de carte țesute
la gherghef, au învățat să de -
coreze ghivece folosind banale -
le șervețele și să creeze flori por-
nind de la nimic altceva decât
conturul mâinii, trasat pe o bu -
cată de carton. S-au distrat de
minune și, drept recompensă
pen tru entuzias mul de care au
dat dovadă, au plecat acasă cu
toate obiectele create de ei, să le
aibă amintire de la a treia ediție
a “Atelierelor copilăriei”, orga -
ni zate sub sloganul „Pasiuni şi
meşteşu guri pentru copii”.

Consiliul Local Câmpina s-a reunit,
în ședință ordinară, pe 30 aprilie 2015,
pentru aprobarea mai multor proiecte
de interes local:

- Hotărârea nr. 42 privind aproba -
rea contului anual de execuţie a exer -
ci ţiului bugetar pe anul 2014;

- Hotărârea nr. 43 privind apro -
barea contului de execuţie pe trim.I a
buge tului local al municipiului Câm -
pina, a con tului de execuţie a buge -
tului îm pru muturilor externe şi inter -
ne şi aproba rea contului de execuţie
pe trim.I a bu getelor ordonatorilor
ter ţiari de credite, pe anul 2015;

- Hotărârea nr. 44 privind apro ba -
rea Planului de ocupare a funcţiilor
pu blice pentru anul 2015 pentru
aparatul de specialitate al primarului
munici piu lui Câmpina;

- Hotărârea nr. 45 privind modifica -
rea și completarea art.2 din H.C.L.
nr.95/27 iunie 2013, referitoare la
înfi ințarea Clubului Pensionarilor
din mu ni cipiul Câmpina;

- Hotărârea nr. 46 privind aproba -

rea Regulamentului de păşunat, re -
col ta rea masei verzi de pe pajiştile
proprietatea municipiului Câmpina și
stabilirea taxelor aferente pășuna -
tului și recoltării masei verzi;

- Hotărârea nr. 47 privind modifi -
carea și completarea art.1 din H.C.L.
nr.42/27 martie 2014 referitoare la
darea în administrare Serviciului
Public de Administrare și Exploatare
a Pieței CentraIe AgroaIimentare a
imobiIului – clădire (cu destinația de
spațiu comerciaI și fost grup sanitar),
situat în municipiuI Câmpina, str. I. L.
Caragiale, f. nr.;

- Hotărârea nr. 48 privind aproba -
rea documentației pentru modifica -
rea limi tei de proprietate pentru tere -
nul în su pra față de 877,00 mp, nr. ca das-
tral 10462, situat în municipiul Câm pina,
str. Lt. Col. Erou Oprescu Adrian, f.nr.;

- Hotărârea nr. 49 privind aproba -
rea inventarierii în domeniul public
al mu ni ci piului Câmpina a unui imobil
- te ren, în suprafaţă de 420,00 mp, si -
tuat în municipiul Câmpina, str.Roma -

ni ței, f.nr.;
- Hotărârea nr. 50 privind aproba -

rea inventarierii în domeniul privat al
municipiului Câmpina a terenului în
suprafață de 4,75 mp, situat în muni -
cipiul Câmpina, str.Sg.Maj Erou Gri -
gore Nicolae, f.nr.;  

- Hotărârea nr. 51 privind angajarea
Cabinetului de Avocat ”Elena Teodo -
rescu” să redacteze, să înainteze in stan -
ței competente și să reprezinte Mu ni -
cipiul Câmpina, în fața instanțelor ju -
decătorești competente, în acțiunea a -
vând ca obiect contestație împotriva
Decizie nr.30/10 aprilie 2015 emisă
de MDRAP;

- Hotărârea nr. 52 privind consti -
tuirea dreptului de superficie cu titlu
oneros asupra terenului în suprafaţă
de 5,00 mp, nr.cadastral 25930, T 83,
P Cc 112, în favoarea d-nei Iancu
Simona – Luiza;

- Hotărârea nr. 53 privind consti -
tuirea dreptului de superficie cu titlu
oneros asupra terenului în suprafaţă
de 5,00 mp, nr.cadastral 25800, T 83,

P Cc 323, în favoarea d-nei Cocerhan
Elena – Raluca;

- Hotărârea nr. 54 privind consti -
tuirea dreptului de superficie cu titlu
oneros asupra terenului în suprafaţă
de 4,00 mp, nr.cadastral 25929, T 83,
P Cc 112, în favoarea d-nei Ioana
Mariana – Simona;

- Hotărârea nr. 55 privind aproba -
rea închirierii prin licitaţie publică a
sălilor nr.114, nr.204, nr.206 și nr.207,
situate în incinta Casei Tineretului;

- Hotărârea nr. 56 privind modifi -
carea și completarea Anexelor nr.1 și
nr.2 la H.C.L. nr.31 din 26 martie
2015 refritoare la alocarea unor sume
de bani pentru susținerea financiară a
unor manifestări culturale, artistice,
sportive și educative organizate de
Consiliul Local, în anul 2015;

- Hotărârea nr. 57 privind aproba -
rea inventarierii în domeniul privat al
municipiului Câmpina a terenului în su -
prafață de 30,00 mp, situat în muni ci -
piul Câmpina, str.Republicii, f.nr.,
Tarla 83, Parcela Cc 902.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local în luna aprilie

O avalanșă de bunătăți și culori,
la târgul de produse tradiționale 
Câmpinenii care au avut drum, în perioada 
21-24 mai, prin zona pie�ei centrale au avut
parte de surprize delicioase. Producători din
toată �ara i-au întâmpinat cu fel de fel de
produse autohtone gustoase, astfel că și cei mai
pretenţioşi clien�i au plecat de la târgul
organizat în zona centrală cu câte o amintire
gastronomică.
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Potrivit directorului Jenica
Tabacu, 411 vizitatori au trecut
pragul Castelului de la Câm pi -
na, pe 16 mai, în Noaptea Mu -
zeelor. Au fost cu 129 mai mulți
oaspeți față de anul precedent,
iar cei mai mulți dintre ei erau
câmpineni, cărora li s-au alătu -
rat însă locuitori ai așezărilor
vecine sau chiar bucureșteni
porniți, în acea seară, într-un
tur al muzeelor din județul
Prahova. Potrivit reprezentanți -
lor muzeului, castelul a fost vi -
zitat, în doar câteva ore, de 82
de elevi, 65 de studenți, 45 de
pensionari și peste 200 de per -
soane din alte categorii de
vârs tă. Dar toți cei care au a -
juns aici au rămas profund im -

presionați, pe de-o parte de
ceea ce au putut vedea, iar pe
de altă parte de facilitățile pe
care micul muzeu le asigură
pentru vizitatori. “Ne numărăm
printre puținele muzee din țară
care dispun de audio-ghiduri și
sun tem poate singurul unde
acestea sunt disponibile în pa -
tru limbi: română, engleză,
fran ceză și germană. Am apelat
la ele pentru cei care au venit
individual să viziteze castelul,
iar pentru grupuri am asigurat,
împreună cu colegul meu, mu -
zeograful Dragoş Stanciu, asis -
tență pentru oaspeții noștri. Iar
admirația și aprecierea lor m-au
motivat să le ofer și o mică sur -
priză la finalul turului de mu -

