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Noaptea de Revelion
vine cu surprize şi o

petrecere pe cinste, în
centrul municipiului

14 intersec�ii 
din municipiu vor fi

supravegheate 
non-stop

Depozitul naţional 
de carote geologice 

a fost inaugurat 
la Câmpina

Aplauze pentru 
cei mai buni sportivi
din municipiu, la Gala
Sportului Câmpinean

Anul 2015 a adus, la
Câmpina, investi�ii
consistente în reabilitarea
și modernizarea
clădirilor unită�ilor de
învă�ământ din
municipiu. Probabil cea
mai importantă dintre
ele este finalizarea
corpului B al Liceului
Energetic, inaugurat pe 8
decembrie, eveniment
care marchează încă un
pas făcut către îndeplinirea
unui obiectiv ambi�ios:
realizarea unui întreg
campus preuniversitar
de stat.
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Corpul B al Liceului Energetic
a fost inaugurat la începutul
lunii decembrie
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2 ADMINISTRAŢIE

Potrivit indicatorilor tehni -
co-economici aprobați în ședin -
ța ordinară din octombrie a Con -
siliului Local, sistemul de su -
praveghere va fi format din 35
de camere, dispuse în 14 sub sis -
teme independente interco nec -
tate, amplasate în 14 intersecții.
Valoarea totală a investiției se va
ridica, așa cum arată documen -
tul citat, la 334.814 lei, fără TVA,
necesitatea acesteia fiind justi -
ficată de „creșterea continuă și
acce larată a traficului urban, a
parcului de autovehicule, cât și a

ratei infracționalității”, context
în care, în marile orașe, siste -
mele de acest fel devin din ce în
ce mai utilizate și mai impor tan te.

Odată cu montarea came re -
lor video, la Câmpina va fi po -
sibilă monitorizarea atât pe timp
de zi, cât și noaptea, a traficului
rutier și pietonal, dar și a acti -
vității specifice zonelor vulne -
rabile. 

Pentru început, în municipiu
vor fi monitorizate 14 puncte de
interes, intersecții și zone aglo -
me rate din municipiul Câm pina:

1. Bulevardul Carol I cu
Strada Pictor Nicolae Grigorescu;

2. Strada Calea Doftanei cu
Bulevardul Carol I;

3. Bulevardul Nicolae Băl -
ces cu cu Strada Calea Daciei;

4. Bulevardul Carol I cu Stra -
da Sondei, Strada Orizon tu lui și
Strada Schelelor;

5. Strada Calea Daciei cu DN 1;
6. Strada Calea Doftanei cu

Stra da B.P.Hasdeu;
7. Strada Calea Doftanei cu

Strada Voila;
8. Strada Ecaterina Teodo -

roiu cu Strada Zorilor;
9. Strada I. H. Radulescu cu

Stra da Drumul Taberei și Strada
Siretului;

10. Bulevardul Carol I cu
Strada Mihail Kogălniceanu;

11. Bulevardul Carol I cu

Strada 1 Decembrie 1918;
12. Bulevardul Carol I cu

Strada Siretului;
13. Strada Pictor Nicolae

Grigorescu cu Strada Plevnei;
14. Strada Locotenent Colo -

nel Erou Oprescu Adrian cu
Stra da Victor Babeș.

14 intersecții din municipiu
vor fi supravegheate non-stop
O nouă investi�ie, în valoare de aproape
335.000 de lei, fără TVA, va fi realizată pentru
siguran�a locuitorilor din municipiul Câmpina.
Este vorba despre sistemul video de
supraveghere a intersec�iilor din oraș.



ACTUAL 3

Investiția s-a ridicat la
aproximativ 1,4 milioane de lei,
și este cu atât mai demnă de
menționat cu cât a fost făcută,
în totalitate, din bugetul local. O
mare parte din sumă, 1,3 mili -
oa ne, a acoperit lucrările la clă -
direa propriu-zisă, în timp ce
alți 80.000 de lei au fost uti li -
zați pentru dotarea cu mo bilier
a spațiului în care au fost a me -
najate numai laboratoare. 

În mare parte, corpul recent
inaugurat, în prezența repre -
zen tanților administrației loca -

le și ai Inspectoratului Școlar
Județean, beneficiază de dotări
noi, în ceea ce privește mobi lie -
rul, dar și de o nouă centrală
termică. Cât despre reabilitarea
și modernizarea clădirii, este o
lucrare bine făcută, apreciază

pri marul Horia Tiseanu, care
punctează că finalizarea aces -
teia marchează o  etapă impor -
tan tă în atingerea obiectivului
stabilit în 2007, și anume
crearea unui campus preuni -
ver sitar de stat. “Este o rea -
lizare cu care ne putem mândri,
mai ales că este o investiție
aco pe rită exclusiv din fonduri
de la bugetul local, care vine în
continuarea lucrărilor prece -
den te, și anume construirea

cor pului G și renovarea corpu -
lui C”, a spus edilul. 

Până la atingerea țelului
propus, însă, mai este mult de
lucru. Iar conducerea adminis -
tra ției locale este conștientă de
acest lucru, așa că face deja
planuri pentru următoarea eta -
pă. Cel mai probabil, primul pe
listă este, acum, corpul A, cel
mai  vechi dintre clădirile Lice -
ului Energetic și cel în care se
află, de altfel, și sălile de clasă.

Acesta trebuie renovat de ur -
gen ță, apreciază primarul Ho ria
Tiseanu, după care ad minis -
trația locală se gândește să
con tinue investițiile, aici, cu
construirea unei cantine, a u -
nui cămin și a unei biblioteci.

OMV Petrom a finalizat, în
luna noiembrie, proiectul de
modernizare a Institutului de
Cercetare şi Proiectare
Tehnologică (ICPT) de la
Câmpina, o investi�ie de
peste 20 de milioane de lei
realizată din surse proprii și
fonduri europene, care a
inclus și construirea unui
depozit pentru stocarea
carotelor geologice. 

În cadrul proiectului, în valoare
totală de 20,38 milioane de lei inclusiv
TVA (4,6 milioane euro), a fost construit
un depozit pentru stocarea carotelor
geologice (probe geologice colectate in
timpul forajului, din interiorul sondelor)
şi au fost achiziţionate echipamente
mo derne de analiză pentru labora toa -
rele din cadrul institutului. “Este o in -
vestiție importantă, realizată din fonduri
europene și nu numai, care nu poate
decât să ne bucure, deoarece, iată, acest
institut se menține, funcționează și chiar
se dezvoltă la Câmpina“, a spus primarul

Horia Tiseanu.“După mai mult de 150
de ani de exploatare a resurselor de ţiţei
şi gaze din România, una dintre provo -
cările acestei industrii pe plan local este
declinul natural al producţiei provocat
de maturitatea zăcămintelor. Cu ajutorul
noilor tehnologii, cum sunt cele de care
dispunem acum la ICPT Câmpina, putem
obţine date mai precise cu privire la
structurile geologice şi putem testa noi
soluţii de exploatare a zăcămintelor

exis tente, astfel încât să putem creşte
pro ductivitatea acestora”, a punctat Ga -
briel Selischi, membru al Directoratului
OMV Petrom și responsabil cu activi -
tatea Upstream.

Analiza carotelor oferă informaţii u -
tile pentru stabilirea celei mai adecvate
tehnici de exploatare în cazul fiecărui
zăcă mânt.

Odată cu inaugurarea acestui depo -
zit, la Câmpina vor fi păstrate carotele

colec tate de companie, de pe tot terito -
riul țării. Deocamdată, aici vor fi depo -
zitate cele peste 150.000 de cutii cu
pro be de carote geologice stocate la
ICPT Câmpina, cele mai vechi dintre ele
provenind din sonde forate în epoca
interbelică. Cea mai veche carotă, din
punct de vedere geologic, păstrată la
Câmpina, are peste 540 milioane de ani
şi a fost prelevată în anii ’80 de la o
adâncime de peste 2.000 de metri, dintr-o
formațiune ce corespunde erei Pre cam -
brian. Pe de altă parte, tot aici se află o
carotă recuperată dintr-o sondă fo rată
la 7.025 de metri.

Institutul de Cercetări şi Proiectări
Tehnice (ICPT) din Câmpina a fost în -
fiin țat în 1950, iar depozitarea şi analiza
probelor geologice colectate din in -
teriorul sondelor a fost una dintre primele
sale linii de activitate. Institutul este
singurul centru de cercetare științifică
pentru industria petrolieră din România
şi are, până în prezent, 56 de brevete de
invenţii şi încă patru brevete în curs de
exa minare. ICPT execută analize com -
ple xe în șase laboratoare acoperind
necesităţile activităţilor de Upstream, fi -
ind parte din Divizia Upstream, Unitatea
Do mestic Assets din cadrul OMV Petrom.

Corpul B al Liceului Energetic a fost
inaugurat la începutul lunii decembrie

Anul 2015 a adus, la
Câmpina, investi�ii
consistente în reabilitarea și
modernizarea clădirilor
unită�ilor de învă�ământ din
municipiu. Probabil cea mai
importantă dintre ele este
finalizarea corpului B al
Liceului Energetic, inaugurat
pe 8 decembrie, eveniment
care marchează încă un pas
făcut către îndeplinirea unui
obiectiv ambi�ios: realizarea
unui întreg campus
preuniversitar de stat.

Horia Tiseanu, primarul
municipiului Câmpina
Este o realizare cu care ne putem mândri,
mai ales că este o investi�ie acoperită
exclusiv din fonduri de la bugetul local.

OMV Petrom a inaugurat, la Câmpina, depozitul naţional de carote geologice
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A fost un an plin, la Câmpina,
din toate punctele de vedere. Dar
probabil unul dintre cele mai im -
portante capitole scrise în a gen -
da localității pe 2015 îl con -
stituie semnarea acordului de
înfrățire cu orașul Cimișlia, din
Republica Moldova. Momentul a
fost marcat cum se cuvine, în
municipiul prahovean, în ședin -
ța Consiliului Local din luna
martie, una cu caracter festiv, în
cadrul căreia primarii celor do -
uă localități, Horia Tiseanu și
Gheor ghe Răileanu, au semnat
documentul care stă de atunci la
baza unor relații și mai apro -
piate între cele două localități.

Evenimentul din primăvara
acestui an nu s-a produs peste
noapte, ci a fost pregătit încă din
2013. Bazele relațiilor bilaterale
între municipiul Câmpina și O -
rașul Cimișlia au fost puse acum
doi ani, când reprezentanți ai
Asociației Cultul Eroilor au efec -
tuat o vizită în Republica Mol -
dova, la invitația Asociației Vete -
ra nilor de Război din această ța -
ră. A urmat, apoi, o serie de în -
tâlniri la care au participat și re -
pre zentanți ai autorităților pu -
bli ce locale din cele două țări,
pri lejuite de diverse  evenimente

cultural-artistice. Astfel au a -
părut, la începutul lui 2015, și
de mersurile propriu-zise pentru
realizarea înfrățirii, un pas firesc
făcut cu încredere și bucurie de
ambele părți.

Înfrățirea între Primăria mu -
ni cipiului Câmpina și Primăria
ora șului Cimișlia a pornit, de
fapt, de la dorința reciprocă a
celor două părți de a stabili și
dezvolta legăturile de colaborare,
mai ales având în vedere carac -
terul special al relațiilor dintre
România și Republica Moldova,
datorat comunității de limbă,
istorie, cultură și tradiții. Do cu -
mentul semnat de cei doi primari
constituie doar punctul de ple -
care pentru o colaborare avan -
tajoasă, în interesul ambelor o -
rașe. Potrivit hotărârii de Con -
siliu Local prin care se aprobă
înfrățirea, autoritățile locale din
Câmpina și Cimișlia vor sprijini
des fășurarea activităților de co -
o perare și de promovare a unor
proiecte comune în adminis trație
publică locală, educație, cultură,
comerț, industrie, agricultură,
turism, sport, transport public,
in frastructură rutieră, utilități
pu blice, protejarea și refacerea
me diului, sănătate publică și

asis tență socială. “Totodată, vor
fi analizate posibilitățile de pro -
movare a unor proiecte comune
în domeniile menționate în a -
cord, care pot beneficia de susți -
nerea financiară a UE”, mai pre -
ci zează textul hotărârii. 

