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Sec�ia de Pediatrie
va fi dotată cu
mobilier nou

Condiţiile de acordare 
a ajutorului 
de încălzire, 

în sezonul 2015 – 2016

Biblioteca Municipală
“C. I. Istrati” 

a aniversat 66 
de ani de existenţă

Proiect La Route 
de L’Amitié - Sprijin

nepreţuit pentru
Spitalul Municipal

Locuitorii din Câmpina au la dispozi�ie, din această lună, o nouă zonă de
agrement în municipiul lor.Reabilitarea parcului din zona Lacul Curiacul 
s-a încheiat, obiectivul fiind inaugurat pe 9 octombrie.
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Zona Lacul Curiacul s-a
transformat într-o superbă
zonă de agrement

Cei mai în vârstă dintre câmpineni
nu au fost uita�i anul acesta, de Ziua
Persoanelor Vârstnice. Pe 1
octombrie, Primăria Câmpina și Casa
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
au avut grijă ca bătrânii din
municipiu să fie sărbători�i cum se
cuvine.

Pensionarii din Câmpina au fost sărbătoriţi, 
pe 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice
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2 SOCIAL

Direcţia de Asistenţă Socială
din cadrul Primăriei Câmpina
distribuie, începând de luni,
19 octombrie, cererile şi
declaraţiile pe propria
răspundere, pentru acordarea
ajutorului de încălzire a
locuinţei cu gaze naturale,
energie electrică, combustibili
solizi şi petrolieri pentru
perioada sezonului rece
noiembrie 2015- martie 2016.

Administrația locală a început pregă -
ti rile pentru sezonul rece. O atenție deo -
sebită este acordată cetățenilor din mu -
nicipiu care au venituri reduse și care pot
beneficia, și în acest an, de un sprijin fi -
nanciar pentru încălzirea locuinței. Ce -
rerile și declarațiile sunt distribuite, în -
cepând din 19 octombrie, de către  Direc -
ţia de Asistenţă Socială din cadrul Primă -
riei Câmpina, iar dosarele, incluzând și
ac tele doveditoare prevăzute de lege, pot
fi depuse la sediul Direcţiei Poliţiei Loc a -
le, din str. 1 Decembrie 1918, nr.7, în fie -
care zi, de luni până joi, între orele 08.00
și 15.00, iar vinerea, între orele 08.00 și
13.00. Persoanele care utilizează pentru
încălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi
combustibili petrolieri vor depune cere -
rile la Centrul de Informare pentru Cetă -

ţeni, situat pe Bd. Culturii nr.18.
De ajutorul de încălzire pot beneficia

fa miliile sau persoanele singure cu do mi -
ciliul sau reședința în municipiu, ale
căror ve nituri nete pe membru de familie
sunt de până la 615 lei.

Potrivit reglementărilor în vigoare,
persoanele care vor depune cererile până
cel târziu pe 20 noiembrie beneficiază de
ajutorul de încălzire pe toată durata
sezonului rece, care începe, oficial, la 1
no iem brie. Dacă o persoană îndeplineşte
con diţiile de acordare ulterior acestei
date, poate să depună cererea până la da -
ta de 20 a lunii respective şi va beneficia
de ajutorul de încălzire începând cu luna
de punerii cererii. De asemenea, în cazul

beneficiarilor a căror situație se schimbă
după depunerea dosarului (în sensul
modificării veniturilor sau a numărului
de membri din familie), aceștia trebuie să
înștiințeze autoritățile în termen de cel
mult cinci zile, în vederea recalculării
sprijinului financiar raportat la noile date
valabile. Declararea unui număr mai ma -
re de membri de familie sau a unor ve ni -
turi mai mici decât cele reale, în scopul
vădit de a obţine foloase materiale necu -
ve nite, constituie infracţiune de fals, uz de
fals sau înşelăciune, după caz, şi se pe dep-
 seşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.

Valoarea maximă a ajutorului lunar
acordat în acest an este de 262 de lei.

În sezonul trecut, potrivit cifrelor
furnizate de Serviciul Public de Asistență
Socială Câmpina, au beneficiat de ajuto -
rul de încălzire aproape 1.200 de persoa -
ne, majoritatea solicitând sprijinul pentru
lo cuințe încălzite cu instalaţii cu gaze natu rale. 

Acte doveditoare care trebuie să
înso ţeas că solicitările pentru
ajutoarele de în căl zire:

- copii acte de identitate pentru mem -
brii familiei sau pentru persoane ce lo -
cuiesc la aceeaşi adresă   (B.I., C.I., C.P.);

- cer tificate de naştere ale copiilor (în cazul
minorilor care nu au carte de identitate) 

- copie act de proprietate locuinţă/
contract închiriere/ certificat moştenitor /
act donaţie / comodat / concesiune);

- adeverinţă de la administraţia finan -
ciară (sediu BCR) pentru cei care nu au
ve nituri sau au venituri suplimentare;

- dovada veniturilor din luna anterio -
a ră depunerii declaraţiei pentru toţi mem -
brii familiei (adeverinţe salariat, cupoane

pensie, cupoane alocaţie, extrase bancare
şi altele, în funcţie de situaţie);

- acte doveditoare persoană cu
handicap (certificat cu grad de handicap
+ cupon indemnizaţie de handicap);

- ultima factură de gaze, pentru per -
soa nele care se încălzesc cu instalații cu gaze;

- ultima factură de energie electrică,
pentru persoanele care folosesc pentru
încălzire doar energie electrică;

- copie carte de identitate auto/moto.