zeu. De asemenea, le-am pre -
zen tat oaspeților noștri și un
minialbum, pe care l-au putut
achiziționa în acea noapte și
care a fost pregătit special pen -
tru a fi lansat cu prilejul acestui
eveniment dedicat muzeelor”, a
povestit directorul Jenica Taba -
cu. Vizitatorii au ascultat, astfel,

arii de Beethoven și Chopin,
interpretate chiar de aceasta, la
pianul din castel, cel despre
care una dintre dintre legendele
locului spune că încă se mai
aude, în unele nopți, răsunând,
când spiritul Iuliei se întoarce
în templul construit de tatăl
îndurerat de pierderea prema -

tură a fiicei sale. “Unul dintre
vizitatori, dintr-un grup care
pornise, în noaptea aceea, într-un
tur de forță prin muzeele din tot
județul, ne-a spus, la ple carea
de aici, că a găsit la noi cea mai
frumoasă atmosferă, din câte
locuri văzuseră până atunci”, a
încheiat Jenica Ta bacu.

1 Iunie, Ziua Copiilor
Cireșar a adus, chiar în prima zi a lunii iunie, ma -

nifes tările dedicate copiilor, eveniment care, așa cum
s-a și anunțat, a fost unul cu adevărat magic, adică
exact pe gustul micilor  câmpineni, sărbătoriții acestei
date. Din program nu au lipsit spectacole cu artiști
amatori și profesionişti, jocuri, premii, sesiuni de face-
painting, baloane, personaje din desene animate care
să întrețină atmosfera și, bineînțeles, multă distracție

garantată pentru cei mici și, de ce nu, părinți și bunici
cărora nu le strică, măcar o zi pe an, să se simtă din
nou copii. 

Festivalul Folcloric “Hora Prahoveană”
Ajuns, anul acesta, la a XXI-a ediție, Festivalul Fol -

cloric “Hora Prahoveană”, programat pe 28 iunie, va
aduce la Câmpina spectacole ale celor mai active
formații de profil din spațiul rural și urban prahovean,
majoritatea cu experiență internațională, reprezen tan -
te ale regiunii noastre la manifestările de gen din toată
Europa. 

La manifestare  vor lua parte ansambluri fol clorice
din Câmpina, Bănești, Boldești-Scăeni. 

Festivalul se va desfășura în locația deja
tradițională, la Fântâna cu Cireși.

De asemenea, printre oaspeți se vor număra și
îndrăgiții artiști Niculina Stoican și Sorin Tudose. 
Program:
10.30 - cuvânt de deschidere, din partea reprezen -

tanților administrației publice locale;
11.00 - spectacol de cântece și dansuri populare

ale formațiilor din județ;
13.00 - spectacol de cântece și dansuri populare

ale formațiilor din orașele înfrățite cu municipiul
Câmpina;

14.00 - concertul artiștilor invitați.
Organizator: Casa de Cultură “Geo Bogza”

Câmpina

Săptămâna Orașului Însorit
A treia săptămână a lunii iunie este dedicată în

întregime, la Câmpina, “Orașului Însorit”. Va fi o săr -
bă toare a Câmpinei, în preajma solstițiului de vară,

prima dintr-o serie dedicată orașului cu cele mai mul -
te zile însorite din an, care se dorește începutul unei
tradiții de întâmpinare a lunilor de vacanță şi un prilej
care să atragă în municipiu cât mai mulți oaspeți.
Program:
-  ateliere de creație plastică organizate de unitățile

de învăţământ din municipiu și Uniunea Artiștilor
Plastici – filiala Câmpina;

- ateliere de interpretare muzicală și coregrafică;
- expoziții și târguri de carte;
- expoziții și târguri de obiecte handmade și

vintage;
- spectacole de teatru în aer liber;
- concursuri și întreceri sportive;
Organizator: Casa de Cultură “Geo Bogza” Câmpina.

Număr record de vizitatori, în Noaptea
Muzeelor, la Castelul “Iulia Hasdeu”
Muzeul Memorial “Bogdan Petriceicu Hasdeu”
din Câmpina s-a numărat, și anul acesta, printre
miile de așezăminte culturale din Europa unde
por�ile au rămas deschise pentru vizitatori,
până la ore târzii, în Noaptea Muzeelor.
Castelul “Iulia Hasdeu” a putut fi vizitat gratuit
și a primit, în doar câteva ore, un număr record
de musafiri. 

Ziua Copiilor, Festivalul Folcloric “Hora Prahoveană” şi
Săptămâna Oraşului Însorit, în iunie, la Câmpina
Trei evenimente importante sunt
consemnate în calendarul cultural al
municipiului Câmpina, în luna iunie. 
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Aproape 900 de membri ai
Casei de Ajutor Reciproc a Pen-
sionarilor Câmpina au primit,
de la începutul anului și până
la jumătatea lunii mai, aju toare
în valoare totală de 86.422 de
lei, acordate de CARP în baza
regulamentului asociați ei. Po -
trivit conducerii asociaţiei, a
fost vorba despre 312 benefi -
ciari din Câm pina și peste 500
din alte localități, majo ritatea
solicitând sprijin pen tru a face
față cheltuielilor, în condițiile
în care au pensii foarte mici.
Acestora li s-au a dă ugat, de
asemenea, cererile din partea
membrilor care a veau nevoie
de ajutor financiar pentru achi -
tarea unor trata men te stomato -
lo gice sau a tarifului consulta -
țiilor oftalmologice.

Cei care nu au putut be -
neficia de sprijin, neîndepli -
nind condițiile impuse pentru
acest lucru, au apelat, însă la
împrumuturi. Astfel, CARP a
încheiat, în perioada amintită,
contracte cu 3.537 de persoa -
ne, suma totală primită de
acestea fiind de 10.821.000 de
lei, din carea aproape 1,2 mi -
lioane de lei reprezentând do -
bânda. “Am observat că, deși
nu mărul împrumuturilor a
rămas constant, înregistrăm o
scădere față de anul trecut, din
punct de vedere al dobânzii, pe
fondul introducerii a două
tipuri de credite foarte avanta -
joase pentru membrii CARP.
Este vorba despre împrumutul
la nivelul fondului, pe 6 luni,
cu 3% dobândă, și cel pe 12

luni, cu 6% dobândă. Aproape
30% din credite, adică 1.093
din cele acordate până la 18
mai, au fost din aceste catego -
rii, deci reducerea dobânzii
este destul de consistentă. Am
preferat, însă, această soluție,
pentru a veni în întâmpinarea
a cât mai mulți dintre mem bri”,
a spus Ana Grigorescu, preșe -
dintele CARP Câmpina.

