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Biserica din incinta
Spitalului Municipal 

a fost sfinţită 
pe 26 iulie

Spitalul Voila 
are un nou

manager

Bilanţ excelent,
după Evaluarea
Naţională 2015

Sute de tineri 
din ţară se mută 

la Câmpina, pentru 
a deveni agenţi 

de poliţie

Promo�ia 2015 a
Colegiului Na�ional
“Nicolae Grigorescu”
din Câmpina a încheiat
cu un rezultat perfect
sesiunea iunie-iulie a
Bacalaureatului 2015.
To�i cei 219 candida�i
care au sus�inut
examenul l-au și
promovat, ei
adjudecându-și și
multe dintre cele mai
mari medii ob�inute la
nivel de jude�.
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Promovabilitate de 100% 
la Bac, la Colegiul Național
“Nicolae Grigorescu”

Lucrările de modernizare continuă în
parcul Milia. Următorul obiectiv stabilit
de administra�ia locală este montarea
unui sistem automatizat de irigare, care
va contribui la între�inerea spa�iilor verzi
din zona devenită atrac�ia verii odată cu
montarea fântânii din centru.

Fântâna din Parcul Milia
este ATRACŢIA VERII
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Clubul Pensionarilor a fost
inaugurat
Clubul Pensionarilor este func�ional, la Câmpina,
din 10 iulie. Amenajat în câteva spa�ii din fosta
cantină de pe str. Nicolae Bălcescu, acesta atrage
deja vârstnicii din municipiu, încânta�i că au,
acum, un  loc special amenajat, unde pot petrece
timpul liber și unde, în curând, vor avea parte și
de ac�iuni adaptate temelor de interes pentru ei.
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2 EDUCAŢIE

Școlile din Câmpina au în -
țeles că pe piața muncii este
nevoie de meseriași bine pre -
gătiți, așa că s-au reprofilat și
organizează, în afara claselor
de liceu, și clase de învățământ
profesional cu durata de trei
ani. La rândul lor, absolvenții
de gimnaziu au privit cu în -
credere oportunitatea de a în -
vă ța o meserie în anii de liceu,
cu atât mai mult cu cât au o -
cazia să facă practică direct în
cadrul societăților cu care
șco lile încheie contract. Este,
astfel, oportunitatea de a învă -

ța și, totodată, de a intra în
con tact devreme cu cerințele
de pe piața muncii, cu ceea ce
înseamnă să lucrezi într-un
colectiv și să răspunzi cerințe -
lor angajatorului. Nu în ulti -
mul rând, această variantă le
oferă posibilitatea de a se face
remarcați, astfel că, imediat
după încheierea studiilor, unii
dintre ei s-ar putea angaja
ime  diat, dacă pe parcursul
anilor de practică dovedesc că
au ceva de arătat în domeniul
în care au fost pregătiți. 

Este drept, sistemul învăță -
mân tului profesional cu dura -
ta de trei ani este abia la înce -
put, așa că e lesne de înțeles de
ce, an de an, rămân clase neo -
cupate. Se înregistrează pro -
gre se, însă, și exemple concre -
te vin chiar de la Câmpina, mai
precis din școlile unde locurile
alocate pentru anumite speci -
a lizări au fost ocupate din pri -
ma etapă a admiterii.

Astfel, clasa de 28 de locuri
care va pregăti mecanici auto,
din cadrul Liceului Tehnologic
Mecanic, este ca și formată.
Alte 19 locuri s-au ocupat deja
în clasa cu specializarea Tâm -
plar universal, de la Colegiul
Tehnic Forestier, iar alte 15 la
cea prentru pregătirea viitori -
lor electricieni de la Liceul
Teh nologic Energetic.

Înscrierile pentru următoa -

rea etapă a admiterii vor avea
loc în perioada 20 -21 august. 

Lista locurilor libere pen tru
următoarea etapă de admi tere:

Colegiul Tehnic “Con -
stan tin Istrati”

– 26 de locuri (Mecanic
echipamente pentru foraj)

Operatori economici pen -
tru orele de practică: SC Nep -
tun SA

– 27 de locuri libere (Elec -
trician echipament pentru fo -
raj – extracție) 

Operatori economici pen -
tru orele de practică: SC Elec -

troutilaj SA
Colegiul Tehnic Forestier 
– 9 locuri libere (Tâmplar

universal)
Operatori economici pent -

ru orele de practică: SC Forest
Silv SRL

Liceul Tehnologic Ener -
getic

– 13 locuri libere (Electri -
cian exploatare joasă tensi -
une)

Operatori economici pen -
tru orele de practică: SC Elec -
troutilaj SA, SC Floricon Salub
SA

Liceul Tehnologic Meca -
nic

– 16 locuri libere (Tinichi -
giu vopsitor auto)

Operatori economici pen -
tru orele de practică: SC Caro -
ne AutoServ SRL, SC Ave Ser -
vice SRL, SC LARS Auto SRL,
SC Ioana  SRL, SC Vlavi COM
SRL, SC IATSA Câmpina SA

–  24 de locuri (Sudor)
Operatori economici pen -

tru orele de practică: SC Con -
find SRL, SC Fibec Metalgla SS
SRL

– 27 de locuri (Industrie
textilă și pielărie)

Operatori economici pen -
tru orele de practică: SC Ir -
matea Prod SRL, SC Confirma
Prod SRL, SC Antonia Unica
Prosper SRL, SC Daspi Prod -
com SRL, SC Rafice SRL.

Învățământul profesional atrage
din ce în ce mai mulți elevi
Învă�ământul profesional cu durata de trei ani,
introdus în premieră în sistemul preuniversitar
românesc în anul școlar trecut, a reușit repede să
atragă aten�ia absolven�ilor de gimnaziu. Practic, pe
această cale, cei care optează pentru o astfel de
instruire ob�in, de cele mai multe ori chiar înainte de a
deveni majori, o calificare care îi poate ajuta să intre
mai ușor pe pia�a muncii.

306 de absolvenți de gim -
naziu din cele șase unități de
în vățământ în care există acest
nivel, aflate în municipiul Câm -
pina, s-au prezentat la exame -
nul derulat la începutul vacan -
ței de vară. Iar majoritatea a ob -
ținut media de promovare, chiar
dacă asta nu era o condiție pentru
a intra, în calcule, la admiterea
la liceu. Și nu numai atât. Unul
din patru candidați a încheiat
testarea cu medie peste 9,00,
ajungând, astfel, în topul celor
mai buni elevi din județul Pra -
hova și ridicând municipiul

prin tre elitele din învățământul
județean și chiar național, cu o
rată de promovabilitate de
97,4%, cu peste 16 puncte pro -
cen tuale peste media calculată
în județul Prahova și cu aproa -
pe 20 de puncte procentuale
peste cea națională, de 79,3%.