Lista bunurilor ce conduc la
excluderea acordării ajutorului
pentru încălzirea locuinţei

Nu vor beneficia de ajutorul pentru
încălzirea locuinţei persoanele care deţin:

- clădiri sau alte spaţii locative în
afara locuinţei de domiciliu sau alte imo -
bile aflate în proprietate, cu excepţia lo -
cuinţei de domiciliu;

- terenuri de împrejmuire a locuinţei
şi curtea aferentă (teren intravilan), care
de pă şesc 1.000 m2 în zona urbană şi
2.000 m2 în zona rurală;

- autoturism/autoturisme, şi/sau mo -
tocicletă/motociclete (aflate în stare de
funcționare) cu o vechime mai mică de 10
ani cu excepţia celor adaptate pentru per -
soane cu handicap sau destinate tran -
sportului acestora sau persoanelor de -
pen  dente precum şi pentru uzul per soa -
nelor aflate în zone greu accesibile -mai
mult de un autoturism/motocicletă cu o
vechime mai mare de 10 ani

- autovehicule: autoutilitare, auto ca -
mioane de orice fel cu sau fără remorci,
autobuze, microbuze (aflate în stare de
funcționare);

- șalupe, bărci cu motor, scutere de
apă, iahturi (aflate în stare de func țio -
nare), cu excepţia bărcilor necesare pen -
tru uzul persoanelor care locuiesc în
Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”

- utilaje agricole: tractor, combină
autopropulsată (aflate în stare de funcționare);

- utilaje de prelucrare agricolă (aflate
în stare de funcționare): presă de ulei,
moară de cereale;

- utilaje de prelucrat lemnul (aflate în
stare de funcționare): gater, drujbă sau
alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate
hidraulic, mecanic sau electric;

- depozite bancare cu valoare de peste
3.000 lei;

- suprafeţe de teren, animale şi păsări
a căror valoare netă de producţie anuală
depăşeşte suma de 1.000 euro pentru
persoana singură, respectiv suma de
2.500 euro pentru familie.

Condițiile de acordare a ajutorului
de încălzire, în sezonul 2015 - 2016 

Cuantumul ajutorului acordat în sezonul 2015 - 2016, în funcție 
de veniturile familiei, pentru locuințele încălzite cu gaze

Cuantumul ajutorului acordat în sezonul 2015 - 2016, în funcție de veniturile
familiei, pentru locuințele încălzite cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

Cuantumul ajutorului acordat în sezonul 2015 - 2016, în funcție de
veniturile familiei, pentru locuințele încălzite cu energie electrică



ACTUAL 3

Decizia a venit ca răspuns la
iniţiativa consilierului local
Ro dica Papuc, iar conducerea
ad ministrației locale și cea a
uni tății sanitare au avut, deja, o
întâlnire pentru a stabili prio ri -
tățile în cheltuirea acestor fon -
duri. Primul obiectiv este înlo -
cu irea mobilierului, aflat într-o
stare avansată de degradare. “În
Pediatrie este nevoie de lucrări
de infrastructură, lucrări la ins -
ta  lații, ventilație, suprafețe, pe -
reți, schimbarea unor uși inte -
rioa re și înlocuirea pieselor de
mo bilier care, deși au fost re -
con diționate de-a lungul vre -
mii, sunt foarte mari și prezintă
un grad avansat de uzură. S-a
alocat suma de 200.000 de lei
pentru Secția de Pediatrie, care
nu ar ajunge pentru lucrări
com plexe și cu viză pentru ur -
mă torii 20-30 de ani, așa că
deo camdată ne îndreptăm aten -
ția spre achiziția de mobilier și
frigidere. Mai departe, împreu -
nă cu specialiști în construcții,
vom încerca să facem o eva -
luare a investiției de care ar fi
nevoie pentru o reabilitare
com pletă. În funcție de banii
ră mași din fondurile actuale și

de alocările ulterioare vom ști
ce lucrări trebuie să avem în
vedere pe viitor”, a declarat dr.
Călin Tiu, managerul Spitalului
Municipal Câmpina.

Potrivit primarului muni ci -
piu lui Câmpina, Horia Tisea nu,

investiția în schimbarea mo -
bilierului ar trebui urmată de
lu crări pentru schimbarea tâm -
plăriei la uși și ferestre cu tâm -
plărie PVC, schimbarea instala -
țiilor de apă, a instalațiilor elec -
trice, schimbarea faianței cu un

tapet special pentru astfel de
spa ții și chiar montarea unui
covor PVC de tip medicinal,
peste mozaicul existent. “Mana -
gerul spitalului va face o esti -
mare și, în limitele bugetului,
putem face și mici suplimen -

tări, până la sfârșitul anului,
peste suma deja aprobată. Tre -
buie văzut exact și ce lucrări
pot fi efectuate în lunile rămase
din 2015, iar mai departe, anul
viitor, ce sume putem direc țio -
na pentru continuarea in -
vestițiilor”, a precizat primarul
Horia Tiseanu.

La spital se fac, deja, planuri
pen tru reorganizarea activității,
astfel încât aceasta să fie afect a -
tă cât mai puțin de viitoarele
lucrări care vizează o secție
dedicată unei categorii aparte
de pacienți. “Va trebui să gân -
dim toate lucrările ca și când
nu mărul de paturi nu va fi in -
fluențat. În primul rând, se va
in terveni pe segmente de etaj,
iar la nevoie copiii mari pot fi
mutați în secțiile pentru adulți”,
a spus dr. Călin Tiu, managerul
Spitalului Municipal Câmpina.
Potrivit acestuia, pe durata
lucrărilor vor fi păstrate toate
cele 35 de paturi ale secției, cu
atât mai mult cu cât există
perioade de vârf, în anumite se -
zoane, în care Pediatria are ne -
vo ie de toate locurile disponi bile.

Noi investiții la Spitalul Municipal Câmpina

Secția de Pediatrie va fi
dotată cu mobilier nou

Consiliul Local
Câmpina a aprobat
alocarea sumei de
200.000 de lei pentru
investi�ii la Sec�ia
Pediatrie a Spitalului
Municipal. 