Iar decizia este cât se poate
de întemeiată, având în vede -
rea tendința împrumuturilor.
Tot de la conducerea asociației
am aflat că motivele pentru
care vârstnicii apelează la cre -
dite s-au schimbat semnifica -
tiv față de acum câțiva ani. În
primul rând, contractarea unui
împrumut, în sine, se face mai
greu. “Oamenii au pensii foar -
te mici, care abia le ajung, și se
gândesc că nu vor avea de un -
de să suporte și cheltuielile cu -
rente, și rata la credit”, a re -
mar cat aceasta. Pe de altă par -
te, cei care se încumetă, totuși,
să facă acest pas, sunt motivați
mai puțin de nevoie personale.
“Foarte mulți cer împrumuturi
pentru lemne sau cumpărarea
de medicamente, dar majorita -
tea solicită credite pentru a-și
ajuta copiii. Sunt din ce în ce
mai mulți tineri care rămân
fără loc de muncă și ajung în
situația de a nu-și mai putea
sprijini copiii aflați în școală
sau la facultate. Atunci părinții
lor apelează la împrumuturi,
pen tru a-și sprijini copiii și
nepoții”, a mai remarcat Ana
Grigorescu.

La Câmpina se sărbătoreşte
Ziua Veteranilor de Război
încă de le instituirea ei, din
2008, organizându-se festivi -
tăți în centrul municipiului. De
doi ani, din cauza numărului
tot mai redus de veterani de
război şi a stării lor se sănă -
tate, manifestarea are loc la
Casa Căsătoriilor, unde, anul
acesta, au fost așteptați 22 de
veterani din evidenţa organi -
za ției, potrivit col. Marian
Dulă, consilier local și pre -
ședintele Asociaţiei Cadrelor
Militare în Rezervă şi Retrage -
re din Câmpina.  

La Casa Căsătoriilor au fost
prezenţi, însă, la ceremonia din
29 aprilie, doar trei veterani de
război, care au povestit din
faptele de arme, dar şi din viaţa
de după război. Cei mai în
vârstă băr baţi ai municipiului
s-au foto grafiat cu autorităţile
publice locale şi au primit
diplome de onoare, dar și câte
un pachet de alimente. Acelaşi
pachet a fost distribuit, la
domiciliu, și veteranilor de
război care nu au fost prezenţi.

Anul 2015 a fost declarat,
de către Guvern, „Anul Vete ra -
nilor de Război”.

Sărbătorirea Zilei Eroilor a
fost organizată de Primăria mu -
nicipiului Câmpina cu concur -
sul Asociaţiei Cultul Eroilor.
Programul a cuprins depuneri
de flori şi coroane de flori la
mo numentul central din Cimiti -
rul de Onoare al Eroilor muni -
ci piului Câmpina, din str. Bo -
bâl na, o slujbă religioasă, susţi -
nută de preoţii ortodocşi de la
toate parohiile din municipiu,
alocuţiunea primarului muni -
ci piului Câmpina, Horia Lau -
renţiu Tiseanu.

Ceremonia a avut şi o pre -
zenţă militară: jandarmi şi pom -
pieri militari, un detaşament de
elevi ai Colegiului Militar Li -
ceal „Dimitrie Cantemir”, din
Breaza şi două clase de elevi ai
Şcolii de Agenţi de Politie „Va -
sile Lascăr”.

La comemorarea eroilor au
fost depuse coroane din partea
tuturor partidelor și instituți -
ilor din Câmpina. Foarte mulți
elevi au fost prezenţi la Cimiti -
rul Eroilor din municipiu. Elevi
de la liceele câmpinene, dar şi
de la Şcoala Postliceală „Louis
Pasteur” au depus coroane de
flori la cele patru morminte ale
eroilor din 1989: Oncioiu Pe -
tre, Oprescu Adrian, Puiu Sorin
și Grigorescu Ilinca Ruxandra. 

La sfârşitul activităţii, la
Câmpina s-au împărţit, con -

form tradiţiei, ouă roșii și co -
livă, iar câmpinenii şi-au ono -
rat cei peste 500 de eroi căzuți
în războaie, cunoscuți sau ne -
cunoscuți.

În același timp cu ceremo -
niile de la Câmpina, la Rastatt
(Germania) au fost comemorați
28 de eroi români decedați în
prizonierat în 1917-1918. Aso -
ciația Rezerviștilor Germani și
Asociația Cultul Eroilor Câmpi -
na, aflate într-un parteneriat,
comemorează eroii celeilalte
părți la datele tradiționale din
țara de origine, potrivit col.
Marian Dulă, consilier local și
președintele Asociaţiei Cadre -

lor Militare în Rezervă şi Retra -
gere din Câmpina

În calendarul ortodox, săr -
bă toarea Înălțării Domnului, pe
21 mai anul acesta, este și ziua
dedicată pomenirii eroilor nea -
mu lui. Astfel, în conștiința pu -
bli că, praznicul Înălțării Mân -
tu itorului îngemănează, într-o
semnificativă și sfântă tradiţie,
cu cinstirea memoriei Eroilor
Neamului  care, de-a lungul se -
co lelor, și-au jertfit viața pentru
a pune temelia devenirii și
împlinirii istorice a poporului
român, pentru apărarea credin -
ței strămoșești, pentru libertate,
demnitate și unitate.  

Primăria Municipiului Câm pina şi Biblioteca
Municipală “Dr. C. I. Istrati”, în parteneriat cu
Prefectura Prahova, Asoci aţia “Cultul Eroilor Re -
gina Maria” + Subfiliala Campina şi Clubul Co -
piilor Câmpina au derulat o serie de manifestări,
programate pe parcursul a trei zile, cu prilejul
da tei de 9 Mai, sărbătoare națională cu triplă
semnificație în calendarul ro mânesc. 

De altfel, însemnătatea aces tei zile a fost și
tema simpozio nului organizat, în deschiderea
ceremoniilor, de elevii Colegiu lui Naţional “Ni -
colae Grigores cu”, unde  cadre militare în re zer -
vă au prezentat informaţii interesante elevilor,
despre în cheierea celui De-al Doilea Răz  boi Mon-
dial, începutul domniei lui Carol I, Independenţa
de Stat şi încoronarea primului rege al ţării,
precum şi despre Ziua Europei. Vineri, pe 8 mai,
co legii lor de la Colegiul Tehnic “Constantin
Istrati” au dezbă tut, se asemenea, “Însemnătatea
zilelor de 9 şi 10 mai”, cu lec tori ai Asociaţiei
Cultul Eroilor şi profesori de istorie.

Manifestările s-au încheiat pe 9 mai, cu seria
evenimen telor derulate în Centrul Civic (zona
“La Soldat”), unde au fost organizate ateliere de
creaţie şi concursuri pentru elevi, cu tema “Sunt
cetăţean european”. În paralel, programul zilei a
fost completat de elevii de la Clubul Copiilor

Câmpina, prin acțiu nile pregătite de trupa “Fan -
ta sy”, coordonată de prof. Doina Spânu, și trupa
“Micii Melo mani”, sub coordonarea prof. Ru -
xandra Brezeanu.