Acordul se va concretiza
inclusiv pe plan economic, în
vederea susținerii mediului de
afaceri și promovării unor pro -
iecte cu potențial ridicat de dez -
voltare economică și socială la
nivel local, prin schimburi de
bune practici în domeniul afa -
cerilor, schimburi de experiență
între serviciile locale de asisten -
ță socială pentru pregătirea și
perfecționarea persoanelor fizi -
ce care desfășoară activități eco -
nomice, activități comune de
promovare a unor produse spe -
cifice economiei locale în cadrul
evenimentelor organizate în cele
două țări și la nivel internațional,
colaborarea între institu ții le de
în vățământ prin schimburi de
experiență între elevi și pro -
movarea de concursuri și com -
pe tiții, organizarea și desfăș u ra -
rea unor manifestări culturale
cu participarea formațiilor de
spe cialitate din Cimișlia, schim -
buri de experiență între servi cii -
le de asistență socială și, nu în ul-
ti mul rând, cooperarea în do me niul
protecției mediului în con jurător.

Primele ac�iuni în urma
acordului de înfră�ire

Și, drept dovadă că înfrățirea
funcționează deja, mai ales că
are în spate o pregătire de câțiva
ani, stau acțiunile realizate până
acum, în care cele două părți ale

acordului au fost implicate.
Reprezentanți ai orașului Ci -
mișlia au răspuns, în iunie, invi -
tației venite de la Câmpina,
participând la Hora Pra ho veană,
un eveniment deve nit deja
tradiţie prin partea locului. Mai
mult, din programul festi valului

de muzică și dans popu lar nu a
lipsit ansamblul folcloric din
Cimișlia, Stejăreii. 

Dansatorii au fost recom -
pensați cu ropote de aplauze și
au însu fleţit atmos fera, spec -
tatorii privind încântați mo -
mentul spe cial în care artiștii din

ansamblul Stejărelul și cei din
Câmpina, mem bri ai an sam blului
Ghio celul, au bătut împreună
ritm u rile tradiționale românești,
pe scenă sau chiar în stradă, în
mij locul mulțimii.

Invitația lansată de Câmpina
a fost întoarsă, în octombrie,

când la Cimișlia a avut loc Ziua
Națională a Vinului. O delegație
din partea municipiului praho -
vean, con dusă de primarul Horia
Tiseanu, a mers cu acest prilej la
frații din Republica Moldova,
pen tru a le fi alături în timpul
acestei sărbă tori. 

Un an alături de frații din Cimișlia și Kumanovo

Invitaţie din Kumanovo
Acordul cu Cimișlia nu a fost singurul de acest fel care, în 2015, s-a concretizat în acțiuni

deosebite și planuri de viitor. O delegație din partea municipiului Câmpina a participat, la jumătatea
lunii noiembrie,  la ceremoniile organizate la Kumanovo (Macedonia), de Ziua Municipiului.
Întâlnirile care au avut loc acolo, la ceas de sărbătoare,  au constituit însă și un cadru pentru discuții
privind extinderea raporturilor de cooperare cu municipiul Kumanovo. Totodată, cu acest prilej s-a
vorbit inclusiv despre viitoare colaborări în diverse sfere de interes comun, cu Salonic (Grecia),
Niksic (Muntenegru) și Vranje (Serbia), de asemenea reprezentate la evenimentul din Macedonia.
Delegația câmpineană a vizitat firme din industria prelucrării pielii, cu scopul de a propune
investitorilor desfășurarea de activități economice și în municipiul Câmpina. Una dintre variantele
prezentate a fost viitorul parc industrial de aici. Primarul Horia Tiseanu și-a exprimat dorința de a-
i convinge pe reprezentanții acestor fabrici să deschidă, și la Câmpina, un punct de producție, sau
măcar să apeleze și la comercianții locali pentru distribuirea mărfurilor produse în Kumanovo.

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 municipiu și
Liceul Kiro Burnaz din municipiul Kumanovo. De altfel, ca un principiu unitar, în timpul vizitei în
Macedonia, Primăria Câmpina și-a manifestat interesul de a consolida relațiile de cooperare
internațională, atât cu orașul cu care municipiul prahovean este înfrățit, cât și cu celelalte orașe
care și-au trimis reprezentaţi la Zilele Municipiului Kumanovo.

Urări de peste
Prut

Dincolo de amintirile deosebite, legate de felul în care frații de
peste Prut știu să-și pună în valoare tradițiile, reprezentanții
administrației câmpinene s-au întors din Moldova și cu planuri
mari privind relația dintre cele două localități. Conducerea
Primăriei Câmpina se gândește la un schimb de experiență, în
viitorul apropiat, în cadrul căruia angajați ai administrației locale
să deruleze sesiuni de instruire cu omologii lor din Cimișlia, în
special pe teme cum sunt gestionarea proiectelor de investiții sau
a proiectelor derulate din fonduri europene. Tot pe termen mediu,
și marii operatori economici din Câmpina se vor implica în
proiectele derulate cu Cimișlia, în baza acordului de înfrățire
încheiat anul acesta.

Până atunci, însă, la ceas de sărbătoare, frații de peste Prut ai
câmpinenilor au ținut să le facă personal urări pentru anul care
vine autorităților și locuitorilor din Câmpina. Mai mulți moldoveni
din Cimișlia, îmbrăcați în straie tradiționale și dotați cu tot
arsenalul unor colindători care se respectă, au poposit la Câmpina, unde
au dat o notă festivă ședinței Consiliului Local din luna decembrie. 

Anul 2015 a consolidat rela�iile de prietenie deja existente
între municipiul Câmpina și localită�i din alte �ări, ba chiar a
reprezentat baza pentru o nouă înfră�ire, un acord cu totul
special, încheiat între autorită�ile din localitatea prahoveană și
reprezentan�ii orașului Cimișlia, din Republica Moldova.



6 De sezon

Spiritul Sărbătorilor a
ajuns mai greu la piaţă

Dacă nu a�i pregătit, încă, toate
ornamentele de sezon pentru casa
dumneavoastră, nu ar strica să
face�i o plimbare și prin centrul
municipiului, acolo unde
comercian�ii au pregătit deja marfa
specifică acestei perioade.

Pregătirile pentru vânzările de sezon au fost,
anul acesta... cu cântec, la Câmpina. Și asta deoa -
rece comercianții s-au lovit de noile regulamente
valabile la nivelul municipiului, potrivit cărora
măr furile de sezon nu mai pot fi vândute la întâm -
plare, pe domeniul public. Măsurile au fost
aplicate de mai multă vreme, începând cu co mer -
cianții de fructe de sezon, dar acum a venit rân dul
celor care pregătiseră fel de fel de deco rațiuni
pentru Crăciun să afle că nu-și mai pot întinde
marfa oriunde. 

Vânzătorii au solicitat, inițial, să se așeze în zo -
na pasajului comercial din fața magazinului
Carrefour, numai că au aflat că o hotărâre de
Con siliu Local interzice acest lucru. Așa că, timp
de câteva zile, în Primărie s-au purtat negocieri,
co mercianții ajungând, până la urmă, să aleagă ca,
la următoarea ședință a CL, deci după 15 decem -
brie, să vină în fața aleșilor și să ceară o derogare.

Nu a mai fost nevoie, însă, pentru că s-au convins
că soluția ideală este cea care convine ambelor
părți și care, de altfel, le permitea să-și scoată
imediat marfa la vânzare. Reprezentanții adminis -
tra ției locale le-au propus, așadar, să rămâ nă la
cele 20 de amplasamente identificate în spatele
pieței, în zona în care se vând brazi și la intrarea
în bazar. Angajații Serviciului Piețe au fost
desemnați să facă trierea solicitărilor, astfel încât
să nu revină unei familii de comercianți mai multe
spații, în defavoarea altor vânzători. Așa că până
la urmă lucrurile s-au lămurit, ba chiar au fost
puse la bătaie și câteva căsuțe, în pasajul pietonal,
de asemenea închiriate, în această perioadă,
pentru vânzarea decorațiunilor de Crăciun.

Totul este bine când se termină cu bine, iar
câmpinenii au de unde alege coronițe din crengi
de bard proaspăt culese sau din pânză de in,
globuri obișnuite ori decorate manual și multe
altele, ca să-și decoreze casa, de Sărbători. Ca să
nu mai existe, însă, discuții, pe viitor, adminis tra -
ția municipiului intenționează să achiziționeze
mai multe căsuțe, astfel încât comerțul de sezon să
se desfășoare în condiții civilizate, iar lădițele cu
marfă întinse de-a dreptul, pe trotuar, să nu mai
apară vreodată în municipiu. 

Nu exagerăm când spunem că va
fi o petrecere în toată regula, o săr -
bă toare la care sunt invitați toți
câm pinenii și cei care vor să ia
parte la surprizele pregătite de mu -
ni cipalitate, la Câmpina, la cumpăna
dintre ani. Și asta pentru că din pr o -
gram nu vor lipsi muzica bună și un
spectacol în toată regula, care să vă

fa că să țineți minte Revelionul 2016.
Astfel, conform contractului în -

cheiat deja de Casa Tineretului
Câm pina cu o societate din județul
Bra șov, cea care a prezentat și cea
mai bună oferta pentru evenimentul
din 31 ianuarie, pe scena din
municipiu vor urca, la cumpăna
dintre ani, trei vedete ale mo men -

tului. Seria concertelor va fi des -
chisă de Ligia, la ora 21.45. 

De la ora 22.15, atmosfera va fi
întreținută de sim pa ticul Matteo,
care va veni la Câm pina însoțit de
band-ul său. Iar la miezul nopții,
veți număra ultimele clipe din acest
an și veți spune “La mulți ani,
2016”! în cor cu Andra, la finalul
unei ore de concert care va încheia
spectacolul de Revelion.

Și nu este singura surpriză pre -
gă tită pentru primele minute din
2016. Câmpinenii vor celebra intra -
rea în Noul An în mijlocul unui sho w
spectaculos de lumini și lasere.

Amplasamentele sta bi -
li te, în acest sezon, pen tru
vânzarea brazilor, s-au
umplut cu marfă încă din
pri mele zile ale lui decem -
brie. Iar cine optează pen -
tru un pom de Crăciun
na tural are de unde alege.
Astfel, dacă în primele zile,
prețurile ajungeau și până
la 200 de lei pentru un
brad, acum ele variază în -
tre 80 și 150 de lei, la ju -
mătate față de cele prac -
ticate în Ploiești, de exem -
plu. Și, tre buie să spune,
oferta este peste orice
așteptări. De la brazi mititei
la unii atât de înalți încât cu
greu îi poți îndesa într-un
apartament obișnuit, pomii

de Cră ciun scoși la vânzare
la Câm pina sunt unul și unul.

Desigur, magazinele vin,
la rândul lor, cu o contra -

o fertă. Pentru orice buzu -
nar, se găsesc brăduți ar -
tificiali, de la cei de numai
câțiva centimetri, gata îm -

po dobiți, până la cei des -
pre care ai putea jura că
a bia au fost aduși din pă -
dure. Prețurile pot a junge
la câteva sute de lei, dar,
în cazul acestora, in ves -
tiția este pentru câți va ani.
O dată trecute sărbă torile,
bradul va aștepta Crăciu -
nul viitor. Una peste alta,
im portant este că, la Câm -
pina, oferta de anul acesta
este bogată. Natural sau
nu, un brad nu poate lipsi
din casă, de Crăciun. Iar
pentru cei mai puțin pre -
tențioși, se găsesc și cren -
guțe, la prețuri modice, ca
să aducă în locuință mi ro -
sul specific Sărbătorilor.

