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Patru milioane 
de lei pentru

reabilitarea termică
a șapte blocuri 

de pe Bd. Carol I

Și Lacul Curiacul 
va avea o fântână

arteziană
spectaculoasă

Cursa pentru 
o șansă la via�ă 

mai bună a strâns
sute de participan�i

Trei zile dedicate
cinematografiei

româneşti, 
la Câmpina

Festivalul “Serbările
Toamnei” a avut loc la
Câmpina, în weekendul
12-13 septembrie, iar
evenimentul, ajuns la a
VIII-a edi�ie, a avut în
program ac�iuni care
mai de care mai
interesante. Nu au
lipsit parada mașinilor
de epocă, lansări de
carte, multe spectacole
cu artiști celebri și,
desigur, focul de
artificii care a încheiat
sărbătoarea, duminică
seară.
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Serbările Toamnei,
ediția 2015

Pe 14 septembrie s-a dat startul unui
nou an școlar, în învă�ământul
preuniversitar. Astfel, în ultimele
săptămâni, copiii și părin�ii au fost
ocupa�i cu ultimele pregătiri,
înaintea de revenirea la cursuri, în
timp ce administra�ia locală și
conducerile institu�iilor de
învă�ământ au avut grijă ca lucrările
derulate în imobilele unde
func�ionează școli și grădini�e să fie
gata la timp, pentru a-i primi pe
copii.

Unităţile de învăţământ din Câmpina,
pregătite pentru un nou an şcolar
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2 ADMINISTRAŢIE

CL Câmpina a adoptat,
în ședin�ă ordinară,
proiectul de hotărâre
privind aprobarea
indicatorilor tehnico-
economici pentru
realizarea reablitării
termice a mai multe
blocuri de pe Bd. Carol
I, din municipiu.
Costurile pentru
lucrările la imobilele
vizate se ridică, în
total, la aproximativ
patru milioane de lei.

Aleșii locali câmpineni au
fost nevoiți să adopte o nouă
hotărâre de Consiliu pentru
aprobarea indicatorilor tehni -
co-econo mici în cazul acestui
proiect. Și asta deoarece docu -
mentația de avizare a lucrărilor
de inter ven ții iniţială s-a ela -
borat conform legislaţiei exis -
tente la data res pectivă, numai
că, între timp, re  glementările au
mai fost mo dificate. Potrivit
expunerii de motive, prin noile
standarde de cost s-au stabilit

alte cerințe privind materialele
utilizate pentru creșterea per -
for manței e nergetice a blo cu -
rilor de locu ințe și clasa de com-
bustibilitate a acestora. În acest
caz, prețul materialelor indicate
este altul decât cel avut în
vedere în documentația inițială,
astfel că valorile stabilite ante -
rior diferă de valo rile din do cu -
mentația iniția lă. De aceas tă da -
tă s-a luat în calcul numai va -

rianta care include și închid e rea
balcoa nelor. 

Documentația care a însoțit
proiectul de hotărâre mai arată
că “lucrările de intervenție pen -
tru izolarea termică a blocu -
rilor au ca scop creșterea per -
formanței energetice a blocu ri -
lor de locuințe, respectiv redu -
cerea consumurilor energetice
pentru încălzirea apartamen te -
lor în condițiile asigurării și

menținerii climatului termic
interior, precum și ameliorarea
as pectului urbanistic”. Auto -
rită țile precizează că deter -
minarea condițiilor în care se
poate face creșterea perfor -
manței energetice a blocurilor
de locuințe vizate de acest pro -
iect s-a realizat pe baza unei
expertize tehnice pentru fiecare
bloc. Concluzia este că aceste
imobile  nu pot fi considerate

con strucții vulnerabile din
punct de vedere seismic, iar in -
ter  ven țiile de reabilitare ter -
mică pro puse nu influe nţează
sta rea actu ală a structurii și
com por ta rea la solicitări seis -
mice și gra  vitaționale.

Investiție de patru milioane de lei,
pentru reabilitarea termică a șapte
blocuri de pe Bd. Carol I

Lista blocurilor propuse
pentru reabilitare termică:
� Blocul l (16 apartamente)
– valoare totală investiție:
724.337 lei (cu TVA)
� Blocul lA (16 apartamente)
- valoare totală investiție:
571.664 lei (cu TVA)
� Blocul lC (16 apartamente)
valoare totală investiție:
587.655 lei (cu TVA)
� Blocul lD (16 apartamente)
- valoare totală investiție:
592.131 lei(cu TVA)
� Blocul lE (16 apartamente)
- valoare totală investiție:
592.142 lei (cu TVA)
� Blocul lF (8 apartamente) -
valoare totală investiție:
397.825 lei (cu TVA)
� Blocul lG (16 apartamente)
- valoare totală investiție:
560.171 lei (cu TVA)

După succesul pe care l-a avut fântâna arteziană montată de
administrația locală în Parcul Milia, recent reabilitat, o altă zonă din
municipiu va beneficia de o investiție similară. Primăria a organizat
deja procedura de achiziție.

Astfel, potrivit documentației publicate de administrația locală,
obiectul contractului atribuit prin achiziție directă este reprezentat
de “transport, furnizare, montare și punere în funcțiune Fântână ar -
teziană plutitoare iluminată pentru amenajare Lacul Curiacul”.
Valoarea totală estimată a fost de 88.750 de lei, fără TVA, dar
contractul a fost atribuit în funcţie de cea mai bună ofertă, aşa că
proiectul va costa doar 68.975 lei, fără TVA. În această sumă intră
pom pele centrifuge, duze, high-jet, spoturi, becuri, transfor ma toare,
distribuitoare, sisteme de automatizare, scheletul mecanic, sistemul
de flotoare, accesoriile, cablurile și manopera.

Odată finalizată procedura și încheiat contractual, câștigătorul
are termen de 10 zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Potrivit auto -
rităților locale, echipamentul va ajunge la Câmpina pe 21-22 sep -
tem brie. Contractul mai prevede că firma care a câștigat procedura
trebuie să asigure, pentru echipamente și manoperă, garanție de 24
de luni. 

Ca și Parcul Milia, Lacul Curiacul a făcut obiectul unui amplu
pro iect de amenajare. Lucrările sunt aproape finalizate, iar în zonă
se vede o schimbare radicală.

