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Nicolae Grigorescu

vor putea fi expuse,
în scurt timp,

în muzeul dedicat

În ultimele săptămâni, o
parte din Parcul
Trandafirilor s-a transformat
într-un veritabil sit
arheologic. Echipa
coordonată de specialiști din
cadrul Muzeului de Istorie și
Arheologie Prahova a scos la
lumină zidurile fostei vame
care a func�ionat la
Câmpina, până în secolul al
XIX-lea. Ruinele, un
adevărat fragment din
istoria municipiului, vor
deveni un obiectiv turistic
autentic și, de ce nu, un
simbol cu vechime al
orașului zilelor noastre.
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În cadrul proiectului ”Extin -
dere reţea de canalizare în
Câmpina, Băneşti şi Vălenii de
Munte, jud.Prahova”, al cărui
beneficiar este S.C. HidroPra -
hova S.A., pentru municipiul
Câmpina s-a urmărit reabilita -
rea parţială a sistemului de
canalizare menajeră, pe o lun -
gi me de 2.113 m, aflată în stare
avansată de degradare, care
prezintă colmatări frecvente şi
defecţiuni ce produc disconfort
cetăţenilor; extinderea reţelei
de canalizare menajeră pe o
lun gime de 26.721 m şi realiza -
rea a 16 staţii de pompare şi a
reţelei de refulare, pe o lungime
de 3.867 m. 

În baza contractului înche -
iat în data de 14.11.2013 între
S.C. HidroPrahova S.A. şi S.C.
CAST S.R.L., cu subcontractant
S.C. CONCIVIC S.R.L., în muni -
cipiul Câmpina lucrările au
început în luna aprilie 2014 şi
ar fi trebuit finalizate la data de
14.07.2015. Până în prezent s-a
realizat reabilitarea reţelei de
canalizare menajeră în munici -

piul Câmpina pe Bulevardul
Carol I, pe o lungime de 260 m,
iar extinderea reţelei de cana -
lizare s-a făcut pentru cartierul
Câmpiniţa, în întregime, pe Ale -
ea Parcului, străzile Muncii,
Fraţii Goleşti, Ion Câmpineanu
(parţial), Aleea Violetei, strada
Ciocârliei, Aleea Peştişori, dar
și pe Plaiului, Trandafirilor,
Vârful cu Dor, Florilor, Cără mi -
dari, Arinului, Arcaşului, Fer -
mei, Fabricii, Silviculturii,
Prun dului.

În tot acest timp, la nivelul
Primăriei Câmpina şi al Consi -
liului Local a existat o preocu -
pare constantă pentru analiza
stadiului lucrărilor ce s-au des -
făşurat pe raza municipiului
Câmpina. În urma constituirii,
la nivelul Consiliului Local
Câmpina, a Comisiei de verifi -
care şi analiză a stadiului şi a
modului de executare a lucră -
rilor, compusă din consilierii
locali Enache Dragomir, Nistor
Marian, Dulă Marian şi Papuc
Rodica,  au fost organizate şe -
dinţe săptămânale la care au
participat reprezentanţi ai Pri -
măriei municipiului Câmpina,
ai Consiliului Local, ai Poliţiei
Municipale (Serviciul Circula -
ţie Rutieră), ai Direcţiei Poliţia
Locală, reprezentanţi ai benefi -
ci a rului lucrării - S.C.Hidro -
Pra hova S.A., ai constructorului
S.C. CAST S.R.L., ai firmei sub -
contractate S.C. CONCIVIC

S.R.L., ai consultantului S.C.
ROMAIR CONSULTING S.A., ai
Asociaţiei de Dezvoltare Inter -
co munitară - Apă Canal şi re -
prezentanţi ai Instituţiei Pre -
fectului Prahova. Iar în urma
discuţiilor purtate în cadrul
şedinţelor săptămânale au fost
ridicate constant probleme re -
feritoare la soluţiile tehnice
greşite legate de proiectare
pentru străzile Bobîlna, Con -
duc telor, Orizontului şi Rozma -
rin, lipsa unui grafic de exe -
cuţie a lucrărilor semnat şi asu -
mat de către executant, întâr -
zie rea și efectuarea defec tuo a -
să a lucrărilor pe anumite străzi,
precum şi cu privire la anumite
dis func ţionalităţi financiare a -
pă  rute între constructor şi be -
ne  ficiar, motiv pentru care au
fost sistate lucrările.

Chiar primarul municipiu lui,
Horia Tiseanu, prin scrisori re -
pe tate adresate S.C. Hidro Pra hova
S.A., S.C. CAST S.R.L., S.C.
ROMAIR CONSULTING S.A.,
Asociaţiei de Dezvoltare Inter -
co munitară – Apă Canal,
Instituţiei Prefectului Prahova
şi Consiliului Judeţean Praho -
va, prin intervenţii în emisiuni
şi reportaje televizate, a căutat
să impulsioneze execuţia la
timp şi în condiţii bune a lu -
crării. În urma nerealizării
acestor cerinţe, Direcţia Poliţia
Locală a trecut la sancțiuni.
Astfel, au fost amendați contra -

venţional, pe rând, beneficiarul
şi executanţii, astfel:  S.C. CON -
CIVIC S.R.L. pentru nesemnali -
zarea lucrărilor de extindere
canalizare pe străzile Plaiului şi
Dealului (conform PV00019/
28.05.2015); S.C. CAST S.R.L.
pen tru că nu a readus caro sa -
bilul la forma iniţială după
lucrări de canalizare pe strada
Dea lului (conform PV00020/
18.08.2015); S.C.HidroPrahova
S.A. pentru nerefacerea caro -
sabilului pe străzile Fraţii Go -
leşti, Con stan tin Istrati, Alexan -
dru Vlahuţă, Salciei, Dealului,
Bobîlna, Con ductelor (conform
PV00026/ 16.11.2015).

În paralel, Poliţia Naţională
a amendat societatea executan -
tă pentru nesemnalizarea lu cră -
rilor de pe strada Fraţii Go leşti.

Deşi au fost întreprinse mă -
surile menţionate anterior, la
care se adaugă scrisoarea adre -
sată S.C. HidroPrahova de către
Primăria Câmpina prin care
administrația locală solicită re -
paraţia carosabilului pe străzile
nefinalizate până la data de
6.11.2015, situaţia lucrărilor
nu a fost eficientizată, un nu -
măr important de străzi din
municipiul Câmpina rămânând
nefinalizate: Dealului, Salciei,
Voila, Buciumului, Rozmarin,
Alexandru Vlahuţă, Constantin
Istrati, Bobîlna, Conductelor,
etc.

La sfârşitul lunii octombrie,

S.C. CAST S.R.L. a informat
Primăria şi Consiliul Local al
municipiului Câmpina că acest
contract a fost reziliat, conform
clauzelor, de către antreprenor
(S.C. CAST S.R.L.) din motive
imputabile beneficiarului, prin -
cipalele argumente ce au stat la
ba za acestei decizii fiind lipsa
soluţiilor tehnice solicitate de
constructor şi neachitarea con -
travalorii lucrărilor executate.

