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Câmpina 
le mulțumește 

eroilor săi

CÂMPINA OPEN MTB -
Aproape 500 de

participanţi s-au aliniat
la start, pentru cursa

din 2016   

Primele lucrări 
de consolidare pe
străzile afectate 

de alunecări de teren

Pensionarii 
din Câmpina au

propria asociaţie

Unul dintre cele mai emo�ionante momente la edi�ia din acest an a
Serbărilor Toamnei a fost, fără doar și poate, ceremonia dedicată
premierii elevilor și sportivilor câmpineni care au ob�inut rezultate
deosebite la concursurile, competi�iile și examenele la care au participat.
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Motive de mândrie pentru
municipiul Câmpina

Dorită și necesară de multă vreme,
reabilitarea și modernizarea sec�iei de
Pediatrie a Spitalului Municipal Câmpina
devine realitate. Potrivit anun�ului
postat pe SEAP, valoarea contractului
este estimată la 711.000 de lei fără
TVA, deci va ajunge, în total, la
aproximativ 850.000 de lei.

Paginile 4-5

Citi�i în pagina 2

Ample lucrări la 
secţia de Pediatrie a
Spitalului Municipal



2 ACTUAL

Conducerea Spitalului Muni -
ci pal Câmpina a anunțat că spe -
ră ca, până la finalul anului, sec -
ția de etajul V al unității sanitare
să fie de nerecunoscut. În sensul
bun, desigur. “Până în decembrie
sperăm să avem o secție ca nouă,
inclusiv cu mobilier și instru men -
tar nou. Aici va fi adus inclu siv
un ecograf performant, care să
deser veas că Pediatria”, a anunțat
managerul unității sanitare, dr.
Că lin Tiu, la începutul lunii sep -
tembrie, cu prilejul întâlnirii cu
medicii de familie din zona Câm pina.

Reabilitarea acestei secții
vine după ce investiții similare
au fost derulate la Chirurgie și ORL,
iar despre necesitatea acestor
lucrări se discută la Câmpina de
multă vreme. Abia acum a venit
momentul oportun, nu neapărat

din punct de vedere al finanțării,
pentru că investiția a fost consi -
de rată de la început o prioritate,
ci din cauza celorlalte lucrări de -
ru late în spital. Până în primă -
vară, cam toate spațiile dispo ni bile
erau blocate, din cauza lu cră -
rilor derulate la ambulatoriu.
Imediat cum a fost posibil, docu -
mentația a urmat traseul firesc,
iar procedura este gata. 

Secția Pediatrie a Spitalului
Municipal Câmpina rezolvă în
jur de 60 de prezentări în fiecare
gardă. Aceasta dispune de 35 de
paturi pentru pacienți și încă 12
pentru însoțitori. 

Lucrările derulate aici repre -
zintă, însă, doar o parte, ce-i
drept cea mai importantă, a in -
ves tițiilor care se fac în această
perioadă în Spitalul Municipal

Câm pina. Planul conducerii vi -
zea ză și spațiile de așteptare, dar
și achiziționarea de apartură
medicală performantă, pentru
diverse secții.

Toate acestea sunt posibile
da torită sprijinului consistent
acordat de Consiliul Local, dar și
datorită faptului că unitatea
sanitară a reușit să gestioneze

atât de bine propriile resurse fi -
nan ciare, în speță veniturile din
contractul cu Casa de Asigurări
de Sănătate, încât dispune acum
de resurse și pentru in ves tiții.

Ample lucrări la secția de Pediatrie
a Spitalului Municipal
Dorită și necesară de multă vreme, reabilitarea
și modernizarea sec�iei de Pediatrie a Spitalului
Municipal Câmpina devine realitate. Potrivit
anun�ului postat pe SEAP, valoarea contractului
este estimată la 711.000 de lei fără TVA, deci va
ajunge, în total, la aproximativ 850.000 de lei.

Zeci de medici de familie au
răs puns invitației lansate de ma -

na gerul unității, dr. Călin Tiu, de
a participa la un fel de Zi a Por -
ților Deschise, pentru a afla de -
ta lii despre oferta de servicii a
Spitalului Municipal, condițiile
asi gurate aici și resursele umane
și tehnice puse la dispoziția pa -
cien ților. Inițiativa organizării
aces tei întâlniri a aparținut con -
ducerii Spitalului Municipal Câm -
pina și s-a născut din situa ția
statistică analizată de direc torii
unității sanitare, potrivit că reia,
anual, din 130.000 de pa cienți

care trec anual pragul unității,
din municipiu provin doar 20%.
Potrivit medicilor, inclusiv bol -
navi din Ploiești sau din ju dețul
Dâmbovița se tratează la Câm -
pina. Numai în 2015, spita lul a
făcut peste 11.000 de inter nări,
3.300 de internări de zi, a rezol -
vat peste 32.000 de cazuri pre -
zen tate în Unitatea de Primiri Ur -
gențe și a asigurat aproape 80.000
de consultații în ambulatoriu. “Am
gândit această întâlnire ca un
mijloc de a ne cunoaște și de a vă

ține la curent cu ceea ce se în -
tâm plă în acest spital în care, pâ -
nă la urmă, îi tratăm și pe pa cien-
ții dumnevoastră”, a spus ma -
nagerul Călin Tiu, la întâm pi -
narea invitaților veniți din Câm -
pina, dar și din Adunați, Bănești,
Breaza, Vîlcănești, Cornu, Băicoi,
Provița de Sus și Telega. Medicii
s-au arătat interesați inclusiv de
programul cabinetelor din am -
bu la toriu, pe care do resc să-l
tran smită, mai de par  te, pacien -
ților înscriși pe liste le lor.

“Aici s-a cunoscut o dina mi -
că interesantă în ultimii ani.
Con dițiile de cazare și serviciile
au crescut cantitativ și calitativ,
în ciuda lipsei de personal, pen -
tru că, în acest moment, lucrăm
cu 2/3 din necesar”, a spus dr.
Călin Tiu în fața colegilor medici
de familie, subli ni in d și provo -
că rile pe care le im plică o ase -
me nea adresabilitate.

Reprezentanții spitalului și ai
administrației locale au trecut în
revistă principalele investiții de -
ru late în sistemul sanitar, la
Câm  pina, în ultimii ani, dar și
pla nurile de viitor care includ, în
curând, reabilitarea secției de
Pe dia trie, dar și un proiect am -
bițios, de extindere și mo der ni -

zare a spitalului, pentru care au
fost făcute deja primele demer suri
și care ar putea deveni realitate,
dacă totul merge ca la carte, în
trei-patru ani. Acesta a fost a -
nunțat, prima dată, la inau gu -
rarea ambulatoriului, după
încheierea amplelor lucrări de
rea bilitare și modernizare a Po li -
clinicii Municipale, derulate din
fonduri europene. Revenirea
asupra acestui subiect și accen -
tul pus pe această temă, inclusiv
în cadrul întâlnirii la care ne re -
fe rim, demonstrează că se face
referire la un proiect deplin
asumat, despre a cărui demarare
vom auzi în cel mai scurt timp.

Evenimentul a avut şi o com -
ponentă interactivă, deoarece
invitații au avut prilejul să vizi -
teze secțiile spitalului și am bu -
latoriul recent modernizat, pen -
tru vedea cu ochii lor condițiile
și dotările de ca re dispune
unitatea sanitară. Cu acest prilej,
conducerea a pus din nou în
funcțiune “echipa de ghizi” a
spitalului, formată din angajați
care participă periodic la astfel
de tururi, organizate deseori
pen tru vizitatori, cu scopul de a
sta bili o legătură și mai apro -
piată între medici și pacienți.

Vizită de lucru la Spitalul Municipal Câmpina
Medicii de familie din oraş şi din împrejurimi, liantul
între pacienţi şi profesioniştii spitalului

Conducerea Spitalului
Municipal Câmpina a
organizat, la începutul
lunii septembrie, o
întâlnire cu medicii de
familie din municipiu
și din localită�ile aflate
în împrejurimi, cu
scopul de a face
cunoscute serviciile pe
care le oferă unitatea,
inclusiv în cadrul
policlinicii recent
modernizate.
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Procedura de atribuire a
con tractului este parte din pro -
iectul mult mai amplu, de com -
ba  tere  alunecărilor de teren pe
str. Plevnei. Ultima zi pentru
depunerea ofer telor a fost data
de 3 octombrie, a anun țat Bianca
Baltac, șeful serviciului Achiziții
Publice din ca drul Primăriei
Câmpina. Va loa  rea estimată, con -
form anunțului prin Sistemul
Electronic de A chiziții Publice,
este de 1,4 mili oane de lei, fără
TVA. Suma ar ur ma să acopere
consolidarea stră zii Sulfinei, pe
o lungime de 81 de metri, prin
execuția unui șir de micropiloți
forați, armați și încastrați în
grinzi de beton ar mat. Intervenții
similare sunt pla nificate pe str.
Păcii, pe o lun gime de 45 de metri.

La selectarea câștigătorului
se va ți ne cont de punctajul
obținut de o fertanți prin prețul
stabilit și garanția inclusă, care
trebuie să fie de cel puțin doi ani.

Studiile de specialitate au
ară tat că zonele cu cel mai ridi -
cat grad de instabilitate, care ne -
ce sită intervenții de conso lidare,
sunt strada Plevnei - latura de
nord, zona scărilor situate pe
strada Plevnei, strada Păcii  și
strada Sulfinei.

Alunecările de teren pe stră -
zile Plevnei, Păcii și Sulfinei și
terenurile adiacente acestora s-au
observat din 1999, iar lu crările

derulate aici în ultimii ani nu au
reușit să stopeze feno menul.
Prin urmare, se impune o
intervenție de amploare, așa cum
este cea prevăzută în proiectul
amintit. „Pe strada Plevnei, pe o
lungime de 510 m, porțiuni din
suprafața carosabilă prezintă
de nivelări prin prăbușirea in -
fras tructurii, respectiv a supra -

structurii, cauzate de alunecări
de teren. Aceste denivelări se re -
pa ră periodic prin nivelarea
carosabilului cu umplu tu ră și
asfalt, dar aceste reparații nu
rezistă în timp, din cauza frec -
ventelor alunecări de teren. Pe
strada Sulfinei, toată supra fața
carosabilă a străzii este aco -
perită cu beton rutier care,  a -

tunci când se produc alunecări
de teren în zonă, porțiuni din
șosea prezintă denivelări pro -
nun țate, făcând drumul imprac -
ticabil pentru autovehicule. Pe
strada Păcii, toată su pra fața
carosabilă este acope rită cu be -
ton rutier, iar atunci când se
pro duc alunecări de teren în zo -
nă, porțiuni din șosea pre zintă

deplasări cu distanțe mari între
plăcile de beton și deni ve lări
pronunțate, care fac drumul im -
practicabil. Pe versantul afec tat
de alunecările de teren există un
număr mare de construcții din
beton și cărămidă, care fa vo ri -
zează accentuarea insta bilității
versantului”, se arăta în expune -
rea de motive prezentată aleșilor
lo cali la începutul acestui an.

Concluziile raportului de ex -
pertiză tehnică arată inclusiv că,
în limitele perimetrului cercetat,
su prafața versantului este afec -
tată de alunecări de teren aflate
în diverse faze de evoluție, dintre
care aproximativ 25% se înca -
drea ză în categoria de hazard
mare-foarte mare, iar restul alu -
ne c ărilor în categoria hazar du -
lui mediu-mare.

Documentația întocmită în
cadrul proiectului “Combatere
alu necări de teren strada Plev -
nei” include, în suma totală de
16.923.607 de lei, lucrări de
pro iectare, dar și cheltuielile
aferente investiției de bază pen -
tru cele trei obiective ale proiec -
tului: str. Plevnei, str. Sulfinei și
str. Păcii. Soluția aleasă este
consolidarea acestor străzi cu
micropiloți forați, care, pe fie -
care tronson, vor fi încastrați
într-o grindă de beton armat. În -
trea ga investiție presupune, însă,
după cum se vede, o chelt u ială u -
riașă, prin urmare s-a optat pen -
tru efectuarea etapizată  a inter -
vențiilor.