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România a semnat,  pe 1 sep tembrie,
contractul de servicii care are ca obiect “Elaborare
Studiu de fezabilitate pentru Varianta de Ocolire
Câmpina”. Contractul de servicii a fost atri buit
operatorului economic S.C. LUCA WAY S.R.L., având
o durată de implementare de 5 luni. Va loarea totală
a acestui contract este de 239.100,00 lei fără TVA,
finanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat,
potrivit unui comunicat de presă remis de
CNADNR.

Varianta de Ocolire Câmpina este primul sector
din viitorul drum național care va lega DN 1
(Câmpina) de DN 1A (Săcele). Lungimea estimată a

acesteia este de 8 km și va tranzita partea de sud — est
a municipiului Câmpina, pe Valea Doftanei.

Sectorul Câmpina — Comarnic DN 1 (E60) este
un drum național european care face legătura în -
tre județele Prahova și Brașov, traseul urmând
cursul Văii Prahovei traversând de la sud la nord
Carpații Meridionali. DN 1 se încadrează în
categoria drumurilor naționale principale care
leagă Bucureștiul de Brașov.

Consiliul Local Câmpina a
vo tat, în ședința de la finalul lu -
nii iulie, un proiect de hotărâre
pri vind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru reali -
zarea obiectivului “Amenajare
Parc Durbac”. Documentația ara -

tă că valoarea investiției va fi de
aproximativ 800.000 de lei.

Mai precis, potrivit docu -
men tului adoptat în CL, din su -
ma totală, de 797.239,40 lei (in -
clusiv TVA), mai bine de jumă -
tate, adică 494.264,00 lei (inclu -
siv TVA), va fi suma alocată pen -
tru construcții și montaj. Pro -
iectul va avea un termen de rea -
lizare de cinci luni și va include
amenajarea unei suprafețe de
1.360 mp, dintre care 305 mp

alei, 650 mp spațiu verde și 405
mp pentru zona fitness și loc de
joacă. 

Situația detaliată care a în -
soțit proiectul arată că în Parcul
Dur bac urmează să fie ame na -
jate și un teren cauciucat, vor fi
aduse mobilier stradal, bănci și
noi coșuri de gunoi, e chi pa -
mente fitness și echi pa mente de
joacă, pentru copii. De aseme -
nea, investiția vizează in clu siv sis-
temul de iluminat public din zonă.

Şi Lacul Curiacul va avea 
o fântână arteziană

Studiu de fezabilitate
pentru realizarea şoselei
de centură de la Câmpina

Parcul Durbac va fi reamenajat
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Mai multe școli și grădinițe
din municipiul Câmpina au be -
ne ficiat, în această vacanță, de
re parații curente, la care s-au
adă ugat fondurile alocate de
ad ministrația locală, ca în fie -
care an, pentru igienizare. Ini -
țial, bugetul cu această desti -
nație s-a ridicat la 500.000 de
lei, pentru ca, pe finalul va can -
ței, consilierii locali să aprobe,
datorită rectificării, o supli -
men tare cu 175.000 de lei.

Cele mai ample lucrări s-au
de rulat la Colegiul Național
“Ni colae Grigorescu”, către ca -
re s-a alocat, în primă fază,
suma de 72.500 lei pentru
amenajarea unei săli care va
găzdui clasa pregătitoare. S-au
mai făcut reparaţii și au fost

tencuite și zugrăvite săli clasă,
holuri, grupuri sanitare și casa
scării, în corpul secundar. Tot
aici, din bugetul stabilit au fost
schimbate ușile cabinelor gru -
pu rilor sanitare, din corpul se -
cundar, au avut loc intervenții
pentru igni fu garea podurilor și
a fost re pa rată instalația elec -
tric din cor pul vechi al liceului.
Bine în țeles, la toate acestea s-
au adă ugat obișnuitele lucrări
de igie nizare. Colegiul a primit,

mai nou, încă 70.000 de lei,
pentru asfaltarea curții.

Tot 72.500 de lei s-a alocat,
înainte de rectificare, și pentru
Co legiul Tehnic “Constantin
Istrati”, unde lucrările au vizat
clădirea de pe strada Griviței
(reparaţii la acoperiş - aste -
reală, învelitoare și igienizare
pe casa scării pentru elevi şi la
grupurile sanitare), imobilul de
pe str. Nicolae Bălcescu (ame -
najarea grupului sanitar în hala

de producție) și sala de sport de
la Clubul Sportiv Șco lar (repa -
rarea acoperișului și înlocuirea
geamurilor). Buge tu lui i s-au
adăugat  fon duri de 55.000 lei,
utilizate, ca și la “Nicolae Gri -
go rescu”, pentru asfaltarea curţii.

În această vară au mai be -
neficiat de bani pentru re pa -
rații și igienizări, din bugetul
local, Colegiul Tehnic Forestier
(30.000 de lei+20.000 lei după
rectificare), Liceul Tehnologic

Mecanic (30.000 de lei), Școala
Gimnazială “Ion Câmpineanu”
(20.000 de lei+15.000 de lei
după rectificare, pentru finaliz a-
rea reparațiilor la grupurile
sanitare), Școala  Gimnazială
Cen trală (20.000 de lei+15.000
de lei, după rectificare, pentru
repararea treptelor de la intrare
și a aleii), Școala Gimnazială “B.
P. Hasdeu” (20.000 de lei),
Școa la Gimnazială “Al. I. Cuza”
(50.000 de lei), Școala cu
clasele I-VIII nr. 3 (30.000 de
lei), Grădinița cu program pre -
lungit nr. 8 (27.500 de lei), Gră -
dinița cu program normal nr. 3
(30.000 de lei), Grădinița cu
pro gram prelungit nr. 9 (25.000
de lei), Grădinița cu pro gram
normal nr. 1 (7.500 de lei) și
Grădinița cu program prelungit
și normal “Iulia Hasdeu”
(25.000 de lei).

Tot pe linie administrativă
trebuie spus că începutul nou -
lui an școlar aduce și o nouă
conducere la cea mai mare
unitate de învățământ din Câm
pina și unele dintre cele mai
bune din județul Prahova. Ga
briela Tănase, cea care a ocupat
funcția de director, a ieșit la
pensie, iar în locul său a fost
numită, cu delegație, până la
organizarea unui concurs, Ro -
xana Stan, profesor de Geo -
grafie în cadrul Colegiului Na -
țional "Nicolae Grigorescu".

