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Principalul eveniment dedicat de municipiul Câmpina împlinirii a 100 de ani de la
Marea Unire din 1918 a fost semnarea Acordului de colaborare cu localitatea Cahul,
din Republica Moldova. Acordul încheiat într-un moment de mare însemnătate atât
pentru români, cât şi pentru fraţii de peste Prut, încununează o rela�ie frumoasă de
colaborare și marchează totodată începutul unei prietenii a cărei semnifica�ie este
strâns legată de cea a Centenarului.

Câmpina a celebrat Centenarul
prin înfrăţirea cu municipiul
Cahul din Republica Moldova
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2 ACTUAL

“Persoanele fizice sau juridice
au torizate pot folosi articolele pi -
rotehnice de divertisment numai cu
luarea măsurilor de protejare a per -
soanelor, bunurilor materiale, ani -
malelor şi a mediului”, informează
Poliția Română.

Potrivit reglementărilor în vi -
goa re, nu este permisă folosirea ar -
ti colelor pirotehnice în următoarele
situaţii:

a) între orele 24.00 şi 06.00, cu
excepţia evenimentelor de interes
local, naţional sau internaţional, în
baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50
de metri de construcţiile de locuinţe
cu până la 4 niveluri şi la mai puţin
de 100 de metri faţă de cele cu pes -
te 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500
de metri de instalaţiile electrice de
înaltă tensiune, de locurile de de po -
zitare şi livrare a combustibililor
lichizi sau solizi, de instalaţiile de
gaze;

d) la o distanță mai mică decât
cea prevăzută de reglementările în

vigoare pentru obiectivele chimice
și petrochimice ori pentru alte
obiective care prezintă pericol de
in cendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul
producerii de alunecări de teren,
avalanșe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise
circulației rutiere, pe aleile pieto na -
le și în spațiile deschise cu aglo me -
rări de persoane;

g) la o distanță mai mică de 500
de metri de păduri.

Totodată, în conformitate cu le -
gislația în vigoare, este permisă or -
ganizarea de jocuri cu articole piro -
tehnice de divertisment din catego -
riile F3 şi F4 numai în condiţiile în
care există acordul Primăriei, al
inspectoratului pentru situaţii de
urgenţă judeţean şi avizul inspec -
toratului de poliţie judeţean pe a
cărui rază se execută jocurile res -
pective.

Orice operaţiune cu articole pi -
ro tehnice, efectuată fără drept, con -
stituie infracţiune şi se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la un an

sau cu amendă.
Articolele pirotehnice de diver -

tis ment din categoria F1 (articole
pirotehnice de divertisment care
prezintă un risc foarte scăzut şi un
nivel de zgomot neglijabil, destinate
utilizării în spaţii restrânse, inclu -
siv articolele pirotehnice de diver -
tis ment destinate utilizării în inte -
riorul clădirilor) pot fi puse la dis -
poziţie pe piaţă numai persoanelor
care au împlinit vârsta de 16 ani.

De asemenea, comercializarea
articolelor pirotehnice din catego -
ria P1 (altele decât cele de divertis -
ment şi articolele pirotehnice de
scenă, care prezintă un risc scăzut)
către persoane cu vârsta sub limita
prevăzută de lege, respectiv 18 ani,
precum şi comercializarea către
publicul larg a articolelor piroteh -
nice destinate a fi utilizate de către
pirotehnicieni, constituie infracţi -
uni şi se pedepsesc cu închisoare
de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Articolele pirotehnice din cate -
goria P1, denumite generic „emiță -
toare de sunet”, se pot utiliza doar
în scopurile menționate de produ -
că torul acestora (pentru îndepărta -
rea animalelor agresive sau pentru
a speria animalele sălbatice de către
fermieri sau vânători) sau alte des -
tinații tehnice, utilizarea necores -
pun zătoare a acestora fiind sanc -
ționată conform Legii nr. 61/1991,
pentru sancționarea faptelor de
încălcare a unor norme de convie -
țuire socială, a ordinii și liniștii
publice.        