În istoria a poporului ro mân, evenimentele de
la 9 mai 1877, 9 mai 1945, precum şi Ziua Eu -
ropei se înscriu ca momente glorioase ale lup tei
românilor pentru libertate, uni tate şi indepen -
denţă. De aceea, an de an, această dată reprezin -
tă pentru români un bun prilej de îndreptare a
gândurilor pline de recunoştinţă către ge nera -
ţiile de luptători şi eroi pen tru dreptate socială,
liber tate, unitate şi independenţă.

Peste 3.500 de împrumuturi acordate de CARP,
de la începutul anului

Sprijin pentru veteranii de război din municipiu

9 Mai – triplă semnificaţie, trei zile de sărbătoare la Câmpina

Pe 21 mai, câmpinenii
și-au onorat eroii
căzuți la datorie
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De la calificare și până acum, tot
județul le-a ținut pumnii elevilor
Victor Alexandru, Gabriel Năstase,
Denis Cărăuş, Rareş Dumitrică şi
Cătălin Oancea, de la Liceul Tehno -
logic Energetic din Câmpina, coor -
do nați de profesorul Denisa Stoi -
ces cu. CADON s-a calificat, după ce
a trecut de patru probe dificile, în
finala concursului care reunește,
anual, 200 de echipe din întreaga
lu me. Pentru această perfor manță,
Consiliul Local Câmpina a  aprobat,
în ședința din 30 aprilie, un proiect
de hotărâre privind alocarea sumei
de 33.000 de lei, pentru sprijinirea
echipei de ti neri informaticieni de la
Liceul Teh nologic Energetic, pentru
care pro ba obținerii finanțării, în
vederea par ticipării în finală, s-a
dovedit greu de trecut. Și asta
deoarece, pe cât de mare a fost
mândria câmpinenilor, la aflarea
veștii că tinerii pot repre zen ta
municipiul la un asemenea nivel, pe
atât de mare are fi fost și deza mă -
girea provocată de faptul că echipa
CADON nu își permitea să facă a -
ceastă deplasare. 

Participarea la această ultimă
etapă a competiției însemna aproxi -
mativ 10.000 de euro, pentru asigu -
ra rea transportului, cazării și chel -
tuielilor cu masa echipei, pe durata
șederii în SUA. Bani pe care perfor -

manța nu îi aduce cu sine. Situația a
fost rezolvată, însă, la nivelul admi -
nistrației locale și cu ajutorul mai
multor sponsori. “Promovarea pro -
iec tului de hotărâre are la bază ce -
rerea d-nei Stoicescu Luisa - Deni sa,
profesor de informatică la Liceul
Tehnologic Energetic Câmpina, în
calitate de coordonator al echipei de
elevi CADON, echipă care s-a califi -
cat la concursul internațional de
programare «American Computer
Science League», prin care solicită
acordarea unui sprijin financiar
pentru participarea la finala con -
cur sului mai sus menționat. Așa
cum rezultă din documentele atașate
cererii, concursul de anul acesta se
desfășoară în Orlando - Florida, în
luna mai a anului curent, iar copii
care vor ajunge acolo vor participa
la o probă teoretică unde vor fi pre -
miați, apoi la un concurs practic în
care trebuie să rezolve între 3 și 5
probleme direct pe calculator. Parti -
cipanții nu primesc recompense în
bani, dar se vor bucura de o impor -
tantă recunoaștere a meritelor prin
posibilitatea înscrierii la facultățile
de stat de profil, în mod direct, fără a
susține examen de admitere”, arată
expunerea de motive în baza căreia
CL Câmpina a aprobat proiectul
prin care a alocat în jur de 7.000 de
euro echipei CADON. Diferența,

până la 10.000 de euro, suma totală
de care aveau nevoie cei cinci lice -
eni, a fost suportată de diverși spon -
sori.

Cât despre susținere, echipa
CADON a avut parte de mii de me -
saje de încurajare. Câteva dintre ele
au fost postate pe pagina de Face -
book dedicată de cei cinci elevi
acestui proiect, prin intermediul
căreia au ținut legătura cu susțină -
torii, postând în permanență infor -
ma ții despre pregătire și etapele
par curse înaintea finalei. Au fost
contactați, pe această cale, și de ro -
mâni stabiliți în SUA care abia aș -
tep tau să-i întâlnească. “Din păcate,
competiția a fost strânsă si nu am
avut un loc favorabil spre victorie”,
au anunțat membrii echipei imediat
după finală, luându-și angajamentul,
față de cei care i-au susținut, ca anul
viitor să facă o figură și mai fru -
moa să. “Ați câștigat un loc fruntaș
pentru ambiție, pentru curaj și pen -
tru participare! Un pas timid pentru
voi... un început de drum pentru vi -
itor. Felicitări, dragilor, pentru pro -
mo varea liceului și a orașului! Sun -
teți primii care se pot mândri cu as -
ta. Sunteți mari!” este numai unul
dintre mesajele de mulțumire venite
din partea câmpinenilor mândri de
performanța echipei de la Liceul
Energetic. “Ceea ce au reușit acești
elevi este un pas înainte, iar ceea ce
au făcut până acum este deja foarte
important. Cu siguranță au căpătat o
experiență care le va folosi mai
târziu”, le-a transmis și directorul
Liceului, Stan Sârbu.

Lista câștigătorilor la Festivalul-concurs
național de interpretare pianistică “Iulia
Hasdeu”

Cele două săli cu pian de la Casa de Cul tură
„Geo Bogza” și Muzeul Memorial „B. P. Hasdeu” au
găzduit, pe 17 mai, a XVII-a ediție a Festivalului-
concurs națio nal de interpretare pianistică “Iulia
Has deu”. Concursul, care se desfăşoară într-o sin -
gură etapă, se adresează micilor pia niști, începând
de la cei de vârstă preșco lară și până la elevii din
clasa a VIII-a. Iar anul acesta, 190 de copii talentați
din Bucureşti, Ploieşti, Buzău, Cluj-Napoca, Bra -
şov, Câmpulung-Muscel, Bârlad, Ba cău, Râmnicu
Vâlcea şi Călăraşi au accep tat provocarea lansată
în cadrul evenimen tului iniţiat de profesoara
Camelia Pavlen co și care a preluat preluat, încă de
la a XI-a ediţie, numele Iuliei Hasdeu, geniala fiică
a savantului B. P. Hasdeu. Iar succesul de care se
bucură, an de an, festivalul de la Câmpina este ex -
plicat și prin faptul că în cadrul acestuia înscrierea
este condiționa tă de transmiterea unei creații
literare, a u nui desen sau a unei picturi. Și asta
deoa rece acest concurs își propune să valorice
toate laturile creativității artistice a parti cipanților.

Şase jurii alcătuite din profesori de la liceele şi
şcolile participante au evaluat pres taţia tinerilor
pianişti, fiind conduse de cadre didactice cu
experienţă, printre care amintim pe Mihaela Pârlea,
Veronica Sben ghe, Horia Sabin Drăgoi, Brânduşa
Inovan, Mihnea Drăgoi.