Trebuie remarcat că, și în
ceea ce privește ierarhia publi -
cată înainte de prima etapă a
admiterii, șapte elevi din Câm -
pina s-au regăsit în primii 50
din județ, având medii de cel
puțin 9,86. Este vorba despre
copii de la C. N. “Nicolae Gri go -

rescu”, Școala Centrală și Școa -
la “B. P. Hasdeu”. 

Primul loc în clasamentul
local a fost ocupat tot de elevi
de la cele trei unități de învăță -
mânt. Este vorba despre cei pa -
tru absolvenți care au obținut
la examen cea mai mare medie
din municipiu și a șasea pe ju -
deț, 9,87: Alexandra Elena Văsii
și Costin Manolescu (Colegiul
Național “Nicolae Grigorescu”),
Ștefania Tocitu (Școala Gimna -
zială “B. P. Hasdeu”) și Ioana A -
le xandra Buzățoiu (Școala Gim -
nazială Centrală).

Patru școli din Câmpina au
avut, aprobate, anul acesta, 672
de locuri în învățământul liceal
de stat de zi, pentru clasa a IX-a.
Cele mai multe, aproape 200,
au fost împărțite claselor cu
șase specializări (Economic,
Turism și alimentație, Electric,
Electronică-automatizări, Ma -

te-info și Științe ale naturii) de
la Liceul Tehnologic Energetic.
Și toate, fără excepție, au fost
ocupate încă din prima etapă a
repartizării computerizate, de -
ru lată în prima parte a lunii
iulie. 

Câte 168 de locuri au fost
disponibile  și la Colegiul Teh -
nic Forestier Câmpina (specia -
li zările Silvicultură, Economic,
Fabricarea produselor din lemn
și Științe ale naturii), respectiv
la Colegiul Național “Nicolae
Grigorescu” (Mate-info, Științe
ale naturii, Filologie și Științe
sociale). Acesta din urmă ocupă
un loc și în top 10 cele mai bu -
ne specializări din județ, datori -
tă ultimei medii de intrare la
clasa de Mate-info, 9.30, în
con dițiile în care aici au fost
admişi 56 de elevi. De fapt, cea

mai mică medie de admitere la
acest liceu a fost 9,02, ceea ce
în seam nă că toți cei peste 168
de elevi care vor învăța aici, din
această toamnă, în clasa a IX-a,
au avut rezultate excelente atât
la Evaluarea Națională, cât și în
anii de gimnaziu.

Cele mai puține locuri, 140,
au fost aprobate pentru Cole -
giul Tehnic “Constantin Istrati”
(Industrie alimentară, Econo -
mic, Turism și alimentație, Ști -
ințe ale naturii și Sportiv). A -
ceasta este și singura școală
un de au rămas locuri dis -
ponibile pentru ultima eta pă,
din perioada 31 august - 4
septembrie. Singura clasă care
ar fi în pericol să nu funcţio ne -
ze este cea de Științe ale naturii,
unde ar mai fi nevoie, pentru
completare, de 21 de elevi.

Interes uriaș pentru ofertele liceelor din Câmpina
Majoritatea locurilor apro -
bate, la clasa a IX-a, lice -
elor din Câmpina, a fost
ocupată încă de la prima
repartizare computerizată,
de la jumătatea lunii iulie.
O singură unitate de
învă�ământ mai poate
primi, de fapt, candida�i,
în eventualitatea că sunt
absolven�i care se vor mai
înscrie și la admiterea din
toamnă.

Bilanț excelent pentru elevii
din Câmpina, după Evaluarea
Națională 2015
Vacan�a de vară a început cu emo�ii uriașe pentru absolven�ii de clasa a
VIII-a, înaintea primului examen important din via�a lor. Era și firesc, dat
fiind că de rezultatul Evaluării Na�ionale depindea, fără nicio exagerare,
viitorul lor. Dar nu numai că acești copii s-au descurcat excelent, ci au
stabilit un veritabil etalon la nivelul întregului jude�. 
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Nu au lipsit nici la Câmpina
emoțiile și ezitările, nesiguran -
ța și momentele care i-au adus
pe candidați aproape de a ceda.
A fost și firesc pentru cei peste
200 de absolvenți aflați față în
față cu cel mai important exa -
men pe care l-au susținut până
acum. Cu toate acestea,  barie -
re le, indiferent că a fost vorba
despre nesiguranță sau subiec -
te pe care nu s-au simțit stă -
pâni, au fost doborâte, până la
ultima. 

Așa că, trăgând linie, la
finalul a ceea ce se cheamă, pe
bună dreptate, “examenul ma -
tu rității”, toți au dovedit că me -
ri tă pe deplin să facă pasul îna -

inte, spre facultate, pe drumul
către un viitor promițător.

Toți cei 219 candidați, ab -
sol venți ai C. N. “Nicolae Gri -
gorescu” Câmpina înscriși pen-
tru susținerea Bacalaureatului
în sesiunea iunie – iulie 2015
l-au promovat, colegiul aflân -
du-se, astfel, pe pri ma treaptă a
podiumului jude țean, alături de
Colegiul Națio nal Militar “Di -
mitrie Cantemir” de la Breaza.
Mai mult decât atât, cei peste
200 de elevi de aici au așezat
colegiul între cele mai bune
licee din țară. 

Trei dintre primele cinci
me dii din județ au fost adju -
decate tot de absolvenți de la C.

N. “Nicolae Grigorescu” Câmpi -
na. Este vorba despre Gabriela
Nițulescu (clasa de Matema -
tică-informatică – 9,96 – locul
II pe județ), Maria Alexandra
Ghiță (clasa de Matematică-

informatică – 9,95 – locul III pe
județ) și Ionuț Ba ciu (clasa de
clasa de Matema tică-infor -
matică – 9,93 – locul IV pe județ).

De asemenea, la același co -
legiu au fost obținute, în total,

patru medii între 9,90 și 9,99 și
33 de medii între 9,50 și 9,99.
Ba mai mult, aproape jumătate
din notele obținute la C. N.
“Nicolae Grigorescu” Câm pina
au fost de cel puțin 9,00. 

Nu mai este niciun secret
că, an de an, admiterea organi -
zată de Școala de Agenți de Po-
liție “Vasile Lascăr” din Câm -
pina stârnește interesul a mii
de tineri din toată țara. Drept
dovadă stă concurența înre -
gis trată de fiecare dată, în
cadrul selecției. 