Pompierii sunt în alertă, în această perioadă,
de oarece sacrificarea animalelor şi utilizarea fo -
cu lui deschis în curţi, construirea şi utilizarea afu -
mă torilor, amenajarea pomilor de Crăciun, precum
şi exploatarea mijloacelor de încălzire au dus de -
seori, din nefericire, la declanșarea unor incendii
soldate cu pagube materiale și chiar, din când în
când, cu rănirea unor persoane ori chiar cu pier -
derea de vieți omenești.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şer ban
Cantacuzino” atrage atenţia asupra următoa re lor
măsuri şi reguli de apărare împotriva incen di ilor
care se impun a fi respectate în această pe rioadă:

* Nu aprindeţi artificii sau lumânări în bradul
de Crăciun (sau în apropierea acestuia) indiferent
că este natural sau artificial, acesta se poate
aprinde rapid conducând la incendierea locuinţei!

* Nu utilizaţi instalaţii/decoraţiuni electrice cu
defecţiuni sau improvizaţii! 

* Nu solicitaţi excesiv instalația electrică prin
utilizarea simultană a mai multor aparate electrice
a căror putere însumată poate depăşi puterea
acesteia!

* Nu amplasaţi bradul de Crăciun în apropierea
unor surse de căldură: sobe, calorifere sau alte mij -
loace de încălzire! Un experiment al pompierilor a
dovedit că, în numai 15 secunde, bradul natural, mai
ales dacă este puțin uscat, se transformă într-o ade -
vărată torță, iar 20 de secunde pot fi de ajuns pen tru
ca o cameră întreagă să fie cuprinsă de vâlvătaie.

* Nu utilizaţi lumânări sau alte surse de aprin -
dere cu flacără deschisă în apropierea materialelor
combustibile sau inflamabile!

* Nu amplasaţi materialele combustibile sau
inflamabile în apropierea surselor de căldură! 

* Nu lăsaţi sobele cu focul aprins atunci când
părăsiţi locuinţa sau înainte de culcare!

* Decuplaţi aparatele electrice de încălzire la
plecarea din locuinţă sau înainte de a adormi!

* Se interzice copiilor jocul cu petarde, artificii
sau alte tipuri de pocnitori artizanale!

Nici tradiţionala sacrificare a porcului din a -
ceas tă perioadă nu trebuie să ne pună în pericol gos-
podăria. În acest sens respectaţi următoarele reguli:

* alegeţi locul pentru pârlirea porcilor la o dis -
tanţă de siguranţă faţă de construcţii sau depozite
de furaje;

* amplasați buteliile de gaze utilizate la pârlirea
porcilor la distanţă faţă de arzător și aveți grijă ca
furtunul să fie prevăzut la capete cu coliere de
fixare;

* confecţionaţi afumătorile din zidării de că ră -
mi dă şi materiale incombustibile şi amplasaţi-le in -
dependent de celelalte construcţii din gospo dărie.

Tradi�iile de sărbători nu
au voie să vă pună în
pericol via�a și locuin�a
În anii precedenţi, în perioada sărbătorilor
de iarnă, proprietatea individuală a fost
cea mai afectată de flăcările scăpate de
sub control, avertizează specialiștii din
cadrul ISU Prahova în cadrul unei informări
către popula�ie transmise odată cu
apropierea Crăciunului.

Când este permisă
comercializarea și utilizarea
obiectelor pirotehnice
În preajma Anului Nou, românii se întrec în jocuri de
artificii care mai de care mai spectaculoase, dar nu
întotdeauna legale. �ine�i minte, totuși, că “este
interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către
publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment
din categoriile F2, F3 şi F4, a articolelor pirotehnice de
scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din
categoria P2 (care sunt destinate manipulării ori
utilizării exclusiv de către pirotehnicieni). 
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Aparatul RMN de care dis -
pune, mai nou, Spitalul Muni -
cipal Câmpina era dorit de multă
vreme. Aducerea acestuia a fost
posibilă în baza unui parteneriat
public-privat, iar societatea im -
plicată intențio nează să încheie,
pentru servi ciile de specialitate,
contract cu Casa de Asigurări de
Sănătate. Astfel, pe bază de tri -
mitere și pro gramare, pacien ții
vor putea beneficia gratuit de
investigațiile imagistice. Nici cei
internați, care vor avea nevoie
de aceste servicii, nu vor plăti
contrava loarea lor, costurile ur -
mând să fie acoperite, în aceste
cazuri, de unitatea sanitară, po -
trivit managerului Spitalului

Municipal, dr. Călin Tiu. Pe lân -
gă aces tea, bolnavii vor avea po -
sibilitatea, dacă doresc sau nu
pot bene ficia de trimitere, să
facă investi gațiile contra cost, la
ta rife com parabile cu cele exis -
tente pe piața de profil.