Ediția din acest an a fost organizată sub egida
UNESCO, de Asociația Culturală „Paul Constanti -
nes cu – 2009” Ploiești, în parteneriat cu Consiliul
Local Câmpina, Primăria Municipiului Câmpina,
Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza” Câm pina,
Muzeul Memorial „B.P. Hasdeu” Câm pina, Colegiul
tehnic „Constantin Is trati” Câmpina, Societatea
Filarmonică Câm pina, Asociația Culturală
UNESCO „Iulia Haşdeu” şi Uniunea Compozi to -
rilor şi Muzicologilor din România.

Lista câștigătorilor
La ediția din acest an, Marele Premiu a fost

obținut de Petre Andra Maria, elevă în clasa a VI-a
la Școala de Deficienți de Ve de re București. Andra
este o fetiță nevă zătoare care a impresionat cu
sensibilita tea ei. Învață pianul de 2 ani și poate
cânta la nivelul unui elev de clasa a VI-a de la un
liceu de muzică. Lucrarea ei literară a fost de
asemenea premiată și publicată în pliantul
concursului. Iar pe 2 iulie se va întoarce la Câm -
pina, cu un program pre gătit pentru “Sărbătoarea
celor 2 Iulii”, eveniment care va avea loc la Muzeul
Me morial „B. P. Hasdeu”.

Găman Eduard Ionuț, din Câmpina, elev în clasa
a II-a, a obținut premiul al III-lea la categoria sa de
vârstă. 

PREMIUL I SPECIAL
Preșcolari: Patriche David, Vasile Ște fania;
Clasa pregătitoare: Rusu Nichita Ioan;
Clasa I: Corneanu Alexandru, Bănică Teodora,

Iordache Teodor, Mihăila Alexia, Mocanu Elena,
Sinu Maria;Clasa a II-a: Burlan Ana Maria, Guta
Alberto, Nicolae Mara, Șerban Eugen;

Clasa a III-a: Comanici Flavia, Codruța Livia,
Dragomirescu Ana, Nonnis Ioannis, Savu
Alexandra Daria, Tudușciuc Gabriel, Zahiua Maria;

Clasa a IV-a: Feraru Dragoș, Grădinariu Maria,
Manole Samira, Moldoveanu Mara, Năstase Ioan,
Olteanu Alexandru, Simion Crestian;

Clasa a V-a: Barbu Mădălina, Brădeanu Irina,
Bratu Rareș, Cucu Ioana, Ionescu Andreea,
Săndulescu Alexandra;

Clasa a VI-a: Laszlo Renata, Suciu Filip;
Clasa a VII-a: Iftime Smaranda, Berlic Vlad;
Clasa a VIII-a: Manolache Alexandru, Ștefan

Mihai Cristian, Pârvulescu Denisa.

Consiliul Local Câmpina, Primăria Câmpina, Biblio -
teca Municipală “Dr. C. I. Istrati” şi Casa Municipală de
Cultură „Geo Bogza” organizează, în această lună, o
nouă ediție a Concursului de Teatru pentru Copii și Ti -
neri. Evenimentul reunește, pentru a șasea oară, trupe de
teatru din școlile municipiului, adresându-se tinerilor
actori și autori de piese de teatru  din ciclul primar, gim -

nazial și liceal.
Potrivit calendarului aprobat la nivelul administrației

locale, concursul, inclus pe lista manifestărilor susținute
de Consiliul Local Câmpina, se va desfășura în prima
parte a lunii iunie, iar fiecare trupă s-a putut înscrie la
fiecare dintre cele trei secţiuni: monolog (durata 5-10
minute), scenetă (durata 10-15 minute) și piesă de tea -
tru-fragment (durata 10-15 minute).

Înscrierea se face pe baza completării unei fişe tip ce
se va depune la sediul Bibliotecii Municipale “Dr. C. I.
Istrati” până la data de 3 iunie 2015, iar jurizarea va avea
loc pe 9 iunie. Pe 12 iunie vor fi anunțați câștigătorii
premiilor pentru cea mai bună interpretare masculină la
fiecare nivel, cea mai bună interpretare feminină la fie -
ca re nivel, cea mai bună trupă de teatru la fiecare nivel
(locurile I, II şi III), cel mai frumos costum, cel mai bun
decor, cel mai bun monolog. De ase menea, va fi acordat
și un premiu pentru creativitate.

Ultimele pregătiri, înaintea Concursului de Teatru pentru Copii

Cinci elevi de la Liceul Tehnologic
Energetic, în finala concursului 
ACSL All Star Contest din SUA

Cinci elevi de la Liceul Tehnologic
Energetic, în finala concursului 
ACSL All Star Contest din SUA

Cinci elevi de la Liceul Tehnologic
Energetic, în finala concursului 
ACSL All Star Contest din SUA

Echipa CADON din cadrul Liceului Tehnologic
Energetic s-a calificat, după ce a trecut cu brio de
patru etape, în finala concursul interna�ional de
programare ”American Computer Science League”. 
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Colegiul Național “Nicolae
Gri gorescu” din Câmpina are
aprobate, pentru clasa a IX-a, în
anul școlar 2015 - 2016, 168
de locuri, la care se adaugă u -
nul pentru candidații de etnie
romă. Aici vor fi organizate, din
toamnă, două clase de Mate-
info (56 de locuri), una de Ști -
ințe ale naturii (29 de locuri,
dintre care unul pentru romi), o
clasă de Filologie (28 de locuri)
și două de Științe Sociale. Anul
trecut, cea mai mică medie de
admitere înregistrată aici a fost
8,27, la profil uman, în timp ce
la clasele de real s-a intrat cu
cel puțin 8,96.

Peste 140 de locuri sunt
dis ponibile și la Colegiul Teh -
nic “Constantin Istrati”, două
dintre ele fiind rezervate candi -
da ților de etnie romă. Este vor -
ba despre cinci clase de 28 de
locuri, câte una pentru fiecare
din specializările Industrie
alimentară, Economic, Turism
și alimentație (filiera tehnologi -
că), Științe ale naturii (filiera
teoretică, profil real) și Sportiv
(filiera vocațională). Potrivit
informațiilor publicate de ISJ
Pra hova, ultimele medii de
admitere, anul trecut, au fost
sub 5,00.

La Colegiul Tehnic Forestier

Câmpina vor fi formate, în
toamna lui 2015, șase clase, cu
170 de locuri, dintre care două
pentru candidați de etnie romă.
Vara trecută, cea mai mare
concurență a fost la profilul
servicii – specializarea Econo -
mic, unde cea mai mică medie
de admitere înregistrată a fost
7,54. Aici sunt disponibile, a -
cum, 56 de locuri. De aseme -
nea, a fost căutată și clasa de
Științe ale naturii, tot cu 56 de
locuri alocate la admiterea
2015, având în vedere că aici,
anul trecut, nu s-a intrat cu me -
die sub 6,92. Alte 56 de locuri
sunt împărțite claselor cu spe -
cializările Silvicultură (ultima
medie în 2014: 4,22), respectiv
Fabricarea produselor din lemn
(5,06).