Urmare a acestei hotărâri,
Con siliul Local a invitat, în ca -
drul şedinţei extraordinare din
data de 4.11.2015, toţi factorii
implicaţi, însă nu a fost prezent
decât directorul general al S.C.
HidroPrahova S.A., Adrian Semcu,
care a expus în pro cente situ -
aţia lucrărilor execu tate în cele
trei localităţi care fac parte din
contractul mai sus men ţio nat
(Câmpina - 44%, Bă neşti - 82%
şi Vălenii de Munte - 93%), dar
şi propunerea ca lucrarea să fie
finalizată până pe 30 iunie 2016,
un termen care, în condiţiile
actuale, pare greu de respectat.

Având în vedere gradul
ridicat al disconfortului creat
din cauza întârzierii şi, ulterior,
rezilierii contractului în discu -
ţie, municipiul Câmpina, deşi
nu a fost parte în acest con -
tract, solicită beneficiarului
S.C. HidroPrahova S.A. să gă -
seas că soluţii viabile şi să ia
măsurile corespunzătoare pen -
tru reluarea lucrărilor.

Primăria Câmpina cere
soluții URGENTE 

din partea HidroPrahova
Deși nu este efectiv
parte în contractul
dintre S.C.
HidroPrahova S.A. și
S.C. CAST S.R.L.,
privind extinderea
reţelei de canalizare,
Primăria Câmpina
reprezintă, totuși,
interesele cetă�enilor
și ale municipiului
afectate de rela�ia cu
probleme dintre cele
două societă�i, precum
și de neajunsurile
apărute pe parcursul
interven�iilor. În
consecin�ă, în situa�ia
actuală, administra�ia
locală cere
beneficiarului S.C.
HidroPrahova S.A. să
găsească urgent soluţii
viabile pentru reluarea
lucrărilor. 
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Zidurile dezgropate acum
au fost identificate, inițial, de
prin prin anii ’80. Pe atunci, în -
să, nu li s-a dat importanța cu -
venită. Ba mai mult decât atât,
șantierele din timpul “heirup”-
ului socialist au afectat serios
ceea ce este, fără dubiu, o filă din
istoria localității. “Ultima clă di -

re care a funcționat acolo a fost
demolată în anul 1988. Nu știu
dacă era și vechea vamă, dar
știm cu siguranță, pentru că
există documente în acest sens,
că ea exista și la jumătatea se -
co lului al XIX-lea. Dar este
foar te posibil ca acolo să fi e -
xis tat, înainte, o altă construc -
ție. Câmpina a funcționat ca
vamă până la jumătatea seco -
lului al XIX-lea, când vama a
fost mutată la Predeal”, a ex -
plicat Alin Frânculeasa, șeful
secției Arheologie a Muzeului
de Istorie Prahova și coordo na -
torul săpăturilor efectuate, în
această perioadă, în centrul
mu nicipiului. Potrivit acestuia,
în 1988 au fost demolate, par -
țial, și aceste pivnițe care sunt
scoase la suprafață în zilele
noastre, ele reprezentând cele
mai vechi elemente păstrate din
clădirile care au existat aici
odinioară. “Sit-ul este afectat și

din cauza rețelelor introduse în
special după anii ‘90”, a sub li -
niat acesta, arătând că zidurile
păstrate au o valoare excep -
țională din punct de vedere is -
toric și arheologic, întrucât pâ -
nă în acest moment în Câmpina
se regăsesc numai clădiri da tând
cel mult din secolul al XIX-lea.
Excepție face doar fostul Schit
Slobozia cu ansamblul aferent
de construcții, unde unele por -
țiuni datează din anii 1700.
“Par tea dinspre șosea este cea
mai veche. Din documentele
studiate până acum, putem

coborî, în calcularea vârstei a -
cestui segment, până la înce -
putul de secol XVIII”, a apreciat
arh. Alin Frânculeasa, referitor
la obiectivul pentru care s-au
derulat săpăturile.

Șeful secției Arheologie a
Muzeului de Istorie Prahova a
mai precizat că prima etapă,
aceea de dezgropare a pivnițe -
lor, este aproape încheiată. Ea
va fi urmată, însă, de o fază de
cercetare, care va începe cel
mai probabil anul viitor, ime -
diat ce administrația locală va
stabili la ce soluție tehnică ape -

lează pentru conservarea aces -
tui monument. “Căutăm cea
mai bună variantă pentru păs -
trarea acestor ruine care repre -
zintă, incontestabil, un obiectiv
turistic autentic, pe care dorim
să-l punem cât mai bine în
valoare. Am văzut, în străină -
tate, rămășițe ale unor clădiri
mai noi cu care membrii comu -
nității se mândresc, ar fi păcat
ca noi să nu valorificăm un o -
biectiv de acest fel, cu potențial
turistic și de mare importanță
pentru istoria municipiului”, a
spus primarul Horia Tiseanu.

Cele 202 schițe ale lui Ni -
colae Grigorescu, recuperate în
instanță de Primăria Câmpina,
se vor putea întoarce acasă și
în fapt, nu numai în documente.
Și asta deoarece se fac pro gre -
se importante în vederea ame -
najării spațiului unde acestea
vor fi depozitate și expuse. În -
căperile, din incinta Casei
Căsătoriilor, alese de mai multă
vreme pentru a găzdui acest
muzeu, aveau nevoie de o in -
vestiție pe măsura comorii pe
care o vor păstra. “Toată lu -
crarea se va desfășura în trei
încăperi, mai precis două în
care vor fi amenajate spațiile de
expoziție și una care va fi
utilizată drept spațiu de depo -
zitare. Printre cele mai impor -
tante dotări se vor afla mon -
tarea pereților falși, a baghe -
telor și lămpilor pentru expu -
nerea lucrărilor. De asemenea,
vor fi montate pla foane sus -
pen date, translucide, toate
aces te amenajări fiind sta bilite

în conformitate cu stan dardele
în vigoare, astfel încât să
asigure protecția schi țelor care
vor fi păstrate și expuse aici”, a
explicat, pentru InfoCâmpina,
directorul tehnic al Primăriei
Câmpina, Eliza Oprescu.

Aceasta a precizat că inves -
tiția se bazează pe analiza la
risc efectuată anterior, de o fir -
mă specializată, cea în funcție
de care au fost alese dotările
specifice acestui tip de spații.
De asemenea, “pentru crearea
con  dițiilor de păstrare a lu -
crărilor va fi achiziționat un
sis tem special, o instalație de
cli mati zare care va asigura în

in cintă, tot timpul anului, va -
lorile opti me de temperatură și
umiditate pentru păstrarea a -
cestor schi țe”, a mai precizat
di rectorul tehnic al Primăriei
Câm pina.