Anul acesta, 505 candidați
vor ajunge să înceapă pregă -
tirea la Câmpina. Acesta este
numărul de locuri probate
pen tru Școala de Agenți de Po -
liție “Vasile Lascăr”, reprezen -
tând aproape jumătate din nu -
mărul total alocat şcolilor post -
liceale ale Ministerului Aface -
ri lor Interne. 

Până cel târziu pe 7 august,
candidații trebuie să se înscrie
la admitere, urmând ca în
prima etapă de selecție să
treacă prin examinarea medi -
ca lă și evaluarea psihologică.
Cei care vor fi declarați apți
vor veni, la începutul lunii sep-

tembrie, la Câmpina, pentru a
doua și ultima etapă a admite -
rii. În perioada 7-10 septem -
brie aici vor avea loc probele
eliminatorii, însemnând con -
tra vizita medicală și verifi ca -
rea aptitudinilor fizice. Proba
de verificare a cunoștințelor
este programată pentru 11
septembrie și va consta într-un
test grilă la Limba română și o
limbă străină. 

Pentru a se putea înscrie la
admiterea în această unitate
de învățământ, candidații tre -
bu ie să îndeplinească mai
mul te condiții legale, dar și o
serie de condiții specifice. Ast -
fel, ei trebuie să nu fi avut me -
dia la purtare mai mică de
8.00 în perioada studiilor li -
ceale, să nu fi fost exmatricu -
lați pentru abateri disciplinare
dintr-o instituție de învăță -
mânt și să aibă o înălțime de
minim 1,65 m bărbații și 1,60
m femeile.

Aproximativ 700 de absol -
venți de liceu de la unități de
învățământ din Câmpina au
sus ținut Bacalaureatul în se si -
u nea iunie-iulie 2015, iar 550
dintre ei au și promovat exame -
nul, ceea ce înseamnă un pro -
cent de 75,65%, adică mai bine
de trei sferturi. Este mai mult
decât au obţinut mai bine de
jumătate din liceele din județ.

De altfel, această rată a pro -
movabilității situează actuala
promoție semnificativ peste ni -
ve lul calculat la nivel național,
de 67,9%, și peste cel județean,
de 75,52%. 

Mai trebuie spus că, în trei
din cele cinci licee din Câm pi -
na, cel puțin 70% dintre absol -
venți au promovat examenul
ma turității în această sesiune și
că în absolut toate au fost în -
registrate medii peste 9.00. De
altfel, dacă ar fi să facem un
cla sament în funcție de prima
medie înregistrată în fiecare
din tre unitățile de învățământ,
ați sesiza o luptă strânsă, care
arată că performanța nu ține
cont de locația școlii, numele a -
cesteia sau aspirațiile colegilor
de clasă sau de generație.

Clasamentul colegiilor din

Câmpina, în funcție de cea mai
mare obținută la Bacalaureat
iunie-iulie 2015

1. Colegiul Național “Nico -
lae Grigorescu” – 9,96 (Gabri -
ela Nițulescu)

2. Colegiul Tehnic “Con -
stantin Istrati” – 9,83 (Natalia
Georgiana Neculae)

3. Colegiul Tehnic Forestier
– 9,73 (Gabriela Ioana Ușurelu)

4. Liceul Tehnologic Ener -
getic – 9,68 (Maria Mădălina
Costache)

5. Liceul Tehnologic Me -
canic – 9,36 (Marius Paul Cor -
bu).

Sute de tineri din toată țara se
mută la Câmpina, pentru a deveni
agenți de poliție

Începe agita�ia la Școala de Agen�i de Poli�ie “Vasile
Lascăr” din Câmpina. Pregătirile pentru admitere au
intrat pe ultima sută de metri, în timp ce mii de tineri
din toată �ara își pun la punct dosarele de înscriere
pentru selec�ia care le-ar putea aduce un loc în una
dintre cele mai căutate unită�i de învă�ământ din
�ară.

Rezultate foarte bune pentru absolvenții liceelor
din municipiu, la examenul maturității
Chiar dacă rezultatele
absolven�ilor de la
Colegiul Na�ional “Nicolae
Grigorescu” sunt cu
adevărat remarcabile
după Bacalaureat, nu
numai la nivel jude�ean, ci
și comparabil cu
performan�ele oricărui alt
liceu din �ară, nici colegii
lor de la celelalte unită�i
de învă�ământ nu s-au
făcut de rușine. Per total,
la nivelul municipiului,
rata promovabilită�ii este
semnificativ peste
procentul na�ional și
inclusiv peste cel calculat
pentru Prahova.

Promovabilitate de 100% la Bac, la
Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”
Promo�ia 2015 a Colegiului Na�ional “Nicolae
Grigorescu” din Câmpina a încheiat cu un
rezultat perfect sesiunea iunie-iulie a
Bacalaureatului 2015. To�i cei 219 candida�i
care au sus�inut examenul l-au și promovat, ei
adjudecându-și şi multe dintre cele mai mari
medii ob�inute la nivel de jude�.
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Primăria a publicat, deja, a -
nunțul pentru organizarea lici -
tației, în vederea realizării pro -
iec tului “Lucrări de realizare
sistem automat de irigare în in -
cinta parcului Milia”. Investiția
se face din bugetul local, în baza
unei proceduri de achiziţie di -
rectă, valoarea estimată a lu cră -
rilor fiind de 21.299 de lei, fără
TVA. Noua investiție vine să
completeze, însă, rezultatele
obținute datorită lucrărilor deja
efectuate, în special înlocuirea
pavajului și montarea unei arte -

ziene care a devenit imediat o
veritabilă atracție. Și asta pentru
că nimic nu este mai plăcut ca, în
zilele caniculare, să ai parte de o
oază de răcoare. De asta s-au
con vins și locuitorii din Câm -
pina, care de câte ori trec prin
centru poposesc măcar câteva
mi nute să se răcorească în
preaj ma fântânii. Iar seara, locul
de vine bucuria trecătorilor, o da tă
cu aprinderea spoturilor care
luminează jeturile de apă în cu -
lori superbe. 

Parcul Milia a trecut, încă de

la începutul acestui an, prin
lucrări de modernizare. Demara -
te în luna martie, acestea au con -
stat reabilitarea aleilor vechi şi
amenajarea de noi alei, refacerea
scărilor existente şi sistemati za -
rea pe verticală a sistemului
pietonal. Valoarea investiției s-a
ridicat la 1,2 milioane de lei, rea -
bilitarea încheindu-se în luna
iulie, cu amplasarea fântânii
arte ziene. Dar lucrările în zonă
vor continua, cum spuneam, cu
mo nta rea unui sistem auto ma -
tizat pentru irigarea spațiului verde.