Managerul Spitalului Mu ni -
ci pal, dr. Călin Tiu, mărturisește
că nici acum nu-i vine să creadă
cum, o mărturisire făcută par te -
nerilor și, de altfel, prietenilor din
Franța s-a transformat într-o do -

nație consistentă pentru unitatea
sanitară. Și asta cu atât mai mult
cu cât membrii organizației, în
jur de 30 de pensionari, au făcut
eforturi extraordinare pentru a
veni în sprijinul autorităților, dar

mai ales a pacienților din Câm -
pina. “Gestul lor poate fi carac -
te rizat drept eroic, fără nicio
exa gerare. Am spus, la un mo -
ment dat, că avem nevoie de
niște paturi, iar oamenii aceștia,

dintr-o localitate mică, fără
spital, au făcut eforturi deose -
bite să ne asigure această dona -
ție. Au găsit paturile, le-au tran s -
portat la locul de depo zitare pe
care tot ei l-au identificat, astfel
încât să ne dea răgazul să găsim
o soluție pentru a le aduce în
România. Ba chiar ne-au tri mis
poze, să se asigure că ne plac.
Sunt niște oameni extrao r dinari
care au făcut un gest uriaș
pentru Câmpina”, a declarat ma -
na gerul Spitalului Municipal.

Potrivit asistentei șefe a
unității sanitare, Gabriela Gro -

zea, donația, ajunsă  la Câmpina
în luna martie, a constat în 45 de
paturi cu rotile și telecomandă
pentru somnieră, 36 de saltele,
45 de noptiere, 14 măsuțe pe ro -
tile, pentru instrumente, două
fo tolii pentru pacienți, un frigi -
der, 27 de perne, 50 de cârje și
bastoane, produse de igienă și
îngrijire personală și 12 scaune
pentru recoltare analize. Și asta
pentru ca, în septembrie, mem -
brii organizației să revină în mu -
nicipiu, aducând cu ei mai multe
materiale sanitare pe care le-au
do nat, de asemenea, spitalului
din Câmpina. Cele mai multe
dintre dotările primite de unita -
tea sanitară prin intermediul
organizației La Route de L’Amitié
au fost utilizate pen tru saloanele
din secțiile Cardio logie și Anes -
tezie – Terapie In ten   sivă. Com ple -
tând inves tiți ile fă cute deja aici,
prin efor turile depuse la ni vel
local, gestul par tenerilor fran -
cezi a reușit să con tribuie la trans-
formarea radi cală a acestor spa -
ții, lucru remarcat deja și a pre -
ciat de pacienții care au tre cut
pragul spitalului în ultimele luni.

Proiect La Route de L’Amitié

Sprijin nepreţuit pentru Spitalul Municipal Câmpina
O mână de oameni dintr-un mic orășel din Fran�a a reușit să
contribuie semnificativ la transformarea unor sec�ii din cadrul
Spitalului Municipal Câmpina. În una dintre vizitele făcute în
România, membrii organiza�iei La Route de L’Amitié au aflat că
unită�ii sanitare i-ar prinde bine piese noi de mobilier pentru
saloane. Așa că nu s-au lăsat până nu au ob�inut dotările de care
aveau nevoie prietenii din Câmpina.



4 EVENIMENT

O delega�ie din partea
municipiului Câmpina a
fost prezentă, în
perioada 2-5
octombrie, la Cimișlia,
Republica Moldova,
pentru a participa la
ceremoniile organizate
cu ocazia Zilei
Naţionale a Vinului în
localitatea înfră�ită cu
orașul prahovean.

Primarul municipiului Câm -
pi na, Horia Tiseanu, consilierul
local Marian Dulă și patru re pre -
zentanţi ai administraţiei pu -
blice locale au făcut parte din
de legația care a reprezentat ora -
șul prahovean la Cimișlia (Re -
publica Moldova), în cadrul ce -
re  moniilor organizate de Ziua
Na   țională a Vinului. Delegația
din Câm  pina a participat la festi -
vi tăţile oficiale organizate de
mu nicipalitatea din Cimișlia,
asis tând la un eveniment de
înaltă calitate, care a impre sio -
nat prin modul de prezentare şi
punere în valoare a tradiţiilor,
meş te şugurilor şi obiceiurilor

cu semnificativă încărcătură
istorică şi sufletească. “Am apre -
ciat în mod deosebit felul în în
care au fost puse în valoare
produsele tradiționale, în tr-o
atmosferă autentică, fără nici un
element care să o altereze. Am
redescoperit oamenii primitori
pe care îi știam, dornici să facă
totul pentru a întreține atmos -
fera călduroasă, de prietenie,

pentru oaspeții lor”, a spus
primarul Horia Tiseanu, la în -
toar cerea din Republica Mol do va.

Potrivit acestuia, vizita a fost
o ocazie perfectă pentru con tu -
ra rea unor viitoare proiecte care
să contribuie și mai mult la
apro pierea dintre cele două lo -
calități înfrățite. “Am avut o dis -
cuție cu reprezentanții ad mi -
nistrației locale și căutăm căi de

colaborare. În primul rând, ne
vom axa pe proiecte educative,
mai ales după ce am aflat de
dorinţa Liceului «Mihai Emi ne s -
cu», din Cimișlia, de a se înfrăți
cu Liceul Tehnologic Energetic
Câm pina. De asemenea, am con -
venit să facem schimb de for -
mații artistice, cu prilejul festiva -
lurilor folclorice organizate în
cele două localități, dar și să

trimitem și să primim, la rândul
nostru,  copii care să participe la
diversele concursuri de crea ție
din agenda noastră cultu rală”, a
exemplificat primarul mu nici piu -
lui Câmpina.

Pe termen mediu, în conte x -
tul acestei înfrățiri, conducerea
Primăriei Câmpina a imaginat și
un schimb de experiență, în ca -
drul căruia angajați ai adminis -
trației locale să deruleze sesiuni
de instruire cu omologii lor din
Cimișlia, în special pe teme cum
sunt gestionarea proiectelor de
in vestiții sau a proiectelor de -
rulate din fonduri europene. Și
asta după ce, în cadrul discu -
ţiilor între reprezentanţii celor
două municipalităţi, primarul
oraşului Cimișlia, Gheorghe Rai -
leanu, şi-a exprimat dorinţa ca o
parte din salariaţii Primăriei să
preia modele de bune practici
utili zate de personalul Primăriei
Câm pina în perioada post-ade -
rare, având în vedere intenţia
Re publicii Moldova de aderare
la UE.