SSuurrpprriizzee  îînn  nnooaapptteeaa
ddee  RReevveelliioonn

Chiar dacă mai e ceva până când vom ciocni un pahar
de șampanie la cumpăna dintre ani, la Câmpina se
pun la punct, deja, ultimele detalii pentru petrecerea
organizată de administra�ia locală, în noaptea de
Revelion. 

Brazi pe alese, în piaţa centrală 
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Ca în toată țara, în paralel cu
verificările derulate de pompieri,
și administrația locală din Câm -
pi na a analizat în amănunt situ -
ația clădirilor din municipiu, din
punct de vedere al securității la
incendiu. Iar primele vizate au
fost construcțiile în care func -
țio nează instituții publice, și în
special unitățile de învățământ.
Și asta pentru că aceste imobile
găz duiesc, zilnic, sute de copii,
prin specificul lor fiind practic
cele mai expuse riscului pro du -
cerii unei nenorociri, chiar și
atunci când toate reglementările
sunt respectate. 

La finalul acestei analize, s-a
concluzionat că în municipiul
Câmpina nu există probleme de -
osebite. Singura excepție este
reprezentată de Școala Centrală,
care nu are autorizație de secu -
ritate la incendiu, dar nu din ca -
u za neregulilor sau a unor aba -
teri. Potrivit reprezentanților
Primăriei Câmpina, aici a fost
vor ba, pur și simplu, de lipsa
unor documente din dosarul de
avizare, care urmează să fie
completat în cel mai scurt timp.

În paralel, însă, și Poliția
Locală derulează propria cam -
panie de verificare, pe această
linie. De altfel, controalele de
acest tip fac parte din activitatea
curentă a instituției, iar ele s-au
derulat și până în prezent.
Agenții trebuie să urmărească
dacă operatorii economici care
desfășoară activitatea pe raza
municipiului Câmpina au toate
autorizațiile necesare funcțio nă -
rii, a explicat directo rul Marius
Vișan. Acesta a punctat că, în ur -
ma evenimentelor recente, a fost
de marat un set de controale
vizând, în primul rând, cluburile
și discotecile, verificări finali -
zate deja și în urma cărora au
fost luate mai multe măsuri.

Astfel, în acest moment, singurul
local de acest fel care func țio -
nează în Câmpina este clubul
Live. Inițial, după cele întâmplate
în Colectiv, acesta a fost închis
chiar de patron, iar în timpul
scurs de la tragedie aici au fost
făcute toate demersurile pentru
punerea la punct a documen ta -
ției. Astfel, clubul a putut fi des -
chis din nou, după puțină vreme.

Nu la fel se întâmplă și în
cazul discotecii de la Fibec. Con -
ducerea Poliției Locale a explicat
că activitatea acestui club a fost
suspendată, iar operatorul eco -

no mic a fost sancționat cu a -
men dă. Închise sunt, de mai mul -
tă vreme, și clubul IRA, res pectiv
Primavera, pe care polițiștii
locali le monitorizează în perma -
nen ță, astfel încât ele să nu poată
primi clienți până când nu vor
putea funcționa legal.

Verificările derulate de Po -
liția Locală Câmpina au intrat,
acum într-o nouă etapă, cea a
spațiilor unde se produc aglo -
merări de persoane. Este vorba,
de exemplu, despre restau ran -
tele în care se organizează di ver -
se petreceri, cu capacitate mare.

Nici în cazul acestora polițiștii
locali nu vor da dovadă de
niciun fel de indulgență, și orice
document necesar funcționării
care-i lipsește unui operator
economic va duce la sancțio na -
rea acestuia și chiar suspen da -
rea activității. 

Directorul PL Câmpina a su -
bli niat, însă, că verificările re -
cente au scos la iveală că multe
dintre firme au actele în regulă,
iar în ceea ce privește auto -
rizația de securitate la incendiu,
pentru foarte multe spații mici
aceasta nu este necesară. 

În cadrul Consiliului Local a
fost stabilită repartizarea repr e-
zen tanților CL în consiliile de
administrație ale unităților de
în vățământ din municipiu, fo -
rurile care iau principalele de -
cizii privind funcționarea aces -
tor instituții. 

Reprezentanții Consiliului
Lo cal al municipiului Câmpina
în consiliile de administrație
ale unităților de învățământ
pre universitar sunt:

1. Colegiul Național ,,Nico -
lae Grigorescu”: Petrovici Mi -
ha   ela, Dulă Marian, Ioniță Da niel;

2. Colegiul Tehnic ,,Con -
stan  tin Istrati”: Papuc Rodica –
Ma riana, Zăgan Horațiu – Teo -

dor, Stănică Viorica - Georgeta;
3. Colegiul Tehnic Forestier:

Fră țilă Severius – Florin, Petro -
vici Mihaela, Pițigoi Ioan - Adr ian;

4. Liceul Tehnologic Ener -
getic: Clinciu Monica – Ioze -
fina, Tifigiu Mihai – Valentin,
Enache Dragomir;

5. Liceul Tehnologic Me ca -
nic - Tudor Gheorghe, Pițigoi
Ioan – Adrian, Papuc Rodica -
Ma riana;

6. Școala Gimnazială ,,Ion
Câm pineanu”: Petrovici Miha -
ela, Dumitrescu Viorica – Lu -
mi nița, Dulă Marian;

7. Școala Gimnazială Cen -
tra lă: Tifigiu Mihai – Valentin,
Frățilă Severius - Florin;

8. Școala Gimnazială ,,B. P.
Has deu”: Bondoc Viorel –
Gheorghe, Dumitrescu Viorica
– Luminița, Enache Dragomir;

9. Școala Gimnazială ,,Ale -
xan  dru Ioan Cuza”: Stănică
Vio rica – Georgeta, Preda Gena,
Telegescu Daniel;

10. Grădinița cu program
pre lungit nr.9: Bondoc Viorel -
Gheorghe;

11. Grădinița cu program
prelungit și program normal
„Iulia Hasdeu”: Tudor Gheorghe;

12. Clubul Copiilor: Bondoc
Viorel - Gheorghe.

Consiliul de administraţie al
unei unități de învățământ are,
conform legii, următoarele atri -

buţii principale:
a) adoptarea proiectul de

bu get şi avizarea execuţiei bu -
ge tare la nivelul unităţii de
învăţământ;

b) aprobarea planul de
dezvoltare instituţională elabo -
rat de directorul unităţii de în -
văţământ;

c)  aprobarea curriculu mu -
lui la decizia şcolii, la pro -
punerea consiliului profesoral;

d) stabilirea poziţiei şcolii în
relaţiile cu terţi;

e) organizarea concursului
de ocupare a funcţiilor de
director şi de director adjunct;

f)  aprobarea planului de
încadrare cu personal didactic

şi didactic auxiliar, precum şi a
sche mei de personal nedidac tic;

g)  aprobarea programelor
de dezvoltare profesională a
cadrelor didactice, la propu ne -
rea consiliului profesoral;

h) sancţionarea abaterilor
disciplinare, etice sau profe -
sionale ale cadrelor didactice,
conform legii;

i)   aprobarea comisiilor de
con curs şi validarea rezul ta -
telor concursurilor;

j)  aprobarea orarului unită -
ţii de învăţământ;

k)  asumarea răspunderii, pu   -
blic, pentru performanţele uni -
tăţii de învăţământ, alături de
director.

Controale în tot municipiul, în
urma tragediei din clubul Colectiv

Cine sunt consilierii care reprezintă
administraţia locală în unităţile de învăţământ

Tragedia care a avut loc pe 30 octombrie, în
clubul Colectiv, din București, soldată cu 60 de
mor�i, a reașezat priorită�ile referitoare la
regulile ce trebuie respectate când vine vorba
despre clădiri publice, fie ele imobile în care își
desfășoară activitatea institu�ii ale statului sau
diverși operatori economici.
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Transformată, în multe
locuri, într-un veritabil
spectacol lipsit complet
de semnifica�ia istorică,
Ziua Na�ională a
României a fost
celebrată, anul acesta,
la Câmpina, exact așa
cum se cuvine: cu
aduceri aminte,
patriotism, smerenia
potrivită pentru aceste
clipe de cinstire a
eroilor români care au
scris istoria neamului
nostru și, mai ales, cu
mare mândrie.

În ciuda prognozelor, vremea
a ținut cu câmpinenii, care au
avut parte de o zi superbă, de 1
De cembrie. Ziua Națională a Ro -

mâniei a încheiat mini-vacanța
pentru elevi și bugetari, acordată
la trecerea în ultima lună a anu -
lui, datorită succesiunii de săr -
bă tori legale, iar sute de câm pi -
neni au ales să o petreacă asis -
tând la ceremoniile orga ni zate în
municipiu cu acest pri lej. Oa -
menii s-au strâns, ca de fie care

dată, în parcul La Soldat, acolo
un de au avut loc, așa cum se
obiș nuiește an de an, depu ne rile
de coroane și slujba religioa să
închinată poporului român și
eroilor neamului. Semnificația a -
cestei date a fost punctată, so -
lemn, și de primarul muni cipiu -
lui, Horia Tiseanu, în dis cur sul
ținut în fața cetățenilor veniți să
asiste la ceremonie. 

Din păcate, la acest 1 De cem -
brie, din program a fost eli -
minată, pe ultima sută de metri,
pa rada militară la care partici -
pau, de obicei, elevi ai Școlii de
Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina,
ai Liceului Militar “Dimitrie Can -
temir” Breaza, cot la cot cu po -
lițiști, pompieri și jandarmi. Mo -
tivul nu a ținut de organizatorii
din municipiu, cât de ordinele
ve nite de la București, ca eve ni -
mente de acest fel să aibă loc
doar în reședințele de ju deț.

Polițiștii locali, singurii prezenți
în dispozitiv, au făcut, însă, față
cu brio. De asemenea, hai na
militară a ieșit în prim plan, cu
prilejul ceremoniilor de 1
Decembrie, și în momentul în
care președintele Asociației Ca -
dre lor Militare în Rezervă și
Retra gere din MAI, col. (r) Cătălin
Abă luță, a dat citire unui ordin al
ministrului Afacerilor Interne,
Petre Tobă, în baza căruia trei
ofițeri în retragere din muni -
cipiu, membri ai Asociației, au
fost avansați în grad. 

De departe, însă, unul dintre
cele mai emoționante episoade a
fost interpretarea Imnului Națio -
nal al României. În fața micro fo -
nului, Iuliana Dobre, solista
trupei XTeens, a cântat impecabil
“Deșteaptă-te, române!”, reușind
să le transmită celor prezenți, în
nu mai câteva clipe, esența mân -
dri ei de a fi român. 