Cele mai multe clase vor fi
organizate, însă, la Liceul Teh -
no logic Energetic: nu mai puțin
de șapte aprobate la a IX-a,
pentru anul școlar 2015 - 2016.
Două dintre ele, cu 56 de locuri,
sunt pentru specializarea Elec -
tronică-automatizări. Celelalte
domenii au alocate câte 28 de
locuri, însemnând specializă -
rile Economic, Matematică-
informatică, Științe ale naturii,

Turism și alimentație, Econo -
mic. La ultimele două, supli -
men tar există două locuri pen -
tru candidații de etnie romă.
Cla sa de Turism a fost și cea
mai căutată anul trecut, aici in -
trându-se doar cu medii peste
7,26.

De ajutor
Și în acest an, media de ad -

mitere va fi formată, în propor -
ție de 75%, din media de la
examenul din vară, restul fiind
reprezentat de media de absol -
vi re a claselor V-VIII. Iar deta -
liile privind notele cu care s-a
intrat la fiecare specializare în
parte nu sunt deloc de neglijat,
pentru că îi pot ajuta pe can -
didați să-și evalueze cât mai
obiectiv șansele de a fi admiși
într-o anumită clasă. De aseme -
nea, în stabilirea opțiunilor pre-

ferate, absolvenții de liceu tre -
bui să țină cont și de aptitu -
dinile și înclinațiile pe care le
au, pentru fiecare domeniu în
parte, dar și de ce intenționează
să facă după terminarea liceu -
lui, astfel încât unii ani să re -
prezinte, eventual, și pregătirea
pentru facultate.

Calendar
Admiterea din acest an este

structurată în trei etape. Finalul
lunii mai a fost rezervat elibe -
ră rii fișelor de înscriere pentru
elevi și probelor de aptitudini, la
cla sele vocaționale, unde se im -
pu ne și o astfel de selecție, res -
pec  tiv verificării cunoștințe lor
de limbă modernă, pentru ad mi   -
terea la clasele în regim bilingv.

Pentru candidații de etnie
romă care intenționează să o -
cupe unul dintre locurile spe -

cial alocate, data de 19 iunie
este termenul limită pentru
depunerea cererilor de înscrie -
re. Repartizarea va avea loc în
perioada 6-8 iulie.

Cea mai mare parte a verii
este alocată, însă, admiterii
obișnuite, care începe, de fapt,
în intervalul 3-7 iulie, zilele în
care candidații trebuie să com -
pleteze fișele de înscriere cu
opțiunile, în speță codurile re -
partizate fiecărei clase în parte,
în ordinea preferințelor. Infor -
mațiile vor fi introduse într-o
bază de date, fiind supuse unei
verificări, până pe 8 iulie, astfel
încât să se evite strecurarea
unor greșeli.

În funcție de opțiunile fie -
că rui elev în parte și de media
de admitere, soft-ul special va
face, pe 14 iulie, repartizarea
com puterizată. Până pe 24 iu -
lie, candidații repartizați trebu -
ie să depună, la școli, dosarele
de înscriere.

Procesul se va repeta și în a
doua etapă, programată în in -
ter valul 15 - 30 iulie, dar și în
perioada 1 august - 7 septem -
brie, când va fi finalizată ad -
miterea în învățământul liceal
de stat de zi. 

Programul “Euro 200” pentru acor -
darea unui ajutor financiar elevilor și
stu denților în vederea achiziționării de
calculatoare va continua în 2015, când
se estimează că vor beneficia, de acest
sprijin, aproape 18.000 de copii și ti -
neri, la nivel național. Conform legii,
aju torul de 200 de euro poate fi acordat
pentru elevii şi studenții din învăță mân -
tul de stat sau particular acreditat, în
vârstă de până la 26 de ani, care provin
din familii cu un venit brut lunar de ma -
ximum 150 lei pe membru de familie. 

Potrivit calendarului, în anul 2015,
lista beneficiarilor va fi afișată după 1
iu nie, distribuirea bonurilor pentru
achi ziționarea de calculatoare se va face

în perioada 24 iunie-30 iulie, iar achizi -
ți onarea propriu-zisă se va face în peri -
oada 24 iunie - 31 august.

Configuraţia minimă recomandată a
calculatoarelor pentru achiziţionarea
cărora se acordă sprijinul financiar este
următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM
si 250 GB hard-disk şi software de bază
licenţiat, incluzând un sistem de operare
şi un program antivirus.

În acest an, la Câmpina vor ajunge
peste 20 de astfel de tichete, la elevi de
la C. N. “Nicolae Grigorescu”, Liceul Teh -
nologic Ener getic, Școala Gimnazială
“Alexandru Ioan Cuza”, Școala Gim na -
zială “Ion Câmpineanu” și Școala Gim -
na zială “B. P. Hasdeu”.

Lista beneficiarilor din acest an a programului Euro 200 va fi publicată în luna iunie

Inspectoratul Școlar
Jude�ean Prahova a
publicat Ghidul
candidatului, valabil
pentru admiterea la
liceu, în anul 2015.
Documentul cuprinde
instruc�iuni detaliate
pentru absolven�ii
claselor a VIII-a, dar și
oferta unită�ilor de
învă�ământ din jude�.
În școlile din Câmpina,
pentru admiterea din
această vară sunt
disponibile peste 900
de locuri.

Pentru cei interesați să facă liceul, dar nu pot urma învăță -
mântul de zi, Liceul Tehnologic Mecanic Câmpina organizează,
anul viitor, o clasă de 28 de locuri, în sistem frecvență redusă,
la specializarea Științe ale naturii. În perioada 21-22 iulie 2015
va avea loc înscrierea la candidaţilor din seriile anterioare care
împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor
anu lui şcolar 2015-2016, repartizarea acestora fiind progra -
mată pentru intervalul 22 – 24 iulie.

900 de locuri disponibile anul acesta,
la Câmpina, pentru admiterea la liceu
900 de locuri disponibile anul acesta,
la Câmpina, pentru admiterea la liceu
900 de locuri disponibile anul acesta,
la Câmpina, pentru admiterea la liceu
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Dacă în 2014, la Câmpina,
au fost organizare doar două
clase de învățământ profesio -
nal cu durata de trei ani, iată că,
în această vară, patru licee și
colegii din municipiu au intro -
dus, în ofertă, astfel de variante.

La Colegiul Tehnic Forestier
pot fi admiși 28 de elevi  care
vor să obțină speci alizare de
mecanic echipamen te pentru
foraj - extracție. Alte 28 de
locuri au fost aprobate, acele -
iași unități de învățământ, pen -
tru clasa care va instrui e lec -
tricieni pentru echipamente de
foraj - extracție.

Colegiul Tehnic Forestier va
organiza, din toamnă, în cadrul
învățământului profesional cu
durata de trei ani, o clasă cu 28
de locuri pentru formarea de
tâmplari, în timp ce la Liceul
Tehnologic Energetic Câmpina
va exista o clasă pentru instru -
irea electricienilor - exploatare
joasă tensiune.