În plan economic, autoritățile
locale din Câmpina și-au propus
să pună bazele unei colaborări
în care să implice și societățile
mari din municipiul prahovean.

Orașul Câmpina a fost reprezentat
la sărbătorile dedicate Zilei
Naţionale a Vinului, de la Cimișlia

Acțiunile dedicate acestei
săr bători au început la Clubul
Pen sionarilor, acolo unde, prin
grija CARP Câmpina, vârstnicii
ca re au răspuns invitației lan -
sate de organizatori au petrecut
câ teva ore, într-o atmosferă
festi vă, bucurându-se de mo -
men tele pregătite de invitați, în -
chinând câte un pahar cu vin și
mai schimbând câte o vorbă
despre ce a fost, ce este și va fi,
așa cum le place să facă de câte
ori se întâlnesc. “CARP a orga ni -
zat, anul acesta, o sărbătoare
dedicată persoanelor vârstnice,

la Centrul de zi din cadrului Clu -
bului Pensionarilor, deschisă cu
urările și gândurile bune din
part ea conducerii Casei de Aju -
tor Reciproc și a primarului Ho -
ria Tiseanu. Datorită bunei cola -
borări pe care o avem cu cadre
didactice retrase din activitate și
cu sprijinul Liceului Energetic,
un grup de elevi de la această
unitate de învățământ a susținut
un moment artistic pentru cei
aproximativ 75 de sărbătoriți de
vârsta a treia prezenți la eveni -
ment. Și câțiva dintre pensionari
au ținut să citească epigrame

sau poezii compuse de ei. La fi -
nal, toată lumea a închinat un
pahar de vin în cinstea celor mai
în vârstă dintre câmpineni, oa -
menii cărora trebuie să le mul țu -
mim pentru ceea ce reprezintă,
astăzi, orașul nostru”, a povestit
Ana Grigorescu, președintele CARP.

Seara a fost dedicată, de
asemenea, persoanelor vârstnice
din municipiu, invitate la spec -
tacolul organizat de Primăria
Câmpina la Casa de Cultură
“Geo Bogza”. Anul acesta, pe
sce na din municipiu a urcat tru -
pa Distinto.  Cei trei soliști, Octa -
vian Dobrota, Marius Olteanu și
Mihai Radu, care alcătuiesc, de
fapt, prima trupă pop-opera din
Ro mânia, i-au încântat pe cei
aproximativ 700 de vârstnici
pre zenți la eveniment cu un re -
pertoriu incluzând șlagăre vechi
ale muzicii ușoare românești,
într-o interpretare inedită.

Pensionarii din Câmpina au fost sărbătoriţi,
pe 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice
Cei mai în vârstă dintre câmpineni nu au fost
uita�i anul acesta, de Ziua Persoanelor
Vârstnice. Pe 1 octombrie, Primăria Câmpina
și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor au
avut grijă ca bătrânii din municipiu să fie
sărbători�i cum se cuvine.



ADMINISTRAŢIE 5

Zona de agrement Lacul
Curiacul, din Câmpina, a fost
inaugurată, pe 9 octombrie, în
prezența oficialităților locale și
județene. La eveniment au fost
prezenți atât consilieri locali,
directori ai instituțiilor publice
din municipiu, reprezentanți din
par tea constructorului și a
proiectantului, cetățeni de onoa -
re și, cel mai important, câm pi -
neni mari și mici, copii, părinți și
bunici, cei care sunt, în fapt,
beneficiarii investiției ce a adus
o pată de culoare în această par -
te a localității, exploatând atât de
frumos ceea ce natura crease,
deja, în zona respectivă, iar omul
reușise să acopere cu gunoaie.

Panglica a fost tăiată de pri -
marul municipiului, Horia Ti -
sea nu, prefectul de Prahova, Ro -
dica Paraschiv, ca și de di rec to -
rul firmei executante, S.C. FLO -
RICON SALUB S.R.L., Florin
Con stantinescu, cot la cot cu
ajutoare de nădejde, copiii pre -
zenți la eveniment și nerăbdători
să testeze locurile de joacă nou

amenajate.
Un colț de municipiu, văzut

la un moment dat ca o mlaștină
unde mizeria se aduna constant,
a devenit în urma acestei inves -
tiții, datorită unei viziuni inspi -
rate, unul dintre punctele de in -
teres din orașul Câmpina. Din
zo na de agrement nu lipsesc
spa țiile de joacă dotate modern,
cu echipamente sigure și în
egală măsură atractive pentru
cei mici, o zonă de fitness, pen -
tru câmpinenii amatori de sport

în aer liber, alei frumos pavate,
bănci nou nouțe și feli nare cu
un design perfect în cadrat în
linia aleasă pentru ame najare,
un veritabil și încân tător loc de
promenadă. Totul capătă un
farmec aparte și dato rită fân -
tânii arteziene plutitoare, insta -
lație montată pe Lacul Cu riacul
și de altfel “vedeta” ame na jărilor
realizate aici, care reu șește să
completeze excelent ta bloul,
conferind zonei de agre ment o
notă deosebită. Detaliul devine

cu adevărat spectaculos după
lăsarea întunericului, da to rită
sistemului care iluminează acea
parte a lacului.

Pe scurt, lucrările de mo -
dernizare au schimbat complet
imaginea zonei, reprezentând,
așa cum a punctat și primarul
Horia Tiseanu, “una dintre cele
mai importante lucrări desfă șu -
rate de administrația locală câm -
pineană în acest an”. “Prin acest
proiect s-a dorit realizarea unui
spațiu deosebit de recreere, cât

și transformarea în totalitate a
zonei respective într-un centru
de interes pentru câmpineni și
nu numai”, a subliniat edilul.
Dincolo de ceea ce se vede pe te -
ren și este, cu adevărat, o încân -
tare, trebuie spus că inau -
gurarea - și, odată cu ea, reacția
câm pinenilor la vederea rezul ta -
tului final - a reprezentat încu -
nu narea unui efort susținut din
par tea administrației locale. In -
ves tiția, asigurată din bugetul
local al municipiului, s-a ridicat
la 1.750.000 lei, sumă care a in -
clus toate lucrările și dotările ce
au contribuit la rezultatul final.
Este vorba despre decolmatarea
lacului, defrişări, consolidări de
maluri, amenajarea aleilor pieto -
nale, dotarea cu mobilier urban
adecvat, locuri de joacă pentru
co pii, realizarea sistemului de
ilu minat public, amenajarea pei -
sagistică a spaţiilor verzi, am pla -
sarea aparatelor de fitness și
fân tâna arteziană plutitoare. 