Firma care va executa lu -
crările prevăzute în proiect este
Constal Inco S.R.L. din Bucu -
rești, valoarea totală a investi -
ției ridicându-se la 326.218 lei,
fără TVA. 

Lucrările pentru amenaja -
rea spațiilor care vor găzdui, în
cele mai bune condiții, schițele
lui Nicolae Grigorescu trebuie
finalizate până la sfârșitul anu -
lui.

O filă din istoria municipiului iese

la lumină, în Parcul Trandafirilor

În ultimele săptă mâni,
o parte din Par cul
Trandafirilor s-a
transformat într-un
veritabil sit arheologic.
Echipa coordonată de
specialiști din cadrul
Muzeului de Istorie și
Arheologie Prahova a
scos la lumină zidurile
fostei vame care a func-
�ionat la Câmpina, pâ -
nă în secolul al XIX-lea.

Încă din 18 noiembrie,
pe străzile din municipiul
Câm pina au început să
apară, una câte una, de -
corațiunile de Sărbători. Ca
în fiecare an, Primăria
Câm pina încearcă să-i
surprindă plă cut pe cetă -
țenii municipiului, astfel
că, pentru zona centrală a
orașului, au fost închiriate
decorațiuni noi. Instalațiile
care vor fi montate de la ABC până la Rio Pas vor reprezenta
perdele lu mi noase și ornamente pentru stâlpii de iluminat, în
culori alb-cald și alb-rece. Celelalte instalații, existente deja în
dotarea administrației publice, vor îmbodobi, iarna aceasta,
străzile din cartierele câmpinene.

Nu vor lipsi, desigur, nici în acest an, surprizele și brazii
frumos împodobiți. Pentru că, nu-i așa, un Crăciun nu ar avea
farmec fără brazii tradițional decorați, care să-i amintească
Moșului să poposească și la Câmpina.

De montarea și demontarea instalațiilor se ocupă, în sezonul
2015 – 2016, societatea Floricon Salub SRL, cu care Primăria a
încheiat un contract în valoare de 67.690 lei.

Angajații firmei trebuie să încheie repede treaba, pentru că
în seara de 30 noiembrie este programată aprinderea insta -
lațiilor, eveniment care va da  startul oficial Sărbătorilor, în
municipiul Câmpina.

Atmosferă de sărbătoare

Horia Tiseanu, pri -

marul munici piu -

lui Câmpina:

Căutăm cea mai bună va -

riantă pentru păstrarea a -

cestor ruine care reprezin -

tă, incontestabil, un obiec -

tiv turistic autentic, pe care

dorim să-l punem cât mai

bine în valoare.

“
Schiţele lui Nicolae Grigorescu vor putea
fi expuse la Câmpina în scurt timp
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O sumă de aproape 50.000 de lei din banii alo -
cați, în acest an, de la bugetul local, pentru mani -
festările culturale, artistice și sportive planificate să
aibă loc în municipiul Câmpina a fost economisită,
după ce unele dintre activități au presupus chel -
tuieli mai mici decât estimările făcute, iar altele nu
au mai fost organizate. Fondurile au fost direcți -
onate către evenimente similare.

Mai bine de jumătate din suma amintită a fost
ob ținută după anularea campaniei “Câmpina în
imagini”, pentru care au fost alocați, inițial, 27.500
de lei. Planificată să se deruleze în intervalul mai-
septembrie, aceasta urmărea promovarea și repre -
zentarea municipiului, la nivel național și interna -
țional, în vederea dezvoltării relațiilor culturale și
economice cu alte comunități. Autoritățile locale nu
au sacrificat, însă, promovarea municipiului, ci
doar au regândit strategia, drept dovadă că, din
suma economisită până în ultimele luni ale anului,
49.715 lei, mare parte, însemnând 22.715 lei, a fost
alocată pentru o manifestare similară: Ziua Mu -
nicipiului Câmpina. Evenimentul, care va avea loc
în ianuarie 2016, or ga nizat de Casa de Cultură “Geo
Bogza”, este dedicat celebrării a 513 ani de atestare
documentară a orașului. “Este un eveniment
tradițional, iar pe par cursul lui vor avea loc lansări
de carte, prezentarea Anuarului Societății de Științe
Istorice, prelegeri și discuții având ca tematică
istoria municipiului Câm pina. Cu această ocazie li
se vor în mâna invitaților albume, plachete, insigne
și obiecte ce definesc municipiul”, se arată în
regulamentul inclus în hotărârea adoptată de CL
Câmpina.

În total, în acest an, administrația locală alocă,
din bugetul municipiului, 713.300 de lei, pentru or -
ga nizarea manifestărilor culturale, artistice și spor -
tive.

Liceenii din Câmpina care au
ob  ținut rezultate deosbite la învă ță -
tură în anul școlar 2014 – 2015
vor fi recompensați de Tenaris-Sil -
co  tub, care asigură, anul acesta,
bur se de merit pentru 45 de elevi,
din trei unități de învățământ din
mu  nicipiu: C. N. “Nicolae Grigo -
rescu” (42 de burse), C. T. “Con -
stan tin Istrati” (o bursă) și C. T.
Forestier (două burse). 

Selecția s-a făcut în funcție de
criterii clare, dinainte stabilite, prin
re gulamentul Campaniei. Astfel, au
fost recompensați liceeni înscrişi

în clasele IX-XII (XIII) în anul şcolar
2014 – 2015, care au avut în anul
școlar trecut media generală minim
9,85 pentru filiera teoretică - pro fi -
lul real, matematică-infor ma tică,
me dia generală minim 8,50 pen tru
filiera tehnologică – pro filul tehnic

sau media generală mi nim 9,95,
pentru oricare dintre cele lalte spe -
cializări și, fără excep ție, media la
purtare 10. Pentru stabilirea bene -
ficiarilor, s-au luat în considerare
me diile în ordinea descrescătoare, până
la epuizarea numărului de burse.

Cei mai mici dintre câmpineni
s-au pregătit, deja, pentru sărbăto -
rirea Zilei Naționale a României. Cu
prilejul celei mai recente ediții a
Târgului tradițional de preparate și
produse românești, ei au avut oca -
zia să participe la o nouă sesiune
atelierelor de creație „Pasi uni şi
meşteşuguri pentru copii”, având
ca temă, de această dată, sem -
nificația zilei de 1 Decembrie. În
perioada 19 - 22 noiembrie, cei

mici au putut lua parte, alături de
familii și cadre didactice, la demon -
straţii şi ateliere de lucru gratuite
pentru copii, susţinute de meşterii
populari şi artiştii handmade, după
care toți vizitatorii au putut poposi
la standurile organizate în cadrul
Târgului tradițional, pentru a gusta
și face provizii din cele mai bune
pre parate tradiționale românești,
aduse la Câmpina de producători
din toată țara.