Cea mai bogată ofertă vine
de la Liceul Tehnologic Meca -
nic, une vor exista, în anul șco -
lar viitor, patru clase în cadrul
învățământului profesional cu
durata de trei ani, calificările

pro puse potențialilor candidați
fiind mecanic auto, tinichigiu
vopsitor auto, sudor și confec -
țio ner produse textile.

În fiecare din clasele de mai
sus va fi alocat câte un loc și
pentru candidații de etnie romă.

Școlile din Câmpina reu -
nesc, astfel, aproape 20% din
oferta de locuri disponibilă, în
acest an, în cadrul admiterii în
învățământul profesional cu
durata de trei ani, în județul
Prahova.

Cine și cum se poate
înscrie

Potrivit legii, pot opta pen -
tru învățământul profesional de
stat cu durata de trei ani elevii
înscriși în clasa a VIII-a și ab -
solvenţii clasei a VIII-a din seri -
ile anterioare, cu condiţia să fi
promovat ultimul an de gimna -
ziu. Admiterea poate include, în
funcție de solicitările primite
de fiecare școală în parte, și o
etapă de preselecție a candida -
ților, precum și organizarea de
probe suplimentare de admite -
re. 

În cazul în care numărul de
candidați înscriși nu depășește
numărul locurilor oferite de u -
ni tatea de învățământ, admite -
rea se va realiza pe baza porto -
foliului educațional al elevului,
care are în vedere media de
admitere (75% media generală
la Evaluarea Națională și 25%
media generală de absolvire a

claselor V-VIII). În cazul în care
numărul de candidați este mai
mare decât numărul locurilor
oferite de unitatea de învăță -
mânt, admiterea se face luând
în calcul în proporție de 70%
me dia de admitere calculată
du pă formula de mai sus și în
proporție de 30% nota obținută
la proba suplimentară de admi -
tere  stabilită de unitatea de în -
vă țământ.

Se pot înscrie și candidații
care nu au susținut Evaluarea
Națională însă, în cazul lor, în
media de admitere se va lua în
calcul, în dreptul acestui indi -
ca tor, nora 1, care va reprezen -

ta două treimi din rezultatul
final, în funcție de care vor
putea ocupa un loc.

Etape
Conform calendarului a -

nun țat de Ministerul Educației,
finalul lunii a fost rezervat
verificării cunoştinţelor de lim -
bă modernă. Admiterea pe lo -
curile speciale pentru romi are
loc începând cu 19 iunie, data
limită pentru depunerea cereri -
lor de înscriere, urmând ca în
perioada 6-8 iulie să se facă
repartizarea candidaților. 

Pentru ocuparea celorlalte
locuri, candidații vor primi, la

jumătatea lunii iunie, fișele de
înscriere eliberate de secreta -
ria tele școlilor la care învață.
Înscrierea va avea loc între 15
și 18 iunie.

Preselecția candidaților, în
unitățile de învățământ care vor
organiza această etapă, va avea
loc în perioada 22 - 26 iunie,
urmată, acolo unde există prea
multe cereri, de probele supli -
men tare (30 iunie - 2 iulie).

Lista candidaților admiși va
fi afișată pe 3 iulie, iar candi -
dații declarați respinși își pot
încerca norocul în etapele ur -
mă toare (20 august - 2 septem -
brie și 3 - 8 septembrie).

Începând din această lună, Fundația
“Romanian Angel Appeal” derulează pro-
gramul de instruire pentru cadre didac -
tice, părinți și specialiști, în lucrul cu
copiii cu autism înscriși în școli sau în
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități
„Sf. Filofteia” Câmpina. 

„Programul a de butat cu partici -
parea a patru specia liști de la Centrul de
zi pentru copii cu dizabilități «Sf.
Filofteia», la Conferința ABA care a avut
loc în București, în pe rioada 3 - 5 apri -
lie și continuă cu patru cursuri la care
cadre didactice din școli primare și
gimnaziale vor dobândi tehnici de lucru
cu copiii cu autism. Cursurile, intitulate
«Aspecte cheie în integrarea școlară a
copiilor cu autism» și organizate în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic
din Prahova, vor fi susținute de Mihaela
Gheorlan, psiholog clinician, și tratează
teme precum teoria minții, integrarea

senzorială și mecanis me reglatorii,
caracteristici și strategii de comunicare,
dezvoltarea abilităților de socializare în
contextul clasei de elevi. Cursurile in -
clud prezentări de studii de caz și

sesiuni de întrebări și răspunsuri”,
precizează organizatorii. . 

Primul curs din cele patru s-a desfă -
șurat în perioada 28 - 30 aprilie, la
Școa la Gimnazială “B.P. Hașdeu” din

Câmpina, următoarele trei fiind progra -
mate pentru luna mai. 

Tot în mai, în zilele de 14 și 15, în ca -
drul aceluiași proiect s-a desfășurat un
curs pentru părinții copiilor cu autism
înscriși în Centrul de zi “Sf. Filofteia”.
Aici sunt oferite servicii de recuperare
pentru peste 20 de copii, cu vârste
cuprinse între 3 și 10 ani, diagnosticați
cu tulburări din spectru autist.

Proiectul este finanțat din fondurile
strânse la ediția a III-a a concursului
Câmpina Open MTB - Race for autism,
din 7 septembrie 2014. Evenimentul a
înregistrat un număr record de partici -
panți, 550, din taxele de înscriere și
donații strângându-se fonduri de
29.068 lei. Suma este folosită, integral,
în beneficiul persoanelor cu autism din
județul Prahova.

În acest an, Câmpina Open MTB va
avea o nouă ediție, pe 5 septembrie.

Instruire pentru profesori, părinţi şi specialişti în lucrul cu copiii
cu autism, din fondurile strânse la Câmpina Open MTB

Liceele din municipiu,
fabrici de meseriași

În al doilea an de
organizare a
învă�ământului
profesional cu durata
de trei ani, unită�ile de
învă�ământ din
Câmpina vin cu o
ofertă bogată și
diversificată pentru
absolven�ii de clasa a
VIII-a care doresc să
înve�e o meserie, în
anii de liceu.
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Proiectul „Egalitate de șanse și gen
prin antreprenoriat și calificare”, în
valoare de peste două milioane de lei, a
fost lansat în 2014 de Primăria Câmpi -
na. Finanţarea este asigurată 86,78%
din fonduri europene nerambursabile
(prin Fondul Social European prin Pro -
gramul Operaţional Sectorial Dezvolta -
rea Resurselor Umane 2007-2013), 11,22%
de la bugetul de stat şi 2% de la bugetul
local, campania propunându-și, ca
obiectiv general, asigurarea egalității de

șanse pentru femei pe piața muncii prin
programe integrate care să includă in -
formare, formare profesională continuă
și sprijin în dezvoltarea carierei și de -
ma rarea unei afaceri independente. 450
de femei care provin din toate toate me -
diile sociale, cu predilecție din cele cu
grad înalt de excluziune socială, au avut
posibilitatea să participe la programe de
formare acreditate ANC, în baza cărora
obțin certificatele de calificare, după
promovarea examenului final. Pentru

280 dintre ele au fost organizate, în ca -
drul proiectului, cursuri de calificare în
patru tipuri de meserii: îngrijitor bătrâni
la domiciliu, cofetar, lucrător în comerț,
manichiurist + pedichiurist. Alte 170 au
urmat programe de inițiere în compe -
ten ţe informatice, limba engleză și
competențe antreprenoriale. 