Primele lucrări de consolidare
pe străzile afectate de
alunecări de teren

La Câmpina se
pregătesc să înceapă
interven�iile pentru
combaterea
alunecărilor de teren
din zona Plevnei.
Primele lucrări vor fi
efectuate pe străzile
Păcii și Sulfinei.

Conducerea Primăriei va
prin de acești bani în buget prin
rec tificare, dar a solicitat Con si -
liul Județean, mai întâi, să direc -
ţio neze întreaga sumă către o
sin gură investiție. Administrația
locală a transmis, la Ploiești, o
scri soare prin care arată nece -
sita tea efectuării lucrărilor pe
Șo seaua Paltinu, DJ 102I, deoa -
re ce celălalt drum pentru care s-au
alocat bani, DJ 207, spre Șo trile,
s-a asflatat deja.

Din bugetul local se va aco -
peri tronsonul care aparține de

municipiu, iar restul din bugetul
Consiliului Județean.

Este vorba, însă, despre o lu -
crare de amploare, a cărei valoa -
re se ridică, în total la vreo 38 de
mi lioane de lei, cea mai mare
parte a cheltuielilor urmând să
fie suportată de CJ, care admi -
nis  trează și cea mai mare parte a
DJ 102I. Așadar, deocamdată, cu
cei 300.000 de lei alocați acum,
alți 88.000 care au fost dați
anterior și încă 100.000 puși la
bă taie de la bugetul local, deo -
cam dată, pentru acest proiect este

disponibilă o sumă de a proa pe
500.000 de lei, care va fi utilizată
pentru întocmirea pro iec tului. 

Studiul de fezabilitate pentru

proiect a fost realizat deja, iar
alocarea fondurilor în acest mo -
ment permite, practic, reali zar ea
primelor demersuri pentru a se

da startul lucrărilor, nece sare
având în vedere importanța pe
care Șoseaua Paltinu o are și
starea în care se află. 

Fonduri de la județ, pentru proiectul privind reabilitarea șoselei Paltinu
Primăria Câmpina a primit aproximativ 300.000
lei pentru a reabilita, în acest an, două drumuri
importante, care asigură ieşirea din municipiu
spre Valea Doftanei. Administra�ia locală a
cerut însă, ca întregul sprijin să fie direc�ionat
spre o singură lucrare, deoarece a doua șosea
vizată a fost asfaltată recent.
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Nu mai puțin de 18 nume, ale
tinerilor care au făcut numele
municipiului cunoscut în toată
țara, au fost strigate în cadrul
ceremoniei. 

Elevii și sportivii premiați în
cadrul festivalului sunt

- Adrian Andrei Enoaie (clasa
a VIII-a, C. N. “Nicolae Grigores -
cu”) - premiul al II-lea la Olimpia -
da Națională de Fizică (prof.

coord. Cătălin Chițu)
- Iulia Ștefania Voicu (clasa a

VII-a, Școala Centrală) - mențiune
la Olimpiada Națională de Biolo -
gie (prof. coord. Elena Lamba)

- Amalia Florescu (C. N. “Ni co -
lae Grigorescu”) - media 10.00 la
Bacalaureat

- Ioan Radu (C. N. “Nicolae
Gri gorescu”) - media 10.00 la E -
va luarea Națională și admiterea la
liceu, premiul al III-lea la Olim pia -
da Națională de Geografie (prof.
coord. Mihai Alecu)

- Ioana Plăvan (C.S.Ș. “C.
Istrati”) - medalie de bronz la
arun carea suliței, la Campionatul
Bal canic de Juniori din Turcia;
mul tiplă campioană națională la
aruncări lungi (juniori și tineret);
vicecampioană națională la se -
niori (prof. coord. Nicolae Pavel)

- Andreea Lungu (C.S.Ș. “C.
Istrati”) - campioană națională la
a run carea discului - juniori III și

vicecampioană națională - juniori
II (profesor Mihaela Marin)

- Marius Vasile (C.S.Ș. “C.
Istrati”) - campion național la a -
run carea discului - juniori II și III,
vicecampion național la arun ca -
rea greutății (antrenor Jenica Bran)

- Vlad Bădescu (C.S.Ș. “C. Is -
trati”) - vicecampion național la
să ri tura în lungime - juniori III
(antrenor Jenica Bran)

- Silviu Marin (C.S.Ș. “C. Is -
trati”) - vicecampion național la
decatlon (antrenor Jenica Bran)

- Iulia Cristea (C.S.Ș. “C.
Istrati”) - vicecampioană naționa -
lă la biatlon - copii (prof. Mihaela
Ma rin)

- Leonard Văcărescu (C.S.Ș. “C.
Istrati”) - vicecampion național la
biatlon - copii (prof. coord. Mi -
hae la Marin)

- Andreea Iuliana Văcaru (C. S.
Contratimp) - campioană națio -
na  lă natație - 50 m fluture (prof.

Octavian Postolache)
- Teodor Ștefan Magda (C. S.

Con tratimp) - vicecampion națio -
nal natație - 100 m bras (prof.
Octavian Postolache)

- Daria Ioana Duca (C. S. Con -
tratimp) - locul I Cu pa României
la triatlon - copii - înot, alergare
pe șosea, ciclism

- Alexandru Lungu (C. S. Bara -
cuda) - natație, campion național
cadeți - 400 m și 800 m liber
(prof. Gabriel Cojocaru)

- Sonia Drăgan (C. S. Bara -
cuda)  - natație, campioană națio -
na lă - copii la 100 m liber și 200 m
mixt (profesor Gabriel Cojocaru)

- Bianca Costea (C. S. Baracu -
da)  - natație, campioană naționa -
lă (copii), la 50 m și 100 m spate
(profesor Gabriel Cojocaru)

- Cornelia Stroe - campioană
na țională la Campionatul Națio -
nal IRONMAN - triatlon pe distan -
ță lungă (categoria femei +40 ani)

18 motive de mândrie p
Câmpina, pe aceeași s

Unul dintre cele
mai emo�ionante
momente la edi�ia
din acest an a
Serbărilor Toamnei
a fost, fără doar și
poate, ceremonia
dedicată premierii
elevilor și
sportivilor
câmpineni care au
ob�inut rezultate
deosebite la
concursurile,
competi�iile și
examenele la care
au participat. 

Nicolae Grigorescu a fost sur -
sa de ins pirație pentru conturarea
progra mu lui de anul acesta, la
Ser bările Toamnei. Toc mai de
ace  ea, prima zi a eveni men tului,
sâm bătă, a adus numeroase mo -
men te dedicate marelui artist. Pic -
torii in vi tați s-au întâlnit cu câm -
pinenii în spa țiul special ame -
najat, “La Ceas”, unde au lu crat
sub privirile curioșilor care au
tre  cut pe acolo să vadă cum ia
naș tere un ta blou. Tot acolo, aceș -
tia au expus și mai multe creații
personale, astfel că acel colț de

oraș s-a transformat, pentru două
zi le, într-o veritabilă galerie de ar -
tă. În plus, o parte din lucrările
rea lizate de ei pe dura ta festi va -
lului a rămas în patrimoniul mu -
nicipiului. Două și-au și găsit
pro prie tari peste hotare, fiind
dăruite de admi nis trația câmpi -
nea nă delegațiilor din Ci mișlia și
Ku manovo, cele două orașe în fră -
țite cu municipiul prahovean, care
au reprezentat aceste localități la
ser bă rile de la jumătatea lui
septembrie.

În ton cu tema aleasă pentru

anul a ces ta, la Câmpina a fost
orga nizată și o ex poziție retros -
pec tivă de pictură și sculp tură a
ar tiș tilor plastici din mu nici piu.
De asemenea în program a fost in -
clus și un simpozion, “Pictura
câm pi nea nă de la Nicolae Grigo -
rescu până în pre zent”.

Acestea au reprezentat, însă,
doar o parte din punctele de inte res
incluse în pro gramul festiva lului.

Participanții au putut asista, de
ase menea, la spectaculoase para -
de și de mon strații, deseori, pe
par cursul celor do uă zile, în

Premiul “Câmpineni cu sprit civic”, acordat în
premiră în acest an

Moment special, în cadrul festivalului “Serbă rile Toamnei”, la
a nunțarea unui premiu acordat în municipiu în premieră în a -
cest an. Este vorba despre distincția “Câmpineni cu spirit civic”,
ins pirată de gestul uriaș al unui tânăr din localitate. Adrian
Goagă este cel care, în luna fe bruarie a acestui ani, și-a riscat
viața, fără să stea pe gânduri, pentru a salva din apele înghețate
ale Lacului Bisericii, din Câmpina, un copil și o fe meie. Băiatul a
căzut pentru că s-a îndepărtat prea mult de mal, iar femeia,
mătușa sa, a încercat să-l salveze, ajungând, însă, și ea în apă.

Adrian Goagă trecea prin zonă și, auzind stri gă tele disperate,
nu a ezitat să sară în ajutorul ce lor doi. Deși și-a luat măsuri de
precauție, ghea ța sub țire a cedat de tot și a ajuns, și el, la un pas
de moarte.

Echipajele de salvare ajunse la fața locului au inter venit pen -
tru recuperarea celor trei, dar acest lucru nu șterge valoarea
ges tului de curaj de care tânărul câmpinean a dat dovadă.

Mai mult decât atât, sub impulsul unei modestii uriașe,
numele acestuia și distincția care-i revine au fost anunțate în
lipsa lui, la Serbările Toamnei. Adrian a refuzat să participe,
răspunzând invitației autorităților locale că nu dorește să iasă
în față, să fie cunoscut de public  și nici să fie premiat pentru
“un fapt normal”.

Peste 15.000 de câmpineni s-a
Municipiul Câmpina a fost, în weekend-ul 17-18 septembrie, gazdă pentru unul dintre cele
mai mari festivaluri de sezon organizate în jude�. Aproximativ 15.000 de spectatori, din
Câmpina și nu numai, au participat la Serbările Toamnei. Profitând de cele ce au fost,
probabil, ultimele zile cu vreme văratică din acest an, to�i au întâmpinat anotimpul
recoltelor cu bună dispozi�ie, între�inută de oferta comercian�ilor prezen�i, de ac�iunile
propuse de organizatori și, evident, de vedetele care, în fiecare dintre cele două seri, au
atras mii de oameni la concertele de pe scena din centrul municipiului.
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Un pompier din Câmpina 
a fost declarat “Salvatorul
de onoare al anului”
Distinc�ia, o recunoaștere simbolică, dar foarte
valoroasă, a unor merite deosebite, i-a revenit
anul acesta unui pompier din cadrul ISU
Câmpina. Este vorba despre plutonier major
Viorel Daniel Șușu, cel care, la începutul acestui
an, a salvat trei oameni din apele înghe�ate ale
Lacului Bisericii.

Data de 3 februarie 2016
va rămâne, probabil, multă
vre me întipărită în mintea
câm pinenilor. De altfel, un
in ci dent petrecut atunci, ca -
re a fost la un pas să se în -
che ie cu o tragedie, a ținut
cu sufletul la gură o țară în -
treagă, vreme de câteva mi -
nute, extrem de pre țioase, u -
ne le care au făcut di ferența
în tre viață și moarte. De trei ori!

Era un frig cumplit în
ziua în care un copil, aflat la
plim bare împreună cu o
mătușă, a plecat de lângă
aceasta și a luat-o la
sănătoasa pe gheața formată
deasupra apei din Lacul
Bisericii. S-a îndepărtat de
mal și, într-un punct în care
stratul de gheață era subțire, a căzut în apele reci. Femeia care îl
însoțea s-a repezit să-l salveze, dar a forțat și mai tare pojghița de
gheață, și așa slăbită, și a ajuns de asemenea în apă. 