La Câmpina e sărbătoare toa -
tă luna decembrie. Profitând de
minivacanța de la începutul
aces tei luni, administrația locală
a decis ca decorațiunile instalate
în municipiu să intre în func țiu -
ne mai devreme decât de obicei.
Astfel, în seara de Sf. Andrei, mi -
lioa ne de beculețe au luminat
ora șul, dând startul Sărbătorilor
de iarnă. La semnalul primarului
Horia Tiseanu - aflat pe scena
din parcul Milia alături de city-
ma nagerul municipiului, Remus
Bă dulescu, și de consilierii locali
Marian Dulă, Daniel Telegescu,
Daniel Ioniță și Viorel Bondoc -,
toate instalațiile au fost aprinse,
spre încântarea sutelor de câm -
pineni prezenți și, mai ales, a mi -
cuților care abia așteptau sem -
nul că a venit vremea să în ceapă
numărătoarea inversă până la
Crăciun. Anul acesta, în oraș au

fost aduse instalații noi, cu lu mi -
nă caldă și lumină rece, dar și
alte decorațiuni, colorate în al -
bas tru, galben și roșu, montate
pe stâlpii din zona centrală. Ghi r-
landele folosite în anii tre cuți au
ajuns în celelalte cartiere ale mu -
nicipiului, astfel încât toată lu -
mea să simtă, din plin, atmosfera

de sărbătoare.
Copiii au fost, cum era firesc,

vedetele serii, printre spectatori,
dar și pe scena mon tată pentru
acest eveniment. Și as ta pentru
că la fel de impre sio nant ca
spectacolul de lumini a fost
concertul de colinde sus ți nut de
micuții de la Clubul Co pii lor.

Cântecele lor au adus, cu
adevărat, bucurie, sute de zâm -
bete și ropote de aplauze în
parcul Milia, iar mai presus de
toate trebuie să spunem că le-au
oferit, câmpinenilor, cele mai
sin cere și calde urări pe care le
puteau primi în preajma Cră ciu -
nului.

Peste 250 de elevi din Câm -
pina au acceptat provocarea lan -
sată, luna trecută, de Biblioteca
Municipală “C. I. Istrati” din Câm -
pina, de a descrie, în eseuri sau
de sene, cum se vede România prin
ochi de copil. Campania, inițiată
cu prilejul Zilei Naționale a Ro mâ -
niei, s-a încheiat chiar de 1 De -
cem brie. Expoziția cu lucrările tri -
mise de școlarii câmpinenii a dat
startul ceremoniilor orga nizate în
municipiu. Ima ginile cu România
văzută prin ochi de copil au putut
fi admirate de toată lumea, în
Centrul Civic, iar cele mai bune
dintre lucrările trimise
organizatorilor au fost premiate.
Îi amintim și noi pe autorii lor,
deoarece creativitatea de care au
dat dovadă micii artiști patrioți din
Câmpina merită toată aprecierea:

LISTĂ CÂȘTIGĂTORI ESEU
CICLUL PRIMAR 
PREMIUL 1
Ioniță Eduarda, clasa a III-a A,

Școala Centrală, coord. prof.
Ionelia Moise

Ion Isabela, clasa a IV-a C,

Școala Gimn. B. P. Hasdeu, coord.
prof. Petre Daniela Maria

Buzățoiu Yanis, clasa a III-a C,
Școala Centrală, coord. prof. Șer -
ban Magdalena

PREMIUL 2
Graziani Livia, clasa a III-a C,

Școala Centrală, coord. prof. Șer -
ban Magdalena

Răducanu Denisa, clasa a IV-a
A, Școala Centrală, coord. prof.
Sa bo Lidia

Dobrescu Antonia, clasa a III-a
B, Școala Centrală, coord. prof. Ior -
dache Laura

PREMIUL 3
Șoldea Teodora, clasa a IV-a C,

Școala Gimn. B. P. Hasdeu, coord.
prof. Petre Daniela Maria

Rusanu Rareș, clasa a IV-a A,
Școala Centrală, coord. prof. Sabo Lidia

Pascu Iasmina, clasa a II-a A,
Școala Ion Câmpineanu, prof.
coord. Carmen Roșca

CICLUL GIMNAZIAL
PREMIUL 1
Radu Karina – Elena, clasa a

VII-a A, Școala Gimn. Al. I. Cuza,
coord. prof. Marinache Diana

PREMIUL 2
Miroiu Delia Cristiana, clasa a

VII-a A, Școala Gimn. Al. I. Cuza,
coord. prof. Marinache Diana

PREMIUL 3
Botea Diana, clasa a VII-a A,

Școala Gimn. Al. I. Cuza, coord.
prof. Marinache Diana

CICLUL LICEAL 
PREMIUL 1
Măciucă Teodora Ioana, clasa

a IX-a T, Liceul Tehnologic
Energetic, prof. Vasile Mălina

PREMIUL 2
Nichifor Adriana, clasa a XI-a

T, Liceul Tehnologic Energetic, prof.
Musteață Georgeta

Apostol Diana, clasa a X-a T1,
Liceul Tehnologic Energetic, prof.
Pavel Elena

PREMIUL 3
Șchiopu Ștefan, clasa a IX-a E,

Liceul Tehnologic Energetic, prof.
Pavel Elena

LISTĂ CÂȘTIGĂTORI DESENE
CICLUL PRIMAR 
PREMIUL I: 
Matei Mary, clasa a IV-a B,

Școala Centrală, prof. Iatan Corina

Dragomir Daria, clasa a III-a B,
Școala Ion Câmpineanu, prof.
Stoica Simona

Graziani Livia, clasa a III-a C,
Școala Centrală, prof. Șerban
Mag dalena

Dobrescu Antonia, clasa a III-a B,
Școala Centrală, Iordache Laura

Micu Jessica, clasa a III-a C,
Școala Centrală, prof. Șerban
Magdalena

Solomon Maria-Miruna, clasa
I B, Școala Gimn. B. P. Hasdeu,

prof. Săbăngeanu Adina
Mihalache Teodor Daniel,

clasa I A, Școala Centrală, prof.
Trăistaru Mihaela Monica

Brezeanu Erika Maria, clasa I B,
Școala Gimn. B. P. Hasdeu, prof.
Săbăngeanu Adina

Mănăilă Andrei, clasa pregă ti -
to are B, Școala Centrală, prof.
Dinu Daniela Simona

Tică Rareș Ștefan, clasa a IV-a C,
Școala Centrală, prof. Necula
Marieta

Roșioru Victor Cristian, clasa I B,
Școala Centrală, prof. Măntoiu
Daniela

Rujoiu Răzvan Gabriel, clasa a
IV-a C, Școala Centrală, prof. Ne -
cu la Marieta

Florea Diana, clasa a II-a C,
Școala Ion Câmpineanu, prof.
Țoncu Liliana

Buzățoiu Yanis, clasa a III-a C,
Școala Centrală, prof. Șerban
Mag dalena

Șerban Alexia, clasa I C, Școala

Centrală, prof. Velcea Elena
PREMIUL II
Andronache Andreas, clasa

pre gătitoare, Școala Gimn. B. P.
Hasdeu, prof. Dinu Gabriela

Grigore Andrei, clasa a II-a C,
Școala Ion Câmpineanu, prof.
Țoncu Liliana

Brezeanu Andrei, clasa a II-a C,
Școala Ion Câmpineanu, prof.
Țoncu Liliana

Popa Ilinca, clasa a III-a B,
Școala Centrală, prof. Iordache Laura

Pleșa Alexia, clasa a IV-a B,
Școala Centrală, prof. Iatan Corina

Mihalache Emma, clasa pregă -
titoare B, Școala Centrală, prof.
Dinu Daniela Simona

Ene Maria Isabel, clasa I B,
Școa la Centrală, prof. Măntoiu
Da niela

Diaconu Alexandra, clasa II-a
A, Școala Ion Câmpineanu, prof.
Carmen Roșca

Balaban Teodor, clasa pregă -
titoare, Școala Gimn. B. P. Hasdeu,
prof. Dinu Gabriela

Ioniță Amalia, clasa a II-a A,
Școala Centrală, prof. Zăvoianu
Ro dica

Șupeală Andrei, clasa a II-a A,
Școala Centrală, prof. Zăvoianu
Rodica

Stoica Alfonso, clasa I A,
Școala Centrală, prof. Trăistaru
Mihaela Monica

Repede Delia, clasa a III-a C,
Școala Centrală, prof. Șerban
Magdalena,

Ifrim Cristina, clasa a III-a C,
Școala Centrală, prof. Șerban
Magdalena

Karnitscher Karina, clasa a III-
a C, Școala Centrală, prof. Șerban
Magdalena

PREMIUL III
Neculaiu Mihaela, clasa a III-a

C, Școala Centrală, prof. Șerban
Magdalena

Badea Diana, clasa a IV-a B,
Școala Centrală, prof. Iatan Corina

Slujitoru Ioana, clasa a II-a B, Șco ala
Centrală, prof. Pescaru Ștefania

Scarlat Martha, clasa I A,
Școala Centrală, prof. Trăistaru
Mihaela Monica

Dobrea Iulia, clasa III-a C,
Școala Centrală, prof. Șerban
Magdalena

Buzățoiu Ana, clasa a II-a B, Școa -
la Centrală, prof. Pescaru Ște fania

Ichim Andrei, clasa a II-a B,
Școala Centrală, prof. Pescaru
Ștefania

Vasile Alexia Maria, clasa I B,
Școala Gimn. B. P. Hasdeu, prof.
Săbăngeanu Adina

Moldoveanu Miruna, clasa a
III-a C, Școala Gimn. B. P. Hasdeu,
prof. Constantinescu Cireșica

Ion Raul, clasa pregătitoare,

Școala Gimn. B. P. Hasdeu, prof.
Dinu Gabriela

Nistor Roberto, clasa a II-a B,
Școala Centrală, prof. Pescaru
Ște fania

Liță Daria, clasa a II-a B, Școa -
la Centrală, prof. Pescaru Ștefania

Tiseanu Dumitru, clasa I,
Școala Ion Câmpineanu

Birligiu Delia, clasa I, Școala
Ion Câmpineanu

Dumirescu Sara, clasa I C,
Școala Centrală, prof. Velcea Elena

CICLUL LICEAL
PREMIUL I
Tudor Elena, clasa a IX-a M,

Liceul Tehnologic Energetic, prof.
Pavel Elena

PREMIUL II 
Richea Moise Alexandru, clasa

a IX-a M, Liceul Tehnologic
Energetic, prof. Pavel Elena

PREMIUL III 
Chereși Sebastian, clasa a IX-a

A, Colegiul Tehn. C. Istrati, prof.
Stănescu Magdalena

Cristescu Alexandra, clasa a X-
a T1, Liceul Tehnologic Energetic,
prof. Pavel Elena  

Crăciunul întâmpinat cu
bucurie, colinde și lumină

Câmpina a intrat încă
din 30 noiembrie în
sezonul Sărbătorilor de
iarnă, odată cu
aprinderea luminiţelor
de Crăciun în
municipiu, cu prilejul
unui eveniment care a
făcut centrul orașului
să răsune de colindele
interpretate, în cel mai
sincer și emo�ionant stil
cu putin�ă, de micu�ii
de la Clubul Copiilor.