Vara aceasta a
doborât recorduri de
temperatură unul
după altul. Iar canicula
le-a dat de furcă și
locuitorilor din
Câmpina, oraș în care
arși�a și-a făcut de cap
și pe care nu dă semne
să-l părăsească. În
zilele cu avertizări
meteorologice în
vigoare,
municipalitatea a
mobilizat resursele
disponibile, pentru a
veni în sprijinul
locuitorilor.

De parcă ar fi știut că ur -
mează o vară fierbinte, admi nis -
trația locală din Câmpina a in -
clus, printre lucrările efectuate
în sezonul rece, și repararea ciș -

melelor de pe domeniul pu blic.
Alte țâșnitori au fost mon tate, în
municipiu,  cu prilejul lucrărilor
de reabilitare care au vizat zone
centrale ale orașului, astfel că,

din loc în loc, șase astfel de
cișmele îi așteaptă pe trecători
să se răcorească și să se hidra -
teze, în zilele caniculare.

De asemenea, în zona pieței
cen trale funcționează, zilnic, în
intervalul 10.00 – 18.00, un
punct de prim ajutor amenajat
într-un cort cu însemne speci -
fice și dotat cu tot ce le trebuie
tre cătorilor pentru a-și reveni,
când simt că îi doboară canicula.
Deși deseori cortul este folosit și
pe post de paravn de cei care
trec prin zonă și se opresc, la
um bră, pentru a mai schimba o
vorbă cu vreo cunoștință.

Aici, însă, timp de opt ore pe
zi, o asistentă este disponibilă
pen tru a acorda, la nevoie, pri -
mul ajutor, pentru a chema am -
bulanța, în caz de urgență, sau
pur și simplu pentru a le da un

pahar cu apă rece și câteva sfa -
turi despre cum să se protejeze
de arșiță celor care caută adă -
post din calea caniculei. Potrivit
acesteia, zilnic, aici poposesc, în
medie, 70 de persoane, deși au
fost și zile în care aproape 100
de trecători au oprit la punctul
de prim ajutor, pentru că nu au
mai rezistat în fața tempera tu -
rilor foarte ridicate. Din fericire,
nu a fost înregistrat, până acum,
niciun caz grav care să impună
solicitarea echipajelor de la
Ambulanță. 

În cortul dotat și cu un apa -
rat de are condiționat, cei care
au intrat au beneficiat de mă su -
rarea gratuită a tensiunii și un
pahar cu apă rece, pentru a se
hi drata, de la dozatorul cu care a
fost dotat punctul de prim ajutor
ame najat în centrul munici piului. 

Fântâna din Parcul
Milia este ATRACȚIA
VERII, la Câmpina
Lucrările de modernizare continuă în parcul Milia. Următorul obiectiv
stabilit de administra�ia locală este montarea unui sistem automatizat de
irigare, care va contribui la între�inerea spa�iilor verzi din zona devenită
atrac�ia verii odată cu montarea fântânii din centru.

Punct de prim ajutor pentru câmpineni,  în zilele caniculare
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Clubul Pensionarilor
este func�ional, la
Câmpina, din 10 iulie.
Amenajat în câteva
spa�ii din fosta cantină
de pe str. Nicolae
Bălcescu, acesta atrage
deja vârstnicii din
municipiu, încânta�i că
au, acum, un  loc
special amenajat, unde
pot petrece timpul liber
și unde, în curând, vor
avea parte și de ac�iuni
adaptate temelor de
interes pentru ei.

Clubul Pensionarilor a apă -
rut în urma unui parteneriat în -
cheiat între administrația locală
și CAR Pensionari, iar demer -
surile pentru înființarea lui au
în ceput încă de acum câteva
luni, la debut ținând strict de
par tea administrativă. Ușor-
ușor, însă, cu sprijinul tuturor
păr ților implicate și a unor
spon sori, totul a început să ca -
pete contur, iar Clubul Pensio -
na rilor nu a mai fost  doar un
pro iect pe hârtie, ci s-a con cre -

tizat și a luat forma unui loc de
întâlnire mult așteptat de vârs t -
ni cii din Câmpina, care aveau
ma re nevoie de așa ceva. Pentru
că, trebuie spus, că și societăți
precum BCR, Silcotub, Dabov și
Ascon au contribuit semnificativ
astfel încât clubul să fie gata atât
de repede și să poată fi utilizat
de pensionarii din municipiu. 

De asemenea, punerea în
prac tică a acestei idei nu ar fi
fost posibilă fără implicarea
membrilor Comitetului de Or -
gani zare, din care au făcut parte
pri marul Horia Tiseanu, vice pri -
marul Ion Dragomir, consilierii

lo cali Gheorghe Tudor, Marian
Du lă, Dragomir Enache și Viorel
Bondoc, Cătălin Abaluță, Ion
Suditu și Gheorghe Bâzgan, din
par tea asociațiilor de pensio -
nari, respectiv Ana Grigorescu și
Horia Petrache, din parte CAR
Pen sionari.

Cu așa mobilizare, comple -
tată de implicarea consilierului
primarului municipiului, Bianca
Bal tac, pentru organizarea lan -
sării, Clubul Pensionarilor a pu -
tut fi inaugurat pe 10 iulie, spre
bucuria vârstnicilor din mu ni -
cipiu, dar și a inițiatorilor aces -
tui proiect, pe care l-au văzut
îndeplinindu-și obiecti ve le încă
din prima zi de funcționare. 

“Aceasta este o dovadă a
prețuirii și res pec  tului pe care le
datorăm cu toții seniorilor din
municipiul Câmpina. Vorbim
des pre nevoia de a avea lângă
noi oameni care au încărunţit,
pentru că ei sunt cele mai bune
repere în viață. Oa meni care au
creat generația noas tră, oameni
care au fost educați și respectă
adevăratele valori și credințe.
Este vorba despre generațiile
care au creat Câmpina de azi și
care ne-au dăruit-o, pentru a o

transforma într-un municipiu
european”, a spus primarul
Horia Tiseanu, la inau gurarea
Clubului Pensio na rilor. Edilul a
subliniat că scopul acestui
proiect îl reprezintă “cre area
cadrului de manifestare și de
organizare a atitudinilor so ciale,
culturale și sportive, prin
desfășurarea de activități colec -
tive, care să asigure membrilor
ge nerației de aur un mediu
armo nios de socializare și rela -
xare”. Tocmai datorită impor -
tan ței acestui demers și a celor
că rora se adresează, primarul
municipiului a anunțat că se va
implica, în continuare, direct, în
activitățile Clubului, astfel încât
acesta să-și îndeplinească o -
biec tivele pe termen cât mai
lung. “Alături de alte proiecte
im por tante realizate (Lacul Bise -
ricii, Bulevardul Culturii, Calea
Da ciei, Parc Milia, bazinul de
înot, Centrul Social de Urgență
etc), în curs de realizare (Ambu -
la toriu, Centrul de Informare
Turistică) sau viitoare (Parcul
Industrial), Clubul Pensionarilor
este un proiect frumos, un loc
pentru oameni care, după o bo -
gată experiență de viață, merită

atenția, implicarea și respectul
nostru. De aceea, pentru mine
este un proiect de suflet pe care
îl voi susține în continuare, prin
im plicarea directă în sprijinirea
activităților care vor fi orga-ni -
zate aici, pentru seniorii muni -
cipiului Câmpina”, a spus pri -
marul Horia Tiseanu.