Noi manifestări pentru
câmpineni, în programul
cultural-artistic 
de final de an 

Consiliul Local Câmpina a adoptat, în cadrul

ședin�elor din septembrie și octombrie, o

serie de modificări aduse programului

manifestărilor culturale, artistice și sportive

planificate să aibă loc în acest an. Astfel,

din sumele economisite la evenimentele

deja derulate sau din anularea unora dintre

ac�iunile programate, au apărut resurse

pentru o sus�inere mai consistentă a altor

manifestări și chiar a organizării de

activită�i suplimentare, în ultimele luni ale

lui 2015.

Lista manifestărilor nou
introduse în program sau ale
căror bugete au fost
suplimentate de Consiliul Local Ateliere de creaţie şi târg tradiţional,

dedicate Zilei Naţionale

Tenaris-Silcotub continuă

să su�ină performan�a și

să-i încurajeze pe elevii din

Câmpina să ob�ină

rezultate cât mai bune.

Anul acesta au fost

desemna�i 45 de bursieri,

de la trei unită�i de

învă�ământ din municipiu,

care vor fi recompensa�i

pentru merite deosebite în

anul școlar 2014-2015.

45  de elevi din Câmpina

primesc bursele de

merit Tenaris-Silotoub
Gabriela Ioana Usurelu
Natalia Georgiana Neculae
Larisa Gabriela Dumitrache
Ioana Maria Rauta
Andreea Alexandra Ciudin
Andreea Dogaru
Iulia Andreea Nica
Ana Maria Cristia Botescu
Jessica Maria Anastasescu
Bianca Veronica Budulacu
Ioan Mihai Constantin
Diana Alexandra Crintea
Alexandra Georgiana Dobrescu
Miruna Ana Corneanu
Ionela Denisa Neagoe
Teodora Ștefania Tănase
Diana Ștefania Coman
Amalia Gabriela Florescu
Aida Ștefania Manole
Bogdan Andrei Chivescu
Cristina Pridie
Ioana Irina Pacuraru
Isabela Alexandra Neague

Cristina Cismaru Astrid
Cătălina Diana Ușurelu
Tabita Adriana Voiculescu
Ioana Moraru
Magda Ioana Miclea
Ionuţ Baciu
Ana Maria Ștefania Mitruț
Ștefanache
Gabriela Nițulescu
Remus Gabriel Năstase
Anastasia Ștefan
Sânziana Aurelia Voicu
Ciprian Dumitriu
Maria Alexandra Ghiță
Diana Maria Grigore
Costin Adrian Bîrlează
Alexandru Caba
Elena Ruxandra Neagu
Ileana Mihăescu- Boeru
Teodora Sabina Gheorghe
Tudor Mihai Suruceanu
Rodica Alexandra Ciliboiu
Andra Maria Voicu

Lista beneficiarilor burselor de merit Tenaris-Silcotub:
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Cupa Câmpina la fotbal la sală, la sala

Colegiului Național “Nicolae Grigorescu”,

ediția a IV-a
Competiție de tradiție care promovează mișca rea

prin sport pentru toate categoriile de vârstă,
cuprinzând partide de fotbal între amatori, Cupa
Câm pina, organizată de Casa Tineretului,  va avea
loc, anul acesta, în cursul lunii decembrie. Eve ni -
mentul va beneficia de fonduri de 2.000 de lei de la
bugetul local, pentru acoperirea cheltuielilor pri -
vind achiziționarea de medalii, cupe și diplome
pen tru premierea câștigătorilor.

Concert de Revelion 
Noul an va fi întâmpinat, la Câmpina, așa cum v-ați

obișnuit, cu voie bună și surprize din partea admi -
nis trației locale. Pe scena din municipiu vor urca, și
de această dată, artiști cunoscuți care vor anima
atmosfera la cumpăna dintre ani, pentru ca, la mie -
zul nopții, să închine alături de câmpineni un pahar
de șampanie.

Gala sportului câmpinean 
Ediția a III-a a Galei organizate de Casa Tinere -

tului va avea loc pe 4 decembrie, finalul lui 2015
aducând un moment de recunoștință față de cei
care au reprezentat cu glorie orașul la competițiile
de peste an. Din program nu vor lipsi un spectacol
muzical artistic și premierea sportivilor fruntași
câm pineni, la care vor lua parte și sportivi de marcă
medaliați la nivel național și internațional. 

Cupa de iarnă – concurs de înot 
Manifestarea își propune, ca și evenimentul o mo -

 log derulat în luna martie, descoperirea de tineri spor -
tivi care să fie pregătiți în cadrul cluburilor de înot.

Vis de iarnă – Sania lui Moș Crăciun 
Luna decembrie aduce, la Câmpina, un frumos

vis de iarnă. Cum probabil intuiți deja, din numele
acestei acțiuni, manifestarea prilejuită de sărbă -
torile de iarnă este dedicată în special copiilor din
municipiul Câmpina. Timp de patru zile, înaintea
Crăciunului, adunați în jurul bradului, micuții vor
primi cadouri, vor cânta și se vor juca, bineînțeles
împreună cu Moș Crăciun și cele două ajutoare ale
sale, Omul de Zăpadă și Spiridușul Jucăuș. Maifes -
tările se vor desfășura, anul acesta, în centrul civic
(Parcul Milia) și reprezintă continuarea, în aceeași
notă magică, a manifestărilor care și în anii anteri -
ori au adus atâta bucurie în sufletele micuților
câmpineni.

Ziua Națională a României 
Biblioteca Municipală “C. I. Istrati” organizează,

cu prilejul Zilei Naționale a României, un concurs
tematic destinat elevilor din școlile câmpinene, pro -
vo cați să realizeze desene și eseuri cu tema “Ro mâ -
nia prin ochi de copil”. Lucrările lor urmează să fie
jurizate de reprezentanții instituției organizatoare și
consilierul local Marian Dulă, din partea Comisiei
de Cultură a CL Câmpina, iar acțiunea se va încheia
cu festivitatea de premiere, planificată să aibă loc
pe 1 Decembrie, dată la care într-un spațiu special
amenajat din Centrul Civic va fi organizată și o
expoziție care va reuni lucrările semnate de copiii
din municipiu, intrate în competiție.

În perioada 9-12 no -
iem brie, primarul munici -
piului Câmpina, Horia Ti -
seanu, secretarul Primă -
riei, Paul Moldoveanu,
con silierul Dragomir Ena -
che și patru reprezentanți
ai administrației publice
lo cale au luat parte la ma -
nifestările organizate la
Kumanovo, alături de de -
le gațiile din celelalte trei
o rașe înfrățite cu localita -
tea gazdă: Salonic (Grecia),
Niksic (Muntenegru) și
Vranje (Serbia). Plăcut im -
presionat de ce a văzut în
localitatea înfrățită cu mu -
nicipiul Câmpina, prima -
rul Horia Tiseanu a apre -
ciat, în mod deosebit, felul
în care gazdele și-au pri -
mit musafirii, dând dovadă
de o căldură pe care, așa
cum domnia sa a mărturi -
sit la întoacere, și-ar dori
să o simtă mai des și la

ma nifestările din țara noas-
tră. De remeracat a fost,
spun membrii delegației
din Câmpina, mândria de
care oamenii de Kumano -
vo au dat dovadă, nepre -
cu pețind niciun efort de a
le arăta oaspeților ce ta len-
 te deosebite sunt speci fice
poporului macedo nean. 