1 Decembrie, Ziua Naţională a României

Copiii din Câmpina au arătat, în cuvinte şi imagini, ce mândri sunt să fie români
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Pe 29 octombrie, Consiliul
Local Câmpina s-a reunit pen -
tru a zecea ședință ordinară din
acest an, adoptând următoarele
proiecte de interes local:

Hotărârea nr. 107 privind
aprobarea rectificării buge tu -
lui local al municipiului Câm -
 pina și aprobarea rectifi cării
bugetelor ordonatorilor terțiari
de credite pe anul 2015;

Hotărârea nr. 108 privind
aprobarea contului de execuție
pe trim. III a bugetului local al
municipiuIui Câmpina, a con -
tuIui de execuție a bugetuIui
împrumuturilor externe și in -
ter ne și aprobarea contului de
exe cuție pe trim. III a bugeteIor
ordonatoriIor terțiari de cre -
dite, pe anul 2015;

Hotărârea nr. 109 privind
aprobarea indicatorilor tehni -
co-economici pentru realizarea
obiectivului de investiții “Sis -
tem video supraveghere inter -
sec ții”;

Hotărârea nr. 110 privind
mo dificarea și completarea
Anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL
nr. 104 din 25 septembrie 2015
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 mar -
tie 2015 cu privire la alocarea
unor sume de bani pentru sus -
ținerea financiară a unor ma ni -
festări culturale, artistice, spor -
tive și educative organizate de
Consiliul Local, în anul 2015;

Hotărârea nr. 111 privind
aprobarea inventarierii în do -
me niul public al munici piu lui
Câmpina a unor mijloace fixe
de natura domeniului public;

Hotărârea nr. 112 privind
modificarea și completarea art.
1 din HCL nr.61/28 mai 2015
referitoare la aprobarea con -
tractării serviciului de întoc -
mire a Amenajamentului Pas to -
ral pentru pajiștile permanente
aflate în proprietatea munici -
piului Câmpina;

Hotărârea nr. 113 privind
aprobarea criteriilor de repar ti -
zare a locuințelor din fondul
locativ de stat;

Hotărârea nr. 114 privind
aprobarea atribuirii unei auto -
ri zații taxi pe raza municipiului
Câmpina;

Hotărârea nr. 115 privind
aprobarea Planului Urbanistic
Zo nal - ,,Schimbare destinație
te ren (S=1.173 mp) din zona de
lo cuințe și funcțiuni com -
plementare în zona de gospo -
dărie comunală și elimi nare

zonă de protecție sanitară pen -
tru extindere cimitir uman Bo -
bâlna (Sst=30.690 mp)” pe
terenul situat în muni cipiul
Câmpina, str. Bobâlna, Tarla 82,
Parcelele Cc 83, Ci 82, Cc 76,
Nr.cadastral 25996 și nr.25665,
beneficiar municipiul Câm -
pina;

Hotărârea nr. 116 privind
apro barea închirierii prin lici -
tație publică a sălilor nr. 114,
nr.206 și nr. 207, situate în
incinta Casei TineretuIui.

La ședința extraor di nară a
Consiliului Local Câm pina, din
data de 4 noiembrie, a fost
adoptată Hotărârea nr. 117 pri -
vind stabilirea impozitelor și
ta xelor locale pentru anul 2016.

Ședința ordinară a Con -
siliului Local Câmpina a avut
loc pe 26 noiembrie, în cadrul
acesteia fiind adoptate urmă -
toarele hotărâri:

Hotărârea nr. 118 privind
aprobarea rectificării buge tu -
lui local al municipiului Câm -
pina şi aprobarea rectificării
bugetelor ordonatorilor terţiari
de credite pe anul 2015;

Hotărârea nr. 119 privind
modificarea și completarea
H.C.L. nr.117/4 noiembrie 2015
referitoare la stabilirea impo -

zitelor și taxelor locale pentru
anul 2016;

Hotărârea nr. 120 privind
aprobarea modificării și com -
pletării Anexei la H.C.L. nr.129/
10 octombrie 2013 referitoare
la modificarea și completarea
Anexei la H.C.L. nr.73/30 mai
2013 privind aprobarea con -
trac tării unei finanțări rambur -
sabile interne în valoare de
6.000.000 lei;

Hotărârea nr. 121 privind a -
probarea taxei percepute pen -
tru utilizarea parcărilor dota te cu
bariere din munici piul Câm pina;

Hotărârea nr. 122 privind
aprobarea închirierii spaţiului
în suprafaţă de 183,83 mp,
situat în municipiul Câmpina,
str.Mărășești, nr.2;

Hotărârea nr. 123 privind
aprobarea vânzării prin licita -
ţie publică a două loturi de
teren în suprafaţă de 1.797,00
mp, respectiv 1.996,00 mp,
situate în municipiul Câmpina,
str. Petrolistului, f.nr., T 83,
Parcela Cc 689, Nr. cadastral
25262, CF nr.25262;

Hotărârea nr. 124 privind
modificarea și completarea
Anexelor nr.1 și nr.2 la  H.C.L.
nr. 110 din 29 octombrie 2015
referitoare la modificarea și

completarea Anexelor nr.1 și
nr.2 la H.C.L. nr. 104 din 25
septembrie 2015, H.C.L. nr. 56
din 30 aprilie 2015 și H.C.L. nr.
31 din 26 martie 2015 cu
privire la alocarea unor sume
de bani pentru susţinerea
finan ciară a unor manifestări
culturale, artistice, sportive şi
educative organizate de
Consiliul Local, în anul 2015;

Hotărârea nr. 125 privind
darea în administrare Spita lu -
lui Municipal Câmpina a unui
spațiu, în suprafaţă de 19,80
mp, situat în incinta instituției
– Corpul H;

Hotărârea nr. 126 privind
constituirea dreptului de su -
per ficie cu titlu oneros asupra
terenului în suprafaţă de
150,00 mp. Nr.cadastral 26635,
T 83, P Cc 445, în fa voarea d-
lui Negru V. Gabriel Constantin;

Hotărârea nr. 127 privind
mo dificarea și completarea or -
ga nigramei şi a statului de
func ţii al Aparatului de specia -
litate al Primarului muni ci -
piului Câmpina;

Hotărârea nr. 128 privind
recalcularea chiriei la locuin -
țele pentru tineri, destinate în -
chirierii, construite prin A.N.L.,
situate în municipiul Câmpina,

str.Erupției, nr.11, bl.E11-E13;
Hotărârea nr. 129 privind

aprobarea listelor cuprinzând
solicitanţii îndreptăţiţi să
primească o locuinţă cu chirie
din fondul locativ de stat, în
anul 2016;

Hotărârea nr. 130 privind
aprobarea modelului contrac -
telor de furnizare/prestare a
serviciilor de salubrizare
încheiate cu utilizatori casnici
și instituţii/agenţi economici;

Hotărârea nr. 131 privind
instituirea taxei speciale pentru
utilizatorii – beneficiari ai
serviciului de salubrizare din
municipiul Câmpina, care nu
au încheiat contract de prestări
servicii cu operatorul de salu -
brizare al municipiului Câm -
pina;

Hotărârea nr. 132 privind
apro barea inventarierii în
dome niul public al munici piu -
lui Câmpina a unor bunuri imo bile
de natura domeniului public;

Hotărârea nr. 133 privind
aprobarea inventarierii în do -
me niul privat al municipiului
Câmpina a terenului în supra -
fa ță totală de 210,00 m.p., situat
în municipiul Câmpina, str.
Schelelor, nr.18, Tarla 83,
Parcela Cc769.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local
Câmpina în lunile octombrie şi noiembrie
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Zeci de tineri pasionați de
teatru, muzică sau dans au
intrat, în 2015, în cursa pentru
premiile puse în joc în cadrul
celei de-a X-a ediții a Fes ti -
valului Tineretului, orga nizat
de Fundația “Zamolxes”.  Prese -
lec ția a avut loc pe 26 noiem -
brie, fiind urmată de concursul
propriu-zis, în urma căruia au
fost desemnați 11 câștigători la
secțiunea Teatru, opt la sec țiu -
nea Muzică și 14 la secțiunea
Dans.

Competiția s-a adresat tine -
rilor cu vârste cuprinse între
12 și 19 ani, proiectul „Fes ti -
valul Tineretului ediţia a X-a”
pro punându-și, în cadrul ate -
lierelor de lucru (muzică, dans,
teatru şi animaţie stradală),
creșterea gradului de cunoaş -
tere în rândul tinerilor a aces -
tor domenii.

În acest an, Fundația a
beneficiat, pentru organizarea
evenimentului, și de un sprijin
de 12.000 de lei de la bugetul
local, alocat în baza unei
hotărâri de Consiliu Local
adoptate de CL în luna august
și utilizată pentru achizițio na -
rea trupelor, diplomelor, pre -
cum și acordarea premiilor în
cadrul Festivalului.

Săptămâna sportului
pentru to�i

Nu a fost singurul eveni -
ment bifat în agendă de Fun -
dația “Zamolxes”, luna trecută. În-
tre 23 și 29 noiembrie, la Câm -
pina a avut loc și una dintre ce -
le mai interesante com petiții
sportive derulate în municipiu
în acest an. În afară de de mon -
strațiile de profil or ga nizate în

intervalul mențio nat, pe dealul
Muscel, eveni men  tul a culminat
cu un con curs de ARDF (radio
orientare de amator), mai cunos -
cut câm pinenilor ca așa-zisa “vâ -
nă toare de vulpi”. Practic, con -
curenții au avut de găsit emițăt oa-
rele – “vulpile” – as cunse pe tra seu,
ghidându-se după sem na le le tran s-
mise de acestea că tre recep to a -
rele  purtate de “radio-vânători”.

La librăria Diverta din Câm -
pina a avut loc, vineri 27 no -
iembrie 2015, lansarea volu -
mului “Cartea de aur a eroilor
și veteranilor de război din mu -
nicipiul Câmpina”, care îi are
ca autori pe col. (r) Marian Dulă
și profesorii Teodor Marinescu
și Gheorghe Modoianu.

Lansarea afost mai puțin
obișnuită, reprezentând, de fapt,
și o oră inedită de dirigenție,
având ca subiect eroii mu nici -
piului Câmpina.

La eveniment au participat,

în calitate de invitați, profe -
sorul Cristina Dinu și elevi de
la Colegiul Național “Nicolae
Grigorescu”. Doi dintre autori,
Marian Dulă și Gheorghe Mo -
do ianu, au prezentat cartea de -
dicată eroilor municipiului. Un
moment cu adevărat emo țio -
nant a fost cel în care eleva Ai -
da Cărămidaru a citit din lu cra -
re pasaje despre ero ina lice ului,
Ilinca Ruxandra Grigo rescu,
fostă elevă a acestuia, dece da tă la
Bucureşti, în de cembrie 1989. 

„Cartea de aur a eroilor și

veteranilor de război din
municipiul Câmpina” a fost
rea lizată de Asociația “Cultul
Eroilor”, cu sprijinul adminis -
trației locale câmpinene și al li -
brăriei Diverta, care cu acest
prilej le-a oferit participanților
și câteva cadouri. 

Cât despre elevii care au
for mat publicul spectator, tre -
buie spus că aceștia au apreciat
în mod deosebit această pre -
zen tare, făcută printre rafturi
de cărți, un eveniment oarecum
în afara tiparelor.

Poveştile eroilor câmpineni, reunite într-o carte-document

Paradă de talente, într-o nouă
ediție a Festivalului Tineretului

Finalul lunii
noiembrie a adus, la
Câmpina, o nouă
edi�ie a deja
consacratului Festival
al Tineretului,
organizat de
Funda�ia “Zamolxes”,
anul acesta și cu un
sprijin financiar
consistent din partea
administraţiei locale.

Premianții ediției a X-a a
Festivalului Tineretului

Secția Teatru
Ștefania Iordache – premiul
de excelență
Botea Diana – p. I
Pârvan Teodora - p. I
Soare Ana- Maria - p. II
Trupa “Mecanic 2″
Ivan Andra – p. III
Ivan Eugenia – p. III
Silachi Oana – p. III
Mihai Laurențiu – p. III
Iliescu Eduard – p. III
Ghioarcă David – p. III
Prisnel Ana- Maria – p. III

Secția Muzică
1. Dârstaru Denisa – premiul
de excelență 
2. Brezeanu Maria – p. I
3. Trupa “Hip Hop On The Block”
Chereși Ionuț - Sebastian și
Dumitru Daniel - premiul special
4. Diana Alecu – p. II
5. Florin Cârciu – p. II
6. Ștefania Ciupală – p. III
7. Ivan Valentina – mențiune

Secţia Dans
Trupa ” The Sparks”
Voinea Damian – p. I
Grigore Mihai – p. I
Tănase Sebastian – p. I
Ene Andrei – p. I
Trupa “Rebel Girls”
Ciocodeică Diana – p. II
Hificas Natalia – p. II
Anghel Andreea – p. II
Trupa “Black and White”
Mangalagiu Andreea – p. III
Stoian Daniel – p. III
Trupa “Fantastic”
Pisalita Livia - premiu special
Diaconu Alexandra - premiu
special
Stanei Ana - premiu special
Trupa “Time Team”
Dima Oana – mențiune
Leoloacă Sonia – mențiune
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Odată cu alimentele, jucăriile sunt, cu
siguran�ă, cele mai căutate produse în această
perioadă care precede Sărbătorile. Ave�i grijă,
însă, cu ce umple�i sacul lui Moș Crăciun. Și
asta pentru că unii comercian�i sunt dispuși să
pună în pericol siguran�a copiilor, doar pentru
a face profit în această perioadă. 