Așa cum era de așteptat, Clu -
bul Pensionarilor a atras atenția
câmpinenilor cărora se adre -
sează încă din prima zi de func -
țio nare. “Vin acolo zilnic pentru
activitățile pe care și le-au plani -
ficat. Deocamdată, joacă table,
rum my, au fost acolo și câteva
în tâlniri, urmând ca, în perioada
următoare, să stabilim împreună
cu cadrele didactice pensionare
din localitate și comitetul de
conducere de la Centrul Social
un program detaliat al acțiunilor
pe care să le organizăm acolo”,
ne-a spus Ana Grigorescu, pre -
şe dintele CAR Pensionari Câm -
pina, una dintre organizațiile
care s-au implicat foarte mult în
realizarea acestui proiect.

Așa cum prevede Regula -
mentul de funcționare a Clubu -
lui, la activitățile organizate aici
pot participa, pe baza legiti -
mației de membru, toți pensio -
narii care locuiesc în municipiul
Câmpina, fără deosebire de sex,
apartenență politică religie, care
nu suferă de boli contagioase
sau psihice și care respectă
regu lile stabilite prin documen -
tul amintit. Programul de func -
țio nare a clubului este de luni
pâ nă vineri, în intervalul orar
9.00 – 19.00, iar sâmbăta între
orele 9.00 și 13.00. În tot acest
timp, Poliția Locală și repre zen -
tantul Primăriei, Roxana An ghe -
loiu, vor asigura permanența în
cadrul Clubului și respectarea
regulilor de funcționare. 

Clubul Pensionarilor a fost inaugurat

Din 10 iulie, vârstnicii din Câmpina
au un nou loc de întâlnire

Dacă, în general, perioada de
va ră, implicit sezonul de con ce -
dii și vacanță, aruncă mai toate
așe zările într-un fel de toro peală,
la Câmpina este un sezon plin.
Evenimentele s-au ținut lanț în
această perioadă. Iunie s-a în che -
iat, de exem plu, pe ritmurile
frumoaselor cân tece populare
românești, bă tute cu foc de dan -
satorii ansam blu rilor folclo rice
din Câmpina, Breaza, Bă nești, Băicoi,
Boldești, dar și din Cimișlia (Rep.
Moldova) și Mace donia. Specta -

torii au avut ocazia de a-i întâlni,
în cadrul festiva lului, și pe în -
dră giții interpreți Niculina Stoi -
can, Ion Ghițulescu și Sorin Tu -
dose. A fost un eveniment pe cinste,
confirmând încă o dată valoarea
festivalului ajuns la a XXI-a ediție. 

Așa cum se întâm plă de atâția
ani încoace, luna lui Cuptor a
de butat cu un moment de excep -
ție. “Sărbătoarea celor 2 Iulii” a
a dus, la Câmpina, pe 2 iulie, re -
ci ta luri inedite, remar cân du-se,
în mod cert, pianiștii care, la nu -

mai câțiva anișori, au reușit
smul gă ropote de aplauze, con -
fir mând, astfel, valoarea do ve  di -
tă de numeroasele premii pe ca -
re le-au câștigat, deja, în ciuda
vârstei. Cel mai tânăr participant,
de exemplu, Daniel Loghin, are nu -
 mai patru ani, dar s-a pre zen tat
la Câmpina inclusiv cu o com-
poziție proprie și a făcut sen  zație
printre spectatorii ve niți la Castelul
“Iulia Hasdeu”.

Nu putem uita, desigur, o no -
uă ediție a Festivalului Tenaris

“CineLatino”, prilej cu care, în
plină vară, câmpinenii, alături de
spectatori din restul județului și
nu numai, au avut prilejul să va -
dă, în aer liber, în Parcul La Sol -
dat, proiecții ale unor pelicule
excepționale:  comedia „Povești
trăs nite”, nominalizată anul a -
ces ta la premiul Oscar pentru
„Cel mai bun film străin”, și „Alt
Love Building”,  continuarea po -
veș tii care a strâns sute de spec -
tatori la ediția 2014 a festiva -
lului de la Câmpina, adusă în

mu nicipiu chiar de echipa care a
realizat filmul și care a găsit ră -
gaz să stea de vorbă cu cinefilii
prezenți la eveniment.

Trecerea în ultima lună de
va  ră s-a încheiat pe altfel de rit -
muri. Între 31 iulie și 2 august, la
Câmpina a avut loc o nouă ediție
a Festivalului Jazz-Rock, pe afi -
șul căruia s-au regăsit Sorin Zlat
Quartet, Kiba Dachi Experience,
The Werther Project, Luiza Zan,
Peter Sarik, Istvan Gyarfas,
Border Split și Balako.

Vară plină de evenimente, pentru câmpineni

Horia Tiseanu, primarul
municipiului Câmpina

Aceasta este o dovadă a prețuirii și respec tu -
lui pe care le datorăm cu toții seniorilor din mu -

nicipiul Câmpina. Vorbim despre nevoia de
a avea lângă noi oameni care au în -
cărunțit, pentru că ei sunt cele mai bune
repere în viață. Oameni care au creat
generația noastră, oameni care au fost
educați și respectă adevăratele valori și
credințe. Este vorba despre generațiile
care au creat Câmpina de azi și care
ne-au dăruit-o, pentru a o transforma
într-un municipiu european.
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Potrivit documentului amin -
tit, este vorba despre activități de
tineret, activități sportive și pro -
grame culturale, pentru care
orga nizatorii pot cere finanțare
de la bugetul local, respectând nor-
mele cuprinse în regulament și
în baza criteriilor stipulate de acesta.