Demersul și-a propus, totodată, să
faciliteze integrarea persoanelor din
grupul țintă în cadrul cursurilor de FPC
propuse prin proiect, respectiv infor ma -

rea cetățenilor și conștientizarea, prin
campanii de sensibilizare, pentru com -
baterea stereotipurilor de gen, a traficu -
lui de ființe umane și violenței domesti -
ce. În esență, acesta susține principiul
egalităţii de şanse şi de gen, printr-o
serie de acţiuni al căror obiectiv final îl
constituie promovarea persoanelor in -
clu se în grupul ţintă pe piaţa muncii şi
accesul egal pe această piaţă, atât pen -
tru femei cât şi pentru bărbaţi, dar şi
pen tru tineri şomeri.

În cadrul ceremoniilor desfășurate în perioada 19-
22 mai, în liceele din Câmpina, 453 de elevi ai unităților
de învățământ care împlinesc anul acesta vârsta de 18
ani au primit diplomele de maturitate acordate de Pri -
măria și Consiliul Local Câmpina. Alți 240 de tineri, de
asemenea elevi ai liceelor din municipiu, care au și
domiciliul aici, dețin, din această lună, certificatele de
fiu sau fiică a localității.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 63 din 30 a -
prilie 2009 privind Statutul municipiului Câmpina, “ce -
tăţenii municipiului Câmpina, la împlinirea vârstei de
18 ani, primesc titlul şi certificatul de cetăţean al muni -
cipiului, în cadrul unei festivităţi organizate de către
Consiliul Local sau de Primar”. În baza acestor preve -
deri au fost acordate, în această lună, pentru al șaselea
an consecutiv, diplomele liceenilor din Câmpina,
deveniți majori. Au vost acordate aceste titluri pentru
184 de elevi de la Colegiul Național “Nicolae Grigores -
cu”, 150 de elevi de la Colegiul Tehnic „Constantin
Istrati”, 144 de elevi de la Liceul Forestier, 165 de tineri
de la Liceul Energetic și alți 50 de la Liceul Mecanic.

Cei 32 de copii şi adolescenţi
din Centrul de Plasament “Sfânta
Filofteia” din Campina doresc să le
ofere locuitorilor oraşului un spec-
tacol şi totodată o dovadă de talent
şi maestrie. “Pentru a ajunge la cât
mai mulţi oameni, cei 32 de copii
şi-au propus să organizeze în
Câm pina un eveniment artistic în
cadrul căruia vor pune în scenă

un spectacol complex: o piesă de
teatru, dans modern, dans acroba -
tic, stand-up şi alte surprize.  La
eveniment vor fi invitaţi toţi locu -
itorii oraşului, voluntari şi susţi -
nători”, anunță organizatorii, pre -
cizând că banii strânşi vor fi
folosiţi pen tru a rezolva o parte
din proble mele şi nevoile pe care
copiii le au în centrul în care sunt
găzduiți. La “Sf. Filofteia” se află
tineri care provin din familii
sărace şi nume roase, unde părinţii
nu pot avea grijă de toţi fraţii,
copii care sunt în centrul de

plasament alături de 4-5 fraţi,
micuți proveniţi din familii dez -
binate. Dar toți, în ciuda dificul -
tăţilor cu care s-au con frun tat şi
se confruntă, au poten ţial, crea -
tivitate şi chiar talent. Și chiar
dacă mulţi dintre ei au încă difi -
cultăţi de comunicare şi expri mare
a emoţiilor, cu susţinere şi încura -
jare pot realiza lucruri mi nu nate.
Și o vor dovedi în fața câmpine -
nilor, cărora le vor arăta ce pot pe
scenă, dar și ce se află dincolo de
spectacol.

În acest an, organizatorii și-au
propus să strângă, din donații,
9.900 de lei, după ce, la ediția pre -
cedentă, “Campania de fundrai -
sing” derulată în cadrul proiectu -
lui “Bursa binelui” a asigurat mi cu-
ților fonduri de 3.140 lei, uti lizate
pentru organizarea de sesi uni de
consiliere vocaţională şi dez volta -
re personală prin joc în beneficiul
copiilor de la Centrul de plasa -
ment “Sf. Filofteia”, din Câm pina. 

Liceenii ajunşi la majorat
au primit certificatele 
de maturitate
Aproape 700 de elevi din clasele a XI-a sau a
XII-a care împlinesc 18 ani în 2015 au primit,
din partea Primăriei și a Consiliului Local
Câmpina, diplome de maturitate și certificatele
de fiu/fiică a localită�ii. 

Bursa binelui

Ce este dincolo de spectacol?
Luna viitoare de încheie o nouă edi�ie a campaniei “Dincolo
de spectacol”, derulată prin Funda�ia “Romanian Angel
Appeal” în intervalul 10 noiembrie 2014 – 30 iunie 2015,
pentru sprijinirea copiilor din centrul de Plasament “Sfânta
Filofteia” din Câmpina. Punctul culminant va fi evenimentul
din 4 iunie, sus�inut chiar de beneficiarii proiectului pentru
oamenii cu suflet mare dispuși să le întindă o mână ajutor
celor cu care soarta nu a fost atât de generoasă pe cât ar fi
meritat. 

“Eu aș vrea să fiu pe scenă
pentru că sunt talentat” spune
George. Valentin mărturisește că
el și colegii săi din centru vor să
arate “ceva frumos”. Iar Ionuț
spu ne că, pentru asta, au nevoie
de costume și recuzită. Sunt doar
trei motive pentru care să-i aju -
tați pe copiii de la “Sf. Filofteia”
să pună în scenă acest specta -
col complex, eveniment la care
să participe locuitorii orașului
Câmpina, autorități si susțină -
tori.

Susțineți această inițiativă!
Donațiile se pot face și online,
la adresa https://www.bursabi -
ne lui.ro/BursaBinelui/Proiecte/
Dincolo-de-spectacol.

O șansă fără egal
pentru 450 de femei
din municipiu
Aproape 200 din cele 450 de femei beneficiare ale proiectului „Egalitate de
șanse și gen prin antreprenoriat și calificare” și-au încheiat pregătirea, iar în
aceste zile intră în posesia diplomelor care le asigură, mai departe, o șansă
în plus pe pia�a muncii. Este vorba despre cele care au participat la cursurile
pentru manichiuriste, cofetari, îngrijitori bătrâni la domiciliu, antreprenoriat,
ini�iere în limba engleză și ini�iere în utilizarea calculatorului.

„Egalitate de șanse și gen prin antreprenoriat și calificare”
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