Unitățile de învățământ din Câmpina,
pregătite pentru un nou an școlar

Pe 14 septembrie s-a
dat startul unui nou an
școlar, în învă�ământul
preuniversitar. Astfel,
în ultimele săptămâni,
copiii și părin�ii au fost
ocupa�i cu ultimele
pregătiri, înaintea de
revenirea la cursuri, în
timp ce administra�ia
locală și conducerile
institu�iilor de
învă�ământ au avut
grijă ca lucrările
derulate în imobilele
unde func�ionează
școli și grădini�e să fie
gata la timp, pentru ca
unită�ile să-i
primească pe copii în
condi�ii optime.

Ministerul Educației a sta -
bilit structura finală a anului
școlar 2015 – 2016, ale cărui
cursuri încep luni, pe 14 sep -
tem  brie. Conform calen da rului
oficial, acesta va fi împărțit în
două semestre, având în total 36
de săptămâni de școală, după ce,
pe u l ti ma sută de metri, la nivel
cen tral s-a luat decizia prelun -
girii va canței de iarnă cu o săp -
tămână.

Anul școlar 2015 – 2016 a
început, oficial, la 1 septembrie,
dar practic abia luni, pe 14 sep -
tembrie, se dă startul cursurilor.
Urmează, pentru elevi și pre -
școlari, 175 de zile lucră toare
care îi despart de următoarea
vacanță mare, ce va începe toc -
mai pe 25 iunie. Și asta deoarece
Mi nis terul Educației a modificat
ca lendarul pe utlima sută de
metri, adă ugând vacanței de
iarnă o săp tămână în plus, ceea
ce mo difică întreaga structură a

se mestrului al doilea.
Până atunci, copiii din învă -

ță mântul preuniversitar mai au
parte de câteva pauze ceva mai
scurte. În primul rând, este vorba
despre zilele libere declarate
sărbători legale, pe care le vor
petrece acasă. De asemenea, co -
piii din învățământul primar și
grupele din învățământul preș co-
lar au o săptămână de vacanță la
începutul lunii noiembrie.

Sărbătorile de iarnă vin, și
ele, cu o perioadă de repaus. De
Crăciun și Anul Nou, în învăță -
mântul preuniversitar va fi acor -
dată o vacanță de trei săptămâni.
La scurt timp, în prima parte a
lui februarie, aceasta va fi
urmată de vacanța intersemes -
trială, altă săptămână de pauză.

În semestrul al doilea, elevii
au o singură vacanță, de o săptă -
mână, în preajma Paștelui. În
acest an, sărbătoarea coincide
cu Ziua Muncii (1 Mai), ceea ce

înseamnă că școlarii nu vor mai
avea, ca de obicei, două perioade
diferite de libere pentru aceste
date.

Acest interval va fi precedat
de săptămâna dedicată progra -
mului “Școala altfel”, în timpul
căruia copiii nu fac cursuri, dar
participă la diferite activități
extrașcolare și extracurriculare.

Excepție de la calendarul
obiș nuit fac clasele terminale.
Pentru cei aflaţi în ultimul an de
liceu, cursurile se încheie pe 3
iu nie. Ei nu se pot bucura, însă,
de vacanță, pentru că ime diat
intră în focurile Bacalau rea tului.

Tot din cauza examenelor, și
elevii din clasa a VIII-a termină
cursurile mai devreme decât
ceilalți colegi, adică pe 17  iunie.

Noul an școlar este struc tu -
rat astfel:

Semestrul I
Cursuri: luni, 14 septembrie

2015 – vineri, 18 decembrie 2015

(În perioada 31 octombrie - 8
noiembrie 2015, clasele din
învăţământul primar şi grupele
din învăţământul preşcolar sunt
în vacanţă.)

Vacanţa de iarnă: sâmbătă,
19 decembrie 2015 – duminică,
10 ianuarie 2016

Cursuri: luni, 11 ianuarie
2016 – vineri, 5 februarie 2016

Vacanţa intersemestrială:
sâmbătă, 6 februarie 2016 –

duminică, 14  februarie 2016
Semestrul al II-lea
Cursuri: luni, 15 februarie

2016 – vineri, 22 aprilie 2016
Vacanţa de primăvară: sâm -

bătă, 23 aprilie 2016 – marți, 3
mai 2016

Cursuri: miercuri, 4 mai
2016 – vineri, 24 iunie 2016

Vacanţa de vară: sâmbătă, 25
iunie 2016 –duminică, 11 sep -
tembrie 2016.

Structura anului şcolar 2015 – 2016
Trei săptămâni libere de sărbători, dar vacan�a mare începe
tocmai pe 25 iunie.



4 SOCIAL

Caravana filmului
românesc a poposit
la Câmpina, între 21
și 23 august,
delectându-i pe
cinefili cu o colec�ie
impresionantă de
produc�ii din
cinematografia
autohtonă.

Pentru că valoarea filmului
românesc clasic este de ne con -
testat, ar fi păcat ca producțiile
de referință din cinemtografia
noas tră să devină simple amin -
tiri. Așa că, în urmă cu trei ani,
Caravana filmului românesc și-a
început periplul prin țară, ca să
ajungă, la sfârșitul lunii au gust,
și la Câmpina, pentru trei zile
de proiecții de valoare. Sute de
oameni au răspuns invitației de
a revedea, trei seri la rând, câ -
teva dintre cele mai cunos cute
și iubite filme clasice ro -
mânești. “Pentru unii dintre
cinefili aceste filme reprezintă
mo mente nostalgice, pentru
alţii, mai tineri, o modalitate de
sur volare a realităţii trăite de
pă rinţii lor, însă, cu siguranţă,
pentru toţi spectatorii repre -
zintă momente de reală încân -
tare artistică”, a fost mesajul
organizatorilor. 