Concret, reglementările a -
pro bate de CL stabilesc faptul că
astfel de finanțări pot fi cerute
de persoane fizice sau persoane
juridice fără scop patrimonial,
adică asociații ori fundații
constituite conform legii - sau
de culte religioase recunoscute.
Su mele acordate trebuie utilizate
exclusiv pentru programele și
proiectele de interes public, din
domeniile amintite anterior,  ini -

țiate și organizate de către soli -
citanți și în completarea veni tu -
rilor proprii și a celor primite
sub formă de donații și sponso -
ri zări. Finanțările nerambur sa -
bile nu vor fi acordate, așadar,
pentru activități generatoare de
profit și nici pentru activități ce
pre supun dezvoltarea infra -
struc turii solicitantului. Excep -
ție fac numai cazurile în care
aceasta ar fi o componentă in -
dis pensabilă proiectului, fapt
care trebuie constatat, însă, de
că tre comisia de evaluare și
selec ționare, în baza docu men -
tației depuse de aplicant. “Fi nan -
țarea se acordă pentru aco pe -
rirea parţială a unui program ori
proiect în baza unui contract în -
cheiat între părți. Pentru acelaşi
domeniu, un beneficiar nu poate
contracta decât o singură finan -
țare nerambursabilă în decursul
unui an. În cazul aplicării cu mai
multe proiecte la același dome -
niu trebuie precizată ordi nea
importanței lor pentru bene fi -
ciar, deoarece, conform proce -
du rii de aplicare, cel mult un
pro iect va fi finanțat. În cazul în
care un beneficiar contractează,
în cursul aceluiași an calenda -
ristic, mai mult de o finanțare
nerambursabilă pentru domenii
diferite de la aceeași autoritate
finanțatoare, nivelul finanțării
nu poate depăși o treime din to -

talul fondurilor publice alocate
programelor aprobate anual în
bugetul autorității finanțatoare
respective”, mai precizează Re -
gulamentul adoptat de Consiliul
Local. 

Sumele vor fi acordate, însă,
în limita unui fond aprobat a -
nual de CL, în consecință va
exis ta, an de an, cel puțin o pro -
ce dură de selecție a proiectelor
care pot beneficia de finanțări
ne rambursabile de la bugetul
local. Conform documentului,
vor fi supuse evaluării numai
so li citările care se referă la pro -
gramele și proiectele de inte res

public local și numai dacă be -
neficiarul face dovada capa ci -
tății organizatorice și funcțio na -
le. Toate cererile selecționate în
urma trierii vor fi supuse apoi
evaluării, iar la acordarea punc -
tajului vor fi considerate  prio -
ritare în funcție de relevanța
pro iectului propus, prin rapor -
tare la obiectivele programului,
rele vanța proiectului propus,
pen tru nevoia identificată, la
nivel local, gradul de implicare și
conlucrare dintre organizații,
claritate și realism în alcătuirea
planului de acțiune, claritatea,
relevanța și corelarea bugetului

cu activitățile propuse și dimen -
siunea impactului prevăzut.

Potrivit Regulamentului, sunt
considerabile cheltuieli eligibile,
pentru care vor putea fi alocați
bani de la bugetul local, cele ad -
ministrative (în limita a 30% din
valoarea finanțării), cu închirie -
rile, onorarii și fonduri de pre -
mie re pentru personalul de spe -
ci alitate direct implicat în pro -
iect, altul decât cel permanent,
cheltuielile cu transportul, chel -
tuieli de cazare și masă, pentru
consumabile, achiziții echipa -
men te și servicii, tipărituri și
publicitate. 

Consiliul Local Câmpina s-a reunit,
în ședință ordinară, pe 25 iunie 2015,
pentru aprobarea mai multor proiecte
de interes local:

- Hotărârea nr. 69 privind apro -
barea rectificării bugetului local al mu -
nicipiului Câmpina pe anul 2015;

- Hotărârea nr. 70 privind apro -
barea Regulamentului referitor la regi -
mul finanțărilor nerambursabile din
fon durile bugetului local al munici piu -
lui Câmpina alocate pentru activități
non profit de interes local;

- Hotărârea nr. 71 privind modi fi -

carea și completarea art. l din H.C.L.
nr.32 din 26 martie 2015 referitoare la
repartizarea de sume bănești unor uni -
tăți de cult religos din municipiul Câm -
pina, în anul 2015;

- Hotărârea nr. 72 privind apro -
barea inventarierii în domeniul privat al
municipiului Câmpina a terenului în
suprafață de 812,00 mp, situat în
municipiul Câmpina, str.Viitorului, f.nr.,
Tarla 77, Parcela A 4279;

- Hotărârea nr. 73 privind apro -
barea RegulamentuIui de organizare și
funcționare a cimitireIor proprietate
pu blică a municipiului Câmpina;

- Hotărârea nr. 74 privind apro -
barea listelor cuprinzând solicitanții
îndreptățiți să primească o locuință cu
chirie din fondul locativ de stat;

- Hotărârea nr. 75 privind modi -
ficarea si completarea art. l, alin.(4) din
H.C.L. nr.43 din 27 martie 2014 refe -
ritoare la aprobarea transmiterii în
folosință gratuita a imobilului teren, în
suprafață de 202,00 mp - în exclusivi -
tate și 13,50 mp - indiviz din 27,00 mp,
situat în municipiul Câmpina, str. Inde -
pen denței, f.nr., Asociației ,,Centrul
Creștin Noua Generație”;

- Hotărârea nr. 76 privind consti -

tuirea dreptului de superficie cu titlu
oneros asupra terenului în suprafață de
5,00 mp, situat în municipiul Câmpina,
str. Sg. Maj. Erou Grigore Nicolae, f.nr.,
Nr. cadastral 26847, T 83, Parcela Cc
948, în favoarea d-nei Manta Lavinia –
Ileana;

- Hotărârea nr. 77 privind apro -
barea inventarierii în domeniul privat al
municipiului Câmpina a imobilului -
teren în suprafață de 202,00 mp – în ex -
clusivitate și 13,50 mp - indiviz din
27,00 mp, situat în municipiul Câmpina,
str. Independenței, f.nr., Tarla 83,
ParceIa Cc 242.

Activitățile de tineret, sportive și programele
culturale pot beneficia de finanțare
nerambursabilă de la bugetul local

Hotărârile adoptate de Consiliul Local în luna iunie

Consiliul Local Câmpina a aprobat, în
cadrul ședin�ei ordinare din luna
iunie, Regulamentul privind regimul
finanţărilor nerambursabile din
fondurile bugetului local aI
municipiului Câmpina aIocate pentru
activită�i nonprofit de interes local. 

