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Lista lucrărilor
derulate la şcolile 

din municipiu, 
în vacanţa de vară

Numărătoare inversă
în cursa pentru titlul

“Oraşul Reciclării”

Marşul verde al
elevilor din Câmpina,

un reper pentru
ECOmunitate

Clubul Pensionarilor
va fi inaugurat 

pe 10 iulie

Administra�ia locală din municipiu a făcut un pas
important către realizarea unui proiect vital pentru
Câmpina în contextul economic actual, în care se impune
atragerea urgent a operatorilor economici în zonă.
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Parcul industrial, proiectul
crucial pentru viitorul
municipiului Câmpina

Schi�ele marelui pictor Nicolae
Grigorescu, câștigate în instan�ă de
Primăria Câmpina, după un proces
tensionat, care a durat mai bine de
un deceniu, s-au întors, în sfârșit, la
proprietarul de drept. La începutul
lunii iunie, ele au fost aduse în
Prahova, fiind depozitate,
deocamdată, la Muzeul de Artă din
Ploiești, până când la Câmpina vor fi
finalizate lucrările de amenajare a
unui spa�iu corespunzător, pentru
păstrarea valoroaselor lucrări.

Schiţele lui Grigorescu 
se întorc, în sfârşit, acasă

Horia Tiseanu, primarul
municipiului Câmpina:

“Este esen�ial pentru
Câmpina să înfiin�ăm
un parc industrial,
pentru că, știm cu to�ii,
dezvoltarea economică
este motorul oricărei
localită�i”
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2 ADMINISTRAŢIE

Primăria Câmpina alocă 500.000 de
lei, pentru igienizare și reparații
curente la școli, în vacanța de vară

Mai multe școli și grădinițe din municipiul
Câm pina vor beneficia, în această vacanță, de re -
parații curente, la care se adaugă fondurile alo -
cate de administrația locală, ca în fiecare an,
pen tru igienizare. Bugetul total cu această des ti -
nație de ridică la 500.000 de lei, iar cele mai mari

sume, însemnând 150.000 de lei, au fost direc țio -
nate către Colegiul Național “Nicolae Grigo resc u”
și Colegiul Tehnic “Constantin Istrati”, un de sunt
programate și cele mai ample intervenții. 

În total, în planul de lucrări al administrației locale
se regăsesc 15 unități de învățământ din municipiu.

Ministerul Dezvoltării a re -
partizat Primăriei Câmpina un
mi crobuz tip 16+1 locuri,
pentru dotarea secțiilor de club
sportiv școlar din cadrul unită -
ților de învățământ preuni ver -
sitar de stat. Cum în localitate
funcționează un singur astfel
de club, muicipalitatea în pa tri -
moniul căreia a intrat micro bu -
zul a stabilit că mașina va fi
folosită, cu prioritate, în acest
scop și, ocazional, pentru alte
acțiuni alte administrației
locale, pentru care deplasările
unor grupuri mai mari de
persoane în scop de serviciu,
fie că era vorba despre vizite de
lucru sau ale unor delegații
stră ine, însemna, de fiecare da -
tă, o bătaie de cap, din cauza

lip sei mijloacelor de transport
adecvate. “În principiu auto ve -
hi culul a fost distribuit pentru
Clubul Școlar Sportiv și pentru
acesta va fi utilizat, în primul
rând. Microbuzul intră, însă, în
patrimoniul Primăriei, așa că îl
vom utiliza, la nevoie, și pentru
delegații oficiale, simpozioane,
deplasări tematice sau vizite de
lucru, de exemplu”, a explicat
pri marul municipiului, Horia
Tiseanu.

Acesta a anunțat și că, în vii -
torul apropiat, administrația
locală va face demersuri pentru
ins truirea unor șoferi ai Pri -
măriei, în vederea obținerii
cate goriei D, care le va permite
să efectueze și transport de
per soane.

- Hotărârea nr. 58 privind aprobarea recti -
fică rii bugetului local al municipiului Câmpina
și aprobarea rectificării bugetelor ordona -
torilor terțiari de credite pe anul 2015;

- Hotărârea nr. 59 privind acordul de prin -
cipiu referitor la asocierea municipiului Câm -
pina cu dl. Davițoiu Claudiu - Mihai și d-na Da -
vi țoiu Elena, în vederea constituirii și ex ploa -
tării unui parc industrial pe terenul în supra -
față de 15,8074 ha, situat în municipiul Câm -
pina, Șos. Paltinu, nr. 106, CF nr.20533;

- Hotărârea nr. 60 privind acordarea normei
de hrană pentru personalul Direcției Poliția Lo -
ca lă a municipiului Câmpina;

- Hotărârea nr. 61 privind aprobarea con -
tractării serviciului de întocmire a Amena -
jamen tului Pastoral pentru pajiștile permanente
aflate în proprietatea municipiului Câmpina;

- Hotărârea nr. 62 privind aprobarea inven -
ta rierii în domeniuI privat al municipiului
Câm pina a terenului în suprafață de 66,00 mp,
situat în municipiul Câmpina, str. Republicii,
f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 902;

- Hotărârea nr. 63 privind darea în adminis -
trare Serviciului Public de Administrare și Ex -
ploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a
imo biIului - teren, aparținând domeniului
privat, în suprafaţă de 66,00 mp, situat în mu -
nicipiul Câmpina, str.Republicii, f.nr., T 83,
Parcela Cc 902;

- Hotărârea nr. 64 privind aprobarea
înființării Comisiei de avizare a cererilor de
organizare a adunărilor publice

- Hotărârea nr. 65 privind modificarea și
com pletarea art.2 din H.C.L. nr.82/26 iulie
2012 referitoare la aprobarea constituirii unor
comisii ce vor funcţiona la nivelul municipiului
Câmpina;