În prima seară, “Brigada Di -

verse în alertă” a stârnit, ca de
fiecare dată, hohotele de râs ale
spectatorilor, după care Mircea
Diaconu și Catrinel Dumitrescu
au pornit în hazlia goană ro -
mantică după un… “Buletin de
București”. “Operațiunea Mon -
s trul” a deschis a doua seară a
Caravanei, după care pentru
toți a fost o încântare să redes -
copere „Secretul lui Bachus”,
dezvăluit de regretații Ştefan

Mihăilescu-Brăila, Gheorghe
Dinică, Dem Rădulescu și Emil
Hossu. 

Popasul de la Câmpina s-a
încheiat, cum altfel, cu aplauze
pentru inegalabila Draga Oltea -
nu Matei, care a pus ordine, în
stilu-i caracteristic, în “Toamna
bobocilor”, și cu zâmbete tri -
mise către ecran simpaticului
“Nea Mărin miliardar”.

Caravana filmului româ -

nesc este o acțiune organizată
de Asociaţia CineCultura
(www.aso ciatiacinecultura.ro),
îm preună cu MDV AUDIO STU -
DIO (www.mdvstudio.ro). Pro -
iec tul, demarat în 2013, s-a de -
rulat la nivel naţional prin cele
două secţiuni ale sale: Capo -
dopere ale cinematografiei na -
ţionale şi Cartea şi filmul. În
primii doi ani de existenţă, Ca ra-
 vana filmului românesc a reu -

nit un număr de aproximativ
44.500 de spectatori, care au
avut ocazia să vadă filme de re -
ferință ale cinematografiei ro -
mânești prezentate la o calitate
artistică de excepţie, refăcute
ca sunet şi  imagine.

Anul acesta, campania a in -
clus popasuri în Mediaș, Bucu -
rești, Zalău, Turda, Giurgiu,
Onești, Brăila, Ploiești, Câm pi -
na și Călărași.

Pe durata vacanței
de vară, zeci de copii
din Câmpina au optat
pen tru a participa la
cursurile gratuite de te -
nis, organizate în in ter -
valul iulie-august 2015
pe terenurile Fibec. Ini -
țiativa, susți nută și de
ad ministrația locală, cu
un buget alocat de 40.000
de lei, și-a propus să
descopere tinerii cu ta -
lent sportiv. Așa cum a
fost anunțat încă de la
start, finalul a adus și o
competiție cu pre mii
pentru participanți. În
total au fost acor date
zeci de me dalii și

di plo me cursan ților:
Categoria de vârstă: 6 ani 
Nistor Mara Teodora
Vidu loana Mădălina
Chifan Alexandru
Șinc Emilia
Păstrămoiu Darin Andrei
Șendroiu Vlad
Bîrlă Ianis
Ungureanu Carina
Categoria de vârstă: 7 ani 
Cucu Robert Andrei
Luncă Dana Elena
Oprina Florian
B u t u z ă

Sarah Maria
Radu Alexandru
Abăluță Mihail
Scarlat Martha Ioana
Carabulea Roberto
Gheorghiu Alexia
Iriminescu Cristian
Categoria de vârstă: 8 ani 
Corcodel Rebeca
Sanchez Mărgărit Lorena
lonescu Sandra
Ungureanu Radu
Tatu Marco Decebal
Petre Ioana Gabriela
Negoișă Ștefan
Categoria de vâr s tă: 9
ani 
Tănase Katia
Căpâlnă Nicoleta loana
Șinc Victoria
Dochia Alexandru
Mihalache Ana Maria
Grecu Adrian

Manea Ștefan
Maurici Ana Paula
Grozea Rareș
Bucur Rareș Ștefan
Găman Eduard lonuț
Categoria de vârstă: 10 ani
Hozac Ștefan
Ibrian Bianca
Badea Diana
Răducan Antoanela
Țoțan David Cristian
Ivan Irene Maria
Ionescu Aida Maria
Vlaicu Laura
Dogaru Bianca Ioana
Dogaru Silviu
Alecsandru Luca Ma -
rian
Petre Sergiu Gabriel
Nuțu Bianca
Tudose Luca
Nilă Maria Adelina
Predescu Vladimir

Primăria Câmpina organi -
zea ză, pentru al treilea an con -
secutiv, în parteneriat cu Aso -
ciaţia pentru Promovarea şi
Dezvol tarea Turismului Pra ho -
va şi Clubul de Turism şi Arte
“Escamonde” Ploieşti, o nouă
ediție a Festivalul de Fotografii
“Secvenţe”. Evenimentul va

avea loc în perioada 25-27
sep tembrie 2015, iar pasionații
de fotografie sunt provocaţi să
sur prindă cele mai specta cu -
loa  se zone din oraş. Imaginile
se vor regăsi în expozițiile și
ateliere care vor fi găzduite în
spaţiul expo ziţional amenajat
în  zona pie to nală “La Ceas”.

Caravana filmului românesc

Trei zile dedicate cinematografiei
românești, la Câmpina

Cum se vede municipiul prin
obiectivul aparatului foto

Medalii şi diplome pentru 52 de copii
care au participat la cursurile de tenis
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Dar până să ajungem la fi -
nal, n-ar fi rău să trecem în
revistă surprizele pe care orga -
ni zatorii le-au pregătit pentru
ediția din acest an a Serbărilor
Toamnei. Sâmbătă, vizitatorii
au fost întâmpinați, la deschi -
derea oficială a evenimentului,
de reprezentanți ai administra -
ției locale și nu numai. Mo men -
tul a fost marcat de o defilare
care a adus pe străzile din mu -
nicipiu mașini de epocă, siluete

stradale în costume de epocă și
muzica de fanfară. 

În fața participanților, cei
mai buni elevi din școlile câm -
pinene au fost recompensați de
administrația locală, pentru e -
for turile lor. Ce moment mai
po trivit, mai festiv, pentru a-i
felicita pe școlarii care au adus
mândria în sufletele părinților,
dascălilor și câmpinenilor, cu
rezultatele obținute după atâta
muncă. 