Conducerea spitalului speră
că RMN-ul va fi pus în funcțiune
chiar din primele zile ale lunii
ianuarie, astfel ca, în cel mai scurt
timp, câmpinenii să poată bene ficia,
chiar în orașul lor, de aceste
investigații deosebit de complexe.

O altă premieră pentru unita -
tea sanitară este anunțată, în
preajma sărbătorilor, de repre -
zen tanții spitalului, după aduce -
rea unui medic gastroenterolog.

Este vorba despre dr. Alexandra
Caba, datorită căreia, iată câm -
pinenii au la dispoziție o gamă
mai mare de servicii medicale.

În ultima vreme, de fapt, Spi -
talul Municipalul Câmpina a
început o transformare de am -
ploare, care se reflectă deja în
atmosfera în care sunt primiți
pa cienții. La acest capitol, o con -
tribuție uriașă o are și artistul
plastic Amalia Suruceanu. Cea

care, cu mai multă vreme în ur -
mă, demara proiectul “Câmpina
în culori” s-a concentrat, acum,
asupra acestui spațiu unde în -
cearcă să transforme încăperile
de spital în unele cât mai pri -
mitoare, care să aducă un zâm -
bet pe chipul pacienților. Amalia
Suruceanu și-a început noul
pro  iect în exterior, trans for mând
gardul instituției în fond pentru
desenele sale, după care s-a

mutat în holul de la in trarea în
spital. După sărbători, planul
este să treacă mai departe și să
dea culoare secției de Pe diatrie.

Până atunci, însă, Spitalul
Municipal Câmpina s-a înnoit în
alt sector. Vineri, aici a fost inau -
gurat blocul operator, care a
beneficiat de renovare și moder -
nizare în cadrul unui proiect de
aproximativ 700.000 de lei,
investiție de la bugetul local.
Acesta a fost dat în folosință
imediat și aici se pot face, deja,
intervenții chirur gicale.

Lucrările au vizat o parte a
blo cului operator, care a bene -
ficiat de reabilitare completă ce
a inclus și schimbarea instala -
țiilor electrice, sanitare, termice
și a instalațiilor de gaze medica -
le. Șantierul a fost gândit în așa
fel încât să nu afecteze activita -
tea medicală în restul spațiilor,
iar în 2019 și a doua parte ar
urma să fie modernizată. Ba mai
mult, investițiile vor continua și
în 2020, când va fi vizată o altă
secție deosebit de importantă:
Anestezie - Terapie Intensivă.

La jumătatea lunii de cembrie, Târ -
gul cu Bună tăți a revenit la Câm pina,
organizatorii aducând și o nouă ediție

a atelie re lor gratuite pentru copii
“Pasiuni și meșteșuguri“. De această
dată, la pro punerea Primăriei Muni -
cipiului Câmpina, activi tă țile au fost
organizate special pentru elevii Șco lii
nr. 6, niște copii buni și talentați, dar
care au mare nevoie de atenție și de
șanse pentru a-și de monstra creati -
vitatea.

În cadrul atelierelor de rulate chiar
înaintea sărbătorilor, ei au pictat figu -
rine din ipsos pe care le-au transfor -
mat, cu atenție, migală și în cân tare, în
ornamente pen tru bradul de Crăciun.

Și de acest Revelion
câm pinenii vor întâmpi -
na Noul An alături de
vedete consacrate. Pe
sce na din centrul mu -
nici piu lui se va afla, la
miezul nopții, trupa Ho -
lograf.

Spectacolul de Reve -
li on, pentru care Primă -
ria și Consiliul Local
Câm pina au alocat
120.000 de lei, în 2018,
va avea loc pe o scenă
care va fi amplasată în
centrul orașului, în zona
notariatelor. Programul
va începe la ora 21:45,

cu un DJ care va întreține
atmosfera câteva zeci de
minute. De la ora 22.20
începe concertul susți -
nut de Florin Crăciun,
care a inclus în progra -
mul pentru seara de 31
decembrie câteva cover-
uri foarte cunoscute, iar
de la ora 23.00 vor urca
pe scenă  cei de la Ho -

lograf, care vor rămâ ne
alături de câmpineni
până la miezul nopții, ca
să petreacă împreună și
primele clipe din 2019.