- Hotărârea nr. 66 privind modificarea și
compIetarea art.2, alin.(2) din H.C.L. nr.44/27
martie 2014 pentru aprobarea unor reglemen -
tări referitoare la închirierea prin licitație pu -
blică a unor terenuri aparținând domeniului
pu blic sau privat al municipiului Câmpina;

- Hotărârea nr. 67 privind constituirea
dreptului de superficie cu titlu oneros asupra
terenului în suprafață totală de 35,00 mp, situat
în municipiul Câmpina, str.Republicii, f.nr.,
Nr.cadastral 25662, Nr.cadastral 25663, Nr.
cadastral 25664, în favoarea d-nei Voicilă
Gabriela - Mihaela și a d-lui Voicilă Mihai – La -
u rențiu;

- Hotărârea nr. 68 privind reactualizarea
Planului Urbanistic de Detaliu în vederea
amplasării construcției “Laborator studiu și
păstrare carote”, (modificare retragere limite
laterale) și obținere autorizație de continuare și
terminare lucrări începute cu autorizația de
construire nr.207/20 sept.2013, beneficiar S.C.
OMV PETROM S.A..

Hotărârile adoptate de Consiliul Local în luna mai
Consiliul Local Câmpina s-a reunit, în ședin�ă ordinară, pe 28 mai 2015,
pentru aprobarea mai multor proiecte de interes local:

Microbuz nou, în dotarea Primăriei
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Constituirea unui parc in -
dus trial pe teritoriul munici -
piu lui Câmpina a fost un obiec -
tiv prioritar de mai multă vre -
me. Dar pe cât de important s-a
dovedit proiectul, de fiecare
dată când a fost adus în actua -
litate, pe atât de mari au fost
piedicile întâmpinate, ani în șir,
în punerea lui în practică. Pen -
tru că nu vorbim nici pe depar -
te despre o idee nouă, ci despre
una atât de veche încât pesem -
ne câmpinenii nu o mai priveau
ca pe un demers ce va căpăta,
vreodată, o formă concretă.
Pro babil că au abordat iniția -
tiva cu scepticism și când pro -
iec tul a fost asumat de actualul
edil al municipiului, Horia Ti -
seanu. Din fericire, însă, ambi -
ția celor care au crezut în el a
fost mai puternică. Și acum, că
rețetei i s-a adăugat și un strop
de noroc, ca să compenseze și -
rul de ghinioane ce a împiedi -
cat concretizarea acestei idei,
parcul industrial nu mai este
doar o promisiune, ci începe să
capete formă concretă.

Cum spuneam, se vorbește
de mulți ani de necesitatea în -
ființării unui parc industrial la
Câmpina. Inițial, așa cum arată
și expunerea de motive care a
însoțit proiectul privind acor -
dul de principiu referitor la
aso ciere, adoptat de Consiliul
Local, “pentru îndepli nirea a -
ces tui obiectiv au avut loc dis -
cuții informale și cu re -
prezentanții Turnătoriei Cen -
tra le Orion privind deținerea
unui teren care să îndeplineas -
că condițiile cumulative stabi -
lite de Legea nr. 186/2013 refe -
ritoare la constituirea și func -
ționarea parcurilor industriale,
nematerializate printr-un acord
al acestora”. “Din lipsă de teren
nu am putut face până acum
acest parc industrial pe care îl
promisesem și pe care am ținut
neapărat să-l avem. Am încer -

cat să-l facem la Turnătorie,
numai că terenurile disponibile
acolo nu au putut fi utilizate în
acest scop, ele fiind oferite
drept garanție materială într-un
credit ipotecar. Așa că, deși aveam
teren sufi cient, nu-l puteam
folosi, banca nu ar fi fost de
acord. Dar acum a apărut o
nouă oportunitate”, a declarat
primarul municipiu lui, Horia
Tiseanu. Edilul este inițiatorul
proiectului adoptat la finalul
lunii mai în Consiliul Local
Câmpina. “Oferta în baza căreia
a fost întocmit prezentul proiect
de hotărâre a venit din partea
d-lui Davițoiu Claudiu - Mihai,

proprietar al unui teren de
aprox. 16 ha, care și-a mani -
festat disponibilitatea de a par -
ti cipa, în calitate de asociat,
pen tru realizarea pe acest teren
a unui parc industrial sau a u -
nui alt obiectiv care să aducă
beneficii și să creeze locuri de
muncă”, arată expunerea de
mo tive. “Am ajuns, acum, în
etapa în care s-a aprobat unui
proiect de hotărâre de acord de
principiu al CL de asociere pentru
înfi ințarea unui parc industrial.

Era necesar acest pas pentru
obținerea terenului de care Pri -
măria nu dispunea. Operatorul
parcului industrial va fi o so -
cietate având ca acționari Con -
siliul local și proprietarii tere -
nului. Astfel, operatorul va pu -
tea avea terenul și reușim să
îndeplinim condițiile impuse de
Ministerul Dezvoltării, în aceste
situații”, a explicat Horia Ti seanu.

Lucrurile nu sunt nici pe
de parte pe deplin rezolvate. Da -
că administrația locală a făcut
rost de teren, acum trebuie să o
scoată la capăt prin hățișul le -
gislativ. “Acum căutăm să gă -
sim o soluție pentru întocmirea
studiului de fezabilitate care să
arate oportunitatea asocierii. Și
asta pentru că, neexistând încă
asocierea, administrația locală
nu poate plăti studiul de feza -

bilitate. Dar nici asocierea nu
poate fi făcută fără acest stu -
diu. Este un cerc vicios și va
trebui să găsim o soluție pentru
a ieși din el”, explică primarul
municipiului.