În esență, proiectul și-a atins,
de fapt, obiectivul, acela de a
realiza un spaţiu de recreere,
pro menadă şi întâlnire pentru
persoanele pasionate de sport și
petrecerea a cât mai mult timp în
aer liber, concomitent cu trans -
for marea completă a zonei. Iar
administrația locală promite că
investiţiile de acest tip nu se vor
opri aici, în planurile de viitor
urmând să fie incluse cât mai
multe astfel de proiecte. 

Zona Lacul Curiacul s-a
transformat într-o superbă
zonă de agrement

Locuitorii din Câmpina
au la dispozi�ie, din
această lună, o nouă
zonă de agrement în
municipiul lor.
Reabilitarea parcului
de la Lacul Curiacul s-a
încheiat, astfel că, pe 9
octombrie, obiectivul a
fost inaugurat, iar
câmpinenii de toate
vârstele pot poposi
aici oricând, pentru a
se relaxa într-un spa�iu
cu amenajări
moderne, care nu are
cum să nu te umple de
energie pozitivă de la
prima vedere.
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Hotărârile adoptate de Consiliul
Local în luna august

Consiliul Local Câmpina s-a
reunit, în ședință ordinară, pe 27
august 2015, pentru aprobarea mai
multor proiecte de interes local:

- Hotărârea nr. 89 privind apro -
barea rectificarii bugetului local al
mu nicipiului Câmpina și aprobarea
rectificării bugetelor ordonatorilor
terțiari de credite pe anul 2015;

- Hotărârea nr. 90 privind apro -
barea unor reglementări referitoare la
în ființarea Clubului Sportiv - “Club
Spor tiv Câmpina”;

- Hotărârea nr. 91 privind
aprobarea organigramei și a statului
de funcții al Aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Câmpina,
precum și cele ale instituțiilor cu sau
fără personaIitate juridică din subor -
dinea Consiliului Local;

- Hotărârea nr. 92 privind
acordarea burselor de excelență -
Bursele pentru elevii din unitățile de
în vățământ liceal din municipiul Câm-
pina, pentru anul școlar 2015-2016;

- Hotărârea nr. 93 privind nu mi -
rea reprezentanților Consiliului Local
al municipiului Câmpina în consiliile
de administrație și în comisiile pentru
evaluarea și asigurarea calității din
unitățile de învățământ preuniversitar
din municipiul Câmpina pentru anul
școlar 2015 – 2016;

- Hotărârea nr. 94 privind mo -
dificarea si completarea art.l din
H.C.L. nr.36/26 martie 2015 refe ri -
toare la participarea membrilor Con -
siliului LocaI și a reprezenților Pri -
măriei municipiului Câmpina la con -
ferințe, seminarii și schimburi de
experiență organizate de Patronatul
Serviciilor Publice în anul 2015;

- Hotărârea nr. 95 privind apro -
barea vânzării fără licitație publică a
te renului aferent construcției în
suprafață de 218,00 mp, indiviz din
318,00 mp, situat în municipiul Câm -
pina, str.Zimbrului, nr.3, Nr.Cadastral
23135, CF nr.23135, Tarla 72, Parcela
Cc 3909 parțial, prin exercitarea
dreptului de preemțiune de către dl.
Dobre Iordache, domiciliat în munici -
piul Câmpina, str.Zimbrului, nr.3;

- Hotărârea nr. 96 privind apro -
barea inventarierii în domeniul privat
al municipiului Câmpina a terenului
în suprafață de 283,00 mp, situat în
municipiul Câmpina, str.Petru Rareș,
f.nr., T83, Parcela Cc 121;

- Hotărârea nr. 97 privind apro -
barea Actului adiţional la Contractul
de asociere nr.12.909/1 iulie 2011;

- Hotărârea nr. 98 privind repar -
tizarea sumei aprobate în bugetul
local al municipiului Câmpina, în
aplicarea dispozițiilor Legii nr.350/
2005.

Primăria Câmpina
încurajează și
răsplătește
performan�a. A
demonstrat-o încă o
dată, la începutul
acestui an școlar,
când administra�ia
locală a venit în
sprijinul celor mai
buni elevi din anii
terminali, înscriși la
unită�ile de
învă�ământ din
municipiu, prin
acordarea burselor
de excelen�ă.

Inițial, potrivit unei hotă -
râri adoptate de Consiliul
Local Câmpina, Primăria
luase în cal cul acordare a 31
de burse lu nare, în valoare de
200 de lei,  pentru elevi din
clasa a XII-a înscriși la
Colegiul Națio nal “Nicolae
Grigo res cu” (13), Colegiul
Tehnic “Con stantin Istrati”
(4), Cole giul Tehnic Forestier
(6) și Li ceul Tehnologic
Energetic (8). Tinerii
interesați să benefi cie ze de
acest sprijin și-au pu tut
depune dosarele de înscriere
în primele zile de cursuri,
pentru ca, pe 22 septembrie,
cererile lor să fie evaluate în
conformitate cu grila de

punctaj stabilită prin hotă -
râre a Consiliului Local. S-au
avut în vedere, așadar, suma
mediilor generale obți nute în
anii de studiu pre cedenți, în
unitatea de în vă țământ, obți -
nerea de premii la con cur -
suri/olim piade in ter  na țio nale
(între șapte și 15 punc te),
obținerea de premii la
concur suri/olimpiade (în tre
patru și 10 puncte), res pectiv
obținerea de premii la
concursuri/olimpiade jude -
țene (între unul și cinci punc -
te). În funcție de acestea, au
fost desemnați, în final, 30 de
beneficiari ai burselor, pen -
tru că, dintre candidații în -
scriși de la  C. T. “Constan tin
Istrati”, doar trei au înde -
plinit criteriile de punctaj.