Vizita în Macedonia, la
ceas de sărbătoare, a fost,
însă, și un bun prilej pen -
tru discuții privind extin -
de rea raporturilor de coo -
perare cu municipiul Ku -
manovo, dar și privind po -
sibilitatea colaborării, în
diverse sfere de interes
comun, cu orașele mențio -
nate, de asemenea repre -
zen tate la evenimentul din
Macedonia. Delegația câm-
pineană a vizitat firme din
industria prelucrării pielii,
cu scopul de a propune
in vestitorilor desfășurarea

de activități economice și
în municipiul Câmpina.
Una dintre variantele pre -
zentate a fost viitorul parc
industrial din municipiul
prahovean. 

Primarul Ho ria Tisea -
nu și-a exprimat dorința
de a-i convinge pe repre -
zen tanții acestor fa brici să
deschidă, și aici, un punct
de producție, sau măcar să
apeleze și la co mercianții
locali pentru dis tribuirea
mărfurilor pro duse în Ku -
manovo.

În cadrul acestei vizite,
delegația câmpineană a
militat și pentru stabilirea

unor relații de colaborare
pe teme cultural-sportive
și educative între Colegiul
Tehnic Forestier din muni -
cipiul Câmpina și Liceul
Kiro Burnaz din muni -
cipiul Kumanovo. De altfel,
ca un principiu unitar, în
timpul vizitei în Macedo -
nia, Primăria Câmpina și-a
manifestat interesul de a
consolida relațiile de coo -
perare internațională, atât
cu orașul cu care munici -
piul prahovean este înfră -
țit, cât și cu celelalte orașe
care și-au trimis reprezen -
tanți la Zilele Municipiului
Kumanovo.

Startul Festivităților prilejuite de
Ziua Națională a României va fi dat,
la Câmpina, la ora 10.20, în Centrul
Civic (Parcul Tricolorului, zona “La
Soldat”) cu primirea in vitaților și
formarea dispozitivului, urmate de
întâmpinarea oficialită ţilor şi salutul
participanţilor. În cepând cu ora
10.30, câmpinenii sunt invitați să
asiste la spectacolul cu dansuri
populare, susținut de Ansamblul
„Bră duleţul” al Colegiu lui Tehnic Fo -
restier, și la momentul artistic sus -
ținut de corurile reunite ale Cole -
giului Tehnic Forestier și Liceului
Tehnologic Energetic, sub coor do -
narea dirijorului prof. An drei Dănuţ.

Ceremoniile oficiale încep la o ra
11.00 cu intonarea Imnului de Stat
al României, urmată de alocu țiunea

primarului municipiului Câm pina,
ing. Horia Laurențiu Tiseanu.
Serviciul religios, care începe la ora
11.15, va fi urmat de depunerea de
coroane și jerbe de flori, de către
reprezentanți ai autorităților,
veterani de război, ofițeri şi generali
din Asociaţiile Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere, repre -

zentanți ai partidelor politice, aso -
ciaţilor, ligilor şi fundaţilor, societ ăţ -
ilor comerciale și ai elevilor din mu -
nicipiul Câmpina. Ceremoniile se
vor încheia, la orele prânzului, cu
parada militară.

România prin ochi de copil

Un moment aparte în cadrul
festivităților de 1 decembrie va fi
organizat de Biblioteca Municipală
“C. I. Istrati”, reprezentând încu nu -
na rea concursului de desene și ese -
uri cu tema “România prin ochi de
copil”. Lucrările elevilor câmpi neni
vor fi premiate marți, înce pând cu
ora 10.00, după care vor putea fi
văzute în cadrul expoziției din
spațiul special amenajat în Cen trul
Civic, lângă pizzeria  Bella Italia. 

Agenda evenimentelor din luna decembrie

Concursuri, paradă militară şi spectacole, în
cinstea Zilei Naţionale a României
Ziua Na�ională a României va fi, ca în fiecare an, prilej de mare sărbătoare în

municipiul Câmpina. 

Perspective de cooperare economică

O delega�ie din partea municipiului

Câmpina, alcătuită din șapte persoane

și condusă de primarul Horia Tiseanu, a

răspuns, la jumătatea lunii noiembrie,

la invita�ia lansată de primarul

localită�ii Kumanovo (Macedonia), oraș

înfră�it cu așezarea prahoveană, de a

participa la ceremoniile organizate de

Ziua Municipiului.

O delegație din Câmpina a
participat, în Macedonia, la
Ziua Municipiului Kumanovo
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Aleșii locali câmpineni au aprobat Planul
Urba nistic Zonal care prevede schimbarea
destinației u nui teren cu suprafaţa de 1.173 mp,
din zonă de lo cuințe complementare în zonă de
gospodărire co munală și eliminarea zonei de
protecție sanitară, în scopul extinderii cimitirului
uman Bobâlna, cu o suprafață studiată totală de

30.690 mp. Anterior, mai precis în luna februarie
2015, Consiliul Local apro base dezmembrarea
unui teren de 1.258 de mp, din cauza faptului că
“numărul locurilor de înhu mare în cimitirele
publice din municipiul Câm pina a scăzut drastic,
fiind necesară extinderea cimitirelor existente sau

înființarea unora noi”.
De asemenea, în virtutea aceluiaşi argument, în

ședința din 26 martie, Consiliul Local Câmpina a
aprobat hotărârea privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru amenajarea viitorului
Ci mitir Municipal “Lumina”. Potrivit documen tu -
lui, investiția cu un termen de executare de 36 de

luni, a cărei valoare se ridică la 1.888.250 de lei,
in clusiv TVA, va fi realizată pe un teren cu su pra -
fața de 25.512 mp, însemnând 4.575 de loturi, re -
pre zentând parcele pentru înhumare, 1.330 mp de străzi în
incintă, 4.634 mp de alei, capelă și cor puri admi nis-
trative, toate împrejmuite de 727 de metri de gard.