Totul a fost văzut de un trecător, un tânăr care nu a ezitat să
sară în ajutorul celor doi. În ciuda faptul că acesta s-a apropiat
în cet de locul accidentului și s-a întins pe gheață în apropierea
cop cii, îndată ce a reușit să prindă copilul, un băiat de numai 9
ani, a picat, cu el cu tot, în apă.  

Imediat au ajuns și echipajele de salvare, iar primul care s-a
aventurat spre locul întâmplării, pe gheața care putea ceda și sub
el, al fost plutonier major Viorel Daniel Șușu. Acesta a dat dovadă
de un curaj imens și de mult profesionalism. El a reuşit, având la
în de mână doar o targă ușoară, să-i scoată din apă pe cei trei.

Gestul său și felul în care, în doar câteva clipe, a salvat trei
vieți, demonstrează că distincția primită este, de departe, una me -
ritată, iar ea ar trebui să vină împreună cu aprecierea și recu -
noștința fiecăruia dintre noi, cei ale căror vieți ar putea sta, ori -
când, în mâinile, deciziile și curajul lui sau ale colegilor săi. 

entru municipiul
cenă

centrul orașului răsunând și mu -
zica de fanfară.

Evident, însă, cele mai aștep -
tate mo mente au fost concertele
de seară. A dri ana Deaconu, Veta
Bi riș, Ruby, Keo & Skizzo Skillz &
Misty au urcat pe scena din Câm -
pina sâmbătă, pentru ca, dumi ni -
că, să facă spectacol Georgiana
Crăciun, Eli sa beta Tur cu, Alina
Eremia și Ștefan Bănică junior.

Elisabeta Turcu le-a cântat
câmpi ne nilor, dar nu înainte ca
aceștia să o întâm pine, tot pe note
muzicale cu un călduros “La mulți
ani”. Cu doar o zi în urmă, în dră -
gita cântăreață de muzică popu -
lară își serbase ziua de naștere.

Seria concertelor a fost în che -
iată de Ște fan Bănică jr., întâm pi -
nat, la Câmpina, de 10.000 de
spectatori care au savurat fie care
moment din concertul acestuia, de
aproximativ o oră. 

Finalul festi valului a fost mar -
cat printr-un spectaculos joc de
la sere și lumini, variantă preferată
și de aceas tă dată focurilor de
artificii, de către administrația
locală. A fost mo mentul când, de
pe scenă, repre zentanții ad mi nis -

 trației locale, având alături
delegațiile oficiale din Cimișlia și
Kumanovo, au a nun țat ediția
aniversară, a X-a, a Serbărilor
Toamnei, pe care Pri măria și
Consiliul Local Câmpina le vor
organiza anul viitor.

u bucurat de Serbările Toamnei

“Plutonier major ȘUȘU Viorel Daniel 
- SALVATORUL DE ONOARE AL ANULUI

Colegul nostru a intervenit pentru salvarea vieții unui
copil de 9 ani și a altor două persoane, căzute în apa
înghețată a unui lac din municipiul Câmpina.

Prin actul său de curaj, Viorel Daniel ȘUȘU a reușit
aducerea victimelor la mal și stabilizarea acestora. În acel
moment s-a creat o legătură de suflet între salvator și cele
trei persoane, care astăzi trăiesc datorită lui.

Plutonierul major Viorel Daniel ȘUȘU este angajat la
ISU Prahova din anul 2007 şi îşi desfăşoară activitatea ca
subofiţer operativ principal în cadrul Detaşamentului de
pompieri Câmpina. În toţi aceşti ani, el a participat la sute
de intervenţii pentru gestionarea diferitelor situaţii de
urgenţă, dovedind implicare şi profesionalism la fiecare
misiune încredinţată (stingere incendii, descarcerare și
acordare a primului ajutor)”.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
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Până  acum, o parte din su -
pra față a fost împrejmuită și s-au
trasat câteva alei, lucrându-se și
la introducerea rețelelor de u ti -
lități. Prioritară este împrejmu -
irea întregii suprafețe. 

Valoarea lucrării va fi de
1.484.309 lei,86 lei fără TVA, iar
aceasta va fi executată de BIVA SIM
CONSTRUCT S.R.L., societa tea
care a câștigat licitația la care s-au
prezentat opt ofertanți, potrivit
informațiilor din Sistemul Elec -
tro nic de Achiziții Publice. Ofer -
ta câștigătoare aduce o econo -
mie consistentă la buget, estima -
rea inițială indicând că valoarea

lucrărilor s-ar fi putut ridica la
2,55 de milioane de lei. 

Conform indicatorilor tehni -
co-economici aprobați de Con -
siliul Local în primăvara acestui
an, cimitirul “Lumina” va dispu -
ne de 3.440 mp de alei, 1.315 mp
pentru suprastructura parcării,
capelă și corpuri administrative
pe o suprafață de aproximativ
300 mp, 718 metri liniari de
grad și 4.475 de loturi pentru
înhumare, cu dimensiunile de
1,2 m x 2,5 m.

Obiectivul va ocupa o su pr a -
față de 25.512 mp, iar lucrările
ar trebui să fie gata în termen de

36 de luni. 
În toamna anului trecut, ale -

șii locali câmpineni au aprobat
și Planul Urbanistic Zonal, care

prevede schimbarea destinației
unui teren cu suprafaţa de 1.173
mp, din zonă de locuințe com -
ple mentare în zonă de gospodă -
ri re comunală și eliminarea zo -
nei de protecție sanitară, în sco -
pul extinderii cimitirului uman
“Bo bâlna”, cu o suprafață stu -
diată totală de 30.690 mp. An te -
rior, mai precis în luna februarie
2015, Consiliul Local aprobase
dezmembrarea unui teren de
1.258 de mp, din cauza faptului
că “numărul locurilor de înhu -
ma re în cimitirele publice din mu-
 ni cipiul Câmpina a scăzut dras -
tic, fiind necesară extinderea ci -
mitirelor existente sau înfiin ța -
rea unora noi”.

Noul cimitir va putea fi uti -
lizat de locuitorii de toate confe -
siu nile din municipi ul Câmpina.

Investiția actuală nu este, în -
să, singura măsură luată pentru
rezolvarea problemei deficitului
de locuri de înhumare, la nivelul
localității. De mai bine de un  an
funcționează un nou regula ment

elaborat pentru cimitirele din
municipiu. Autoritățile sunt
foarte atente la modul în care
sunt îngrijite mormintele actua -
le, iar cei care abandonează lo -
curile concesionate mai mult de
doi ani pierd dreptul asupra
acestora. De asemenea, același
re gulament stabilește că “pot
concesiona locuri de înhumare
în municipiu doar cetățenii cu
domiciliul stabil în Câmpina sau
în altă localitate care înmor mân -
tează persoane decedate ce au
avut ultimul domiciliul stabil pe
raza municipiului Câmpina”. În
cazuri speciale, pe baza unei
anchete sociale şi a unui referat
aprobat de primarul localității,
vor putea fi concesionate locuri
de înhumare cu scutirea totală
sau parțială a redevenței și a ta -
xelor aferente. Regulamentul
sta bilește, însă, foarte clar, că
pentru persoanele decedate în
mu nicipiul Câmpina, dar cu do -
miciliul în altă localitate, nu se
atribuie loc nou de înhumare.

Aproape 4.500 de noi locuri de înhumare,
în cimitirul amenajat în cartierul Slobozia

Terenul de sport de la Grădinița nr. 5,
unitate de învățământ aflată în cartierul
câm pinean Slobozia, va fi reamenajat. În
acest sens, administrația lo cală a făcut
primele demersuri, pentru în toc mirea do -
cumentației, etapă esențială îna in tea lan -
sării procedurii pentru atri buirea contrac -
tului de lucrări.

Potrivit unui anunț public de cumpă ra -
re directă, Primăria Câmpina estimează că

va plăti cel mult 8.300 de lei, fără TVA,
pentru întocmirea Studiului de fezabilitate,
a documentațiilor pentru avize și acorduri,
având în vedere obiectivul de investiții
“Ame najare teren sport Grădinița nr.5”.

Criteriul de atribuire a contractului este
prețul cel mai scăzut, iar documentele în -
tocmite în baza acestuia urmează să indice
exact ce fel de lucrări se impun în mo men tul
respectiv și la ce valoare s-ar ridica acestea.

Demersuri pentru începerea
amenajării terenului de la
Grădinița nr. 5

În această vară s-a dat startul amenajării
noului cimitir uman Lumina, o investi�ie
pregătită de mai multă vreme și absolut
necesară la Câmpina, unde, ca de altfel și în
alte localită�i din jude�, numărul locurilor de
înhumare a ajuns insuficient și nu mai poate
acoperi numărul de cereri. 



ACTUAL 7

Situaţii de acest fel au fost
identificate în special în mediul
ru ral, dar și la Ploiești și Câm -
pina. Dacă în cazul reședinței
de județ problemele sunt destul
de grave, în al doilea municipiu
din Prahova sunt strict ches -
tiuni legate de docu men tație.
“Este vorba despre Școala
Centrală și coprul B al Liceului
Tehnologic, recent reabilitate,
unde documentația este în curs
de realizare. Poliția Locală a fost
chemată la o întâlnire cu ISU,

unde termenul dat este jumă -
tatea anului viitor. Nu sunt pro -
ble me cu amenajările sau dotă -
rile, ci este o chestie strict lega -
tă de finalizarea dosarelor, pro -

ces care este de durată”, a ex -
plicat Emil Stanciu, șeful servi -
ciu lui Administrarea Dome niu -
lui Public din cadrul Primăriei
Câmpina.

Înainte de începerea noului
an școlar, Prefectura Prahova a
dispus desfăşurarea unor con -
troa le la toate unităţile de învă -
ţă mânt din judeţ, derulate de

echipe mixte, din care au făcut
parte re pre zentanţi de la Inspec-
 to ratul Şcolar, Direcţia de Să -
nă tate Publică şi Direcţia Sa -
nitară Veterinară şi pentru
Sigu ranţa Alimentelor. Referi -
tor la avizul ISU, au fost iden -
tificate, în total, 41 de localități
din județ unde existau școli sau
grădinițe fără acest document.

Încă dinaintea tragediei din
Colectiv, la Câm pina, Poliția
Locală deru lează, în cadrul ac -
ti vităților cu rente, verificări pe
linia secu ri tății la incendiu,
accen tul fi ind pus în mod deo -
sebit pe spațiile un de se produc
aglomerări de persoane.

În privința autorizației sani -
tare de funcționare, unitățile de
învățământ din Câmpina dețin
a cest document, care atestă că,
din punct de vedere sanitar, ele
asigură condiții optime pentru
desfășurarea activității.

Municipiul Câmpina, printre
puținele localități fără probleme
majore în școli și grădinițe, la
început de an școlar

Cu puţin timp rămas
înainte de începutul
anului şcolar, aproape
jumătate dintre
primăriile din judeţul
Prahova s-au
confruntat cu
probleme la unităţile
de învăţământ. Este
vorba despre școli și
grădini�e care nu au
vizele Direc�iei de
Sănătate Publicăși mai
multe care nu au
avizul de securitate la
incendiu de la
Inspectoratul pentru
Situa�ii de Urgen�ă. 

Extragerea aferentă
lunii iunie, din cadrul
Loteriei bonurilor
fiscale, a fost una cu
noroc pentru doi
câmpineni. În al doilea
municipiu al jude�ului
au ajuns două din cele
trei premii câștigate în
Prahova.

Situația prezentată public
de Ministerului Finan țe lor ara -
tă că, după extragerea afe ren tă
lunii iunie, au fost depuse, pâ -
nă la termenul limită, 19 iulie,
338 de cereri de re ven dicare a
premiului, 337 din tre ele fiind
și validate. Prin ur mare, a fost
organizată o nouă extragere,
pentru desemnarea numărului
maxim de 100 de câștigători. 