Motivația este, însă, uriașă,
și direct proporţională este și
dorința ca proiectul, odată ce a
fost fă cut primul pas, să fie
continuat. Pentru că de el de -
pinde, fără exa gerare, viitorul
munici piu lui. “După Revoluție,
timp de apro ximativ 20 de ani,
societă țile comerciale vechi au
func țio nat foarte bine, pentru
ca ulterior să-și reducă drastic
acti vitatea. Acum, în aceeași
situ ație se află și firmele pu ter -
nice din muni cipiu. A rezultat,
în ultimii ani, forță de muncă
ră masă neocu pată. Iar din ca -
uza scăderii prețului petrolului,

veștile proas te ar putea veni în
continuare, pentru că și firmele
actuale mari, a căror activitate
este în acest domeniu, au pro -
bleme în contextul de față. De
aceea este absolut necesar să
construim un parc industrial
care să atragă alte firme care să
preia personalul, care să preia
toată forța de muncă rămasă
neocupată și e ventual forța de
muncă rezul tată în cazul unor
noi reduceri de activitate. Un
asemenea pro iect va înseamna,
până la urmă, bani mai mulți
pentru familiile din Câmpina și
bani mai mulți la bugetul local.
Este esențial pentru Câmpina
să înființăm un parc industrial,
pentru că, știm cu toții, dezvol -
tarea eco nomică este motorul
oricărei localități”, a încheiat
primarul Horia Tiseanu.

Înfiinţarea parcului industrial,
proiectul de căpătâi pentru viitorul
municipiului Câmpina
Consiliul Local Câmpina a adoptat, în cadrul
ședin�ei ordinare de la finalul lunii mai,
hotărârea privind acordul de principiu pentru
asocierea cu două persoane fizice, în vederea
constituirii și exploatării unui parc industrial, pe
teritoriul municipiului. Este un pas important
către realizarea unui proiect vital pentru zona
Câmpina în contextul economic actual, în care
se impune atragerea urgent a operatorilor
economici în municipiu.

HORIA TISEANU, PRIMARUL
MUNICIPIULUI CÂMPINA:

“Este esen�ial pentru
Câmpina să înfiin�ăm un
parc industrial, pentru că,
știm cu to�ii, dezvoltarea
economică este motorul
oricărei localită�i”
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Ansambluri folclorice din Câmpina, Breaza,
Bănești, Băicoi, Boldești-Scăeni, dar și din Re -
pu blica Moldova, precum și nume mari ale fol -
clorului românesc își dau întâlnire pe 28 iunie,
la Fântâna cu Cireși, unde va avea loc o nouă
ediție a Festivalului “Hora Prahoveană”. Eveni -
mentul este organizat de Primăria și Consiliul
Local Câmpina, împreună cu Casa de Cultură
“Geo Bogza”, fiind una dintre cele mai impor -
tan te  manifestări artistice din calendarul muni -
cipiului, în acest an.

Pe lista invitaților speciali ai ediției 2015 se
află Niculina Stoican, Ion Ghițulescu, Dorin Tu -
dose și ansamblul folcloric “La Izvor” din Ci -
mișlia (Republica Moldova), localitate înfrățită
cu municipiul Câmpina. 

Programul este, și de această dată, unul consistent, dar
se remarcă, de departe, printre evenimentele anunțate
pen tru această zi, la Câmpina, recitalul de pian al Emiliei
Matei, cea care, la numai 9 ani, și-a adjudecat premiul I
la Concursul de pian (27 mai, Vălenii de Munte) și  pre -
miul I la Concursul Național de Pian “Julia Hasdeu” (18
mai 2015, Câmpina). Un alt invitat al ediției din acest an
care cu siguranță va atrage atenția spectatorilor va fi
Andra Maria Petre, elevă în clasa a VI-a la Şcoala de de -
ficienți de vedere din București. În ciuda deficienței sale,
Andra este un copil supradotat, dăruit cu o combinație
de calități datorită cărora învață într-un ritm personal,
cu mult accelerat față de ceea ce numim normalitate în
do me niul educațional. Tânăra pianistă se va afla la Câm -
pi na pentru a doua oară în acest an, după ce, la
Concursul Național de Pian “Julia Hasdeu” – Câmpina
din luna mai, a obținut premiul pentru interpretare,
premiul I special şi Marele premiu, fiind a patra
concurentă din istoria eve nimentului care reușește
această performanță.  

Iar dacă vă faceți timp, și merită să vă faceți, pentru a
participa la ediția din acest an a sărbătorii dedicate celor
două Iulii care au marcat viața savantului Bogdan Petri -
ceicu Hasdeu, nu ratați recitalul susținut de Daniel Lo -
ghin, un copil de numai patru ani care are deja, în
palmares, diplome la concursurile de profil și care va
prezenta la Câmpina, cu acest prilej, inclusiv o com -
poziție proprie.

O nouă ediție Târgului Tradiţi o -
nal de preparate şi produse româ -
neşti a avut loc, în a doua parte a lu -
nii iunie, în municipiul Câmpina.

Timp de patru zile, între 18 și 21
iunie, centrul orașului, devenit lo -

cația tradițională a evenimentului, a
fost plin cu tarabe unde producătorii
au scos la vânzare delicioase pre pa -
rate și decorațiuni tradiționale. De
de parte, cele mai apreciate s-au do -
ve dit, din nou, standurile cu pastra -

mă și specialități afumate. Pofticioșii
au avut de unde alege, iar lângă o
viitoare friptură cei mai mulți au
pus, în sacoșele cu cumpărături, și
câte o bucățică de brânză de burduf
ori de cașcaval afumat sau, pentru
desert, dulcețuri preparate în casă,
după rețete ca la bunica. 

Nu au lipsit, nici de la această e -
diție, atelierele de creaţie „Pasiuni şi
meşteşuguri pentru copii”, având de
această dată, cum altfel, tema „Atelie -
re Vacanței”. Copiii, alături de pă rinți
și dascăli, au fost invitaţi să parti -
cipe la demonstraţii şi ateliere de
lucru gratuite susţinute de meş teri
populari şi artişti handmade, pri lej
cu care au avut ocazia să în vețe să
creeze obiecte din materiale tradiţio -
nale sau neconvenţionale, pe care 
le-au putut lua acasă, ca amin tire. 