Programul a continuat, la
Casa de Cultură, cu lansarea
vo lumului “Cartea de Aur a e -
ro ilor”, iar apoi, în restul zilei,
câmpinenii și musafirii au fost
invitați la o porție zdravănă de
joc și voie bună. Responsabili
cu buna dispoziție au fost, în -
ce pând cu orele prânzului, ar -
tiști și formații de amatori din
municipiu și din împrejurimi,
pentru ca, la asfințit, ștafeta să
fie predată artiștilor consacrați.
Pe scenă au urcat, începând cu
ora 19.00, Adriana Deaş, Cla -
udia Ghițulescu, Ovidiu
Homordean. Seara s-a încheiat
cu două vedete pe care câmpi -
nenii abia așteptau să le vadă și

să le asculte live. Antonia și
Alex Velea, însoțiți de propriul
band, au oferit, așa cum au
promis, un spectacol de neuitat.

Iar surprizele nu s-au oprit
aici. Serbările Toamnei au con -
tinuat, duminică, 13 septem brie.
De la ora 12.00, scena a fost
luată în primire, din nou, de
artiștii din Câmpina și din
localitățile apropiate, care au
încălzit publicul, până la ora
19.00, când în fața spectato ri -
lor au venit vedetele. Elena
Merișoreanu şi XTEENS au
făcut spectacol, ur mați de Anna
Lesko și Direcția 5 & Band.

De la o asemenea sărbătoa -
re nu puteau lipsi, desigur, pro -
dusele tradiționale. Iar pe lân  gă
tarabele cu pastramă, cașca val
afumat și brânză de burduf,
miere, prăjituri de casă, bijute -
rii, ii și cojoace, au fost la mare
căutare și porțiile generoase de
mici, ciolan fript, cârnați, stro -
pite din belșug cu must proas păt.

Evenimentul s-a încheiat,
spre încântarea tuturor, cu un
spectaculos foc de artificii, ca -
re a luminat cerul municipiului,
aproape de miezul nopții. 

Serbările Toamnei, ediția 2015� Festivalul “Serbările
Toamnei” a avut loc la
Câmpina, în
weekendul 12-13
septembrie, iar
evenimentul, ajuns la
a VIII-a edi�ie, a avut
în program acţiuni
care mai de care mai
interesante. Nu au
lipsit parada mașinilor
de epocă, lansări de
carte, multe
spectacole și, desigur,
focul de artificii care a
încheiat sărbătoarea,
duminică seară.

Lista elevilor premia�i de administra�ia locală,
pentru performan�ele din anul școlar 2014 - 2015

Elevi care au obținut premii la olimpiadele școlare
Enoaie Adrian Andrei (a VII-a B, C. N. “Nicolae Grigores -

cu”) - premiul al II-lea la Olimpiada Națională de Fizică (prof.
coordonator Cătălin Chițu)

Neague Isabela (a IX-a F, C. N. “Nicolae Grigorescu”) - men -
ți une la Olimpiada Națională de Religie (prof. coord. Dana
Ștefan)

Bîrlează Costin Adrian (a XII-a F, C. N. “Nicolae Grigores -
cu”) - mențiune la Olimpiada Națională de Economie (prof.
coord. Geta Sârbu)

Bondu Robert Andrei (a XII-a B, Colegiul Tehnic Forestier)
– mențiune la Olimpiada Națională – profil tehnic (prof. coord.
G. Bolintineanu)

Cele mai bune rezultate / unitate de învățământ la Baca -
la ureat 2015

Gabriela Nițulescu (9,96) - C. N. “Nicolae Grigorescu”
Costache Maria Mădălina (9,68) - Liceul Tehnologic

Energetic
Ușurelu Gabriela Ioana (9,73) - Colegiul Tehnic Forestier
Nicolae Natalia (9,87) - Colegiul Tehnic “Constantin Istrati”
Corbu Marius Paul (9,36) - Liceul Tehnologic Mecanic
Cele mai bune rezultate / unitate de învățământ la Eva -

luare Națională 2015
Buzățoiu Alexandra (9,88) - Școala Centrală
Dima Oana Teodora (9,75) - Școala “I. Câmpineanu”
Tocitu Ștefania (9,87) - Școala “B. P. Hasdeu”
Roșca Maria Andreea (9,82) - Școala “Al. I. Cuza”
Dinjos Laura Ștefania (7,32) - Școala nr. 3
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Afișajul stradal reprezintă, în continuare,
o problemă la Câmpina. Administrația
locală lansează un apel către cetățeni, în
vederea respectării regulamentului privind
afișajul stradal. Procedura presupune de -
punerea cererii și apoi întrunirea comisiei
pri vind analiza și aprobarea solicitării, a ta -
xelor ce urmează a fi plătite la Direcția
Economică, a locurilor speciale de afișare și
a compartimentelor speciale unde solici tan -
tul ar trebui să se prezinte pentru par cur -
gerea acestor etape, aceleași care trebuie
res pectate și în cazul în care se solicită îm -
părțirea flyer-elor.

Conform unei hotărâri de Consiliu Local
adop tate în anul 2011, lipirea afişelor în
alte locuri decât cele special prevăzute sau
aprobate de către autoritatea administraţiei
publice locale se sancționează cu amenzi
cuprinse între 400 și 600 de lei pentru per -
soane fizice, între 600 și 1.000 de lei pentru
persoane fizice autorizate și între 1.000 și
2.500 de lei pentru persoane juridice. 

- Hotărârea nr. 78 privind apro ba -
rea rectificării bugetului local al mu -
nicipiului Câmpina şi aprobarea recti -
fi cării bugetelor ordonatorilor terţiari
de credite pe anul 2015;

- Hotărârea nr. 79 privind apro -
barea contului de execuție pe sem. I a
bugetului local al municipiului Câm -
pina, a contului de execuție a bugetului
împrumuturilor externe și interne și
apro barea contului de execuție pe sem. I
a bugetelor ordonatorilor terțiari de
cre dite, pe anul 2015;

- Hotărârea nr. 80 privind modi -
ficarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi
nr. 2 la H.C.L. nr. 1/29 ianuarie 2015
referitoare la aprobarea organigramei
și a statului de funcții al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului
Câm pina, precum şi cele ale ins titu -
ţiilor cu sau fără personalitate juridică
din subordinea Consiliului Local;

- Hotărârea nr. 81 privind apro -
barea indicatorilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de in -
ves tiții “Amenajare Parc Durbac”;

- Hotărârea nr. 82 privind apro ba -
rea indicatorilor tehnico-economici
pen tru realizarea obiectivului de in -
ves tiții “Reabilitare termică blocuri de
locuințe Bulevardul Carol I”;