14 dintre cei 338 de poten -
țiali câștigători erau prahoveni,
dar, după a doua tragere, numai
trei au și ajuns în posesia bani -
lor. Iar dintre aceștia doi figu -
rează cu dosare depuse la Ser-
vi ciul Fiscal Municipal Câm pi -
na. Este vorba despre Liviu
Arhir și Virgil Ilie Rați, conform
listei făcute publice de Minis -

terul Finanțelor.
Fiecare dintre câștigătorii

aces tei extrageri a obținut câte
10.000 de lei, a 100-a parte din
fon dul de premiere de un mi -
lion de lei.

Loteria bonurilor fiscale are
loc lunar, în prima duminică de
după data de 15, iar la fiecare
ediție este pus la bătaie un fond
de premiere de un milion de lei.
Acesta se împarte între câștigă -
tori, cel mult 100, conform

legii, desemnați prin una sau,
la nevoie, două extrageri, în
func ție de numărul de solicitări
de pu se.

Loteria bonurilor fiscale
func ționează in 2015, fiind
intro dusă de Ministerul Finan -
țe lor Publice ca o măsură pen -
tru încurajarea cetățenilor să
solicite bonurile fiscale și să
oblige, astfel, operatorii econo -
mici, să bată pe casă toate
sumele încasate de la clienți.

Gânduri pentru o nouă înfrățire.
Primarului orașului Voreppe
(Franța) a vizitat Câmpina

Primarul Luc Rémond, însoţit de o delegație Association “La
route de l’Amitie”, a vizitat municipiul Câmpina, pe data de 20
septembrie, unde a fost primit de reprezentanți ai administrației
locale. Întâlnirea a fost facilitată de Elena Murariu, președintele
asociației AMUS. 

Discuțiile purtate cu acest prilej s-au referit și la aspecte
care țin de turismul local, un domeniu în care care localitatea
prahoveană și-a propus să facă pași importanți, dar au abordat
și teme privind dezvoltarea locală. Autoritățile câmpinene se
gândesc chiar la o viitoare înfrățire cu orașului Voreppe. Ar fi
prima relație de acest fel pe care municipiul ar avea-o cu o
localitate din Europa de Vest. 

Extragere cu noroc pentru câmpineni. În municipiu
au ajuns două premii ale Loteriei bonurilor fiscale
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Asociația Pensionarilor a
des chis, pe 22 septembrie, o
filia lă și în municipiul Câm pi -
na. Deși organizația are, pentru
în ceput, doar vreo 30 de membri,
ini țiatorii demersului se aș teap-
 tă ca numărul acestora în cu -
 rând. Este prima asociație de
acest fel, dedicată pensiona -
rilor din toate categoriile, care
funcționează la Câmpina.

„În municipiu nu a mai

existat de multă vreme o astfel
de organizație, motiv pentru ca -
re am întreprins toate demer -
surile necesare ca să înființăm
această filială. Din fericire, am
avut tot sprijinul conducerii
Aso  cia ției Județene a Pensio na -
rilor și sunt sigură că ne vom
bu cura și de aici înainte de o
co laborare frumoasă. Scopul
nostru, al celor care ne-am do -
rit acest cadru organizat, este

de a demonstra că viața nu se
ter mină odată cu ieșirea la pen -

sie. Putem fi activi și ne putem
bu cura de viață la orice vârstă.
În cadrul acestei filiale ne vom
întâlni periodic, vom organiza
acțiuni care să-i aibă în prim-
plan pe vârstnici, ne vom distra,
ne vom plimba, ne vom ajuta cu
sfaturi și vom demonstra tutu -
ror că există viață și după pen -
sie“, a declarat Alexandrina
Min cu lescu, președintele filia -
lei Câmpina a Asociației Pen -
sio narilor.

Deschiderea oficială a avut
loc pe 22 septembrie, la Clubul
Pen sionarilor, în prezența pre -
șe dintelui Asociației Pensio -

narilor Prahova, Sofia Cioc, și a
reprezentanților administrației
locale, care s-au declarat în -
cân tanți de inițiativa pusă în
practică în municipiu și au
anunțat că vor sprijini această
asociație, în derularea activi tă -
ților pe care le va organiza
pentru persoanele de vârsta a
treia din Câmpina. 

Conducerea Asociației Pen -
sio narilor din municipiu speră să
obțină sprijin de la filiala jude -
țeană, dar și din alte surse, pentru
a organiza cât mai multe acti vi -
tăți dedicate persoanelor vârs t -
ni ce și de interes pentru acestea.

Pensionarii 
din Câmpina
au propria
asociație

În municipiu au început pregătirile
pentru o nouă ediție a evenimentului
dedicat cuplurilor longevive din Câm -
pina. În ultima parte a anului se dorește
sărbătorirea perechilor ajunse, anul
acest, la Nunta de Aur. Autoritățile au
solicitat, deja, la Evidența Populației,
situa ția căsătoriilor încheiate în loca -
litate, în 1966. De asemenea, în oraș au
fost puse anunțuri, pentru că sărbă -
toarea va fi dedicată și celor care și-au
unit destinele în altă parte, dar care, de-a
lungul vremii, au devenit câmpineni.

Cuplurile care anul acesta îm pli -
nesc 50 de ani de căsnicie sunt che -
mate să depună, la Primărie, copii după
certificatul de căsătorie şi după actele
de identitate, însoțite de un număr de
contact.

Administrația locală speră să aibă o
situație clară, până la finalul lunii
octombrie, și cât mai curând să aibă loc
serbarea dedicată acestor familii care
re prezintă un model de urmat pentru
noi toți.

La festivitățile de anul trecut,
găzduite de Casa Tineretului, au fost
invi tate aproximativ 50 de cupluri.

Cuplurile ajunse la Nunta de Aur, sărbătorite la Câmpina
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Biblioteca Municipală
“Dr. C. I. Istrati“ a
sărbătorit anul acesta,
pe 30 septembrie, 110
ani de la înfiin�area
primei biblioteci
publice în orașul care
este, astăzi, al doilea
municipiu al jude�ului.
De asemenea, în acest
an s-au împlinit și 67
de ani de existen�ă a
Bibliotecii Municipale.

Evenimentele programate să
marcheze acest prilej au avut
loc pe 30 septembrie, fiind orga-
nizate în co laborare cu Pri -
măria Muni ci piu lui Câmpina,
Con siliul Lo cal Câmpina și So -
cietatea  Scrii torilor Praho veni. 

Printre altele, cu această
ocazie a fost recompensat cel
mai ac tiv utilizator al biblio tecii,
cu dis tincția “Cititorul anului”.
Tot în cadrul acțiunilor din 30
sep tem brie, Alin Ciupală a pre -
zen tat, în cadrul unei prelegeri
cu temă inspirată de acest eve -

ni ment, file din istoria instituției.
Agenda evenimen te lor de di -

cate aniversării Biblio tecii
Municipale Câmpina a mai
inclus lansările de carte. Și-au
prezentat volumele, în fața invi -

ta ților iubitori de lectură, Ve -
nera Badea – “Dincolo de cu -
vin te”, Ștefan Al.-Saşa – “Cân -
tece de lăutar pribeag”, Corina
Elena Cernica – “Mit și simbol
în proza fantastică româ neas -

că: I.L. Caragiale, Mircea Eliade,
Va sile Voiculescu” și Florin Do -
chia – “Stare de lectură (vol.2)”.

Și cum arta are multe fețe,
pro gramul a fost completat,
firesc, cu un recital de vioară

sus ținut de Venera Badea și ex -
poziția de pictură a Corinei Chirilă.

Istoria bibliotecii din mu ni -
cipiu a început în 1906. La 16
ani după ce dr. C. I. Istrati și-a
construit o casă la Câmpina,
făcându-se vecin cu B. P. Has -
deu și a vân du-l ca prieten a -
propiat pe pic torul Nicolae
Grigorescu, aces ta a înființat
prima biblio tecă publică din
localitate,  la Școala de băieți
nr. 1. Avea, la vre mea respectiv,
4.200 de vo lume, donate chiar
de el sau obținute, pe aceeași
cale, de la prieteni, intelectuali
ai vremii respective. 

Biblioteca Municipală Câm -
pina a fost înființată, însă, în
1949, conform documentelor
oficiale. Dispunea, atunci, de
4.000 de vo lume, care au con -
stituit pri mul fond de carte. În
zi lele noas tre, acesta numără
apro ximativ 70.000 de cărți ce
aco peră o varietate de domenii,
distribuite celor patru secții:
îm prumut pentru adulți, îm pru -
mut pentru copii, limba engleză
(inaugurată în 2011 și aflată în
incinta Casei Tinere tului) și
sala de lectură.

110 ani de la apariției bibliotecii
publice, la Câmpina

“Șlagăre în revenire”: Nico, Daniel
Iordăchioaie și cele mai frumoase
cântece din ultimii 60 de ani

Secția Revistă a Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești a adus
pe 4 octombrie, de la ora 18.00, la Câmpina, spectacolul de
suc ces “Șlagăre în revenire”. Piesa a fost jucată la Casa de
Cultură “Geo Bogza”.

Spectacolul a avut premiera la Ploiești în ianuarie 2013
și readuce în atenția publicului cele mai frumoase cântece
din ultimii 60 de ani, create de mari compozitori români ca
Ho ria Moculescu, Marius Țeicu, Dan Dimitriu, Nicolae Cara -
gea. Publicul prezent s-a putut delecta cu melodii românești
cunoscute și îndrăgite - „Hai coșar, coșar”, „Lalele, lalele”,
„Să mori din dragoste rănită”, „Dor de viață”, „Să nu uitam să
iubim tran dafirii”, în interpretarea artiștilor Teatrului de
Revistă Majestic.

Câmpinenii s-au întâlnit, cu acest prilej, cu Nico, Daniela
Răduica, Daniel Iordăchioaie, George Căpanu, Romeo
Zaharia, Rodica Tudor și Mădălina Cernat, iar printre
actorii ploieșteni care s-au aflat la Câmpina au fost Mirel
Mâneru, Manuela Alionte Frîncu, Rodica Alexandru, Mihaela
Duțu, George Liviu Frîncu.

Spectacol de excepție, pe 17
octombrie, de la ora 19.00, pe
scena Casei de Cultură “Geo
Bog za”. Florin Busuioc, Adela i -
da Zamfira și Gheorghe Ifrim a -
duc în fața iubitorilor de teatru
din Câmpina “Fidelitate”, o pie -
să de Chazz Palminteri, în regia
lui Dragoș Campan și sceno -
gra fia Mariei Dore. 

Spectacolul este o o pro -
duc ție a Teatrului ACT și a Fun -
dației Carta, care vă invită să
urmăriți, timp de 80 de minute,
o poveste a mericană și, toto -
dată, o ana liză plină de vigoare
și umor a vieții de cuplu.

Această piesă este pentru
prima oară pusă în scenă în
România de Teatrul ACT. Există
numeroase montări pe scenele
ame ricane, precum și o ecra ni -
zare de succes în regia lui Paul
Mazursky avându-l în distri -
buție chiar pe autorul acestei
pie se, Chazz Palminteri (Tony),
care joacă alături de Cher
(Margaret) și Ryan O’Neal (Jack
Connor). ”Poveste din Bronx”
este filmul care-l aduce pentru
prima dată pe Chazz Palminteri
în atenția publicului larg și în
cal itate de scenarist și drama turg.

Prețul unui bilet la spec ta -
colul de la Câmpina costă 40
sau 50 de lei, în funcție de am -

plasarea locului în sală. 
Detalii puteți obține la tele -

fon 0244/336.291.