Pe 26 iunie, la Câmpina vor avea loc manifestări de -
di  cate Zilei Drapelului Național. Evenimentul este or ga -
nizat de Primăria Câmpina și Biblioteca Municipală “ C.
I. Istrati”, în parteneriat cu Asociația Cultul Eroilor Re -
gina Maria - Subfiliala Câmpina, Clubul Copiilor Câm pi -
na si Casa Tineretului Câmpina și va avea loc, înce pând
cu ora 9.30, în Centrul Civic. Programul include ce re mo -
nia de înălțare a Drape lu lui României, cu prezentarea
ono ru lui, rostirea alocuțiu nilor și intonarea Imnului
Națio nal, moment urmat de ate liere de lucru pentru

copii, pe teme specifice acestui eveniment. 
Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului

Național prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Această zi
este marcată anual de către autoritățile publice și de
celelalte instituții ale statului prin orga nizarea de
programe și manifestări cultural-educative, cu caracter
evocator sau științific, consacrate istoriei patriei,
precum și prin ceremonii militare specifice, or ga nizate
în cadrul unităților Ministerului Apărării Națio nale și ale
Ministerului de Interne.

Nume mari ale muzicii
populare joacă “Hora
Prahoveană” pe 28 iunie,
la Fântâna cu Cireşi 

Recitaluri inedite în programul
ediției a XXV-a a Sărbătorii 
celor 2 Iulii
Consiliul Local şi Primăria Câmpina, prin
Muzeul Memorial “B. P. Hasdeu” şi Casa
Municipală de Cultură “Geo Bogza” din
Câmpina, în parteneriat cu Asocia�ia
Culturală “Iulia Hasdeu” – Club UNESCO
din Bucureşti și RoBizArt din Bucureşti
organizează pe 2 iulie, la Castelul “Julia
Hasdeu”, Sărbătoarea celor 2 Iulii. 

Avalanşă de bunătăţi, în centrul municipiului

Ceremonii dedicate tricolorului, la Câmpina, de Ziua Drapelului Naţional
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Ca de altfel la fiecare ediție
de la lansare încoace, Festiva -
lul-concurs de teatru pentru e -
levi de la Câmpina s-a remar -
cat, și de această dată, prin in -
teresul crescut al copiilor și ti -
nerilor din municipiu. Toți au
făcut spectacol, iar unii s-au
re marcat, cu adevărat, în fața
ju riului și nu numai, prin ta len -
tul actoricesc de care dau dova -
dă fără a avea neapărat o pre -
gă tire de specialitate. Eveni -
men tul a fost una, peste alta, nu
doar o paradă de costume, ro -
luri și culoare, ci chiar o dova -
dă incontestabilă a implicării
într-o activitate care necesită
înainte de toate dedicație totală.
Tocmai de aceea, desemnarea
câștigătorilor acestei ediții a
fes tivalului, un veritabil mara -
ton artistic datorită numărului
mare de participanți, s-a dove -
dit o misiune foarte dificilă
pen tru juriul format din direc -
to rul Bibliotecii Municipale, Li -
liana Ene, directorul Teatrului
“Proiect”, Adrian Dochia, scri -
itorul Florin Dochia și repre -
zen tanții Bibliotecii, respectiv
ai Casei de Cultură, Lenuţa Le -
otescu și Alexandru Ştefan.

Festivalul a beneficiat de
sus ținerea administrației și
datorită fondurilor alocate din
bugetul local, care s-au ridicat
la 4.000 de lei, conform unei
hotă râri a Consiliului Local
Câmpina.

Lista câștigătorilor
celei de-a VI-a ediții a
Festivalului-concurs
de teatru pentru elevi

Marele premiu al Festiva -
lului – concurs – trupa „D’ale
comediei” (spectacolul „Alb şi
negru” - Şcoala Gimnazială nr.
3, coordonatori: bibliotecar
Anda Miroiu, prof. Raluca
Vasile, prof. Emanoil Toma)

Ciclul primar – Cea mai
bună trupă

Premiul I – Kidstar (spec -

tacolul „Castravetele” - Şcoala
Centrală, coordonator prof. înv.
primar Magdalena Şerban)

Premiul II – Pinocchio
(sce netă într-un act de Corneliu
Ghiţescu, inspirată din basmele
“Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă
fără de moarte” şi “Hainele cele
noi ale împăratului” - Şcoala
Gim nazială „B.P. Hasdeu”, co -
or donator  prof. Adina Săbăn -
geanu şi prof. Gabriela Dinu)

Premiul III – Arlechino
(spec tacolul „Domnul Goe”  –
Şcoala Gimnazială „B.P. Has -
deu”, coordonator prof. Geor -
geta Gherghiceanu)

Ciclul primar – Monolog
Premiul I: Radu Ştefan

Bucur  - „Motanul încălţat”
(Şcoa la Gimnazială „B.P. Has -
deu”), Alexandru Toma - „Ce
înseamnă să fii mare!?” (Şcoala
Gimnazială „B.P. Hasdeu)

Premiul II: Patricia Bădu -
lescu - „Mămica mea”  (Şcoala
Gimnazială „B.P. Hasdeu), Ale -
xandra Anghel - „Nebunul care
vinde înţelepciune” (Şcoala
Gimnazială „B.P. Hasdeu)

Ciclul primar – Cel mai

bun interpret
Ştefan Chiriacopol (Kidstar)

- rolul profesorului din piesa
„Castravetele” (Şcoala Centrală)

Ciclul primar – Premiul
spe cial pentru creativitate și
excelentă coordonare

Pinocchio (Şcoala Gimna -
zială „B.P. Hasdeu”)

Premiul I: D’ale comediei
(spectacolul „Five o’clock” -
Şcoala Gimnazială nr.3, coor -
do natori: bibliotecar Anda Mi -
roiu, prof. Raluca Vasile, prof.
Emanoil Toma)