- Hotărârea nr. 83 privind orga -
nizarea unui sector pentru comer cia -
lizarea fructelor de pădure, plantelor
medicinale şi fructelor, în bazarul din
str. I. L. Caragiale, f. nr., din municipiul
Câmpina;

- Hotărârea nr. 84 privind apro -
barea unor reglementări referito a re la
situaţia juridică a terenurilor situate în
municipiul Câmpina, str. Siretului şi
str. Prutului, pe care sunt edificate
locuinţe construite prin A.N.L.;

- Hotărârea nr. 85 privind asocierea
municipiului Câmpina cu Asociația
,,Inima Sfântă a Lui Isus”;

- Hotărârea nr. 86 privind apro -
barea vânzării fără licitaţie publică a
terenului aferent construcției, în
suprafaţa de 76,50 m.p., indiviz din
204,00 m.p., situat în municipiul Câm -
pina, str. Fraţii Goleşti, nr. 5, Nr. Ca das -

tral 1943, prin exercitarea drep tului de
preemţiune de către d-na Stoian Ioana,
domiciliată în municipiul Câmpina, str.
Fraţii Goleşti, nr. 5;

- Hotărârea nr. 87 privind apro -
barea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru “Modificare retragere faţă de
limita posterioara stabilită prin PUG şi
obţi nere Autorizaţie de construire
locuinţă (P+2E) la distanţă de 0,90 m
faţă de limita posterioară a terenului,
construire alei auto-pietonale, parcare
pro prie, platformă betonată pentru pu -
be le de gunoi, reconstruire împrej mu -
ire teren”, beneficiari d-na Nedelcu
Mihaela-Eliza şi dl. Nedelcu Alexandru;

- Hotărârea nr. 88 privind apro -
barea PlanuIui Urbanistic de Detaliu
pentru “Modificare retragere faţă de li -
mita laterală dreaptă (estică) stabilită
prin PUG şi obţinere Autorizaţie de
reconstruire locuinţă (S+P+Em) la
distanţă de 0,90 m faţă de limita estică
a terenului, construire alei auto-
pietonaIe, parcare proprie, platformă
betonată pentru pubele de gunoi, pod
de lemn peste canalul pluvial, împrej -
muire interioară şi reconstruire îm -
prej muire teren la strada Ciocârliei”,
bene ficiară d-na Purdel EmiIia.

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

Regulamentul privind afişajul
stradal rămâne valabil

Marius Vişan este, de la
finalul lunii august,
director “plin” al Poli�iei
Locale Câmpina, institu�ie
la conducerea căreia a
asigurat interimatul și în
ultimele luni, după
plecarea fostului director,
Carmen Gheorghe. 

Marius Vișan a fost unul dintre
cei patru candidați înscriși la con -
cursul organizat în luna august,
pen tru ocuparea funcției de dire c -
tor al Poliției Locale Câmpina și cel
ca re a și obținut cel mai mare punc -
taj. Practic, doi dintre contra can di -
dații săi nici nu au mai ajuns să sus -
țină probele, după ce unul și-a re -
tras dosarul, iar al altuia a fost res -
pins. Vișan a fost și singurul care a
obținut punctaj de trecere la proba
scri să și care a ajuns să susţină
inter viul. 

Noul director preia conducerea
Po liției Locale, cu mandat plin, a -
vând destule de făcut în noua
funcție. Așteptările sunt mari, dar pe
de altă parte, acesta a luat deja con -
tact cu problemele pe care le are de
rezolvat, în perioada de interimat.
În că din luna aprilie, acesta a deta -
liat, pentru InfoCâmpina, care sunt
pri oritățile sale la conducerea Poli -
ției Locale. Chiar dacă la vremea
res pectivă nici nu era hotărât să se

în scrie la concursul care urma să
fie organizat, Marius Vișan era decis
să folosească din plin fiecare zi pe -
trecută în fruntea instituției. Și
chiar a bifat rezolvarea uneia dintre
problemele acute iden tificate, aceea
a comerțului stradal. Demer surile
ini țiate de acesta au con tri buit, re -
cent, la fundamentarea unei hotă -
râri de Consiliu Local care, odată
adop tată, a permis montarea tara be -
lor unde, la un preț modic, vân ză -
torii de fructe și plante de sezon își
pot comercializa marfa, în condiții
civilizate.

Tot pe lista de priorități se mai
 află problema afișajului stradal, pen -
tru combaterea căreia noua con -
ducere a Poliției Locale a gândit, de -
ja, un plan de măsuri, dar și sigu -
ran ța copiilor din unitățile de învă -

țământ de pe raza municipiului.
La nivelul instituției se caută, de

ase menea, soluții pentru creșterea
numărului de polițiști locali care să
asi gure patrularea, un procent foar -
te mare din totalul de angajați fiind
mobilizat pentru schimburile la pa -
za obiectivelor, dispecerat și control
co mercial.

Ce-i drept, Marius Vișan porneş -
te la drum, în realizarea acestor o -
biec tive și a celor care vor fi identi -
ficate pe parcursul manda tului său,
având un avantaj destul de mare. Pe
lângă demersurile începute în
perioada de interimat, acesta are și
experiența în administrație dobân -
dită în anii în care a condus Servi -
ciul de Taxe şi Impozite din cadrul
Di  recţiei Economice a Primăriei
Câmpina.

Candidaţii respinşi la proba practică a exami nă -
rii pentru obţinerea permisului auto nu vor mai fi
nevoiţi să susţină din nou proba teoretică, așa cum
se întâmplă în prezent. Noile reguli sunt stabilite
prin tr-un ordin al MAI publicat la finalul lunii au -
gust în Monitorul Oficial și intră în vigoare pe 5

octombrie. Practic, cei care susțin examenul în ved e  r ea
obținerii permisului auto după această dată nu tre -
buie să mai repete proba teoretică, în cazul în care
au promovat-o, dar sunt declarați respinși la proba
practică. Ei o vor susține doar pe aceasta din urmă,
cu condiția, însă, să mai facă niște ședințe supli -
men tare de pregătire. “Candidaţii declaraţi «res pins»
la proba practică pot fi programaţi pentru sus ţine -
rea unei noi probe după o perioadă de cel pu ţin 15
zile, cu achitarea taxei de examinare şi pre zentarea
dov ezii care atestă efectuarea a cel puţin şase ore
suplimentare de pregătire practica într-o şcoală de
conducători auto autorizata”, prevede or dinul. În
momentul de faţă, dacă sunt respinse la proba
practică, persoanele care vor să obţină per mi sul
auto trebuie să treacă din nou de probă teoretică.