Beneficiari ai “Burselor
municipiului Câmpina”, în
anul școlar 2015 – 2016
Colegiu Național “Nicolae

Grigorescu”
� Chivescu Bogdan Andrei
� Ciobanu Baraboi Miruna
� Coman Diana Ștefania
� Crăcan Ioana
� Florescu Amalia Gabriela
� Manole Aida Ștefania
� Mitroi Mirela Ioana
� Neague Isabela Alexandra
� Păcuraru Ioana Irina
� Petricică Alis Elena
� Pridie Cristina
� Răducan Teodora
� Stan Teodora

Colegiul Tehnic
“Constantin Istrati”

� Câmpeanu Loredana Nicoleta

� Hornaru Veronica Crina
� Manta Ioana Cătălina

Colegiul Tehnic Forestier
� Bășeanu Ionuț Cristian

Cozmin
� Brebenel Ioana
� Gogă Alexandru
� Gugiu Ruxandra Maria
� Lasc Georgiana
� Șerbu Ioana Livia

Liceul Tehnologic
Energetic

� Anghelescu Cătălina Elena
� Bălănică Ștefan
� Găman Marina Alexandra
� Ichim Mădălina Elena
� Marcu Diana Maria
� Popa Valentin Bogdan
� Tudorache Radu Florin
� Zecheru Andrei Răzvan

Autorităţie din Câmpina au primit, la
jumătatea lunii septembrie, vizita unei
delegații din partea Asociaţiei Rezerviş ti -
lor din localitatea Achern (Germania), un
eveniment care s-a înscris în linia pro to -
colului semnat între cele două părți în că
din anul 2012.

Delegația care a vizitat Câmpina,
formată din rezerviști și condusă chiar
Man fred Doll, preşedintele Camaraderiei,
a poposit, pe 17 septembrie, și în sediul
Pri măriei, unde a avut o întâlnire cu pri -
ma rul Horia Tiseanu și alți reprezen tanți
ai administrației locale. În ținută de cam -
panie, cei opt oaspeți i-au înmânat edi -
lului o scrisoare din partea primarului
ge neral al oraşului Achern, Klaus Mutach,

dar și câteva albume despre zona din care
vin, încă o dovadă că relațiile de prietenie
dintre cele două asociații de rezerviști
sunt vechi și se întăresc cu fiecare an. 

În cadrul vizitei în România, rezerviştii
ger mani au vizitat biserica catolică Sf.
Anton de Padova, sediul asociaţiei
rezerviştilor câmpineni, unele clădiri
con struite de germani în Câmpina, prin -
tre care şi vila ing. Anton Raky, au fost
oaspeți de onoare la spectacolul susținut
de Ansamblului „Brăduleţul” al Cole giu -
lui Tehnic Forestier și au primit din par -
tea Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezer -
vă şi Retragere din Câmpina, condusă de
col. (r) Marian Dulă, o plachetă pentru
Ca maraderia Achern Renchtal. Cei mai

vârstnici rezervişti români au înmânat
ca douri individuale celor opt rezervişti
ger mani și, la rândul lui, Manfred Doll a
oferit un drapel al ţinutului Baden din
lan dul Baden-Wurtenberg. Delegaţia de
rezervişti germani a participat și la activi -
tatea “Acţiunile artileriei Antiaeriene
româno-germane la bombardamentele
an glo-americane asupra Câmpinei”.  

Cu prilejul vizitei delegației din
Achern, primarul Horia Tiseanu a făcut o
scurtă prezentare a istoriei localităţii şi a
o biectivelor turistice. De asemenea,
oaspeții au primit din partea adminis -
trației locale albume cu fotografii din
Câm pina, câte o insignă cu stema muni -
cipiului, într-un context în care au fost
punctate și detalii economice, primarul
mu nicipiului Câmpina informându-i des -
pre proiectul parcului industrial, unde ar
putea veni pentru a dezvolta afaceri. Lu -
cru deloc imposibil, având în vedere că
mai mulți dintre rezerviștii care au făcut
par te din delegație au propriile afaceri de
suc ces. Nu este exclus ca, în curând, cu
prilejul întâlnirilor viitoare, discuțiile să
a bordeze și tema unei înfrățiri între cele
do uă localități. 

Burse de excelenţă pentru 30
de liceeni din Campina

O delegaţie formată din rezervişti din
Achern a vizitat municipiul Câmpina



SOCIAL 7

Consiliul Local Câmpina a
aprobat reparti za rea sumelor,
în funcție de punctajul obținut
de fiecare pro punere în parte.
Regu la men tul aplicat în acest
caz a pre văzut ca proiectele să
fie con siderate prioritare în
funcție de relevanța lor, prin
raportare la obiectivele pro gra -
mului, rele vanța proiectului
propus pen tru nevoia identi fi -
cată, la nivel local, gradul de
implicare și con lucrare dintre
organizații, cla ritate și realism
în alcătuirea planului de acțiu -
ne, claritatea, relevanța și co re -
la rea bugetului cu activi tățile
propuse și di men siunea impac -
tului prevă zut.

În total, 10 programe au
convins, așa că beneficiază de
sprijin de la bugetul local:

Săptămâna sportului pentru
toți, ediția a VII-a (Fundația
Zamolxes) – 16.850 de lei

Festivalul Tineretului, ediția

a X-a (Fundația Zamolxes) –
12.000 de lei

Promovarea dansurilor po -
pu lare și a tradițiilor românești
în străinătate-susținerea și
spri jinirea ansamblului fol clo -
ric “Rug de Mure” prin achi -
zițio narea de costume populare
(Aso ciația Culturală “Artă pen -
tru Tineri”) - 9.700 de lei

Menținerea și valorificarea
tradiției sportive a Colegiului
Național “Nicolae Grigorescu”
(Asociația Sportivă “Știința
Câm pina”) – 8.000 de lei

Sport after school (Aso -
ciația Părinților Elevilor din
Colegiul Național “Nicolae Gri -
gorescu” Câmpina) - 3.000 de lei

Călători prin Educație (Aso -

ciația Inima Sfântă a lui Isus) –
25.000 de lei

Copiii câmpineni creează și
pic tează pentru orașul lor
(Asociația “Irma Culoarea Pa -
siunea Mea”) – 6.000 de lei

Manifest Life III (Asociația
“Frizzly”) – 9.000 de lei

Câmpina Open MTB – Race for
Autism (Asociația Eco Alpin Sport

Club Caraiman) – 20.000 de lei
Promovarea a patru ramuri

de sport, natație-baschet-tenis-
schi ca sport de masă și repre -
zentarea lor pe plan local și
județean (Asociația Clubul
Sportiv G.R.C.) – 15.000 de lei.