Pentru ora 00.00, mu-
ni cipalitatea a pregătit
un spectaculos foc de
artificii, acestea urmând
să fie lansate din par -
carea Fibec.

Cei 29 de beneficiari
provin, potrivit listei apro-
bate de CL, de la Colegiul
Național “Nicolae Grigo -
rescu” (14 elevi), Colegiul
tehnic Forestier (7 elevi)
și Liceul Tehnologic E -
ner getic (8 elevi). Aceștia
vor primi, lunar, câte 250
de lei, ca bursă de ex -
celență, recompensă acor-
dată în baza unei hotărâri
adoptate de CL Câmpina
în luna august.

Potrivit documentului
amintit, “bursele de ex ce -
lență, în cuantum de 250
de lei lunar, se acordă
elevilor din ultimul an de
studiu, din unităţile de
învăţământ liceal ale Mu -
nicipiului Câmpina, care
au rezultate deosebite la
învăţătură şi disciplină,
au fost calificaţi la con -
cursuri/olimpiade inter -
na ţionale, naţionale şi ju -
dețene și au media gene -

rală cel puțin 9,00 pentru
fiecare an din învă ță mân -
tul liceal”. Bursele se acor -
dă pe întreaga du rată a a -
nului de studiu, începând
cu data de 1.10.2018.

Selecția beneficiarilor
s-a făcut în baza metodo -

logiei aprobate prin ace -
eași hotărâre din luna
au gust, mai precis în
baza punctajelor acorda -
te pentru premiile obți -
nu te la concursuri și
olim piade internaționale,
naționale și județene. 

Atelierele gratuite organizate de Târgul cu Bunătă�i
au poposit la Școala nr. 6

Câmpinenii vor petrece Revelionul alături de HolografAproape 30 de elevi din Câmpina
beneficiază, anul acesta, de burse de
excelen�ă acordate de municipalitate
Consiliul Local Câmpina a aprobat, în cadrul ședin�ei
ordinare de la finalul lunii octombrie, lista elevilor de la
unită�i de învă�ământ din municipiu care beneficiază, în
acest an școlar, de bursele de excelen�ă acordate de la
bugetul local.

Spitalul Municipal Câmpina începe anul
cu aparat RMN și bloc operator nou
Finalul anului 2018 și începutul lui 2019 duce Spitalul
Municipal Câmpina într-o nouă eră, cu servicii mai
multe și condi�ii mai bune la dispozi�ia pacien�ilor. În
premieră, bolnavii vor avea la dispozi�ie un aparat
RMN, pentru efectuarea investiga�iilor de specialitate,
în cadrul unită�ii sanitare, dar și serviciile unui medic
gastroenterolog. De asemenea, chiar înainte de Crăciun,
la Spitalul Municipal Câmpina a fost inaugurat blocul
operator, care a beneficiat de ample lucrări de renovare
și modernizare.
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Acordul de colaborare cu
municipiul Cahul, din Republica
Moldova, a fost semnat pe 30 no -
iembrie, în cadrul unei ședințe
fes tive găzduite de Casa Tine re -
tului la care au luat parte repre -
zentanți ai administrației locale,
oficialități, dar și o delegație din
partea municipiului Cahul, con -
dusă de primarul Nicolae Dan -
diș.

În cadrul ședinței solemne
organizate chiar înaintea Zilei
Naționale a României, consilierii
municipali din Câmpina au votat,

Evenimentelor organizate de
municipiul Câmpina, cu prilejul
Zilei Naționale a României, au
de butat pe 29 noiembrie, la Bi -
bli oteca Municipală “Dr. C. I.
Istrati” Câmpina, cu festivitatea
de premiere a concursului de
cre aţie literară adresat elevilor,
concurs care a avut ca temă
“Marea Unire de la 1 Decembrie
2018”. În aceeași zi, la Casa de
Cultură “Geo Bogza”, a avut loc
înmânarea medaliilor Centena -
rului olimpicilor din Municipiul
Câmpina, urmată de conferinţa
“Jertfa Unirii noastre”, susținută
de Dan Puric.