Testul la sală nu este valabil, însă, la nesfârșit, ci
numai până la expirarea dosarului, adică timp de un
an de la data absolvirii cursurilor, în cadrul unei
școli de șoferi. Dacă un candidat nu a reușit, până la
acel moment, să obțină permisul de conducere,
acesta va fi obligat să reia cursurile în cadrul școlii
de șoferi și, evident, să susțină din nou și proba
teoretică.

Reguli noi pentru obţinerea
permisului de conducere Marius Vișan, confirmat prin

concurs în funcția de director
al Poliției Locale Câmpina
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O soluție din care toată lu -
mea să aibă câte ceva de câș -
tigat! Asta s-a căutat, vreme de
luni bune, la nivelul adminis -
trației locale, pentru com ba -
terea comerțului stradal, un fe -
no men care scăpase de sub
con trol. De altfel, la preluarea
con ducerii Poliției Locale, în
primăvara acestui an, Marius
Vi șan, până nu demult doar di -
rector interimar,  enunța acest
aspect ca una dintre pro ble -
mele pe care dorește să le
soluționeze cu prioritate. “Co -
mer țul stradal, prezent în spe -
cial în zona centrală, nu doar că
deranjează, dar ridică și serio a -
se probleme de legalitate. În
con secință, căutăm să identi -
ficăm un areal unde să în dru -
măm acești comercianți, astfel

încât comerțul stradal să se fa -
că în condiții civilizate, dar
toto dată în condiții de lega -
litate. Ne aflăm în faza în care
căutăm soluții legale pentru
această problemă”, declara,
acesta, la momentul respectiv.

În sfârșit, o variantă care să
convină tuturor părţilor a fost
propusă de primarul Horia
Tiseanu și aprobată de Con -
siliul Local în ședința ordinară
de la finalul lunii iulie.  “Pro -
movarea proiectului de hotă râ -
re este necesară ca urmare a
faptului că H.C.L. nr.87/26 iulie
2012 privind pune rea la dispo -
ziţia comer cian ţilor ambulanţi
de fructe, fructe de pădure și
plante me dicinale, în mod
gratuit, a terenului, situat în zo -
na Casei Ti neretului a muni -

cipiului Câm  pina nu mai poate
fi pusă în aplicare motivat de
reali zarea lucrărilor de mo -
dernizare a parcării publice din
zona mai sus menţionată. Aşa
cum reiese din adresa nr.90.906/2
iulie 2015 a Direcţiei Poliţia
Locală, în zona centrală a
municipiului Câmpina se înre -
gistrează pre zenţa unui număr
mare de per soane care comer -
cializează produse, persoane
pentru care atât firma de pază,
cât şi Poliţia Locală au întâm -
pinat probleme în îndepărtarea
acestora. Pen tru acest motiv,
Poliţia Locală a solicitat înfiin -
ţarea unei pieţe cu caracter
sezonier, în zona bazarului din
str. I. L. Caragiale. Prin adresa
nr.1.294/14 iul. 2015 Serviciul
Public de Administrare şi
Exploatare a Pieţei Centrale A -
groalimentare a municipiului
Câm pina co mu nica faptul că a -
menajarea unei pieţe cu carac -
ter sezonier ar implica o serie
de avize şi apro bări care nu se
pot obţine într-un timp relativ
scurt”, apreciind că “în bazar se
poate reorga niza activitatea
prin dotarea cu tarabe şi
copertine pe care Primă ria le
are deja achiziţio nate”, arată
expunerea de mo tive care a

însoțit proiectul.
Noile reglementări valabile

la nivelul municipiului se refe -
ră la aprobarea organizării
unui sector pentru comer -
cializarea fructelor de pădure,
plantelor medicinale și fruc -
telor, în bazarul din str. I. L. Ca -
ra giale din municipiuI Câm -
pina. Acest spațiu ar urma să
funcționeze, anual, în intervalul
1 mai – 30 octombrie, fiind
amenajat și dotat  corespun -
zător, de Serviciul ad ministra -
rea domeniului pu blic și privat
din cadrul Primă riei munici -
piului Câmpina.

E drept, comercianții vor fi
nevoiți să plătească pentru a-și
desfăşura activitatea, dar astfel
sunt scutiți de riscul de a
încasa amenzi pentru practi -
carea comerțului stradal. Tari -
ful a fost stabilit, prin HCL, la 3
lei/tarabă/zi și va fi încasat, la
începutul programului de lu -
cru, de către casierii Serviciului
Public de Administrare și Ex -
ploa  tare a Pieței Centrale A -
groa limentare a municipiului
Câmpina.

Comercializarea fructelor
de pădure, plantelor medicinale
și a fructelor în spațiul special
a menajat pentru această acti -

vitate se va putea realiza zilnic,
de către cei care au închiriat
tarabe aici, în intervalul orar
8.00 – 20.00. Aceeași hotărâre
a Consiliului Local prevede,
însă, că nerespectarea de către
comercianți a prevederilor
aprobate de CL atrage amenzi
cuprinse între 50 și 200 de lei. 

După cum spuneam, este o
soluție din a cărei aplicare
toată lumea are de câștigat.
Chiar dacă nu poate fi vorba
despre încasarea de sume con -
siderabile din închirierea ta -
rabelor către foștii comer cianți
ambulanți, administrația locală
bifează rezolvarea unei pro ble -
me care părea să scape de sub
control. De cealaltă parte, vân -
zătorii intră în legalitate și nu
mai riscă sancțiuni de câte ori
își întind lădițele și sacoșele pe
trotuarele din centru. Nu în
ultimul rând, cei mai câștigați
sunt câmpinenii. Odată puse în
aplicare prevederile acestei
hotărâri a Consiliului Local, ei
scapă de imaginea dezolantă
oferită de comercianții ambu -
lanți în zonele centrale în care
se pripășiseră, dar au acces, în
continuare, la produsele vân -
dute de aceștia și, să recu noaș tem,
până la urmă atât de apre ciate.