Bambinii (spectacolul „Săr -
bă toritul” - Şcoala Gimnazială
„Ion Câmpineanu”, coordona -
tor prof. Nadia Soroiu)

Premiul II: Inimoșii (spec -
tacolul „Înşir-te mărgărite” - –
Şcoala Gimnazială „B.P. Has -
deu”, coordonatori: prof.
Aurelia Muşa şi prof. Cristina
Enescu)

Premiul III: Amicii (spec -
tacolul „Lanţul slăbiciunilor” –
Şcoala Gimnazială  „Al.I. Cuza”,
coordonator prof. Diana Ma -
rinache)

Ciclul gimnazial – Cel mai

bun interpret
Teodora Marin (D-ale co -

mediei) – pentru ambele roluri
(Şcoala Gimnazială nr. 3)

Marius Năstase (D-ale co -
mediei) – pentru ambele roluri
(Şcoala Gimnazială nr. 3)

Alexandru Dumitrescu (Bam-
binii) – pentru rolul din piesa
„Sărbătoritul”, (Şcoala Gimna -
zială „Ion Câmpineanu”)

Ciclul gimnazial - Mono -
log

Premiul I: Cristina Popescu
- „Iona” (Colegiul Naţional
„Nicolae Grigorescu”)

Premiul II: Aida Cărămi -
daru - „Ziţa” (Şcoala Centrală) 

Premiul III: Maria Bunea -
“Mitică” (Şcoala Gimnazială
„Al.I.Cuza”)

Ciclul gimnazial – Premiul
special pentru interpretare

Teodor Giurgică  (Inimoşii)
- „Înşir-te mărgărite” (Şcoala
Gimnazială „B.P. Hasdeu

Ciclul liceal – Cea mai
bună trupă

Premiul II – Rampa (spec -
tacolul „Gaiţele” – Colegiul

Teh nic „Constatin Istrati”, co -
ordonator prof. Elena Corina
Cernica) 

Premiul III – Pașaport
(„Zurba lui Zurbalan, zmăul din
Quatr’a” - Liceul Tehnologic
Energetic, coordonatori prof.
Alina Petrescu şi bibliotecar
Silviana Mocanu)

Ciclul liceal - Monolog
Premiul I: Denisa Neagoe -

„Insomnia”  (Colegiul Naţional
„Nicolae Grigorescu”) 

Premiul II: Sabin Sîrcă - „În
gară” (Colegiul Tehnic „Con -
stantin Istrati”)

Ciclul liceal – Cea mai
bună interpretare

- Beatrice Grămadă („Paşa -
port”) - „Zurba lui Zurbalan,
zmăul din Quatr’a” (Liceul
Tehnologic Energetic) 

Ciclul liceal – Premiul
special pentru creație ori -
ginală

- trupa Excelsior – spec -
tacolul „Tranziţie”, autor Deni -
sa Neagoe (Colegiul Naţional
„Nicolae Grigorescu”, coordo -
na tor prof. Cristina Dinu).

Implicare și talent, ingrediente
esențiale la Festivalul-concurs
de teatru pentru elevi

A VI-a ediţie a
Festivalului-concurs de
teatru pentru elevi,
organizat de Primăria
Câmpina, prin
Biblioteca Municipală
“C. I. Istrati” și Casa de
Cultură “Geo Bogza”,
derulată la jumătatea
lunii iunie, a scos la
iveală noi talente
demne să urce pe
scenă, în fa�a
spectatorilor, pentru a
pune în valoare
valen�ele artei
dramatice.
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În primele trei luni, la nivel
național, în localitățile înscrise
în competiție au fost colectate
separat și reciclate aproximativ
4.000.000 de kg de deșeuri de
ambalaje, dintre care peste
1.300.000 de kg de plastic și
metal, aproximativ 2.000.000
de kg de hârtie-carton și peste
400.000 de kg de sticlă.

Potrivit centralizării făcute
la nivelul municipiului Câmpi -
na, la jumătatea ediției din acest
an au fost colectate separat și
reciclate aproximativ 16.032
kg de deșeuri de ambalaje, din -

tre care peste 2.270 kg PET și
alte materiale plastice și apro -
ximativ 12.110 kg hârtie -car -
ton. ,,La a treia ediție a proiec -
tului am înregistrat progrese
remarcabile: încă din primele
săptămâni ale competiției, pes -
te 80% dintre primăriile înscri -
se s-au implicat în îmbună tă -
țirea serviciului local de colec -
tare separată. Fie că vorbim de
mu nicipalități care sunt pentru

pri ma oară în această luptă
sim bolică, fie că vorbim despre
primării care ne sunt alături de
la prima ediție, acestea ne-au
surprins prin numărul mare de
campanii dedicate mobilizării
comunității pentru a separa
deșeurile de ambalaje. Le mul -
țu mim tuturor pentru implicare
și le invitam să demonstreze că
sunt cele mai bune la capitolul
reciclare!” a declarat Sorin Cris-

tian Popescu, director general
Eco-Rom Ambalaje.

La finalul competiției deru -
late pe parcursul primelor șase
luni ale anului, care se încheie
pe 30 iunie, câștigătorul va ob -
ține titlul de ,,Orașul Reciclării”
și marele premiu: un parc
tematic în valoare de 12.000
euro, despre care organizatorii
spun că va fi “un spațiu inedit
de relaxare amenajat cu mobi -

lier realizat din deșeuri recicla -
bile. Acesta este dedicat tuturor
locuitorilor orașului care vor
să se relaxeze și, în același timp,
să afle o serie de informații uti -
le despre reciclarea deșeurilor
de ambalaje”.

Ocupantul locului al doilea
va primi, timp de o săptămână,
vizita autocarului high tech din
cadrul programului educațio -
nal “Laboratorul Verde al Re -
ciclării”, unde elevii claselor a
III-a vor învăța, într-un mod di -
namic și creativ, despre impor -
tanța colectării separate pentru
protejarea mediului. Localitatea
care va obține locul al III-lea va
beneficia de o campanie de in -
formare și conștientizare a
popu lației cu privire la impor -
tanța separării deșeurilor de
ambalaje, în valoare de 3.000
de euro, realizată cu sprijinul
Eco-Rom Ambalaje.