Punctul culminant al agendei
de vineri, 30 noiembrie, a fost

ședinţa festivă a Consiliului Lo -
cal Câmpina în vederea semnării
Acordului de Colaborare cu
Municipiul Cahul - Republica
Moldova. Ceremonia s-a încheiat
cu înmânarea medaliilor Cente -
narului cetăţenilor și instituţiilor
cu merite deosebite la nivelul
municipiului Câmpina.

Într-o notă mai puțin solem -
nă și mai apropiată de spiritul
sărbătorilor, în seara acestei zile,
în cadrul unui spectacol cu te -
ma tică de sezon organizat în Par -
cul “Regele Mihai I”, a avut loc și
momentul mult așteptat de câm -
pineni, al aprinderii iluminatului
festiv care, practic, a dat startul săr -
bătorilor în municipiul pra ho vean.

Parcul “Regele Mihai I” a fost
punctul central al ceremoniilor
organizate și pe 1 Decembrie, de

Au fost acordate astfel de dis-
tincții pentru elevi care au ob ți -
nut rezultate deosebite la con -
cur surile și olimpiadele din ulti -
mul an, respectiv profesorii care
i-au pregătit, dar și pentru per -
soa ne și instituții care au con -
tribuit la dezvoltarea mu ni ci piu -
lui Câm pina, respectiv mem  bri  lor
delegației din Cahul, lo ca li ta tea
din Republica Mol do va cu care
Câmpina s-a în fră țit prin acordul
semnat pe 30 no iem  brie, tot cu
prilejul ce lebr ă rii Centenarului.

Distincțiile au fost acordate
pentru elevi și dascăli ai Cole -
giului Național “Nicolae Grigo -
rescu”, elevi și dascăli ai Cole -
giului Tehnic Forestier, persoa -

ne și instituții cu merite deo -
sebite, societăți comerciale din
Municipiul Câmpina cu cea
mai mare contribuție la bugetul
local, foști parlamentari, pri -
mari, viceprimari și secretari ai
municipiului, instituții județe -
ne, instituții ale statului la nivel
local, instituții de sănătate,
ocrotire a copilului și societății
civile, instituții de învățământ,
instituții de cercetare, cultură,
sport, servicii publice, instituții
de cult religios, fundații, aso -
cia ții și cetățeni cu merite de -
osebite, consilieri județeni, pen -
tru actuala conducere a Pri mă -
riei Câmpina și membrii Con -
siliu lui Local Câmpina.

Muzeele din Câmpina au putut fi
vizitate gratuit pe 1 Decembrie

Câmpinenii, dar și vizitatorii municipiului care au urmărit aici
ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Naționale a României au
avut ocazia să facă să facă un tur gratuit al muzeelor din al doilea
municipiu al județului. Sâmbătă, pe 1 decembrie, intrarea a fost
liberă, în intervalul 10.00 - 15.00, la Muzeul “B. P. Hasdeu”, Muze -
ul “Nicolae Grigorescu” și Muzeul Schițelor lui Nicolae Grigorescu.

Trei zile de sărbătoare, la Câm
Municipiul Câmpina a organizat un eveniment de
amploare pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri. Pe
durata a trei zile, din 29 noiembrie și până pe 1
decembrie. Au avut loc ac�iuni cu o însemnătate
deosebită, menite să sublinieze importan�a istorică a
evenimentului de exact acum un secol, dar și pe cea a
celebrării a 100 de ani de la Marea Unirea din 1918.

Centenarul Marii Uniri a 
înfrăţirea cu municipiul 
Principalul eveniment dedicat de municipiul
Câmpina împlinirii a 100 de ani de la Marea
Unire din 1918 a fost semnarea Acordului de
colaborare cu localitatea Cahul, din Republica
Moldova. Acordul încheiat într-un moment de
mare însemnătate atât pentru români, cât şi
pentru fraţii de peste Prut, încununează o
rela�ie frumoasă de colaborare și marchează
totodată începutul unei prietenii a cărei
semnifica�ie este strâns legată de cea a
Centenarului.Medaliile “Centenarului” au fost

oferite, la ceas de sărbătoare,
oamenilor care au marcat
evolu�ia municipiului Câmpina
Câmpinenii care fac cinste municipiului, de la elevi și
dascălii lor la oameni care și-au arătat de-a lungul
vremii sus�inerea pentru această comunitate, în diferite
feluri, au primit, în cadrul ceremoniilor organizate cu
prilejul Zilei Na�ionale a României, din partea
administra�iei locale, Medalia “Centenarului”.
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în unanimitate, înfrățirea cu lo -
calitatea de peste Prut, eveni -
men tul reprezentând principalul
punct din agenda festivităților
dedicate Centenarului Marii
Uniri.