Anul acesta, programul
anual al finanţărilor ne ram -
bursabile de la bugetul local
al municipiului Câmpina cu -
prinde următoarele domenii:
cultură-educație – susținerea
acțiunilor artistice și educa -
tive (80.000 lei), sport – susți -
nerea acțiunilor sportive și
recreative (70.000 lei) și pro -
gramul ”Sportul pentru toți”
(70.000 lei). Administrația
publică locală a anunțat că
termenul  limită de depunere
a cererilor de finanţare este
14 august 2015, ora 12.00.
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Promovarea proiectului de
hotărâre adoptat în ședința din
iunie a Consiliului Local Câm -
pina s-a bazat pe modificările
legislative aduse prin Legea nr.
102/2014 privind cimitirele,
crematoriile umane și serviciile
funerare, în ceea ce privește
obli gațiile administratorilor ci -
mitirelor publice și ale con -
struc țiilor funerare edificate.
Potrivit expunerii de motive
care a însoțit proiectul, modi fi -
cările se referă la obligația
trans miterii de către adminis -
tratorul cimitirelor a notificări -
lor în caz de neîngrijire a locu -
rilor de veci sau a expirării pe -
rioadei pentru care au fost în -
cheiate actele de concesiune,
stabilirea categoriei de persoa -
ne obligate să dispună la în -
mormântare/înhumare, precum
și stabilirea cuantumului pena -
lităților în cazul neachitării re -
devențelor sau a taxelor. “Atri -
buirea locurilor de înhumare
din cimitirele publice se va face
numai în baza unui contract
(act) de concesiune, încheiat în -
tre reprezentantul Primăriei,

administratorul cimitirelor și
persoana îndreptățită. Rede -
vența concesiunii se stabileşte
prin hotărâre a Consiliului
Local și se actualizează anual
(luna februarie) cu indicele
pre țurilor, comunicat de Insti -
tu tul Național de Statistică
(INS) pentru anului precedent
şi se face venit la bugetul local”,
stabilește documentul conform
căruia “pot concesiona locuri
de înhumare în municipiu doar
cetățenii cu domiciliul stabil în
Campina sau în altă localitate
care înmormântează persoane
decedate ce au avut ultimul do -
miciliu stabil pe raza munici -
piu lui Câmpina”. În cazuri spe -
ciale, pe baza unei anchete so -
ciale şi a unui referat aprobat
de primarul localității, vor pu -
tea fi concesionate locuri de în -
humare cu scutirea totală sau

parțială a redevenței și a taxe -
lor aferente. Regulamentul sta -
bilește, însă, foarte clar, că pen -
tru persoanele decedate în mu -
nicipiul Câmpina, dar cu domi -
ciliul în altă localitate, nu se
atribuie loc nou de înhu mare. 

În urma încheierii unui
astfel contract de concesiune,
beneficiarii se obligă, printre
altele, să întrețină în perfectă
stare construcțiile funerare și
amenajările realizate pe locul
respectiv. Pentru eventualele
deteriorări, aceștia trebuie să
efectueze remedierile necesare
în maximum șase luni de la
notificare. Tot beneficiarii tre -
buie să amenajeze locul în
cauza și să achite redevența și
tariful anual de întreținere.
“Con cesionarea locului de în -
hu mare se face numai în caz de
deces, iar termenul concesiunii

este de 7 ani. La expirarea ter -
menului, titularul dreptului de
concesiune sau persoana în -
drep tăţită, conform prezentului
regulament, poate opta pentru
încheierea unui nou contract
de concesiune pentru respec ti -
vul loc de înhumare, având ace -
lași termen, printr-o cerere
scri să. În cazul în care nu de -
pune cererea la Administraţia
Cimitirelor, va fi notificat(ă) în
acest sens. Nedepunerea unei
cereri scrise în acest scop, în
termen de 30 de zile de la no -
tificare, atrage pierderea drep -
tu lui de reconcesionare”, stabi -
lește documentul care stipulea -
ză și că dreptul de concesiune
sau cel de atribuire în folosință
gratuită nu se poate înstrăina,
schimba sau dona, ci poate, cel
mult, face obiectul succesiunii
legale sau testamentare, dar nu -

mai în beneficiul soţului supra -
vieţuitor sau al rudelor până la
gradul al IV-lea inclusiv.

Dreptul de concesiune sau
de folosință gratuită al locuri -
lor de înhumare încetează la
ex pirarea duratei de concesi -
une, dacă titularul nu a cerut
reînnoirea contractului, în caz
de renunțare, dacă se constată
că acesta deține și un alt loc de
înhumare în cimitirele de pe
raza municipiului, contrar ce -
lor declarate în acest sens, dar
și în cazul ,,părăsirii” pe o peri -
oadă mai mare de 2 ani a lo -
cului de înhumare atribuit, du -
pă o notificare prealabilă. “Prin
«părăsire a locului de înhuma -
re» se înțelege menținerea în
stare de neîngrijire de către
concesionar/ beneficiarii con -
ce siunii a mormântului, a te -
renului atribuit, a împrejmui ri -
lor sau a construcțiilor funera -
re edificate pe acesta, chiar
dacă actul de concesiune este
încă în vigoare”, precizează re -
gulamentul valabil în cele două
cimitire din municipiul Câmpi -
na: ,,Bobâlna”, de pe  str. Bobâl -
na, nr.47, și “Învierea lui Lazăr”,
din str. Bogdan Vasile, f.nr.. 

Contravențiile, în cazul fap -
telor săvârșite de vizitatori sau
persoane ce execută lucrări în
cimitire se sancționează, con -
form regulamentului aprobat de
Consiliul Local, cu amenzi cu
prinse între 100 și 2.000 de lei.

Concursul de la Voila a fost organizat
la limită, interimatul dr. Irina Minescu, în -
ceput odată cu încheierea mandatului
fos tului manager, dr. Gabriel Țintărescu,
pre lungindu-se foarte mult din cauza la -
cunelor legislative care nu permiteau
deru larea selecției, pentru lămurirea si -
tua ției în conducerea unităților sanitare
cu paturi. Spitalul Voila a fost condus ast -
fel ceva mai mult de jumătate de an, ca de
altfel și altele din județ și din țară. Con -
cursul propriu-zis a fost organizat ime -
diat ce a fost posibil, din punct de vedere
legislativ, adică abia în iunie-iulie, în con -
dițiile în care mandatul dr. Gabriel Țin -
tărescu expirase la jumătatea lui de -
cembrie, și a stârnit destul interes dat
fiind că, spre deosebite de alte unități
sani tare din țară, a atras mai mulți can -
didați. Atât dr. Irina Minescu, cât și juris -
tul Rodica Livia Lupu, ambele înscrise la
selecție, au obținut rezultate foarte bune.
Pos tul i-a revenit, însă, datorită notelor

mai mari, medicului care a și asigurat in -
terimatul în ultimele luni.