Florin Busuioc și a sa “Fidelitate”, pe 
17 octombrie, la Casa de Cultură “Geo Bogza”
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Tarife de închiriere valabile
în Piața Centrală

Consiliul Local Câmpina a aprobat o hotărâre care stabilește
tarifele aplicate pentru serviciile prestate de către Serviciul
Public de Administrare și Exploatare Pieței Centrale
Agroalimentare a municipiului. 

Adoptarea unei astfel de hotărâri era necesară în contextul
finalizării obiectivului de investiții “Construcție Corp C2” din
zona Pieței Centrale Agroalimentare, pentru care nu erau
aprobate tarife de închiriere a spațiilor scoase la licitație. De
asemenea, se impunea puțină ordine în vechea listă, având în
vedere că, de la adoptarea H.C.L. nr. 113 din 2010, privind
aprobarea tarifelor aplicate pentru serviciile prestate de către
Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale
Agroalimentare, aceasta a suferit mai multe modificări.

Prețul de plecare a licitaţiilor pentru spațiile din C2 a fost
stabilit la 2,6 lei/mp/zi, fără TVA, tarif ce include și cheltuielile
de exploatare a imobilului (furnizare de energie electrică,
termică, apă, climatizare, supraveghere video, servicii de
întreținere asigurate de personalul angajat).

Lista completă a tarifelor:
a) Micromagazine: 
- tarif vânzare - 1,3 lei/mp/zi, fără TVA; 
- tarif depozitare - 0,9 lei/mp/zi, fără TVA;
b) Boxe individuale
- tarif vânzare - 4 lei/mp/zi, fără TVA; 
- tarif depozitare - 0,99 lei/mp/zi, fără TVA;
c) Tarabe persoane juridice
- tarif vânzare - 6,6 lei/mp/zi, fără TVA; 
- tarif depozitare - 0,99 lei/mp/zi, fără TVA;
d) Tarabe producători agricoli
- tarif vânzare - 5,5 lei/mp/zi, TVA inclus; 
- tarif depozitare - 2 lei/mp/zi, TVA inclus;
e) Spații angro
- tarif vânzare - 6,6 lei/mp/zi, fără TVA;
- tarif depozitare - 0,99 lei/mp/zi, fără TVA;
f) Tarif tonetă bazar
- 2,2 lei/mp./zi, fără TVA;
g) Tarif închiriere cântar
- 4,5 lei/zi, TVA inclus;
h) Presă și carte
- tarif unic - 0,4 lei/mp/zi, fără TVA;
i) Carte
- tarif unic - 0,2 lei/mp/zi, fără TVA;
j) Închiriere spaţiu comercial
- tarif unic - 1,3 lei/mp/zi, fără TVA;
k) Tarif rezervare lunară amplasamente utilizate de către

producătorii agricoli în incinta Pieţei Centrale Agroalimentare
- 100 lei/mp/lună, TVA inclus;

l) Tarif închiriere spaţii “Construcţie CorpC2”  -
2,61ei/mp/zi, fără TVA.

În această perioadă se fac
pre gătirile, la nivel național, în
vederea organizării concursului
pentru numirea directorilor și
directorilor adjuncți, în toate
uni tățile de învățământ preu ni -
ver sitar. Practic, nimeni nu va
mai rămâne în funcție fără exa -
men. “Şcoala este în primul rând
pentru elevi şi despre elevi, dar
evident trebuie făcută şi de către
profesori, care sunt mentori,
for matori, adică cei care au grijă
de dezvoltarea personalităţii ele -
vilor. Transformarea nece sară în
învăţământul preuniversitar este
una structurală, de aceea îmi
doresc ca în mandatul pe care îl
am să începem, dacă nu aceste
transformări structurale ca ata -
re, cel puţin un dialog onest, des -
chis, în aşa fel încât să avem în
viitorul apropiat un teren fertil
pe care putem să impunem aces -
te transformări structurale”, a
declarat ministrul Mircea Du mi -
tru. În luna octombrie se vor or -
ganiza concursuri de directori
pen  tru toate unităţile de învăţă -
mânt, de la grădiniţă la liceu.
“Vom trimite observatori care să
se asigure  de desfăşurarea în
con diţii de intransigenţă şi co rec-
 titudine a acestor concur suri”, a
avertizat Mircea Dumitru, care a
revenit, apoi, și cu o precizare
pentru actualii directori, în urma
u nor semnale venite din teri -

toriu: “Am primit în ultima vreme
mesaje de la profesorii care do -
resc să se înscrie la concurs şi
care ne aduc la cunoştinţă faptul
că fie sunt împiedicaţi sub dife -
rite forme să îşi definitiveze
dosarul de concurs, neavând ac -
ces la anumite documente şco -
lare care sunt importante, obli -
ga torii pentru a finaliza dosarul,
fie sub forme psihologice mai
subtile se încearcă determinarea
lor de a nu se înscrie la concurs,
un fel de disuadare, ca să spun
aşa, adică să-i convingă să nu
facă acest pas important. Eu so -
li cit aici ferm tuturor direc -
torilor actuali în funcţie să pună
la dispoziţia colegilor lor toate
documentele şcolare de care este
nevoie, planurile de dezvoltare
instituţională ale unităţilor şco -
lare, iar dacă vom primi în con ti -
nuare mesaje, dacă ni se va sem -
nala faptul că aceia care doresc
să se înscrie la concurs sunt
împie di caţi, nu vom ezita să
apelăm la autorităţile statului
pentru a aduce din nou legea în
şcolile din România”.

Înscrierile s-au făcut on-line,
pe plat forma Centrului Național
de Evaluare și Examinare, până
pe 2 octombrie inclusiv. Concursul
va consta în trei probe. Exa me -
nul scris va avea loc în data de
12 octombrie, în timp ce inter -
viul și evaluarea CV-ului se vor

des fășura în perioada 17 oct om -
brie - 17 noiembrie. Rezultatele
finale vor fi anunțate cel târziu
pe 9 decembrie.

Ca să promoveze și să obțină
funcția, un candidat trebuie să
obțină cel puțin 105 puncte, mă -
car 35 la fiecare dintre cele trei
probe.

Concurs pentru stabilirea
directorilor, în toate școlile
și grădinițele din municipiu
După 10 ani în care directorii unită�ilor de
învă�ământ au fost numi�i în func�ie, după o
procedură destul de controversată, din 2016 se
trece, oficial și concret, la profesionalizarea
managementului școlar.

20 de posturi, în Câmpina

În Câmpina au fost scoa -
se la concurs  12  de posturi
de director și opt posturi de
di rector adjunct, la Colegiul
Na țional “Nicolae Grigo res -
cu” (1 post director + 1 post
director adjunct), Colegiul
Teh nic “Constantin Istrati”
(1 post director + 1 post di -
rector adjunct), Colegiul
Teh nic Forestier (1 post di -
rec tor + 1 post director ad -
junct), Liceul Tehnologic E -
ner getic (1 post director + 1
post director adjunct), Lice ul
Tehnologic Mecanic (1 post
director + 1 post director
ad junct), Școala Gimnazială
Centrală (1 post director),
Școala Gimnazială “B. P.
Has deu” (1 post director + 1
post director adjunct), Șco a-
 la Gimnazială “Al. I. Cu za“ (1
post director + 1 post di -
rec tor adjunct), Grădinița
cu program prelungit nr. 9
(1 post director), Grădinița
cu program prelungit și
pro gram normal “Iulia Has -
deu” (1 post director), Șco a-
la Gimnazială “Ion Câm -
pineanu” (1 post director +
1 post director adjunct),
Clubul Copiilor (1 post
director).
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Statisticile pentru primele
opt luni ale anului indică o creș -
tere de 100 de ori a numărului
îm bolnăvirilor.  În jumătate din -
tre județele afectate încă este
vor ba despre cazuri sporadice,
dar în Ardeal și Banat au venit,
până acum, sute de confirmări.
Cele mai multe cazuri au fost
raportate din Bistrița-Năsăud,
Cluj și Mureș, dar au fost cazuri
de rujeolă. Prahova nu are, până
a cum, niciun caz confirmat, dar
sunt deja câteva zeci în județe
ve cine, Brașov (31) și Dâmbovița (2).

Direcția de Sănătate Publică
a lansat deja o informare către

locuitori. “Având în vedere că în
perioada actuală Ministerul Să -
nătății a declarat o epidemie de
rujeolă pe teritoriul țării noastre,
cu tendința de creștere a numă -
ru lui de cazuri, instituția  noast ră
face cunoscute următoarele: Ru -
jeola este o boală infecțioasă cu
grad mare de transmitere, care
se manifestă prin erupții cuta -
na te, febră și stare generală alte -
r ată în ritm accelerat putând
pro  voca sechele copiilor vulne -
rabili prin nevaccinare. Rujeola
este o infecție virală deosebit de
contagioasă”, se arată în docu -
mentul emis de DSP, la o zi după
declararea epidemiei. 

“Erupția tipică de rujeolă
apare mai întâi la nivelul feței și
în spatele urechilor, pentru a se
răspândi apoi pe întreg corpul.
Erupția este însoțită de obicei de
febră de până la 40 de grade C
sau mai mult, dar care scade în
următoarele două zile. Erupția
du rează aproximativ cinci zile,
poate fi însoțită de o senzație de
mâncărime și dispare în aceeași
ordine în care a apărut. După
dis pariția erupției, pe locul res -
pectiv pielea poate avea o tentă
ma ronie, decolorată, care dis pa -

re treptat”, explică medicii.
Persoanele bolnave trebuie

izo late pentru mai mult de cinci
zile de la debutul erupției.

Singura metodă de prevenție,
în cazul acestei afecțiuni, este
vac cinarea, pentru care de o -
bicei se utilizează un vaccin tri -
plu (ROR - rujeolă, oreion, rube -
olă). “Dată fiind severitatea ruje -
o lei la copiii cu vârsta sub un an,
în primele 72 de ore de la con -
tactul cu un caz posibil sau con -

fir mat se va administra o doză de
vaccin trivalent (ROR)  începând
cu vârsta de șapte luni, acești co -
pii urmând să vaccinați cu ROR
conform calendarului  în ce pând
cu vârsta de 12 luni. Pe această
cale îndemnăm populația să
răspundă invitației medicilor de
familie în vederea vaccinării”,
transmite DSP Prahova.

Ministerul Sănătății, prin
pur tătorul de cuvânt Valentin
Po pescu, a anunțat  că “nu există

probleme cu distribuţia vac ci -
nului ROR”. 

“Au existat sincope, dar nu
au fost sincope ma jore. Există
suficient vaccin pentru imu -
nizarea tuturor co piilor de un an
şi şapte ani. Sunt 380.000 de
doze disponibile pentru a-i vac -
cina pe aceştia. Pă rinţii trebuie
să meargă la medicii de familie,
acolo unde se fac aceste
vaccinări”, a spus Valentin Po -
pescu.

În anul școlar 2016 - 2017,
13.441 de copii din Prahova
pri mesc gratuit rechizite. Pen -
tru achiziționarea acestora, ju -
dețului i-a fost alocată suma de
178.440 de lei.

Ministerul Educației a re -
par tizat inspectoratelor școlare
județene 11.839.670 de lei, în
ve derea achiziționării pache te -
lor cu rechizite gratuite care
vor fi distribuite elevilor din ci -
clul primar și gimnazial, în anul
școlar 2016 - 2017. În to tal, la
nivel național există 555.234 de
copii care trebuie să be ne ficieze
de acest ajutor, înca drân du-se
în condițiile prevă zute de lege. 

Sumele repartizate inspec -
to ratelor școlare şi nivelul ma -
ximal de preţ al pachetelor cu
rechizite şcolare se stabilesc a -
nual pe baza numărului real de
beneficiari din anul școlar pre -
cedent și a estimărilor trans mi -
se ministerului de către inspec -
to ratele școlare.  Valoarea ma -
xi  mă, în anul şcolar 2016-2017,
a fiecărui pachet de rechizite
şcolare este în sumă de 25 lei/
pachet/elev din învăţământul
primar şi 30 lei/pachet/elev din
învăţământul gimnazial.