Comercianții ambulanți intră în legalitate

Vânzătorii de fructe și plante
medicinale se mută la noile tarabe
Administra�ia locală a reușit să găsească o
solu�ie pentru comercian�ii ambulan�i care
își făceau veacul prin centrul municipiului,
ajungând să reprezinte o adevărată
problemă. În ședin�a de la finalul lunii
iulie, aleșii locali au votat un proiect care
le asigură acestor persoane, la pre�uri
modice, spa�ii în care să-și poată
desfășura activitatea legal și organizat.
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Aproape 700 de
persoane s-au înscris la a
patra edi�ie a Câmpina
Open MTB, care a avut
loc pe 5 septembrie, pe
traseele de pe platoul
Muscel. Evenimentul,
atent pregătit, ca de
fiecare dată, și-a atins
scopul. Municipiul
Câmpina a fost, din nou,
loc de întâlnire pentru
iubitorii sportului care au
transformat pasiunea lor
într-o șansă pentru cei
greu încerca�i de soartă.

Câmpina Open MTB – Race
for Autism a avut loc, anul aces -
ta, pe 5 septembrie, pe aceleași
fru moase dealuri prahovene,
adu când la start 454 de cicliști
(din cei peste 657 de concurenți
înscriși online la competiție) ca -
re, în funcție de vârstă și pre -
gătirea fizică, au parcurs unul
dintre traseele pregătite de orga -
nizatori. Și când spunem “pre gă -
tite” ne referim la ceea ce a fost,
poate, cea mai grea parte a orga -
nizării evenimentului. În că din
zile le care au precedat cursa,
zeci de voluntari s-au mo bilizat
pentru marcarea și ecolo gizarea
traseelor. 

Participanți din toate catego -
riile de vârstă - avansați, ama -
tori, copii – s-au înscris, în
funcție de abilitățile sportive, și
au pornit curajoși pe rutele in -
dicate de organizatori. Startul a
fost dat în prezența primarului

mu  nicipiului, Horia Tiseanu, iar
cursa, în sine, o adevărată pro -
vo care, a însemnat însă mult mai
mult decât o întrecere sportivă.
Și asta deoarece Câmpina Open
MTB nu a fost nici acum, așa
cum nu a fost niciodată, o pură
com petiție, ci mai degrabă un
prilej pentru participanți de a
încerca o bucurie mult mai mare
decât cea de a obține o diplomă
sau un premiu. “Întrecerea care
se desfășoară pe dealuri praho -
vene este un eveniment sportiv
aflat la cea de-a patra ediție cu
sco pul de a încuraja un stil de
viață sănătos, dar și de a pro -
mova municipiul Câmpina și îm -
prejurimile sale. Competiția are
și o componentă caritabilă, în
sen sul că sumele rezultate din
ta xele de participare vor fi utili -
zate pentru proiecte în bene fi -
ciul copiilor cu autism, derulate
de Fundația Romanian Angel
Appeal (RAA)”, sunt obiectivele
enunțate, și de această dată, de

organizatori.
“Crește evenimentul, crește și

fondul de premiere. Pentru cea
de-a 4-a ediție, din 5 septembrie
2015, a concursului de ciclism
mon tan «Câmpina Open MTB –
Race for Autism» organizatorii
au pregătit premii în valoare de
26.500 lei”, a fost anunțul care a
atras și mai mulți participanți. În
cadrul competiției au fost asi gu -
rate premii pentru toate cate -
 goriile de competitori (pro fe -
sioniști, amatori, copii – femi -
nin, masculin), inslusiv pe cate -
gorii de vârstă. “Cu sprijinul sus -
ți nătorilor fideli ai competiției,
fondul de premiere, în bani, este
de 9.950 lei și este asigurat de
OMV Petrom, iar premiile în
produse și vouchere sunt în va -
loare totală de 16.550 lei și sunt
asigurate de OMV PETROM, Hi -
malaya Adventure, Edenland,
Diver ta, Bikexpert-Cube, Geoba -
te saua, Regenovex. Premiile în
bani sunt oferite categoriilor

Eli te, General traseu lung, Ge ne -
ral traseu scurt și Juniori Elite
iar pentru câștigătorii locurilor
1, 2 și 3, la categoriile de vârstă ,
Juniori și Copii se acordă premii
în produse și vouchere”, au
precizat organizatorii, anunțând
că a fost primul primul an în ca -
re competiția a avut și o semni -
ficativă prezență corporate: nu
mai puțin de opt companii au
participat la competiție, cu echi -
pe inimoase și entuziaste.

Cursa a fost urmată și de o
tombolă cu produse puse la dis -
poziție de sponsori, premiul cel
mare fiind oferit de LEMET.

După ediția din 2014, care a
marcat o participare-record
(550 de competitori, dintre care
37 copii și 31 concurenți la
categoria Family), în urma
înscrierilor și donațiilor indivi -
duale au fost strânși 29.068 lei
pentru copiii cu autism. Cu su -
ma obținută au fost orga ni zate
patru cursuri de instruire pentru

cadrele didactice din patru școli
câmpinene, au fost tipărite ma -
teriale informative pentru ca dre -
le didactice, au fost achizi țio nate
materiale de lucru pentru pă -
rinți, a fost facilitată partici parea
personalului din centrul de zi
pentru copii cu dizabilități la o
conferință de profil. O parte din
fonduri a fost folosită și pen tru
organizarea unui work shop/
curs de instruire cu părinții.

După modelul edițiilor pre -
cedente, și în 2015, fondurile
strânse în urma cursei din 5
septembrie, din donații și taxele
de înscriere, vor fi direcționate,
de asemenea, către finanțarea de
proiecte dedicate integrării so -
ciale a copiilor cu autism din
Câmpina și împrejurimi. Iar, în
ciuda numărului mai mic de
participanți la cursă, suma totală
a fondurilor obținute din în -
scrieri și din donații a ajuns la
32.560, fiind cea mai mare de
pâ nă acum.

Câmpina Open MTB

Cursa pentru o șansă la viață mai
bună a strâns sute de participanți
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