Cum datorită acestei perioade se poa -
te spune că dr. Minescu a depășit, de ja,
perioada de adaptare în funcția de con -
ducere, noul manager poate trece, de
 acum înainte, direct la implementarea
pro ie ctelor pe care le-a gândit pentru
Spitalul de Psihiatrie Voila.  Printre prio -
rități aceasta a enumerat diversificarea
serviciilor oferite de spital, prin con trac -
tarea spitalizăii de zi, de exemplu, dez -
voltarea unui program pentru victimele
con sumului de alcool, care să permită
monitorizarea pacienților din această
categorie inclusiv după externare, o mai
bună promovare a serviciilor unității
sanitare, colaborări cu ONG-urile din
domeniu, atragerea de fonduri pentru
rea  bi litarea pavilioanelor nemodernizate
și, nu în ultimul rând, introducerea unor
terapii complementare, cum sunt ergo -
terapia și art terapia.

Spitalul Voila are un nou manager
Luna iulie a adus o nouă conducere la Spitalul de Psihiatrie Voila, odată cu
finalizarea concursului organizat pentru numirea unui manager, în urma expirării
mandatului dr. Gabriel �intărescu, cel care a ocupat anterior această func�ie.

Concesionarii locurilor de veci din Câmpina pot pierde dreptul asupra mormintelor neîngrijite

Regulament nou în cimitirele
din municipiu

Administraţia locală
a adoptat un nou
regulament de
func�ionare a
cimitirelor publice
din municipiul
Câmpina, măsură
impusă prin
adoptarea, la nivel
na�ional, a noi
reglementări în acest
domeniu. 
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Data aleasă pentru târ no -
sirea bisericii din incinta Spi -
talului Municipal Câmpina nu a
fost stabilită la întâmplare. Cere -
monia a avut loc pe 26 iulie, a
opta duminică după Rusalii, care
a precedat, totodată, sărbătoarea
Sfântului Muceninc Pantelimon
(27 iulie), patronul acestei bise rici. 

Slujba de târnosire și Sfânta
Liturghie au fost oficiate, la
Câmpina, de către Preasfințitul
Părinte Timotei Prahoveanul,
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Bucureștilor, înconjurat de un
sobor de preoţi şi diaconi prin -
tre care s-au aflat protoiereul
Gri gore Melnic al Protoieriei
Câmpina și, desigur, părintele
Ionuț Butoiu, parohul bisericii
Spitalului. Acesta din urmă
poate spune, după zece ani în
care și-a îndeplinit misiunea, fi -
ind alături de bolnavi în paraclis
sau chiar pe holurile unității
sani tare, că și-a văzut visul îm -

pli nit. “Rolul meu și menirea
acestei biserici sunt de a le aduce
bolnavilor speranță atunci când
își pierd nădejdea. Acest lăcaș
este un izvor de speranță și un
loc de refugiu, la doi pași de
saloa nele în care oamenii se află
în suferință. Și un necredincios,
când își face cruce și intră în
bise rică, capătă speranță în
vindecare. Medicii tratează, dar
vin decarea vine de la Dumnezeu
și de aceea ultima speranță a
omu lui poate fi în rugăciune”,
ne-a spus părintele Ionuț Bu toiu.

“Dumnezeu primește jertfa
tuturor creștinilor indiferent de
momentul ceasului duhovnicesc
la care au venit. Pe unii îi pri -
mește în ceasul al III-lea, pe alții
în ceasul al VI-lea, al IX-lea și așa
mai departe. Minunile pe care le-a
săvârșit Domnul Hristos sunt
mi nuni rânduite pentru viața
omului, pentru viața veșnică,
pen tru că Dumnezeu prin min u -

nile Sale a descoperit și a împăr -
tășit dumnezeirea Sa tuturor ce -
lor credincioși. Printre minunile
Sale amintim numeroasele vin -
de cări sau, cum este cazul Evan -
gheliei de astăzi, minunea în -
mul țirii pâinilor pentru cinci mii
de oameni într-o pustie aproape
de Marea Tiberiadei unde Împă -
răteasa Elena a construit în pri -
mele veacuri câteva basilici bi -
zantine. Prin minunea de astăzi,
Domnul a împărtășit omului
dra gostea milei Sale. Înmulțirea
pâinilor este de fapt minunea
comuniunii euharistice. Dom -
nul, după ce a binecuvântat pâi -
nile, le împarte ucenicilor ca ico -
nomi ai Tainelor ca aceștia să

ofere tuturor oamenilor darul dum-
nezeiesc”, a spus Preasfinţia Sa,
Părinte Timotei Prahoveanul,
Episcopul Vicar al Arhiepis co -
piei Bucureştilor. „Domnul fiind
în pustie împreună cu poporul
care îi asculta cuvântul Său
dum nezeiesc Și-a ridicat ochii
spre cer arătându-și compa siu -
nea față de oameni și înmul -
țindu-le hrana. Astfel, și noi să
ridi căm ochii mereu spre cer,

spre Domnul care oferă ajutorul
Său mai mult decât poate oferi
aproapele de lângă noi”, le-a
spus acesta celor 1.000 de
credincioși, câmpineni, bolnavi
din cadrul spitalului sau
personal medical, prezenți la
slujba de târnosire a bisericii
care nu va fi una de parohie, ci
una cu circuit închis, pentru
pacienţii Spitalului Municipal. 

Sursa foto: basilica.ro

Biserica Sf. Mina și Sf. Pantelimon, din
incinta Spitalului Municipal Câmpina,
a fost sfințită pe 26 iulie
Bolnavii de la Spitalul Municipal Câmpina și
apropia�ii lor au, de acum, o biserică unde să
caute sfat, îndrumare și un strop de speran�ă
atunci când veștile medicilor amenin�ă să-i
doboare. Biserica Sf. Mina și Sf. Pantelimon, din
incinta Spitalului Municipal Câmpina, a fost
sfin�ită în ultima duminică a lunii iulie, în
prezen�a a aproximativ 1.000 de persoane, în
cadrul unei slujbe oficiate de un sobor
impresionant de preo�i și diaconi.

Hram la Biserica “Sf. Mare Mucenic
Pantelimon”, de la Spitalul Voila

Nu a fost singurul eveniment care a avut loc, la Câmpina, de
sărbătoarea Sfântului Pantelimon. Sfântul Mucenic este și pa -
tronul bisericii din incinta Spitalului de Psihiatrie Voila, acolo
unde, cu acest prilej, a fost celebrat hramul lăcașului de cult.
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