Pachetele conțin caiete, ins -
tru mente de scris, dar și alte re -
chi zite, conținutul fiind adap -

tat, pentru fiecare clasă în par -
te. De exemplu, la pregătitoare,
co piii primesc și câte un ghio z -
dan, la clasa I pachetele includ
caiete tip I și tip II, în timp ce la

gimnaziu apar și ca ie tele tip
studențesc, folosite de elevii
din clasele V-VIII.

De rechizite gratuite bene fi -
ciază, anual, elevii din ciclul

pri mar și ciclul gimnazial pro -
veniți din familii al căror venit
lunar mediu pe membru de
familie este de cel mult 50% din
salariul minim brut pe țară. 

Ministerul Sănătății a declarat epidemie! 

Medicii recomandă o vaccinare
suplimentară a copiilor împotriva rujeolei

Simptomele inițiale 
ale bolii sunt:

- febră (38 de grade Celsius
sau mai mult)
- rinoree (scurgerea de
secreții de la nivelul nasului),
strănut
- senzația de gât uscat, tuse
persistentă
- creșterea în volum a
ganglionilor latero-cervicali
- diaree
- oboseală, inapetență
(pierderea poftei de mâncare)

Ministerul Sănătăţii a declarat, la jumătatea
lunii septembrie, epidemie de rujeolă în
România. De la începutul anului, au fost
confirmate 730 de cazuri, dar și trei decese, în
25 de jude�e.

Rechizite gratuite pentru elevii din familii nevoiașe
Școlarii din clasele primare și gimnaziale
care provin din familii cu venituri modeste
vor beneficia, și anul acesta, de rechizite
gratuite, asigurate de Ministerul Educa�iei,
prin Inspectoratul Școlar Jude�ean.
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Structura anului școlar
2016 - 2017 a fost
aprobată prin ordin de
ministru. Cursurile, care
au început pe 12
septembrie, vor fi
întrerupe de mai multe
ori, de vacan�ele
stabilite pe parcursul
celor două semestre,
dar și pentru
organizarea activită�ilor
extracurriculare din
cadrul programului
“Școala Altfel”.

Anul școlar 2016 - 2017 are
35 de săptămâni de cursuri, adi -
că 169 de zile lucrătoare, cu șase
mai puține decât prece den tul.
Cursurile se vor termina și mai
devreme decât în 2016, când ele -
vii au mers la ore până spre fi -
nalul lunii iunie.

Elevii au început școala pe
12 septembrie, conform ca len -
darului aprobat prin ordin al
ministrului Educației. Autorită -
țile au renunțat la propunerea
care se regăsea în proiectul su -
pus dez ba terii publice, potrivit
că re ia primele trei zile ar fi fost
de acomodare, iar festivitățile ar
fi urmat aibă loc tocmai pe data
de 15 septembrie. În același,
timp, însă, Ministerul Educației a
de cis ca elevii și preșcolarii să
intre în vacanța de iarnă abia de
23 decembrie, și nu pe 16, cum
era propus inițial, când struc tu -
ra anului școlar prevedea trei
săptămâni de liber, în preajma
sărbătorilor.

Totodată, în urma nume roa -
selor reacții venite din mediul
școlar, dar și din mediul eco no -
mic, în următorul an se revine la
varianta consacrată a calen da -
rului, iar cursurile se vor încheia
la jumătatea lunii iunie. În 2016,

va canța de vară a început aproa -
pe de 1 iulie, ceea ce a stârnit ne -
mulțumiri, în special în rândul
operatorilor din turism, care au
re clamat faptul că nu au putut
vin de pachetele din primele săp -
tămâni ale sezonului estival. La
rân dul lor, reprezen tanţii ele vi -
lor și cadre din toată țara au crit i -
cat această măsură, arătând că
în ultima parte a se mes trului al
doilea, odată cu venirea sezo -
nului cald, elevii nu prea mai au
dispoziția necesară pentru a sta
la ore, astfel că a ceastă pre lun -
gire era în zadar, iar în plus con -
tribuia la deca larea, către miezul
verii, a exa me nelor naționale.

În 2017, pentru majoritatea
elevilor, ultima zi de cursuri va fi
pe 16 iunie. La clasele terminale
din învățământul liceal, anul
școlar are doar 32 de săptămâni
de cursuri, ultima zi fiind 26 mai,
în timp ce elevii claselor a VIII-a
vor sta la ore doar 34 de săp -
tămâni, adică până pe 9 iunie.

Ordinul mai prevede ca te -
zele și lucrările semestriale să fie

susținute cu cel puțin trei săptă -
mâ ni înainte de finalul semes -
tru lui, dar, spre deosebire de anii
tre cuți, nu mai stabilește date li -
mită până la care acestea pot fi
organizate.

O altfel de “Școala
Altfel”

Singura modificare din
proiectul inițial rămasă valabilă
este cea referitoare la perioada
dedicată programului “Școala
Altfel”. În premieră, aceasta va fi
stabilită, la alegere, de unitățile
de învățământ, în funcție de
propunerile din calendarul
anului școlar. Școlile au chiar
posibi li tatea să stabilească in -
ter vale diferite pentru fiecare
ciclu de învățământ.

La clasele primare și în
învățământul preșcolar, progra -
mul se poate derula între 21
noiembrie și 2 decembrie 2016,
27 februarie 2017și 31 martie
2017 sau între 15 mai 2017 și 9
iunie 2017. La gimnaziu, liceu,
în învățământul profesional și

cel postliceal, programul se va
derula între 17 octombrie 2016
și 2 decembrie 2016, 27 fe -
bruarie 2017 și 31 martie 2017
sau între 15 mai 2017 și 9 iunie
2017.

Prin această măsură,
unitățile de învățământ au o
libertate mai mare de a alege
activitățile pe care doresc să le
deruleze în cadrul programului.
De asemenea, va fi evitată
aglomerația care se crea, o
săptămână pe an, la principalele
obiective culturale și turistice
din toată țara. Practic, prin
eșalonarea activităților pe a -
proa pe toată durata anului șco -
lar, sunt prevenite situațiile în
care grupurile de copii erau
nevoite să aștepte la cozi infer -
nale pentru intrarea la muzee și
alte obiective.

Grădinițele pot face
excepție

Calendarul este valabil în tot
învățământul preuniversitar, deci
și la grădinițe. SIngura precizare

este că preșcolarii și elevii din
clasele primare au în plus, față
de restul copiilor, și vacanța din
perioada 29 octombrie - 6 no -
iembrie.

De asemenea, în cazul gră -
dinițelor cu program prelungit,
dacă există suficiente solicitări
din partea părinților, aceste uni -
tăți pot rămâne deschise până la
finalul lunii iunie, la fel de bine
cum pot decide și să îi primeas -
că pe cei mici mai devreme, în
sep tembrie, cu o săptămână sau
do uă înainte de începerea ofi -
cială a cursurilor. Acest lucru
este permis de legislație și se
prac tică în unitățile de învă -
țământ, dar strict la cererea pă -
rinților. Prin astfel de măsuri, u -
nită țile de învățământ preș co lar
pot veni și mai mult în sprijinul
familiilor care au dificultăți în a
găsi soluții pentru suprave -
gherea copilului pe durata celor
trei luni, cât este vacanța de vară.  

În perioada septembrie - noiembrie,
la Câmpina se derulează concursul de
creație literară adresat elevilor din
clasele II - XII, o provocare pentru
tinerii și copiii talentați să pună pe
hârtie, într-un număr dat de caractere,
o creație proprie, aparținând oricărui
gen literar. Acțiunea urmărește, de fapt,
creșterea interesului pentru lectură, în
sprijinul demersului educativ al şcolii,
de formare şi dezvoltare a persona -
lităţii adolescenților, elevi de gimnaziu
și de liceu. 

Un juriu format din scriitori câm -
pineni va evalua lucrările și va desem -
na câştigătorii celor trei premii pentru
fiecare din cele trei cicluri de învă -
ţământ (primar, gimnazial, liceal). 

Înscrierile se fac până la finalul
lunii noiembrie. Potrivit regulamen -
tului atașat calendarului manifestărilor
culturale din municipiu, fiecare lucrare
înscrisă trebuie să aibă între 2.000 și
2.500 de caractere, un moto și trebuie
de pusă la sediul Bibliotecii, în plic
sigilat. 

Anunțarea rezultatelor concursului
și înmânarea premiilor va avea loc la
Biblioteca Municipală ,,Dr. C. I. Istrati”
Câmpina, în luna noiembrie, iar cele
mai bune lucrări vor fi publicate în
reviste locale de cultură şi vor fi citite
de autori în fața publicului. 

Pentru această acțiune, administra -
ția locală din Câmpina a alocat suma de
2.000 de lei.

Calendar

� semestrul I (12 septembrie
2016 - 3 februarie 2017),
� semestrul al II-lea (13 fe -
bru arie 2017 - 16 iunie 2017).
Cursurile anului şcolar
2016-2017 încep luni, 12
sep tembrie.
Vacanţele elevilor sunt pro -
gra mate astfel:
� vacanţa de iarnă (24 de cem-
brie 2016 - 8 ianuarie 2017),
� vacanţă intersemestrială
(4 -12 februarie 2017),
� vacanţa de primăvară (19
- 30 aprilie 2017),
� vacanţa de vară (17 iunie -
10 septembrie 2017).
Situații specifice:
În săptămâna 29 octombrie -
6 noiembrie 2016, clasele
din învăţământul primar şi
gru pele din învăţământul
pre şcolar sunt în vacanţă.
Pentru clasele terminale din
în vă ţământul liceal, anul
şco lar se încheie în data de
26 mai 2017, iar pentru cla -
sa a VIII-a, în data de 9 iunie
2017.

Structura anului școlar 2016 - 2017

Elevii talentaţi din municipiu, provocaţi să-şi spună povestea
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Municipiul Câmpina a
încheiat sesiunea a
doua a Bacalaureatului
2016 cu o rată de
promovabilitate sub
30%, o valoare situată
totuși peste media
na�ională și cea pe
jude�.

Cele mai bune rezultate la
Bac-ul de toamnă au fost înre -
gis trate,  ca și la sesiunea pre -
ce dentă, la Colegiul Național
“Nicolae Grigorescu” din Câm -
pi na. De fapt, această școală
nici nu ar fi trebuit să se regă -
sească în situația organizării
unei a doua sesiuni, dar un in -
cident nefericit a dus la acest
lu cru, după ce unul dintre cei
mai buni absolvenți ai cestei
pro moții a avut probleme de
sănătate și nu a putut susține,
în vară, prima probă scrisă. 

Cătălina Diana Ușurelu nu
numai că a trecut de Bac, de
data aceasta fără peripeții, dar a
adus din nou Colegiul în topul
cla samentului național. Sin gu -
ra candidată a liceului la se siu -
nea de toamnă din 2016 a pro -
movat Bacalaureatul și a făcut-o
cu cea mai mare medie înre gis -
trată în țară la această rundă a
examenelor. De fapt, ea chiar a
fost foarte aproape să aducă
școlii sale și o a doua medie de

10, ceea ce iarăși ar fi fost o
performanță nu numai în județ,
ci în țară. Și asta pentru că a
intrat în a doua sesiune având
deja note maxime la două dintre
probele scrise. Probabil că a -
min tirea incidentului din iulie a
cântărit destul de mult, așa că
Dia na a luat la Limba română
“doar“ 9,30, ceea ce i-a adus, pe
diploma de Bac, o medie de ab -
sol vire de 9,76, iar colegiului
100% promovabilitate și la fi -
na lul celei de-a doua sesiuni.

Bilanțul nu a fost, însă, nici
pe departe la fel de bun în ce -
lelalte patru colegii și licee din
municipiu.