Lucrările pentru amenajarea
spa  țiului în care va funcționa
Clubul Pensionarilor au intrat

pe ultima sută de metri. Se fac
ultimele retu șuri în locația din
căminul de pe Bd. Nicolae

Bălcescu, unde Clubul va func -
țio na începând de luna viitoare.
Cel mai probabil, va fi inau gu -

rat chiar de pe 10 iulie și admi -
nis trația locală speră ca toți
vârst nicii din mu nicipiu să se
bu cure de acest loc care are
potențialul să devină  repe de
principalul punct de întâlnire al
pensionarilor câmpineni. Și
asta deoarece Clubul nu va fi
doar un loc un de vor putea
socializa, depăna amin tiri și
arunca un zar sau întinde un
joc de rummy. Aici se vor de -
rula și diverse activități, ur -
mând ca în pe rioada următoare
comitetul de or ganizare și
administratorul desem nat pen -
tru acest obiectiv să stabi lească
și un  program clar, care să facă
întâlnirile plăcute, dar și utile
pentru toți participanții.

Printre altele, Casa de Ajutor
Re ciproc a Pensionarilor Câm -
pina, în că de la primele demer -
suri în vede rea înființării clu -
bului, a anunţat că va sprijini
derularea de activități cultural-
edu cative, sesiuni de dis cu ții pe
teme juridice, medicale, dar și
ac  tivități de petrecere a timpului
liber. 

Eveni mentele organizate de

CARP vor veni în completarea
pro pu nerilor din par tea celor -
lal te aso ci ații membre ale Clu -
bului și se vor adresa tuturor
pensionarilor din Câmpina, nu
nu mai celor aproxima tiv 8.000
de mem  bri ai Casei de Aju tor
Reciproc a Pensionarilor din
mu nicipiu.

Clubul Pensionarilor își pro -
pune să devină principalul mij -
loc de so cializare și expri mare
a opiniilor în viața public a mu -
ni cipiului, urmă rind creșterea
gra dului de integrare și partici -
pare socială a vârstnicilor, ofe -
rirea de condiții de petrecere a
tim pu lui liber, care să respecte
iden tita tea, integritatea și dem -
ni tatea per soanelor vârst ni ce,
stimularea partici pării per soa -
nelor vârstnice la viața socială
cu efect în planul men ținerii
sau ameliorării capacităților
fizi ce și intelectuale ale aces -
tora, facilitarea și încurajarea
legăturilor interuma ne, inclusiv
cu familiile per soanelor vârst -
ni ce, și, nu în ulti mul rând, îm -
bu nătățirea imaginii so ciale a
vârst ni cilor.

Numărătoare inversă în cursa pentru
titlul “Orașul Reciclării”
Edi�ia din acest an a
competi�iei “Orașul
Reciclării” se încheie
pe 30 iunie, prin
urmare cele 46 de
municipii și orașe din
�ară duc lupta finală,
în aceste zile, pentru a
dovedi că au cel mai
performant sistem de
colectare separată a
deșeurilor de ambalaje
la nivel na�ional.
Printre ele se numără
și municipiul Câmpina.  

Colectarea selectivă se
face prin containerele dis -
pu se pe platformele pentru
deșeuri. Nu este greu să fiți
și dumneavoastră parte la
succesul municipiului în
cadrul competiției. Țineți
cont să aruncați resturile din
hârtie și carton în contai -
nerele marcate cu albastru,
plasticul și metalul în cele cu
galben, iar sticla în contai -
nerele marcate cu verde.

Clubul Pensionarilor va fi inaugurat pe 10 iulie
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Începutul lunii iunie a în -
sem nat, în sfârșit, revenirea în
fapt la proprietarul de drept a
celor 202 schițe ale lui Nicolae
Grigorescu, câștigate în instan -
ță de Primăria Câmpina. Poves -
tea lor începe în 1939, când
operele au fost vândute ad mi -
nistrației locale, cu 600.000 de
lei, de unicul moștenitor al ma -
estrului, Gheorghe Grigorescu.
În ciuda importanței de necon -
testat pentru patrimoniul muni -
cipalității, nici măcar adminis -
tra ția locală, proprietară a lu -
crărilor încă de secolul trecut,
nu a știut că-i aparțin până în
2002 când, secretarul Primă -
riei, Paul Moldoveanu, a desco -
perit din întâmplare, în arhive,
informații despre tranzacția
veche de peste 60 de ani. Și asta
pentru că, la momentul vân ză -
rii, în lipsa unui spațiu adecvat
pentru depozitarea lucrărilor
atât de fragile, schițele fuseseră
împrumutate muzeului „Toma

Stelian“ din Bucureşti, „nucle -
ul“ viitorului Muzeu Naţional
de Artă al Românei (MNAR). 11
ani mai târziu, lucrările au
trecut în custodia MANR, unde
au rămas depozitate până în
urmă cu câteva săptămâni. 