Comisarii de la Protecția Consumatorilor verifică, în această
perioadă, jucăriile scoase la vânzare, dat fiind că acestea
reprezintă o marfă foarte căutată înaintea Crăciunului. În paralel,
însă, aceștia atrag atenția asupra unor reguli pe care trebuie să le
respectați în căutarea cadourilor pentru cei mici. Astfel, jucăriile
trebuie achiziționate numai din magazine şi/sau raioane
specializate, care eliberează documente de cumpărare (factură,
bon fiscal, chitanţa fiscală), de care veți avea neapărat nevoie în
caz de reclamaţie. Alegeți doar produse potrivite pentru vârsta
copilului, capacităţile şi aptitudinile sale. Este obligatoriu ca
jucăriile să fie însoţite de avertismente generale privind grupa de
vârsta recomandată. Nu le ignorați, pentru că ele sunt deosebit de
importante pentru siguranța copilului dumneavoastră. 

Nu cumpărați jucării cu părţi mici, detaşabile, pentru copiii
sub 3 ani, deoarece aceştia au tendinţa să le bage în gură şi există
riscul de a se îneca. Respectați cu strictețe atenţionările refe -
ritoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se
prezintă sub forma unei sintagme de tipul: „Atenţie. Nere -
comandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de stran gulare”. În
unele cazuri, fraza poate fi înlocuită cu simbolul grafic de
interzicere sau pictograma care vizează copiii între 0 şi 3 ani. 

Verificați, înainte să cumpărați un produs din această
categorie, ca jucăria să aibă marcată într-un mod vizibil, lizibil şi
durabil, următoarele elemente: coordonatele producătorului
şi/sau importatorului (numele, denumirea comercială/marca
înregistrată a producătorului şi/sau a importatorului şi adresa la
care pot fi contactaţi ), numărul unic de identificare a jucăriei
(tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element
de identificare), marcajul de conformitate CE care conduce la
supoziţia că jucăria este sigură. Dacă jucăriile sunt de dimensiuni
mici, elementele de mai sus sunt indicate pe ambalaj sau într-un
document care însoţeşte jucăria. De asemenea, acordați im -
portanța cuvenită instrucţiunilor de utilizare şi avertis men telor
specifice, însoţite de indicaţii privind precauţiile în utilizare
pentru anumite categorii de jucării. Acestea trebuie să fie traduse
obligatoriu în limba română.

Comisarii de la Protecția Consumatorilor precizează că orice
reclamaţie legată de o jucărie achiziţionată trebuie semnalată mai
întâi vânzătorului/magazinului de la care a fost cumpărată şi,
doar în caz de nerezolvare, structurii teritoriale a ANPC.

Pentru sesizări și îndrumări, ANPC pune la dispoziție
Telefonul Consumatorului, 0219551. Operatorii de aici vă pot
spune dacă reclamația dumneavoastră este justificată și care sunt
pașii de urmat din acel moment. De asemenea, la nevoie vă puteți
adresa Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor,
fie la sediul instituției, din Ploiești, str. Industriei, nr. 111, sau la
telefon, la numărul 0244/576.436.

Siguranța copiilor, pe primul plan

Regulile pe care nici Moș Crăciun
nu are voie să le ignore

Având în vedere starea de pericol existentă privind deţinerea,
manipularea sau alte operaţiuni cu obiecte artizanale şi de dis -
tracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, efectuate fără drept de
că tre persoanele fizice sau juridice neautorizate, Poliţia Locală
Câm pina desfășoară, în această perioadă, împreună cu Poliția
Municipală, activităţile necesare pentru asigurarea unui climat de
ordine şi siguranţă civică precum şi pentru prevenirea producerii
unor accidente sau pagube materiale pe fondul folosirii neco res -
punzătoare sau ilegale a acestor obiecte.

Pentru prevenirea evenimentelor neplăcute care ar putea fi
provocate în perioada sărbătorilor de iarnă prin folosirea acestor
obiec te şi pentru a evita disconfortul produs cetăţenilor şi chiar
răni rea gravă a unor persoane, conducerea Poliției Locale le rea -
min tește câmpinenilor în ce condiții pot fi utilizate materialele pi -
ro tehnice. “Este interzisă, conform Legii 126/1995 privind regi -
mul materiilor explozive și a  normelor de aplicare prevăzute de
HG 536/2002, folosirea articolelor pirotehnice din clasele II – IV,
nerespectarea acestor prevederi constituind infracțiune. Sin gu -
rele care pot fi folosite sunt articolele pirotehnice din clasa a II-a,
ceea ce înseamnă artificii, pocnitori mici de diferite tipuri sau așa-

nu mitele «pocnitori chinezești»), dar numai în zilele de 31 de cem -
brie și 1 ianuarie”, a precizat Marius Vișan, directorul Poliției Lo -
ca le Câmpina. 

Potrivit legii, utilizarea articolelor pirotehnice se face cu res -
pec tarea anumitor reguli. Ele nu pot fi folosite între orele 24.00 şi 6.00,
cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de
interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării auto ri -
tă ţilor locale. De asemenea, aveți grijă să nu le utilizați la o distanţă
mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri
şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri, nici la o
distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă
tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor
lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze sau la o distanţă mai mică
de cât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiec -
tivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care pre -
zin tă pericol de incendiu sau explozie.

Artificiile și pocnitorile nu pot fi aprinse, de asemenea, în
locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, ava -
lan şe sau căderi de pietre, pe drumurile publice deschise circu -
laţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări
de persoane sau la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Nerespectarea acestor prevederi se sancționează conform legii,
cu amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei.

Atenţie! Artificiile şi pocnitorile
pot fi folosite numai 
pe 31 decembrie şi 1 ianuarie

Primele măsuri au fost luate
chiar în plan organizatoric, la ni -
ve lul Direcției Sanitar-Veterinare.
Astfel, pentru desfăşurarea în
con diţii de siguranţă a exa me -
nelor trichineloscopice, au fost
or ganizate, în ultima perioadă, se -
siuni de instruire cu medicii ve te -
rinari oficiali de la C.S.V.S.A., aba -
toare şi medicii veterinari de
liberă practică împuterniciţi.
Toto dată, începând de vineri, 11
de cem brie, se asigură perma nen -
ța la sediul D.S.V.S.A. Prahova şi
în centrele sanitar-veterinare din
județ, zilnic, între orele 08.00 și

18.00, inclusiv sâmbăta și dumi -
nica, pentru efectuarea exa me -
nelor trichineloscopice la porcii
sa crificaţi în gospodărie şi con -
firmarea cazurilor pozitive la La -
boratorul Sanitar Veterinar Pra -
hova. Direcția are asigurată zilnic
per manenţa și pentru preluarea
telefonică a sesizărilor şi recla -
maţiilor consumatorilor, la telefo -
nul 0244571751.

Tot începând din 11 decem -
brie, se asigură permanența și în
ca binetele medicale veterinare in -
di viduale.

În paralel, în această perioadă
se derulează con troale în târguri
de animale au to rizate sanitar
veterinar, ca și în zo nele
adiacente târgurilor de ani male,
verificări derulate îm pre ună cu
I.P.J.Prahova în ca drul cărora se
urmărește dacă suinele a duse
spre comercializare sunt iden -
tificate prin crotaliere şi sunt
însoţite de documente obligatorii,
însemnând certificat sanitar vete -
ri nar de transport şi formular de
miş care. 

Nu ezita�i să duce�i
carnea la analize!

Conform Ordinului A.N.S.V.S.A.
nr.67/26.10.201.2, porcinele cres -
cute în gospodăriile populaţiei
pot fi sacrificate şi în unităţi de
abatorizare autorizate sanitar ve -
te rinar şi vândute în târguri de
animale autorizate sanitar vete ri -
nar, cu condiţia ca fiecare animal
să fie identificat prin crotaliere şi
însoţit de „formular de mişcare”
şi „certificat de sănătate pentru
suine vii”, eliberat de medicul
veterinar de liberă practică împu -
ternicit din localitatea de origine.

Aceste măsuri nu sunt, însă,
su ficiente, pentru a elimina orice
risc, așa că efectuarea analizelor
pentru fiecare animal sacrificat

este obligatorie, avertizează auto -
ritățile sanitar-veterinare. Pentru
realizarea examenului trichine -
los copic, proprietarul porcinelor
sacrificate în gospodărie trebuie
să prezinte medicului cartea de
identitate (B.I.), crotalia auriculară
a animalului sacrificat şi urmă -
toarele probe: pilierii diafrag ma -
tici (cele două formaţiuni mus cu -
lare fusiforme, în forma literei V,
care se găsesc între ficat şi pul -
mon), diafragma (porţiunea mus -
cu lo-tendinoasă care separă ca -
vita tea abdominală de cavitatea
toracică şi care, de regulă, rămâne
prinsă pe faţa internă a coastelor),
musculatura intercostală (două
coas te nedesfăcute în lungime de
circa 10 cm) și baza limbii.

Confirmarea cazurilor po zi -
tive de trichineloză depistate în
aceste centre se va face la Labo -
ratorul Sanitar Veterinar şi pentru
Siguranţa Alimentelor Prahova,
prin metoda digestiei artificiale.
Porcii depistaţi cu trichineloză se
des păgubesc după confiscarea
căr nii şi subproduselor comes -
tibile în vederea incinerării aces -
tora într-o unitate autorizată sa -
ni tar veterinar şi întocmirea
docu  mentelor de evaluare, dar
nu mai dacă aceştia sunt identifi -
caţi prin crotaliere şi sunt înre -
gis traţi în Baza Naţională de Date.

Potrivit DSVSA Prahova, în
judeţul Prahova, în anul 2014 s-au
înregistrat 29 cazuri pozitive de
trichineloză, dintre care 21 la

porcul domestic şi opt la mistreţi.
În anul 2015 s-au înregistrat deja,
pâ nă la această dată, 11 cazuri
po zitive, dintre care șase la porcii
sacrificaţi în gospodărie (în loca -
lităţile Târgșorul Vechi, Izvoa rele,
Ploieşti, Strejnic, Gura Va dului,
Urlaţi) și cinci la porci mistreţi.

Lista centrelor în care puteți efectua examenul
trichineloscopic, pentru carnea de porc

Nu puteți evita, mai ales în
această perioadă, magazinele,
piețele și, desigur, aglomerația.
Aveți grijă, însă, cum vă compor -
tați la cumpărături, pentru că
locurile de acest fel devin, în
preaj ma Săr bătorilor, preferatele
hoților din bu zu  nare. Așa că nu
afişaţi în public sume mari de
bani și nici tele foa nele mo bile, iar
când faceți diferite plăți nu
manevrați teancul de bani, ci
numai su ma care trebuie, fiind
atenți la persoa nele care sunt în

preajma dumnea voas tră. Când vă
aflaţi în locuri aglo merate (pieţe,
bazaruri, magazine, târguri), țineți
cont să nu păstraţi în acelaşi loc
banii, actele personale şi cheile
locuinţei. 