La C.T. “Constantin Istrati”,
cea mai bună medie, în a doua
se siune, a fost 7,51, iar pro mo -
vabilitatea abia a trecut de 20%,

asta în condițiile în care 12
candidați, din 56 de înscriși,
nici nu s-au prezentat la exa men.

La celelalte trei unități de
învățământ, rata promovabi lită -
ții a rămas în jurul a 30%, iar
me diile nu au trecut, în nici -
unul dintre cazuri, de 7.00.

La nivelul întregului mu ni -
cipiu, 206 absolvenţi de li ceu
s-au înscris pentru a susține a
do ua sesiune a Bacalaureatului
2016, dintre care 58 din pro -
moții anterioare, iar restul din
promoția curentă. Numai 172
dintre ei s-au și prezentat la
probe și doar 51, adică 29,65%,
au promovat Bacalaureatul.

Rata promovabilității în a
do ua sesiune a Bac-ului 2016 a
fost de 25,39% în Prahova și de
25,7% la nivel național. 

O absolventă din Câmpina a obținut
cea mai mare medie din țară, la 
a doua sesiune a Bacalaureatului

Ministerul Educației a publicat or -
dinul privind acordarea stimulentelor
finan ciare pentru absolvenții de gim -
naziu și liceu care au obținut media 10 la
Eva luarea Națională, respectiv Baca lau -
reat, în sesiunea 2016. La nivel național
sunt 86 de absolvenți de liceu, care vor
primi câte 3.000 de lei din partea statului,
du pă ce au luat nota 10 la toate cele trei
probe scrise al Bacalaureatului. Unul din tre
premii merge la Amalia Florescu, ab solventa
din Câmpina, fostă elevă a Colegiului
Național “Nicolae Grigorescu”, la clasa de
matematică-informatică, care a încheiat
sesiunea de vară a Bac-ului cu me dia 10. 

Recompensa din partea Ministerului
Edu cației îi este de mare folos Amaliei
acum, când începe viața de student, în
Capitală, unde a fost ad misă la Facultatea
de Automatică și Cal culatoare din cadrul
Universității Bu cu rești. 

În afară de reușita câmpinencei, în
Prahova a mai existat un singur absolvent
care a reușit o asemenea performanță.

Este vorba despre o elevă de la C. N. “I. L.
Caragiale” din Ploiești.

Și 253 de copii care au luat media 10,
anul acesta, la Evaluarea Națională, au
fost recompensați cu câte 1.000 de lei.
Printre ei se numără și nouă prahoveni,
u nul dintre ei fiind câmpinean. Ioan
Radu, tot de la C. N. “Nicolae Grigorescu”,
a luat media maximă la EN 2016 și, pen -
tru că a absolvit gimnaziul tot cu 10, a
fost unul dintre puținii candidați la ad mi -
tere care s-au înscris cu această notă la
re partizarea computerizată. Datorită aces-
 tor rezultate, elevul câmpinean a fost ad -
mis fără emoții la clasa unde și-a dorit să
studieze în liceu. Din această toamnă, el
este “boboc” la specializarea Științe So -
cia le, tot în cadrul Colegiului Național
“Ni colae Grigorescu”.

Atât Amalia Florescu, cât și Ioan Radu
au fost recompensați, pentru perfor manța
din această vară, și de Primăria Câm pina,
care i-a premiat în cadrul festivității or -
ganizate cu prilejul Serbărilor Toamnei.

Situația pe unități de învățământ
Colegiul Național “Nicolae Grigorescu” Câmpina
Nr. înscriși: 1 (promoția curentă)
Nr. prezenți: 1
Nr. reușiți: 1
Rată promovabilitate: 100%
Cea mai mare medie:  Cătălina Diana Ușurelu - 9,76 (cea mai

mare medie din țară la a doua sesiune a Bacalaureatului 2016)

Liceul Tehnologic Energetic
Nr. înscriși: 72 (53 din promoția curentă)
Nr. prezenți: 62
Nr. reușiți: 20
Rată promovabilitate: 32,26%
Cea mai mare medie:  Silviu Georgian Iordache - 6,85 (promoție

anterioară); Alexandru Ionuț Mîndăianu - 6,85 (promoție curentă)

Colegiul Tehnic Forestier
Nr. înscriși: 64 (52 din promoția curentă)
Nr. prezenți: 55
Nr. reușiți: 17
Rată promovabilitate: 30,91%
Cea mai mare medie:  Daniel Gabriel Nițu - 6,60 (promoție curentă)

Liceul Tehnologic Mecanic
Nr. înscriși: 13 (4 din promoția curentă)
Nr. prezenți: 10
Nr. reușiți: 3
Rată promovabilitate: 30%
Cea mai mare medie:  Alina Mihaela (Dragomir) Grădinaru -

6,33 (promoție curentă-seral)

Colegiul Tehnic “Constantin Istrati”
Nr. înscriși: 56 (38 din promoția curentă)
Nr. prezenți: 44
Nr. reușiți: 10
Rată promovabilitate: 22.72%
Cea mai mare medie:  Daniel Andrei Ioniță - 7,51  (promoția

curentă)

Premii de la Ministerul Educației, pentru cei mai buni absolvenți din Câmpina
Absolven�ii de 10 din Prahova sunt recompensa�i de
Ministerul Educa�iei. Două dintre premii ajung la Câmpina,
la tinerii care au luat media maximă la Evaluarea Na�ională,
respectiv la Bacalaureatul din sesiunea iunie-iulie 2016.
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Cine sunt aleşii locali care fac parte din
comisiile din cadrul CL Câmpina

Odată cu alegerile locale, Consiliul Local Câmpina are
o nouă componență. Încă de la ședința de constituire a CL
au fost stabiliți, prin hotărâre, membrii fiecărei comisii de
spe  cialitate, organizate, conform legii, pe do menii.

Vă prezentăm, în actualul număr al ziarului InfoCâmpina,
lista membrilor fiecărei din cele patru comisii. Este
vorba despre repre zen tanții aleşi de dumneavoastră în Con siliul
Local Câmpina, care vor îndeplini atribuțiile detaliate mai jos.

COMISIA nr. 1 - Buget, finanțe, programe finanțare
europeană, administrarea domeniului public și privat și
agricultură:

Albu Elena (PNL) - președinte
Lupu Livia - Rodica (PSD) - secretar
Bondoc Viorel - Gheorghe (PNL) - membru
Frâncu Anda - Lorena  (PSD) - membru
Dochia Adrian (PNL) - membru

COMISIA nr. 2 - Administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț,
muncă și probleme sociale, spațiu locativ, drepturile omului  și problemele minorităților, pază
și ordine, protecție civilă, familie și protecție copii:

Cândea Constantin (PSD) - președinte
Petrescu Ioan (PSD) - secretar
Petrovici Mihaela (PSD) - membru
Ioniță Daniel (ALDE) - membru
Minea Robert - Cătălin (PMP) - membru

COMISIA nr. 3 - Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului
Clinciu Monica - Iozefina (PNL) - președinte
Enache Dragomir (PNL) - secretar
Dragomir Ion (PSD) - membru
Cercel Lucian - Adrian (PNL) - membru
Pițigoi Ioan - Adrian (PMP) - membru

COMISIA nr. 4 - Sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism
Frățilă Severius - Florin (PNL) - președinte
Dima Gabriel - Valeriu (ALDE) - secretar
Duran Andrei (PSD) - membru
Dochia Adrian (PNL) - membru
Topală Corina - Oana (PNL) - membru

OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor
locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002, se referă, în secțiunea a 3-a, la
comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local. Potrivit reglementărilor în vigoare,  după
constituire, Consiliul Local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de
activitate, în funcţie de specificul activităţii din fiecare unitate administrativ-teritorială.

Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul
majorităţii membrilor lor, dar pot invita să participe, la ședințele sale, specialişti din cadrul aparatului propriu
al Consiliului Local sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea Consiliului. Au
dreptul să participe la şedinţe şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local;
b) se pronunţa asupra altor probleme trimise de Consiliul Local spre avizare;
c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le

prezintă Consiliului Local.
Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare

şi funcţionare a Consiliului său însărcinări date prin hotărâri ale Consiliului Local, dacă acestea au
legătură cu activitatea lor.

Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu Consiliul Local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază

că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru

comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de Consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.

Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea

fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc.

Hotărârea adoptată de CL pe
25 august se referă la proiectele
ca re vizează clădirile reziden ția -
le, derulate prin Programul Ope -
raţional Regional/2016/3/3.1/A/l
- Axa prioritară 3 - Sprijinirea
tran ziţiei către o economie cu e -
mi sii scăzute de carbon, priori -
ta te de investiţii 3.1 - Sprijinirea
efi cienţei energetice, a gestiona -
rii inteligente a energiei şi a uti -
li zării energiei din surse re ge -
nerabile în infrastructurile pu -
blice, inclusiv în clădirile publi -
ce şi în sectorul locuinţelor.

Documentul prevede ca Pri -
măria Câmpina să suporte, pen -
tru toți beneficiarii, 15% din va -
loa rea lucrărilor de inter venţie
pentru creșterea performanţei e -
nergetice a blocurilor de lo cu in -
ţe, din fonduri aprobate cu
aceas tă destinaţie. Sprijinul s-ar

a dă uga celor 60%, acoperiți din
fonduri europene nerambur sa -
bile, urmând ca proprietarilor să
le revină de achitat o cotă de
25% din valoarea lucrărilor. 

“Se in stituie taxa de reabi -
litare ter mică în sarcina proprie -
tarilor în vederea recuperării
sumelor a van   sate de către Mu -
nicipiul Câm  pina cotei de 25%
din valoa rea lucrărilor, ce repre -
zintă con tri buţia proprie a
asociaţiilor de proprietari”, pre -
cizează docu mentul citat, potri -
vit căruia “taxa de reabili tare
termică va fi achitată în termen
de 10 ani, cu în cepere cu data de
1 a lunii următoare încheierii
pro cesului - verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor de reabi -
litare”.

Vor fi exceptate, însă, parțial,
de la plată, anumite categorii de

În ședința ordinară din 25
august, Consiliul Local Câm pi -
na s-a reunit pentru adoptarea
ur mătoarelor hotărâri de in te -
res local:

Hotărâre privind nivelul con -
tri  buţiei proprii a Munici piului
Câmpina la Programul Ope ra -
ţional Regional/2016/3/3.1/A/l -
Axa prioritară 3 - Sprijinirea tran -
ziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon, prioritate de
investiţii 3.1 - Sprijinirea eficien -
ței energetice, a gestionării in te -
ligente a energiei şi a utilizării
ener giei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv
în clădirile publice şi în sectorul
locuinţelor, Operaţiunea A - clă -
diri rezidenţiale în cadrul POR
2014 - 2020 şi instituirea taxei de
reabilitare termică;

Hotărâre privind darea în ad -
ministrarea Casei Judeţene de
Pen sii Prahova a unui spaţiu în
su pra față totală de 47,56 mp,
situat în municipiul Câmpina, str.
Vasile Alecsandri, nr. 10;

Hotărâre privind aprobarea
Pla nului de Mobilitate Urbană
Du rabilă al municipiului Câm pi na;

Hotărâre privind aprobarea
reorganizării Comisiei tehnice de
urbanism şi amenajare a teri to -
riului din cadrul Primăriei muni -
ci piului Câmpina;

Hotărâre privind constituirea

dreptului de superficie cu titlu
oneros asupra terenului în su pr a -
față de 31,59 m.p., indiviz din 804
mp, situat în municipiul Câmpina,
str.Erupţiei, nr. 1D, bl. E6, Nr. ca -
dastral 25228, T 83, Parcela 717, în
favoarea dl. Mateescu Ion Şerban;

Hotărâre privind constituirea
drep tuIui de superficie cu titlu
one ros asupra terenului în supra -
fa ță de 24.03 mp, indiviz din 804 mp,
situată în municipiul Câm pina,

Cum vor fi plă
a blocurilor d
Consiliul Local Câmpina a adoptat, la finalul lunii
august, un proiect de hotărâre în care se
stabilește care va fi contribu�ia de la bugetul
local, pentru achitarea contravalorii lucrărilor de
reabilitare termică a blocurilor din localitate.