Primăria Câmpina a încer -
cat, de la aflarea informațiilor
despre schițele pe care ar tre -
bui să le aibă în patrimoniu, să
recupereze valoroasele lucrări,
evaluate la peste un milion de
euro, de la Muzeul Național de
Artă. Dar asta a însemnat ani în
șir petrecuți în instanță, până la
obținerea unei hotărâri defini -
tive. Abia apoi au putut începe
demersurile pentru ca lucrările
lui Grigorescu să se întoarcă
acasă, lucru realizat abia în a -
ceastă lună, și nici acum pe deplin.
Pentru protejarea operelor ma -
estrului, administrația locală a
decis să nu le aducă, deocam -
dată, la Câmpina, unde se lu -
crea ză, în prezent, la amena ja -

rea unui spațiu adecvat, în
vederea depozitării. Așa că
deocamdată, schițele pic torului
mai fac un popas, vreme de
câteva luni, la Muzeul de Artă
din Ploiești, unde pot fi păstrate
în condiții corespun ză toare. “În
bugetul anului 2015 s-a alocat
suma de 400.000 de lei în
vederea a menajării acestui spa -
țiu, repre zen tând trei încăperi
din incin ta Casei Căsătoriilor.
Suntem în faza întocmirii
studiului de fezabilitate, după
ce am realizat un studiu de risc,
cu o firmă specializată, care să
ne indice concret ce condiții
trebuie în deplinite pentru ca

lucrările să fie în siguranță”, a
anunțat pri marul municipiului,
Horia Ti seanu. Edilul s-a
numărat prin tre cei care, la
începutul acestei luni, au
preluat schițele de la București
pentru a le aduce la Muzeul de
Artă din Ploiești. “Sunt 202
schițe și desene în creion,
peniță și laviu, niciuna mai
mare decât o foaie de for mat
A4. Sunt foarte frumoase, unele
realizate până la cele mai mici
detalii, aproape ca schițe finale.
Fiecare bucată de hârtie, oricât
de mică, este desenată pe
ambele părți. Pictorul folosea
fiecare colțișor. Între ele am re -

găsit multe dintre schițele ta -
blourilor celebre ale lui Nicolae
Grigorescu”, a povestit Horia
Tiseanu.

Pictorul Nicolae Grigorescu
(1838 - 1907) a revenit în țară
în 1890, ajungând până la urmă
să se retragă la Câmpina, îm -
pre ună cu soţia sa, Maria Dan -
ciu, şi fiul Gheorghe Grigores -
cu, cel care în 1939 a și vândut
schițele maestrului către
Primăria localității. În imobilul
din mu nicipiu care acum
adăpostește Casa Memorială
“Nicolae Gri go rescu”, pictorul
și-a trăit ul ti mii ani ai vieții
(1904 – 1907).

Proiectul de ordin privind structura
anului școlar 2015 + 2016 a fost lansat
în dezbatere publică pe 10 iunie și pre -
vede că acesta va avea 36 de săptămâni
de cursuri, însumând 177 de zile lu cră -
toare. Excepție vor face clasele termina -
le, care vor lua vacanță mai devreme, ca
și în anii precedenți, pentru a se pregăti
în vederea susținerii examenelor națio -
nale. 

Potrivit documentului publicat pe
site-ul MECS, cursurile semestrului I se
vor derula între 14 septembrie și 29 ia -
nuarie, întrerupte de vacanța pentru
pre școlari și clasele primare (31
octombrie - 8 noiembrie) și vacanța de

iarnă (19 decembrie 2015 - 3 ianuarie
2016). Va can ţa intersemestrială va avea
o săptă mână, fiind programată în
intervalul 30 ianuarie - 7 februarie.

Semestrul al doilea durează până pe
17 iunie, iar în acest interval copiii din

învățământul preuniversitar vor mai
avea o singură vacanță (9 – 17 aprilie).
Ca de fiecare dată în ultimii ani, aceasta
va fi precedată de săptămâna “Școala
altfel”. Vacanța mare ar urma să înceapă
pe 18 iunie și să se încheie pe 11 sep -
tem brie. Numai că din țară au venit deja
propuneri ca școala să înceapă mai de -
vre me cu o săptămână, adică pe 7 sep -
tem brie. Argumentul adus chiar de elevii
care au avut această inițiativă este că
școlarii ţin să-și piardă concentrarea
oda tă cu sosirea verii. Începerea, res -
pec tiv terminarea, mai devreme, a
cursu rilor ar fi o soluție pentru ca șco -
la rii să rămână la fel de interesați de
cursuri, până în ultima zi. 

Decizia finală va aparține Ministeru -
lui Educației și se va regăsi în ordinul de
ministru pentru aprobarea structurii
anului școlar 2015 – 2016.

Vacanţa de vară s-ar putea încheia 
cu o săptămână... mai devreme

Cursurile în învă�ământul
preuniversitar s-au încheiat
oficial pe 19 iunie, așa că
elevii și preșcolarii se bucură
deja de vacan�a de vară. Nu
se ştie, însă, la această oră,
cât va dura aceasta.
Structura viitorului an școlar
a fost lansată în dezbatere
publică, iar din �ară au venit
deja propuneri ca școala să
înceapă  mai devreme. 

Schițele lui Grigorescu se întorc, 
în sfârșit, acasă
Schi�ele marelui pictor Nicolae Grigorescu,
câștigate în instan�ă de Primăria Câmpina, după
un proces tensionat, care a durat mai bine de
un deceniu, s-au întors, în sfârșit, la
proprietarul de drept. La începutul lunii iunie,
ele au fost aduse în Prahova, fiind depozitate,
deocamdată, la Muzeul de Artă din Ploiești,
până când la Câmpina vor fi finalizate lucrările
de amenajare a unui spa�iu corespunzător,
pentru păstrarea valoroaselor lucrări.
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Taxa de concurs valabilă în
acest an va fi de 80 de lei pen -
tru juniori și adulți, respectiv
25 de lei pentru copii, anunță
organizatorii. De asemenea, în
funcţie de numărul de parti ci -
panţi înscrişi în momentul res -
pectiv, toate categoriile în afară
de cea pentru copii vor benefi -
cia de taxe reduse cu cel puțin
10 lei. 

În acest moment, este vala -
bilă o reducere de 30 de lei.

Întrecerea este un eveni -
ment sportiv derulat cu scopul
de a încuraja un stil de viaţă
sănătos, dar şi de a promova
municipiul Câmpina şi împre -
ju rimile sale. Dar competiţia are
şi o componentă caritabilă. Po -
trivit organizatorilor, sumele
re zultate din taxele de parti ci -
pare vor fi utilizate pentru pro -
iecte în beneficiul copiilor cu
au tism, derulate de Fundaţia
Romanian Angel Appeal (RAA).
În acest an, ele vor fi direcțio -
nate pentru susținerea activită -
ți lor de integrare școlară a co -
piilor cu tulburări din spectrul
autist din Câmpina.