Mare atenție când constatați
că pe stradă, la ieșirea dintr-un
magazin sau alt loc aglomerat,
persoane străine se ciocnesc din
greşeală de dumneavoastră. S-ar
putea să nu fie chiar o întâmplare,
iar tre cătorii neatenți să fie, de
fapt, hoți. Așa că verificați-vă
imediat geanta și porto felul. De
asemenea, urmăriți persoanele
care “se înghesuie” numai la ra -
ioanele un de este aglomerație și
rar cer să exami neze, să încerce
sau să probeze ceva. Este foarte
po sibil să nu se afle acolo pentru
cumpărături, ci în căutarea unor
victime. 

Nu judecați o persoană după
vârstă. Un hoţ poate să aibă 12

sau 60 ani, dar rămâne un hoț și
la fel de periculos. Nici aspectul
unei persoane nu este un in diciu.
Cei mai mulți infractori sunt îm -
bră cați elegant, pentru a nu atrage
cu ni mic atenția și pentru a putea
opera în voie. 

Nu în ultimul rând, în locuri
aglo me rate nu vă lăsaţi nicio clipă
bagajele nesupravegheate. Pe de
altă parte, Poliția recomandă să
acordați mai multă atenție genții
sau portofelului decât plaselor cu
cumpărături. Este o greșeală pe care
hoții o speculează de fiecare dată. 

Asigura�i-vă locuin�a
Practica demonstrează că

reuşita ho ţilor în activitatea lor
infracţională are la bază şi
„ajutorul” acordat de victime, care
prin neglijenţa lor se expun în
faţa aces tora. Iar în perioada
Sărbătorilor de iarnă crește
semnificativ numărul acestui gen

de infracțiuni. Astfel, dacă având
de gând să petreceți Crăciunul
sau Anul Nou departe de casă, nu
daţi informaţii la vecini, prieteni,
cunoştinţe, rude sau colegi cu
privire la programul dumnea -
voas tră în această perioadă. Ideal
ar fi să gă siţi o persoană de
încredere pentru a avea în
supraveghere locuinţa şi alte de -
pen dinţe pe timpul cât plecaţi de
acasă sau chiar pe cineva care,
zilnic, să des chidă şi să închidă
ferestrele, să aprindă lumina, să
dea drumul la televizor etc. Hoţii
vor crede că apartamentul este lo -
cuit şi vor evita să-l „viziteze”. La
ple  carea de la domiciliu (indife -
rent de pe rioada de timp) închi -
deţi bine toate căile de acces în
locuinţă. Păstraţi cheia în per -
manenţă asupra dumneavoastră,
nu o as cundeţi în locuri „secrete”,
de altfel accesibile oricui.

Este recomandat ca, împreună

cu veci nii, să asiguraţi un ilu -
minat cores pun zător în spațiile
comune (eventual siste me de ilu -
minat cu senzori de mişcare) şi să
nu permiteţi staţionarea persoa -
nelor necunoscute în hol sau pe
casa scărilor.

Cu toate acestea, este bine ca,
mai ales dacă lipsiți de acasă o
perioadă mai lungă de timp, să nu
țineți în locuință sume mari de
bani în casă şi nici să nu lăsaţi
impresia că deţineţi asemenea

sume, bijuterii ori alte obiecte de
valoare.

Nu în ultimul rând, dacă nu ați
făcut-o până acum, luați în calcul
să investiți un sistem de alarmă
sau o cameră video de supra -
veghere a interiorului locuinţei,
eventual mascată. Nu sunt echi -
pamente scumpe, dar vă pot scuti
de multe bătăi de cap sau, în cazul
în care aţi fost victima unui furt
din locuinţă, pot contribui la
prin derea rapidă a hoţilor.

Pregătirile pentru Sărbători au intrat pe
ultima sută de metri, iar pe primul loc este, cu
siguranţă, în multe gospodării, sacrificarea
porcului din care vor fi pregătite preparatele
tradi�ionale. Ca în fiecare an, autorită�ile
sanitar-veterinare au formulat o serie de
recomandări, astfel încât cei care respectă
această tradi�ie să nu întâmpine niciun fel de
probleme și să nu se expună vreunui risc.

Centrele din Câmpina și
loca litățile învecinate unde
poate fi efectuat examenul

trichineloscopic
În Prahova funcționează 16
centre la nivelul orașelor și
mu nicipiilor, dintre care două
în Câmpina:
- C.S.V.S.A. Câmpina – str. l. L.
Caragiale, nr. 12, dr. Popa
Mihaela (0244/335.875; 0720.
722.697)
- C.S.V.A. Câmpina – str. N.
Băl ces cu nr.7, dr. Antonic
Vasile (0244/335.875; 0744.
340.388)
În apropiere, mai puteți apela
la următoarele centre:
- C.S.V.A. Breaza - loc. Breaza,
str. Vasile Alecsandri, nr. 16 - dr.
Răileanu Adrian (0722.212.034)
- C.S.V.A. Breaza – SC Iodav
Vet Prest SRL (loc. Băneşti, str.
Aurel Vlaicu, nr.948) - dr.
Dumitrache Ionuţ (0728.295.500)
- C.S.V.A. Băneşti - loc.Băneşti
- dr. Grozea Gabriel (0244/
348.360; 0744.431.819)
- SC Alcora SRL Telega - loc.
Telega - dr. Stoicescu Radu
(0723.619.532; 0727. 318.365)
- C.S.V.A. Cornu - loc. Cornu -
dr. Milea Radu (0722.763.338)
- C.S.V.A. Brebu - loc.Brebu -
dr. Antonie Vasile (0744.340.388)

Examenul trichine los co -
pic prin metoda directă se
face contra cost, tariful fiind
di ferit în funcţie de centrul în
care se efectuează. Potrivit
con ducerii DSVSA Pr a hova,
prețul este de 12 lei/ analiză la
se diul centrelor direcției (C.S.V.S.A.)
și variază între 15 și 25 de lei
la sediul C.S.V.A. particulare
(Cabinete Medicale Veterinare
Indivi duale - C.M.V.l.).

Sărbători în siguranţăPerioada Sărbătorilor
vine la pachet cu multă
bucurie, dar și cu câteva
griji în plus. Poli�iștii vă
avertizează să pune�i în
permanen�ă siguran�a
pe primul plan, fie că
vorbim despre
protejarea locuin�ei sau
a dumneavoastră
împotriva ho�ilor.
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În baza unui contract cu
Laboratoarele AHTB, membrii
CARP Câmpina vor putea be ne -
fi cia, din 2016, de prețuri re -
duse sau chiar gratuități la o
serie de investigații medicale.
“În schimbul unei sume nego -
ciate, reprezentanții labora -
torului vor efectua analize la
sediul CARP Câmpina, de două
ori pe săptămână, cu condiția
ca, lunar, cel puțin 10 persoane
să poată beneficia, în baza
trimiterii de la medicul de
familie, de analize gratuite, din
fondul Casei de Asigurări de
Sănătate. O altă condiție este
ca, lunar, cel puțin 60-70 de
persoane să beneficieze de un
pachet de analize, la cerere, la

prețuri mai mici decât cele
practicate de laborator”, a
detaliat Ana Grigorescu, preșe -
din tele CARP Câmpina. 

Cei care vor beneficia de re -
duceri vor fi stabiliți pe baza
unei programări realizate în
func ție de ordinea depunerii
solicitărilor.

Cabinet de masaj
terapeutic, inaugurat
la CARP Câmpina

Conducerea CARP Câmpina
a mai fixat un obiectiv ambi -
țios, pentru începutul lui 2016.
Este vorba despre inaugurarea
cabinetului de masaj terapeutic
și reflexoterapie, în spațiul re -

cent amenajat, de la sediul CAR-
ului. Și aici vor fi practicate
pre țuri reduse, comparativ cu
cele din clinicile de specialitate,
iar ținta este ca zilnic că fie
pro  gramate între 6 și 10 per -
soa ne, pentru astfel de trata -
mente. “Am ales această varian -
tă pentru că nu necesită anga -
jarea unui medic. Deocamdată,
ca binetul va funcționa doar cu
un tehnician terapeut, dar pe
viitor avem în proiect să ne
dez voltăm și să oferim și alte
servicii. Până atunci, încercăm
să încheiem și un contract cu
un medic de familie, tot pentru
a veni în sprijinul membrilor
CARP”, a mai spus Ana Grigo -
rescu.

Analize, masaj
terapeutic și
reflexoterapie
la preț redus

De la începutul
perioadei pentru
înregistrarea
solicitărilor în vederea
ob�inerii ajutorului de
încălzire în sezonul de
iarnă, la Câmpina au
fost depuse 822 de
cereri, majoritatea
fiind, de altfel,
aprobate deja.

Potrivit centralizării reali -
zate la nivelul Serviciului de
Asis tență Socială din cadrul
Primăriei Câmpina,  până la 31
no iembrie, aici au fost înre -
gistrate 729 de cereri pentru
obținerea ajutorului de încăl -
zire de către persoanele ale
căror locuințe sunt dotate cu
sistem de încălzire care func -
țio nează cu gaze naturale. Cu
excepția a 16 dosare, res pinse
în urma anchetelor efectuate
pentru a determina dacă soli -
citanții se încadrează în cri -
teriile stabilite de lege, toate

celelalte au fost aprobate, ast fel
că titularii beneficiază de ajutor
de încălzire pe toată durata
sezonului rece. Acestora li se
mai adaugă alte 23 de persoane
care au înaintat cereri după
această dată și care primesc
aju torul începând din decem -

brie, pre cum și 33 de dosare
(dintre care unul respins) pentru
în călzirea cu sisteme care func -
țio nează cu energie elec trică și
37 pen tru locuințe încălzite cu
centrale sau sobe cu lemne.

De asemenea, potrivit repre -
zen tanților acestui serviciu, în

acest sezon sunt acordate și 50
de ajutoare de la bugetul local,
conform legii, beneficiare fiind
persoanele care primesc ajutor
social. 

Per total, însă, numărul aju -
toarelor de încălzire acordate
anul acesta la Câmpina este în

scădere față de sezonul 2014 –
2015. Motivul este că, în ulti -
mele luni, veniturile poten ția -
lilor beneficiari au crescut sen -
sibil. A fost, însă, suficient ca
aceștia să nu se mai încadreze
în plafonul impus de lege, care
a rămas nemodificat.

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
Câmpina pregătește un contract cu un laborator
de analize, în baza căruia, lunar, zeci de membri
ai CARP să beneficieze de reduceri și gratuită�i
la efectuarea investiga�iilor. După 1 ianuarie, la
sediul CAR-ului va func�iona și un cabinet de
masaj terapeutic și reflexoterapie, unde, de
asemenea, membrii vor beneficia de tarife
reduse.

Aproximativ 800 de cereri depuse pentru obţinerea ajutorului de încălzire
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Anul 2016 vine cu noi
facilită�i pentru
membrii Casei de
Ajutor Reciproc a
Pensionarilor
Câmpina. Printre
acestea se vor
număra, cel mai
probabil chiar din luna
ianuarie, reducerea
dobânzilor la anumite
categorii de
împrumuturi, dar și
modificarea unor
condi�ii de contractare
a acestora, în
avantajul membrilor
CARP.

Conducerea CARP Câmpina
intenționează să micșoreze do -
bân da pentru anumite categorii
de împrumuturi, ca să vină în
spri jinul persoanelor cu veni -
turi mici. Astfel, pentru cei care

vor solicita sume mai mici de
4.000 de lei, dobânda prac ti -
cată de la începutul anului vii -
tor va fi de 10%, față de 11% cât
este în prezent. “Măsura a fost
stabilită ținându-se cont de
acest plafon pentru a veni în

spri jinul unui număr cât mai
mare de persoane, în special în
spri jinul celor cu venituri re du -
se. Și asta deoarece împru mu -
turile mici sunt făcute tocmai
de cei cu venituri mici, suma
so licitată fiind aleasă de aceștia
în funcție de posibilitățile de
rambursare pe care le au”, a
explicat președintele CARP
Câmpina, Ana Grigorescu.