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

Hotărârea nr. 99 privind aprobarea Listei no -
mi nale cu elevii beneficiari ai burselor de exce -
lență – “Bursele municipiului Câmpina”, în anul
școlar 2015 – 2016;

Hotărârea nr. 100 privind aprobarea rec tifi -
cării bugetului local al municipiului Câmpina și
aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor
terțiari de credite pe anul 2015;

Hotărârea nr. 101 privind Asocierea muni -
cipiului Câmpina cu Administrația Națională “A -
pele Române” – Administrația Bazinală de Apă
Bu zău – Ialomița - Sistemul de Gospodărire a
Ape lor Prahova;

Hotărârea nr. 102 privind abrogarea HCL nr.
186/18 decembrie 2008 referitoare la aprobarea
transmiterii fără plată din proprietatea mu ni -
cipiului Câmpina în Proprietatea Parohiei “Sf.
Mc. Dimitrie”, a terenului în suprafață de 973 mp
și a construcției aferente situate în municipiul
Câmpina, Aleea Parcului, nr. 2;

Hotărârea nr. 103 privind aprobarea tran s mi -
terii în folosință gratuită a imobilului  - teren în
suprafață de 808 mp, situat în municipiul Câm -

pina, str. Viitorului, nr. 18, tarla 77, Parcela A
4279, Nr. Cadastral 26936, CF nr. 26936, Paro -
hiei “Adormirea Maicii Domnului”;

Hotărârea nr. 104 privind modificarea și
com pletarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 56
din 30 aprilie 2015 referitoare la modificarea și
completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr.31
din 26 martie 2015 cu privire la alocarea unor
sume de bani pentru susținerea financiară a unor
manifestări culturale, artistice, sportive și edu -
cative organizate de Consiliul Local, în anul 2015;

Hotărârea nr. 105 privind modificarea și
completarea punctului 5 din Anexa la HCL nr.
34/27 martie 2015 referitoare la organizarea
rețelei școlare cu unitățile de învățământ preu -
niversitar de stat și particular, cu personalitate
ju ridică, din municipiul Câmpina, pentru anul
școlar 2015 – 2016;

Hotărârea nr. 106 privind modificarea și
com pletarea Anexei nr. 1 la HCL nr.93/27 august
2015 referitoare la numirea reprezentanților
Con siliului 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.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local
în luna septembrie 2015

Consiliul Local Câmpina a a -
pro bat, deja, ca administrația
locală să răsplătească, așa cum
face în fiecare an, cei mai con -
știin cioși contribuabili din mu-
nicipiu. Astfel, persoanele fizice
care vor trece pe la ghișee, pent ru
a-și achita dările la bugetul lo -
cal, până cel târziu pe 31 martie,
vor beneficia de o bonificație de
până la 10%, indiferent dacă este
vorba despre achitarea impo zi -
tului pe clădirile pe care le au în
proprietate, pe terenuri sau im -
pozitul auto. Singura condiție
este că acești contribuabili să
achi te integral, până la data a -
min tită, impozitul datorat în anul
2016. De aceeași bonifica ție și
în aceleași condiții vor bene -
ficia, anul viitor, și persoanele
juridice din municipiul Câm pina.

La acestea se adaugă și scu -
tirile acordate de CL pentru im -

po zit sau taxe datorate pentru
anu mite categorii de clădirii, te -
re nuri, precum și alte beneficii
a probate de Legislativul local.

Scutiri de impozite/taxe
acordate de Consiliul Local al
municipiului Câmpina

Scutirea impozitului/taxei pe
clădiri datorate pentru următoa -
rele clădiri:

a) clădirile care, potrivit legii,
sunt clasate ca monumente isto -
rice, de arhitectură sau arhe o lo -
gice, muzee ori case memoriale;

b) clădirile restituite potrivit
art. 16 din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989, republicată, cu
modificările și completările ulte -
rioare, pentru perioada pen tru
care proprietarul men ține
afectațiunea de interes public;

c) clădirile retrocedate potri -
vit art. 1 alin. (10) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.
94/2000 privind retrocedarea
unor bunuri imobile care au
apar ținut cultelor religioase din
Ro mânia, republicată, cu modifi -
cările și completările ulterioare,
pentru perioada pentru care
pro prietarul menține afecta țiu -
nea de interes public;

d) clădirile restituite potrivit
art. 1 alin. (5) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.
83/1999 privind restituirea u -
nor bunuri imobile care au apar -
ținut comunităţilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor națio -
nale din România, republicată,
pen tru perioada pentru care
pro prie tarul menține afecta ți u -
nea de interes public;

e) clădirea nouă cu destinație
de locuință, realizată în con di -
țiile Legii locuinței nr. 114/ 1996,
republicată, cu modificările sj
completările ulterioare, precum
și clădirea cu destinație de lo -
cuință, realizată pe bază de cre -
dite, în conformitate cu Ordo -
nan ța Guvernului nr. 19/1994
privind stimularea investițiilor
pentru realizarea unor lucrări
publice și construcţii de locu in -
țe, aprobată cu modificări și
com pletări prin Legea nr. 82/
1995, cu modificările şi com-

pletările ulterioare. În cazul îns -
tră inării clădirii, scutirea de im -
po zit nu se aplică noului propri -
e tar al acesteia;

f) clădirile afectate de cala -
mitați naturale, pentru o perioa -
dă de până la 5 ani, începând cu
1 ianuarie a anului în care s-a
produs evenimentul, dar nu mai
mult de termenul de reabilitare;

g) clădirea folosită ca domi -
ciliu și/sau alte clădiri aflate în
proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3
alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 341/2004, cu modifi -
cările și completările ulterioare
(Le gea recunoștinței față de e -
roii-martiri și luptătorii care au
contribuit la victoria Revoluției
române din decembrie 1989 – n.r.);

h) clădirea folosită ca domi -
ci liu, aflată în proprietatea sau
co proprietatea persoanelor ale
căror venituri lunare constau în
exclusivitate din indemnizație de
şomaj;

i) clădirile unde au fost exe -
cutate lucrări în condițiile pri -
vind măsuri de creștere a cali -
tăţii arhitectural-ambientale mo -
dificările și completările ulte rioare.

Scutirea impozitului/taxei
pe teren datorate pentru:

a)terenul aferent clădirilor
restituite potrivit art. 16 din
Legea nr. 10/2001 (privind regi -
mul juridic al unor imobile pre -
luate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 - 22 decembrie
1989 – n.r.), republicată, cu mo -
dificările și completările ulte -
rioare, pe durata pentru care
pro prietarul menține afecta țiu -
nea de interes public;

b)terenul aferent clădirilor
retrocedate potrivit art. 1 alin.
(10) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 94/2000 (privind
retrocedarea unor bunuri imo -
bile care au aparţinut cultelor
religioase din România – n.r.),
republicată, cu modificările şi
co m pletările ulterioare, pe du ra -
ta pentru care proprietarul men -
ține afectațiunea de interes public;

c) terenul aferent clădirilor
restituite potrivit art. 1 alin. (5)
din Ordonanța de urgența a Gu -
ver nului nr. 83/1999 (privind
res tituirea unor bunuri imobile
ca re au aparţinut comunităţilor
cetă ţenilor aparţinând minorită -
ţilor naţionale din România –
n.r.), republicată, pe durata pen -
tru care proprietarul menține
afectațiunea de interes public;