Hotărârile adoptate de
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per soane. “Cota de participare
pr oprie obligatorie aferentă pro -
prie tarilor care beneficiază de
ajutoare de natură socială este
de 3,5% pentru persoanele cu
han dicap sau familii cu per soa -
ne cu handicap aflate în între ţi -
nere, pentru veteranii de răz boi
şi soţi/soţii supravie ţuitori/su -
pravieţuitoare ai/ale acestora,
din valoarea cheltuielilor afe -
ren te ce revin respectivilor pro -
prie tari, proporţional cu cotă
parte indiviză de proprietate”,
prevede hotărârea din august.
De asemenea, “cota de parti ci -
pare proprie obligatorie aferentă
proprietarilor care beneficiază
de ajutoare de natură socială va
fi cuprinsă între 3,5% şi 25%
pen tru persoanele singure/fa -
milii care în ultimele 3 (trei) luni
anterioare efectuării anchetei
so ciale de către autoritatea ad -
mi nistraţiei publice locale, au
realizat venituri medii nete lu na -
re pe persoană sin gură/mem bru
de familie sub câştigul salarial
me diu net pe economie şi pentru
pensionari indiferent de statutul

acestora ale căror venituri medii
nete lunare pe persoana singu -
ră/membru de familie sunt sub
câş tigul salarial mediu net pe
eco nomie. Stabilirea cotei de
par ticipare pentru aceste cate -
gorii de persoane se va realiza
printr-o hotărâre a Consiliului
Local ulterioară”. În toate aceste
cazuri, diferenţa până la 25% din
valoarea cheltuielilor aferente
pre văzute anterior va fi su -
portată de către Municipiul
Câm pina şi nu va mai fi rec u pe -
rată de la asociaţiile de proprie -
tari, a decis Consiliul Local.

Administrația locală și-a pro -
pus derularea unor proiecte de
reabilitare termică a blocurilor
de locuințe din municipiu. Câm -
pina a depus de mai multă vre -
me, la Ministerul Dezvoltării, un
proiect pentru șapte blocuri, iar
de pe lista imobilelor, aprobată de
CL, alte 10 vor fi incluse într-un
viitor proiect pe fonduri eu ro -
pene. La capitolul eficientizarea
ener getică a clădirilor publice,
în că este așteptată axa de finan -
țare în acest scop.

str. Erupţiei, nr. 1D, bl. E6, Nr.
cadastral 25228, T 83, Parcela
717, în favoarea dl. Croitor Ioan;

Hotărâre privind aprobarea
transmiterii în folosinţă gratuită a
imobilului teren, în suprafaţă de
808,00 mp, situat în municipiul
Câmpina, str. Viitorului, nr. 18,
Tarla 77, ParceIa A 4279, Nr. Ca -
dastral 26936, CF nr.26936, Pa -
triahiei Române - Mitropolia Mun-
teniei şi Dobrogei - Arhiepiscopia

Bucureştilor;
Hotărâre privind constituirea

dreptului de superficie cu titlu
one ros asupra terenului în su pra -
față de 3,00 mp, situat în muni -
cipiul Câmpina, str. Toma Io nes -
cu, f. nr., Nr. cadastraI 27101, T
83, ParceIa Cc 877, în favoarea d-nei
Gălețeanu Rodica Lia;

Hotărâre privind constituirea
dreptului de superficie cu titlu o -
ne ros asupra terenului în supra -
fa ța de 3,00 mp, situat în mu -
nicipiul Câmpina, Aleea Zânelor,
f.nr., Nr. cadastral 27459, T 83,
Parcela Cc 788, în favoarea dl.
Stanciu Gheorghe;

Hotărâre privind constituirea
dreptului de superficie cu titlu
one ros asupra terenului în supra -
față de 2,00 mp, situat în mu ni -
cipiul Câmpina, Aleea Margaretei,
f. nr., Nr.cadastral 27491, T 83,
Par cela Cc 748, în favoarea dl.
Negotei Ion;

Hotărâre privind constituirea
dreptului de superficie cu titlu
one ros asupra terenului în supra -
față de 4,00 mp, situat în mu ni -
cipiul Câmpina, str. Sg. Maj. Erou
Grigore Nicolae, f. nr., Nr. cadas -
tral 27274, T 83, Parcela Cc 948,
în favoarea dl. Călugăru Dragoş
Nicolae;

Hotărâre privind aprobarea
inventarierii în domeniul privat al
municipiului Câmpina a terenului

în suprafaţă de 3,20 mp, situat în
municipiul Câmpina, str. Erupţiei,
f. nr., Tarla 83, Parcela Cc 724;

Hotărâre privind modificarea
şi completarea Anexei nr. 1 la
H.C.L. nr. 104/28 iulie 2016 şi a
Ane xei nr. 2 la H.C.L. nr.57/21
aprilie 2016 cu privire la alocarea
unor sume de bani pentru sus ți -
nerea financiară a unor mani fes -
tări culturale, artistice, sportive şi
educative organizate de Consiliul
Local, în anul 2016.

Pe 27 septembrie, Consiliul
Local Câmpina s-a reunit pen -
tru adoptarea următoarelor ho -
tă râri de interes local:

Hotărâre privind aprobarea
listei nominale cu elevii benefi -
cia ri ai burselor de excelenţă
„Bursele Municipiului Câmpina”,
din unităţile de învăţământ liceal
din municipiul Câmpina, în anul
școlar 2016 - 2017;

Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local al mu -
nicipiului Câmpina şi aprobarea
rectificării bugetelor ordona tor ilor
terţiari de credite, pe anul 2016;

Hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici
pentru proiectul “Restaurarea,
dotarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural al obiec ti -
vului de patrimoniu Muzeul
Memorial “B. P. Hasdeu”;

Hotărâre privind aprobarea

in dicatorilor tehnico – economici
pentru realizarea obiectivului de
investiţii “Modernizare alee din
strada Romaniței”;

Hotărâre privind modificarea
și completarea Anexei nr.2 la
H.C.L. nr.87/28 iulie 2016 refe ri -
toare la modificarea și com ple ta -
rea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L.
nr. 33/25 februarie 2016 cu
privire la aprobarea criteriilor de
acces și a criteriilor de ierarhizare
prin punctaj, pentru locuinţele
necontractate, transmise în admi -
nistrarea municipiului Câmpina,
construite de A.N.L., prin credit i po -
tecar, situate în municipiul Câm -
pina, str. Erupției, nr. 1D, bl. E6;

Hotărâre privind aprobarea
“Programului de Îmbunătățire a
Efi cienței Energetice pentru Mu -
ni cipiul Câmpina”;

Hotărâre privind mandatarea
executivului Primăriei munici -
piu lui Câmpina de a demara
negocierile cu CITR Group – Fili -
ala București SPRL, în calitate de
aministrator judiciar al S.C. Stea -
ua Română S.A. Câmpina, privind
cumpărarea, de către municipiul
Câmpina, a unor imobile (terenuri
și construcții), situate în muni ci piul
Câmpina, Calea Doftanei, nr.15,
proprietate a acestei societăți;

Hotărâre privind mandatarea
executivului Primăriei munici -
piu lui Câmpina de a demara ne -

gocierile cu CITR Group – Filiala
București SPRL, în calitate de
aministrator judiciar al S.C. Stea -
ua Română S.A. Câmpina, pri vind
cumpărarea de către municipiul
Câmpina a bazei sportive, situată
în municipiul Câmpina, Bd. Ni co -
lae Bălcescu, f.nr., proprie tate a
acestei societăți;

Hotărâre privind aprobarea
vân zării unor apartamente cons -
tru ite prin Agenția Națională
pentru Locuințe, situate în mu -
nicipiul Câmpina, str. Erupției, nr.
11, bl. E11 și bl. E13;

Hotărâre privind aprobarea
Re gulamentelor privind conce -
sio narea/închirierea bunurilor a -
parţinând proprietății publice a
municipiului Câmpina;

Hotărâre privind darea în
administrare Spitalului Municipal
Câmpina a terenului, în suprafaţă
de 3,00 mp, situat în incinta
instituției,  Nr. cadastral 12322;

Hotărâre privind aprobarea
do cumentației pentru modifi ca -
rea limitei de proprietate pen tru
terenurile în suprafață de 297,00
mp, Nr.cadastral 1321, CF nr.
24478, situat în municipiul Câm -
pina, str. Buciumului, nr. 11, res -
pectiv în suprafață de  280,00 mp,
Nr.cadastral 1320, CF nr. 24479,
situat în municipiul Câmpina, str.
Buciumului, nr. 13 și alipirea
terenurilor respective.

tite lucrările de reabilitare termică
e locuințe

 Consiliul Local Câmpina în lunile august și septembrie
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Adulții și juniorii au avut la
dispoziție trasee nou-nouțe: un
parcurs de 21,5 km (tura scurtă)
şi 43 km (tura dublă), la fel de
frumoase și de spectaculoase
pre cum cele de la edițiile ante -
rio a re. Au fost peste 450 de par -
ticipanți la cursa individuală și
cinci echipe. 

Ca de fiecare dată, fondurile
strânse din taxele de participare
vor fi utilizate de Fundația Ro -
ma nian Angel Appeal și Aso cia -
ția Glasul Autismului pentru
pro iecte dedicate copiilor cu au -
tism. Taxa standard de îns crie re
a fost 80 de lei pentru adulți și
juniori, 25 de lei pentru copii,
res pectiv 300 de lei pentru echi -
pe formate din 3 până la 5 membri.

Cât despre câștigători, Câm -

pina Open MTB - Race for Au tism
a avut, anul acesta, cel mai ge -
neros fond de premiere, de peste
36.500 de lei.

Cu fondurile strânse la ediția
din 2015, au fost organizate un
curs de comunicare prin picto -
grame pentru părinți și profe -
sioniști din centrul de zi “Sfânta
Filofteia” și tabără de 4 zile pen -
tru 10 familii (copiii din centru
și părinții acestora) care a inclus
drumeţii, piscină, echitație şi
vizită la grădina zoologică. De
ase menea, sumele au fost direc -
țio nate și către o campanie de
susținere a cauzei autismului
or ganizată sub forma unui con -
curs de desene în trei școli din
Câmpina în cadrul căruia au fost
implicați 157 de copii și 14 ca -

dre didactice. Desenele au fost
expuse la sediul Primăriei, în
luna aprilie, timp de 2 săptă -
mâni, iar cele mai bune au fost
premiate.

Evenimentul din acest an a
fost organizat cu sprjinul Primă -

riei și al Consiliului Local al Mu -
ni cipiului Câmpina, Primăriei
Cor nu, Regiei Naționale a Pă -
durilor - Romsilva, al Poliției Ru -
tiere, Locale și al Jandarmeriei,
dar organizatorii au reușit să
mobilizeze și 100 de voluntari.

Pentru ediția 2016 a Câm -
pina Open MTB - Race for
Autism, din bugetul local s-a
oferit un sprijin de 20.000 de lei,
fi nan țare asigurată, prin hotă -
râre de Consiliu Local, în baza
Legii 350/2015.

CÂMPINA OPEN MTB

Aproape 500 de participanți s-au aliniat
la start, pentru cursa de anul acesta
Cea de-a cincea edi�ie a competi�iei de
mountain biking Câmpina Open MTB – Race
for autism a avut loc, anul acesta, pe 3
septembrie, organizatorii pregătind
provocări noi pentru cei aproape cei 500 de
competitori, cei mai mul�i înscriși la
individual.
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