Trasee valabile în
acest an

La competiție sunt așteptați
participanți din toate catego -
riile de vârstă și abilități, de la
avansați, amatori, copii și fami -
lii. 

Organizatorii au pregătit, și
anul acesta, trei trasee cu grade
diferite de dificultate, inclu -
zând atât off-road, cât și drum
asfaltat, apelând la sprijinul lui
Marian Frunzeanu, multiplu
campion național la ciclism.
“Am parcurs împreună cu orga -
nizatorii traseele de la ediţia
Câmpina Open MTB 2014. Tra -
seul începe cu buclă imediat
după start, care te va urca până
în cea mai înaltă zona a Dealu -
lui Muscel, pentru ca apoi să te
coboare în viteză din nou pe
platou. Continuă apoi prin pă -
durea de pe dealul Voila, urcă
în Cornu la mănăstire şi apoi
pe o coamă superbă ajunge din
nou pe platou. Pe traseu ai
aproape tot ce îţi poţi dori: zone
de plat cu un peisaj superb,
urcări lejere pe care toţi con -

curenţii le vor parcurge cu plă -
cere, urcări abrupte de lungimi
medii şi scurte, care să scoată
tot din tine, dar şi coborâri
spec taculoase prin pădure sau
tuneluri de vegetaţie. Anul
aces ta, avansaţii vor trece de
două ori prin zona de start şi,
cunoscând atmosfera din tabă -
ra de pe Platoul Muscel, vor
avea parte de o galerie nume -
roasă. Va fi un spectacol total
să îi vedem pe cei mai buni
sportivi luptându-se pentru un
loc pe podium. Le urez succes!”,
a fost mesajul campionului.

Traseul Copii/Family a fost
modificat în totalitate, în urma
feedback-ului participanţilor
de la ediţiile trecute, fiind trasat
acum pe un teren mai uşor, cu
diferenţa de nivel mai mică,
pen tru a fi accesibil şi celor mai
mici şi îndrăzneţi concurenţi,
însă rămânând complet off-road,
pen tru a păstra frumuseţea
unui concurs MTB.

Traseul scurt, pentru ama -
tori și juniori, are aproximativ
20 de kilometri, cu o diferenţă
de nivel de aproximativ 600 m.
Spre deosebite de primele două

ediţii au fost eliminate anumite
urcări mai dificile, dar au fost
adăugate altele, mai abordabile
şi mai frumoase. De asemenea
au fost adăugate câteva bucle
care să aducă un plus de “peisaj
şi natură”.

Traseul lung constă în par -
curgerea de două ori a tra seu -
lui scurt, decizie luată pentru a
evita porţiunea de apro ximativ
5 km pe şosea sub trafic auto și
evitarea completă a riscului
unor incidente. Limi ta de timp
pentru o tură este de 2 ore şi 30
de minute.

Elevii din municipiu au fost, cum se
spune, “vioara întâi”, la Câmpina, cu o -
ca zia evenimentelor dedicate Zilei Mon -
diale a Mediului. Pe 5 iunie, tinerii au
pornit în marșul pentru ECOmunitate,
pe traseul dintre Casa Tineretului şi Par -
cul de la Soldat, urmat de un scurt pro -
gram artistic susținut de cursanții din
cadrul Clubului Copiilor, în zona parcu -

lui. Tot aici au fost găzduite și con cursu -
rile tematice: Cea mai Eco-Şcoală, Câm -
pina-oraşul meu curat, Laboratorul Re -
ci clării, dar şi ateliere de creaţie. Nici cei

mai mici dintre câmpineni nu au stat de o -
parte de Ziua Mondială a Mediului. Co -
piii din grădinițe au făcut, prin de se ne
pe asfalt, un apel pentru protejarea me -

diului înconjurător, reușind să-i im pre si-
oneze pe participanți cu implicarea lor,
invers proporțională vârstei pe care o au.

Așa cum spuneam, manifestările
dedicate acestei zile celebrate anual
sunt, la Câmpina, mult mai mult decât
bifarea unui eveniment în calenda rul
evenimentelor din agenda localității. Și
asta deoarece vorbim despre o zonă cu
poluare istorică, deci un motiv în plus
pentru câmpineni de a atrage aten ția, cu
fiecare prilej, asupra problemelor de
mediu și a necesității adoptării unei
atitudini ecologice, în viața de zi cu zi,
de fiecare dintre noi. Iar mesajul lor a
fost cu atât mai puternic cu cât a venit,
cu prioritate, din partea generației tine -
re a municipiului, atât de implicată în
acțiunile dedicate mediului înconju ră -
tor, ca o dovadă că a făcut un scop prio -
ritar din a transforma orașul natal într-un
loc curat în care să trăiască o viață fru -
moasă și sănătoasă.

Ziua Mondială a Mediului
Marşul verde al elevilor din Câmpina, un reper pentru ECOmunitate
Ziua Mondială a Mediului,
sărbătorită anual, pe 5 iunie,
este plină de însemnătate la
Câmpina, acolo unde lupta
împotriva poluării este dusă,
de la mic la mare, de cetă�enii
preocupa�i să trăiască într-un
oraş curat și să atragă aten�ia
tuturor cu privire la importan�a
protejării mediului
înconjurător.

CÂMPINA OPEN MTB 

Reduceri la taxa de înscriere pentru
ediția 2015
Funda�ia Romanian Angel Appeal și Asocia�ia
E.A.S.C. Caraiman Câmpina organizează, anul
acesta, cea de-a IV-a edi�ie a competi�iei
Câmpina Open MTB – Race for Autism, care va
avea loc pe 5 septembrie. 
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