d) terenurile afectate de cala -

mi tați naturale, pentru o perioa -
dă de până la 5 ani, dar nu mai
mult de perioada de refacere;

e) terenurile aferente clădirii
de domiciliu şi/sau alte terenuri
a flate în proprietatea sau copro -
prietatea persoanelor prevăzute
la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4
alin. (1) din Legea nr. 341/2004,
cu modificările și completările
ulte rioare;

f) suprafețele neconstruite
ale terenurilor cu regim de mo -
nu ment istoric;

g) terenurile aflate în pro -
prie tatea persoanelor ale căror
ve nituri lunare constau în exclu -
sivitate din indemnizație de şo maj;

h) terenurile din extravilan
situate în situri arheologice în -
scrise în Repertoriul Arheologic
Național folosite pentru păşunat;

i) terenurile extravilane situ -
ate în arii naturale protejate su -
puse unor restricții de utilizare;

j) suprafețele neconstruite ale
terenurilor cu regim de monu -
ment istoric;

k) suprafețele terenurilor
afec ta te de cercetările arheolo gi -
ce, pe întreaga durată a efec tuă -
rii cercetărilor.

Scutirea taxei pentru elibe -

rarea certificatelor, avizelor și
autorizațiilor pentru:

a) lucrări de întreţinere,
reparare, conservare, consoli da -
re, restaurare, punere în valoare
a monumentelor istorice astfel
cum sunt defmite în Legea nr.
422/2001privind protejarea mo -
numentelor istorice, republicată,
cu modificările ulterioare, da to -
rate de proprietarii persoa ne fi -
zice care realizează, integral sau
parțial, aceste lucrări pe chel -
tuială proprie;

b) lucrări executate în condi -
țiile Ordonanței Guvernului nr.
20/1994 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al
construcțiilor existente, republi -
cată, cu modificările și comple -
tările ulterioare;

c) lucrări executate în zone
de regenerare urbană, delimitate
în condițiile Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului
și urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare, lucrări
în care se desfășoară operațiuni
de coordonate de administrația
locală, în perioada derulării
operațiunilor respective.

Scutirea de la plata taxelor
speciale instituite conform art.

484, pentru următoarele per -
soa ne fizice:

a) veteranii de război, vădu -
vele de război și văduvele ne re -
că sătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele fizice prevă zute
la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/
1990 (privind acordarea unor drep-
turi persoanelor per secutate din
motive politice de dictatura in -
sta urată cu începere de la 6 mar -
tie 1945, precum şi celor de por -
tate în străinătate ori consti tuite
în prizonieri – n.r.), republicat,
cu modificările şi completările
ulterioare;

c) persoanele cu handicap
grav sau accentuat, persoanele
înca drate în gradul I de inva -
liditate şi reprezentanții legali ai
minorilor cu handicap grav sau
accentuat și ai minorilor înca -
draţi în gradul I de invaliditate.

Scutirea de la plata taxelor
instituite conform art.486 ur -
mătoarelor persoane fizice:

a) veteranii de război, vădu -
vele de război şi văduvele nere -
că sătorite ale veteranilor de răz boi;

b) persoanele fizice prevă -
zute la art.l din Decretul-lege nr.
118/1990, republicat, cu modi fi -
cările şi completările ulterioare.

Lista scutirilor de taxe și impozite de care
beneficiază câmpinenii, în anul 2016
Ca în fiecare an, administra�ia locală a

municipiului Câmpina a stabilit, în

condi�iile legii, o serie de categorii de

persoane, proprietă�i și situa�ii pentru

care vor fi aplicate scutiri de taxe și

impozite, în 2016, la încasarea sumelor

pe care contribuabilii din municipiu le

datorează la bugetul local.

Peste 1.000 mp, pentru extinderea
cimitirului Bobâlna



8 SOCIAL

Şi tu poţi intra 
în haina lui 
Moş Crăciun

La Câmpina s-a dat startul celei de-a X-a
ediții a campaniei caritabile organizate de
Cristian Minculescu și derulate cu sprijinul
Casei Tineretului din municipiu. 

Sub sloganul “Ție ce-ți aduce Moș Cr -
ciun? Lor le aduce ce poți tu”, inițiatorii își
pro pun să adune, și anul acesta, de la oa -
menii cu suflet mare, de la produse de
îngrijire și alimente neperisabile la dulciuri
și rechizite care mai departe să fie oferite,
de Sărbători, familiilor care reprezintă ca -
zuri sociale, pacienților de la Spitalul de
boli cornice Călinești și copiilor de la Cen -
trul de plasament Câmpina – cartier Voila,
de la Centrul rezidențial de tip familial Bre -
bu și de la Casa de copii “Sf. Filofteia”. “A -
nul acesta începem campania de Crăciun
un pic mai devreme şi sper că împreună s-o
finalizăm cu brio. Ca de fiecare dată, scopul
nostru este să aducem un zâmbet celor care
au uitat, de ceva vreme, sau nu mai cred în
miracolul Sărbătorilor. Vorbim despre acele
persoane care trec prin di verse încercări
ale vieţii, dar cărora noi pu tem să le
diminuăm lipsurile şi să le oferim, prin mici
gesturi, un strop de bucurie. Do năm
obiecte, bani, sfaturi, dar şi spe -
ranţă…Pentru ei contează şi, tot pentru ei
contam noi! Vă aştept cu drag să vă ală -
turaţi campaniei de anul acesta” este

invitația lansată de organizatorul Cristian
Minculescu. “ATENŢIE, însă! Satisfacţia im -
plicării, a faptei bune, făcute necondiţionat,
şi mulţumirea sinceră şi incomensurabilă a
celor pe care-i ajutăm creează dependentă!
De pendenţa de a dărui din ceea ce avem şi
din ceea ce suntem!” le transmite, acesta,
ce lor care vor răspunde pozitiv la apelul
lansat în prag de Sărbători.

Perioada se strângere a donațiilor se va
încheia pe 18 decembrie. Până atunci, dacă
do riți să-i dați o mână de ajutor lui Moș
Cră ciun, ca să poată trece, anul acesta, și pe
la cei încercați de soartă, puteți lăsa pro du -
sele pe care vreți să le dăruiți la oricare din -
tre cele patru puncte de colectare:
Magazinul Outdoor&Bike (vizavi de Șc. Gen.
Nr. 7), Farmacia Catena (str. Al. I. Cuza, nr.
19), Recepția Hotelului Casa Tineretului și
La Bebe Bar (str. B. P. Hasdeu, nr. 78).

Casa Tineretului din
Câmpina a găzduit, pe
19 noiembrie,
evenimentul care a
marcat finalizarea
proiectului „Egalitate
de șanse și gen prin
antreprenoriat și
calificare”, prin
intermediul căruia
aproape 600 de femei
au beneficiat de
programe de formare. 