Suma totală alocată pentru
aceste acțiuni se ridică la
124.550 lei. 

Sprijin consistent de la bugetul
local, pentru încurajarea
proiectelor, educative și culturale

Consiliul Local
Câmpina a aprobat,
în acest an, alocarea
și repartizarea sumei
de 124.550 lei pentru
activită�i sportive,
educative și
culturale, în cadrul
unor proiecte
derulate de asocia�ii
și funda�ii fără scop
patrimonial.

Potrivit hotărârii de Consiliu
Local prin care a fost aprobată
asocierea celor două părți, prin -
tre obiectivele contractului se
nu mără combaterea margin ali -
zării sociale a minorilor pro ve -
niți din familii vulnerabile, com -
baterea fenomenului de aban -
don școlar în rândul minorilor
proveniți din familii vulnerabile,
determinat de cauze de ordin
ma terial, influențe negative din
fa milie, grupul de prieteni etc.,
integrarea în societate a copiilor
proveniți din familiile vulne ra -
bile, cu scopul de a atinge po ten -
țialul optim al școlarului, evi tân -
du-se astfel eșecul școlar, creș -
terea accesului la educație pen -
tru copii de vârstă preșcolară și
școlară din medii vulnerabile, în
mod special din familii cu risc.
Acordul mai prevede desfășu -
rarea de activități educaționale,
însemnând ajutor în efectuarea
temelor, organizarea de ateliere
(de croitorie, arte plastice, dans,

teatru, PC etc.), organizarea unor
lecții de igienă personală și e du -
cație stradală, dar și ședințe de
consiliere psihologică și logo -
pedie. În esență, colaborarea se
va axa pe valorificarea aptitu -
dinilor copiilor cu ajutorul pro -
gramelor educaționale și re cre -
ative, ca parte integrantă a mo -
dului de viață. 

Contractul s-a încheiat, cel
puțin deocamdată, pe o perioadă
de cinci ani, cu posibilitate de
pre lungire, iar prin semnarea
acestuia Primăria Câmpina și-a
luat angajamentul de a sprijini
asociația amintită, punându-i la
dispoziție, cu titlu gratuit, mai
multe săli din incinta Casei Tine -
retului, unde urmează să ai bă
loc activitățile amintite. Acordul
mai prevede asigurarea cola bo -
rării între asociație și Serviciul
de Asistență Socială și Autoritate
Tutelară din cadrul Primăriei,
prin identificarea posibililor
bene ficiari, dar și sprijinirea

financiară a asociației, fondurile
urmând să fie alocate pe bază de
proiecte, pentru susținerea pro -
gramelor de educație oferite de
aceasta. Promovarea acțiunilor,
atra gerea voluntarilor și asigu -
rarea con dițiilor optime pentru
deru la rea activităților sunt
îndato ri rile asociației parte din
această colaborare. 

Parteneriatul este cu atât mai
întemeiat cu cât asociația se

implică activ, de 10 ani deja, în
spri jinirea familiilor defa vo ri za -
te din Câmpina. Asociația a și
apărut, de altfel, după ce fon da -
torul său, misionarul italian
Paolo Gozzo, a cunoscut fami lii -
le de romi de la periferia muni -
cipiului și a luat contact cu rea -
litatea dură în care trăiau aces -
tea. Descoperind greutățile cu
ca re comunitatea se confrunta
în viața de zi cu zi, mulți dintre

membrii săi fiind în imposibi li -
tatea de a-și trimite sau ține co -
piii la școală, acesta a pus bazele
asociației care și-a făcut un
scop din spri jinirea micuților
din categorii defavorizate, o -
ferin du-le ajutor de orice fel, dar
și un loc unde aceștia să
petreacă, zilnic, câteva ore, ca
formă de susținere per ma nentă
și activă pentru toți co piii din
familii nevoiașe.

Colaborare pe termen lung în proiecte de asistenţă socială şi protecţia copilului
Primăria Câmpina și Asocia�ia ,,Inima Sfântă
a Lui Isus” au încheiat un contract de
asociere, pe o perioadă de cinci ani,
obiectivul fiind desfășurarea de ac�iuni
comune de asisten�ă socială și protec�ia
copilului.
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Biblioteca Municipală
Câmpina a aniversat,
pe 29 septembrie, 66
de ani de existen�ă.
Evenimentul a fost
marcat printr-un
simpozion dedicat
evenimentului și o serie
de ac�iuni menite să
pună în eviden�ă rolul
incontestabil al
instituţiei în via�a
culturală a localită�ii.

Simpozionul “Biblioteca la
ceas aniversar” a reunit perso -
na lități ale vieții culturale, re -
prezentanți ai autorităților și, nu
în ultimul rând, cititori de toate
vârstele, cei care reprezintă, pâ -
nă la urmă, sufletul bibliotecii.
Programul evenimentului deru -
lat pe 29 septembrie a inclus, de
asemenea, lansarea a trei volu -
me, desemnate câștigătoare la
Concursul de manuscrise ediția

2015: “Orașe suspendate”, de
Di ana Trandafir, “Povestiri cu
un copil”, de Iulian Moreanu, și
“Prins în lumea cuvintelor” (vol.
3), de Florin Dochia.