De fapt, împrumuturile din
această categorie reprezintă și
cel mai mare procent al con -
trac  telor încheiate de membrii
CARP. Așa cum indică statis ti -
cile întocmite la nivelul Casei
de Ajutor Reciproc a Pensio na -
rilor Câmpina, până la 30 sep -
tem brie, 5.170 dintre împru -
muturile acordate anul acesta
au intrat în această categorie,
în semând 54% din totalul con -
tractelor de împrumut. Ți nând
cont că în CARP Câmpina sunt
înscrise 27.477 de persoa ne,
dintre care 18.281 pensionari
cu venituri sub 1.000 de lei,
este evident că o astfel de mă -

sură va veni în sprijinul a mii
de câm pineni, în special vârst -
nici cu pensii mici.

Reguli noi la cererea
unui împrumut

Nu este singura facilitate
care va fi introdusă, din 2016,
la CARP Câmpina. O nouă pre -
vedere a regulamentului pentru
acordarea împrumu tului le va
permite celor care doresc o
sumă mai mare decât le-ar per -
mite fondul social cotizant să
solicite exact cât au ne voie.
“Până acum, un împru mut nu
era aprobat dacă nu exista un
fond de minim un sfert din
valoarea împru mu tului. Noile
condiții permit reți nerea
fondului din împrumutul
solicitat, până la aducerea a -
cestui fond la nivelul de care ar
fi nevoie, de un sfert din valoa -
rea sumei cerute”, a explicat
Ana Grigorescu. Președintele
CARP Câmpina a oferit și un
exemplu de calcul. Astfel, pen -
tru un împrumut de 4.000 de

lei, fondul social cotizant
trebuia să fie de cel puțin 1.000
de lei. De acum, însă, împru mu tul
poate fi aprobat și pentru o
persoană cu fond de numai
250 de lei, de exemplu, urmând
ca din suma totală împrumutată
să fie reți nută partea de 750 de
lei, până la completarea fon du -
lui coti zant la nivelul impus
pentru a probarea împrumutului. 

Ajutoare pentru
persoanele nevoiașe

Și pentru că se apropie Săr -
bătorile, conducerea CARP
Câm pina nu i-a uitat nici pe cei
cu venituri foarte mici. Astfel,
de Crăciun va oferi 200 de aju -
toare, pentru membrii în vârstă
de peste 65 de ani, cu pensii
sub 550 de lei, care nu au mai
beneficiat de sprijin în ultima
perioadă. Dintre acestea, a -
proa pe o treime, adică 59 de
aju toa re, însemnând câte 50 de
lei/persoană, vor fi trimise la
vârstnici din municipiul Câm -
pina.

Primăria municipiului  Câm -
pina  recrutează voluntari. Sunt
dis ponibile încă trei locuri, pen -
tru persoanele interesate să se
alăture echipei din cadrul Ser vi -
ciului de Asistență Socială și Au -
toritate Tutelară - Oficiul pentru
Problemele  Romilor, după ce al -
te trei au fost ocupate în prima
sesiune de recrutare. 

Activitatea voluntarilor va
consta în culegerea datelor din
teren, introducerea acestora în -
tr-o bază de date cu toți cetățenii

români aparținând minorității
ro me, necesară la îndeplinirea
obiectivelor din planul de lucru
local, dar și a altor obiective sti -
pu late de acest document. 

“Este vorba, practic, despre
persoane pe care contăm să ne
sprijine în realizarea acestei for -
me de recensământ, care ne va
ajuta la întocmirea bazei de date.
În funcție de informațiile culese
din teren, putem demara proiec -
te pentru sprijinirea membrilor
acestor comunități în vederea

obținerii actelor de identitate, de
exemplu, în cazul în care nu le
au deja, dar și pentru funda men -
ta rea proiectelor viitoare, ce vor
fi demarate prin accesare de fon-
duri europene”, a explicat Cle -
opatra Trestianu, expert local în
problemele romilor.

Persoanele interesante să
des fășoare activități de volun -
tariat în cadrul acestei campanii
tre buie să cunoască limba ro mâ -
nă (scris și vorbit), să aibă minim
studii gimnaziale sau medii (cu

sau fără diplomă de Bacala ur e at),
să nu fi fost condamnate pentru
săvârșirea vreunei infracțiuni și
să aibă cunoștințe minime de
Word și Excel. Cei care înde pli -
nesc aceste condiții pot depune
CV-urile la Registratura Pri mă -
riei, din Bulevardul Culturii,
numărul 18.

Și trebuie punctat faptul că
activitatea de voluntariat, chiar
dacă nu este remunerată, poate
re prezenta un mare avantaj pen -
tru cei care o prestează, fiind

foar te apreciată într-un CV de -
pus în vederea ocupării unui loc
de muncă sau, în cazul celor mai
tineri, în vederea realizării de
studii în străinătate.  

Tocmai de a ceea, o astfel de
ocazie trebuie pri vită ca o mare
oportunitate de cei ce doresc să
aibă un plus, la ca pitolul expe -
riență profesio na lă, volunta ria -
tul fiind un aspect pe care, în zi -
lele noastre, se pune foarte mare
accent atât în țară, cât și peste
hotare.

CARP Câmpina introduce noi facilități
pentru pensionarii din municipiu

Oportunităţi de voluntariat, în cadrul Primăriei Câmpina

Sărbători fericite!
Cu prilejul anun�ării noilor proiecte pentru CARP
Câmpina, preșdintele Ana Grigorescu a �inut să
sublinieze că toate acestea și beneficiile deja în
vigoare nu ar fi fost posibile fără echipa formată din
oameni de nădejde, pe care se bazează în activitatea
de zi cu zi, și fără sprijinul și corectitudinea de care
dau dovadă membrii înscriși la Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor. “Sperăm ca Sărbătorile de
Iarnă să ne găsească pe to�i cu bine, iar anul viitor să
găsim resursele pentru a veni cu și mai multe idei
bune în sprijinul membrilor CARP. Până atunci,
echipa noastră le dorește acestora și tuturor
colaboratorilor un Crăciun liniștit, petrecut alături de
cei dragi, să aibă Sărbători fericite și să întâmpine
Noul An sănătoși, plin de speran�ă și cu sufletul
deschis”, a transmis președintele CARP Câmpina, Ana
Grigorescu. 
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Nume mari ale sportului și
nu numai au venit, la începutul
acestei luni, la Câmpina, pentru
a-i aplauda pe sportivii din
municipiu care au obținut
rezultate deosebite la com pe -
tițiile din acest an. Printre ei s-au
aflat atleta Monica Iagăr, co -
men tatorul Ion Ghițulescu, ar -
tiș tii Aurelian Temișan și Car -
men Rădulescu, toți veniți, de
această dată, în primul rând nu
pentru a fi ei cei aplaudați, cei
pentru a-i pre mia pe tinerii
care au adus re nume muni ci -
piului prahovean.

Astfel de prezențe nu puteau
fi, însă, trecute cu vederea, așa
că primarul Horia Tiseanu a
deschis festivitatea înmânân -
du-le Monicăi Iagăr și lui Ion
Ghițulescu trofeul și placheta
din argint. A urmat, apoi,
premierea invitaților locali,
care a început cu oferirea sem -
nelor recunoașterii de maestru
emerit al sportului lui Ion Ale -
xe, Dan Chițu, Cătălin Duță și
Alin Moldoveanu. 

Premiile la secțiunea “A -
tle  tism” au ajuns la:

Ioana Plăvan – suliță juniori
I – medalie de argint – antr.
prof. Nicolae Pavel 

Andreea Lungu - disc I -
medalie de aur - antr. prof. Mi -
haela Marin

Marius Vasile - disc 1 - me dalie
de aur - antr. prof. Nicolae Pavel

Andreea Lungu - greutate I -
me dalie de aur - antr. prof.
Mihaela Marin

Marius Vasile - greutate 1-
me dalie de argint - antr. prof.
Nicolae Pavel

Vlad Bădescu - lungime ju -
niori 3- medalie de argint –
antr. Jenica Bran

Călin Dumitrache  - 60 me -
tri garduri juniori 3 - medalie
de bronz – antr. Jenica Bran

Silviu Marin - heptatlon ju -
niori I - medalie de bronz  -
antr. Jenica Bran

Ștefan Gagiu - biatlon 3 - me -
dalie de aur – antr. Jenica Bran

Ciprian Costache - triatlon
2 - medalie de argint - antr.
prof. Mihaela Marin

Ștefan Gagiu - triatlon 3- me-
dalie de aur – antr. Jenica Bran

Daria Ioana Luca - cam pio a nă
națională la triatlon și ciclism

Premii la secțiunea “Dans
sportiv”:

Tiberiu Antonică și Miruna
Anghelescu (CS ALLA DANCE) -
vicecampioni naționali secțiu -
nea standard

Premii la secțiunea “Tenis
de masă”:

Andrei Mostovoi
Liviu Miron
Andrei Miron
Andrei Suditu
Sorin Chiru
Premii la secțiunea “Șah”:
Mircea Bucur, Costel Voicu -

lescu, Mircea Dabija, Răzvan
Oprișor, Nicolae Achim (SC
ENERGY CÂMPINA) – vice cam -
pioni naționali și locul al IV-lea
în Liga Campionilor

Premii la secțiunea “Înot”:
Andreea Iuliana Văcaru (10

ani) – locul I 50 m future
Eduardo Antonio Posto la -

che (13 ani) – campion național
la 50 m bras, 100 m bras și 200
m mixt

Ioana Nicolaescu – 100 m
spate și 400 m liber

Premii la secțiunea “Ka rate”:
Theodora Tătaru (Aiko) –

medalie de argint - Cam pio -
natul Național al României și
Cupa României

Costin Bădiceanu (Aiko) -
medalie de argint - Cam pio na -
tul Național al României și Cu -
pa României; locul II – Cam pio -
natul Mondial

Rareș Hodoiu (Atko) – me -

da lie de aur - Campionatul
Național al României; finalist la
Campionatul Mondial

Delia Miroiu (Aiko) – me -
dalie de aur - Campionatul
Național al României

Alexandra  Sandu - medalie
de aur - Campionatul Național
al României

Iacob Corbu – medalie de
aur - Campionatul European

Antonio Chiriac – locul al
III-lea - Campionatul European

Codruț Cristea - locul al III-
lea - Campionatul Mondial

Miruna Novitchi - locul al
II-lea - Campionatul Mondial

Alexandru Burloiu - vice -
campion național

Premii la secțiunea “Moto -
cross”:

Sebastian Strechioiu -
vicecampion national

Marcel Vișoiu - vice cam pio n
național la class MX ama tori

Premiere echipe:
HCM JUNIORI – campioană

pe județ în anul 2015
GRIGORESCU – campioană

n ațională la Olimpiada Națio -
na lă a Sportului Școlar 
2014-2015

Premiere profesori și antre -
nori:

Ion Cristea
Simona Pavel
Nicolae Pavel
Jenica Bran
Mihaela Marin
Gabriel Timofte
Mircea Hagianu
Octavian Postolache
Gala Sportului Câmpinean

din acest an a fost organizată
de Casa Tineretului Câmpina,
cu sprijinul Primăriei Câmpina
și al Consiliului Local Câmpina,
pentru această manifestare
fiind alocată, din bugetul local,
suma de 19.100 de lei. 

Gala Sportului Câmpinean – ediția a III-a

Cei mai buni sportivi din municipiu,
premiați la final de an
Casa Tineretului Câmpina a găzduit, pe 4
decembrie, a III-a edi�ie a Galei Sportului
Câmpinean, un eveniment care, iată, constituie
deja bazele unei frumoase tradi�ii de
recunoaștere și apreciere fa�ă de cei care au
reprezentat cu glorie orașul, la competi�iile de
peste an. 
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