Campania, cofinanțată din
Fondul Social European, prin
Programul Operațional Sec -
to rial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013, a avut
ca obiectiv principal asigu ra -
rea egalității de șanse pentru
fe mei pe piața muncii prin
pro grame integrate care să
in cludă informare, formare
pro fesională continuă și spri-
jin în dezvoltarea carierei și
demararea unei afaceri inde -
pen dente. Pe parcursul pro -
ie c tului, în valoare de
2.072.354,91 lei, 590 de
femei, selectate din toate
toate mediile sociale, dar cu
predilecție din cele cu grad
înalt de excluziune social, au

avut posibilitatea să participe
la programe de formare. Fi -
nan ţarea a fost asigurată 86,78%
din fonduri europene neram -
bur sabile, 11,22% de la buge -
tul de stat, iar 2% a repre zen -
tat contribuția de la bugetul local.

Pentru 392 dintre benefi -
cia re au fost organizate cursu ri
de calificare în meserii pre -
cum îngrijitor bătrâni la do -
mi ciliu, cofetar, manichiurist –
pedichiurist, florar, baby-sit ter,
frizer, patiser. Alte 198 de
participante au avut ocazia,
datorită acestei inițiative, să
urmeze programe de inițiere
în competenţe informatice,

limba engleză și competențe
antreprenoriale. La final, în
baza rezultatelor la exame -
nele susținute de beneficiari,
participanții au primit diplo -
me și certificate de calificare
care contribuie la creșterea
șan selor de a-și găsi un loc
de muncă.

Demersul a urmărit inte -
gra rea persoanelor din gru -
pul țintă, or ganizarea de
cam panii de informare și
con știentizare prin campanii
de sensi bili zare pentru com -
ba terea ste re otipurilor de
gen, a trafi cului de ființe u -
mane și vio lenței domestice.

În paralel, pro iectul a promo -
vat princi piul egalităţii de
şanse şi de gen, printr-o serie
de acţiuni al căror obiectiv
final l-a re prezentat, în fapt,
promo va rea persoanelor in -
clu se în grupul ţintă pe pia ţa
muncii şi accesul egal pe
această piaţă, atât pentru
femei cât şi pentru bărbaţi,
dar şi pentru tineri şomeri.

La evenimentul care a
încheiat derularea acestui
proiect au participat primarul
municipiul Câmpina, Horia
Tiseanu, alături de reprezen -
tanți ai echipei de implemen -
tare și ai firmei partenere.

O șansă în plus pentru femeile
fără loc de muncă din municipiu

Balul Bobocilor organi -
zat, anul acesta, pentru elevii
de clasa a IX-a admiși la Co -
le giul Național “Nicolae Gri -
gorescu” din Câmpina va
avea o semnificație aparte. 

Impresionați de tragedia
pe trecută pe 30 octombrie
într-un club din Capitală,
care a îndoliat și orașul lor,
tine rii doresc să vină în spri -
jinul uneia dintre victimele
din Colectiv, câmpineanul
Sil viu Ciocanelli. Absolvent
al C.N. “Nicolae Grigorescu”
din Câmpina, în promoția
2014, tânărul s-a numărat
printre victimele tragicului
eveniment petrecut în Club
Co lectiv, din București, pe 30
octombrie. Silviu a scăpat cu
viață, iar în pri mele zile
starea lui părea bună, potrivit
informațiilor ofe rite de fa -
milie. Ulterior, însă, situația
s-a agravat, așa cum s-a în -
tâmplat în cazul mul tor altor
răniți. Astfel, pe 7 noiembrie,
el a ajuns pe lis ta răniților
transferați la spitale din
străinătate. Pentru Silviu a
fost aleasă o clinică din Rot -

terdam, Olanda, unde a înce -
put o luptă pe viață și pe
moar te pentru tânărul câm -
pinean.

Tinerii liceeni din Câm -
pina vor să-i fie alături. Așa
că au dat o semnificație apar -
te primului eveniment din
viața lor în colegiul în care a
învățat și Silviu, până anul
tre cut. Ei vor organiza, cu
acest prilej, o strângere de
fon duri pentru tânărul care a
vă zut moartea cu ochii. La
suma adunată de ei se ada -
ugă şi sprijinul în valoare de
2.000 de lei oferit de Pri mă -
ria Câmpina pentru Silviu
Cioca nelli. De ase menea, pe
site-ul dedicat Balului Bobo -
cilor de la C.N. “Nicolae Gri -
go rescu” a fost creată o sec -
țiune specială pentru donații
online, în care cei interesați
găsesc toate informațiile de
care au nevoie, dacă doresc
să vină în spri jinul lui Silviu.
“La Cole giul Național «Nico -
lae Grigo res cu», indiferent
de generație, fiecare absol -
vent rămâne le gat sufletește
de colectivul cu care și-a pe -

trecut cei 4 ani de liceu.
Tragedia petrecută pe 30
octombrie în clubul Co lectiv
din Capitală a produs nu m e -
roase victime, tineri ca și noi.
Printre aceștia se nu mără și
un fost elev al liceu lui nostru,
Silviu Cioca nelli. Silviu,
student în anul II la Fa cul -
tatea de Mecanică din ca drul
Politehnicii București, pa -
sionat de chitară și mereu cu
zâmbetul pe buze, are ne voie
să îi fim alături cu orice mic
ajutor. Acum Silviu se află
internat într-un spital din
Rotterdam, Olanda. Are ar -
suri de gradul III pe 30% din

suprafața corpului și plămâ -
nii compromiși. Are nevoie
de susținere materială pentru
tratamente. Orice sumă, cât
de mică, ar fi un imens ajutor.
Să fim uniți în fața catas tro -
felor și să încercăm să dăm o
mână de ajutor unui tânăr în
locul căruia puteam să fim
oricare dintre noi. Cei care doresc
şi pot să ajute finan ciar, pot
să facă acest lucru prin
intermediul contului deschis
de către Cristina Pri die,  mem-
bru organizator al balului  -
RO06 RZBR 0000 0600 1817
5660 la Raif feisen Bank -
Agenţia Câm pi na. Avem ru -
gă mintea să menţionati, la
mo mentul efec  tuării trans fe -
rului ban car, în rubrica de -
talii, textul «Do naţie Silviu»”,
este me sajul pos tat de iniți -
atorii acestei cam panii.

Balul Bobocilor de la C.N.
“Nicolae Grigorescu” va avea
loc, anul acesta, pe 4 decem -
brie, evenimentul fiind găz -
duit de Casa de Cultură “Geo
Bogza”, și va fi transmis live
pe site-ul dedicat, http://bbo -
bo cilor.wix.com/balul-bo -
bocilor-cnng.

Bobocii de la Colegiul Naţional “Nicolae Grigorescu” strâng

donaţii pentru Silviu, câmpineanul rănit în incendiul din Colectiv