Așa cum spuneam, însă, nu

puteau fi lăsați deoparte, cu un
asemenea prilej, cititorii, câmpi -
nenii pentru care și datorită
cărora biblioteca are un rol atât
de important. Iar acest cadru
festiv s-a dovedit cel mai potrivit

pen tru înmânarea premiilor
“Citi torul anului”. 

O parte semnificativă a pro -
gramului manifestării a fost pu -
să în legătură, însă, cu una dintre
cele mai de impact și de durată
ac țiuni ale Bibliotecii Munici -
pale, din acest an. Este vorba
des pre Clubul de Vacanță, care
și-a încheiat astfel activitatea
oficial, în acest an, instituția
recompensându-i pe copiii care
s-au remarcat în cadrul acţiu -
nilor derulate de-a lungul verii,
arătând că au înțeles că de la a
citi, a cunoaște și a descoperi nu
poți și nu trebuie să iei niciodată
va canță. La rândul lor, premian -
ții, alături de toți cei înscriși în
cadrul Clubului, au ținut să mar -
cheze momentul printr-un pro -
gram artistic special dedicat lo -
cu lui care le-a devenit atât de drag.

Biblioteca din Câmpina deţi -
ne la ora actuală aproximativ
70.000 de volume, la care se
ada ugă colecţii de ziare şi revis -
te, precum şi presa cotidiană. De
asemenea, aceasta dispune și de

secţie de limba engleză, fondată
în anul 1998. Și cum la ceas
aniversar este cel mai bun mo -
ment să vorbim despre felul în
care instituția a reușit să țină pa -
sul cu timpul, trebuie spus că
Biblioteca Municipală înflorește
și se dezvoltă odată cu trecerea
anilor. Mai mult, din anul 2011,
in stituția este parte din pro -
gramul național Biblionet, prin
intermediul căruia a beneficiat
de dotări în valoare de 35.000 de
lei, pentru a le facilita câmpi ne -
nilor accesul la informație. 

Biblioteca Municipală “C. I. Istrati”
a aniversat 66 de ani de existență

În perioada 1 iulie – 31 august,
Biblioteca Municipală “C. I. Istrati” a
derulat, în premieră, Clubul de Vacanță,
un proiect care și-a propus cu prioritate
creșterea interesului pentru lectură în
rândul elevilor. Demersul a reușit, însă,
mai mult decât atât, aducând în bibliotecă,
chiar și în lunile de vară, zeci de copii
care au descoperit o alternativă frumoasă
și interesantă de a petrece zilele de vacanță. 

În cadrul Clubului s-au derulat
săptămânal, în fiecare zi de marți și de joi,
diverse ateliere de creație. Rând pe rând,
copiii au descoperit tainele unor tehnici
precum origami, modelaj, quilling, au
desenat, au realizat colaje inspirate din
poveștile preferate și au făcut felicitări, au
lucrat cu multă bucurie și dăruire pentru,
ca la final, munca lor să alcătuiască o
expoziție minunată, colorată cu bucuria

vârstei lor. 
“Proiectul a apărut din dorința de a le

oferi copiilor o vacanță activă, o
modalitate de a petrece timpul liber într-un
mod plăcut, prin joc, cunoaștere, ex pe -
riment și dezvoltare personală. Singura
condiție pe care cei mici au avut-o de în -
deplinit a fost ca ei să fie înscriși ca uti -
lizatori ai bibliotecii. Participarea la
aceste activități a fost gratuită”, a arătat
di rectorul Bibliotecii Municipale, Liliana
Ene. Succesului proiectului este cu atât
mai mult de apreciat cu cât s-a bazat,
aproa pe în exclusivitate, pe eforturile an -
ga jaților instituției. Conducerea Biblio -

tecii intenționează, însă, să lanseze și anul
viitor astfel de inițiative, cu speranţa și
dorința ca mai mulți voluntari să se ală -
ture demersului care acum a adus atâta
culoare vacanței copiilor.

Activitatea Clubului s-a încheiat după
începerea cursurilor noului an școlar, iar
toți copiii care au participat la acțiunile
din timpul vacanței au fost recompensați
pen tru implicarea lor. În cadrul unei fes -
tivități care a avut loc în cadrul mani festă-
rilor prilejuite de Ziua Bibliotecii, aceș tia
au primit câte o diplomă, o carte și un album
pe care să-l păstreze ca amintire a verii ce
a trecut.

Lista câmpinenilor care au
primit titlul “Cititorul

anului”

1. Florin Adrian Florea                         
2. Felicia Badea       
3. Ecaterina Mitu
4. Genoveva Leonte
5. Marian Voinea
6. Ștefan Drăgan 
7. Mihai Tufănaru 
8. Dumitru Radu 
9. Dorin Boroianu 
10. Ecaterina Robete 

Amintirea unei altfel de vacanţe, pentru copiii din Câmpina
Clubul de Vacan�ă organizat în
cadrul Bibliotecii Municipale și-a
închis por�ile, cel pu�in pentru
anul acesta. Copiii nu rămân, însă,
doar cu amintirea clipelor
frumoase petrecute aici, pe
timpul verii, ci și cu dorin�a de a
reveni, și anul viitor, de îndată ce
activită�ile vor fi reluate. 

Elevi participanți la ediția 2015
a Clubului de Vacanță:

Alexandru Andronache
Patricia Bădulescu
Delia Birligiu
Tudor Brătilă
Andrei Brezeanu
Gabriel Augustin Gologan
Maria Gratie
Ilinca Gratie
Rareș Ștefan Lungu
Ana-Maria Roberta Matei
Teodor Mihalache
Teodora Mocanu
Anamaria Oancea
Rareș Oancea 
Emma Oiștie
Maria Iustina Panove
Denis Gabriel Popa
Daria Stoican
Sabin Șoldan
Bibliotecari implicați în proiect
Liliana Ene
Lenuța Leotescu
Eleonora Bocanu
Elena Mihăilescu
Gabriela Tănăsescu
Voluntari implicați în proiect
înv. Elena Lungu
Ioana Justina Iuga
părinții și bunicii copiilor înscriși

la Clubul de Vacanță
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