“Vă mulțumesc din suflet pen -
tru deschidere, prietenie și pen -
tru spiritul frățesc întâlnit aici.
Vreau să aduc sincere mulțumiri
pentru tot ce face statul român
pentru românii din Republica
Moldova. Sunt multe proiecte,
unele mai vizibile, altele mai
puțin vizibile, dar există o asis -
tență din partea statului român,
deci din partea dumneavoastră,
ca și contribuabili ai statului
român și ca frați români, care se
concretizează în proiecte sociale
și economice cu impact asupra
cetățenilor”, a spus, în cadrul
ședinței solemne, Nicolae Dandiș,
primarul municipiului Cahul.

“Luând în considerare carac -
terul special al relațiilor de prie -
tenie dintre Republica Moldova
și România, conferit de comuni -
tatea de limbă, istorie, cultură și
tradiții, și din dorința consoli -
dării relațiilor de colaborare
excelente, precum și în baza
principiilor egalității și recipro -
cității între autoritățile adminis -
trației publice locale din cele
două state, municipiul Câmpina
și municipiul Cahul au convenit
deschiderea de noi posibilități

pentru raporturile de colaborare
în domenii de interes reciproc și
întărirea legăturilor de prietenie
la nivelul comunităților lor”, a
transmis și primarul municipiu -
lui Câmpina în fața celor pre -
zenți la evenimentul din 30
noiembrie.

Acesta a subliniat că momentul
ales pentru semnarea Acordului de
colaborare, care marchează ofi -
ci al înfrățirea celor două locali -

tăți din România și Republica
Moldova, este încă “o dovadă
grăitoare a dorinței ambelor
părți”. 

“Vreau să punctez că, recent,
la nivel național a fost creat și
cadrul legislativ care permite
pro iecte comune, în diverse do -
menii, cu localități din Republica
Moldova și Ucraina, adică exact
ceea ce noi facem deja de câțiva
ani și ceea ce ne-am dorit cu

această înfrățire. Cadrul legal
vine acum în întâmpinarea noas -
tră”, ne-a declarat primarul mu -
nicipiului Câmpina, Horia Tisea nu.

Municipiul prahovean este
înfrățit, încă din 2015, și cu
Cimișlia, altă localitate din Re -
publica Moldova, aflată aproape
de capitala Chișinău și care este
centrul administrativ al Regiunii
de Dezvoltare Sud a Republicii
Moldova.

Ziua Națională a României, o
sărbătoare cu o semnificație
apar te, la împlinirea a 100 de ani

de la Marea Unire din 1918.
“Sărbătoarea de astăzi are loc

în contextul sărbătoririi Cente -

naru lui Marii Uniri de la 1 de -
cembrie 1918, când Adunarea
Națională de la Alba Iulia, con -
stituită din 1.228 de delegați și
sprijinită de peste 100.000 de
ro mâni veniți din toate colțurile
Ardealului și Banatului a adoptat
Rezoluția prin care era atestată
unirea tuturor românilor din
Transilvania și Banat cu Româ -
nia. Politicianul Vasile Goldiș a
citit Rezoluția Unirii. Adunarea
Națională a tuturor românilor
din Transilvania, Banat și Țara
Ungurească, adunați prin repre -
zen tanții lor îndreptățiți la Alba
Iulia, în ziua de 1 Decembrie
1918, decretează Unirea acelor
români și a tuturor teritoriilor
locuite de dânșii cu România.
Adunarea proclamă îndeosebi
dreptul inalienabil al națiunii
române la întreg Banatul cuprins
între Mureș, Tisa și Dunăre.
Câm pinenii s-au alăturat efortu -
ri lor de celebrare a Marii Uniri
încă din 2015, când municipiul
Câmpina s-a înfrățit cu orașul

Cimișlia, din Basarabia. Coope -
rarea între cele două localități a
evoluat foarte bine în domeniul
cultural, educativ, administrativ,
iar ieri (30 noiembrie - n.r.) s-a
semnat înțelegerea de cooperare
cu încă o localitate din Repu bli -
ca Moldova, municipiul Cahul.
Cele două localități sunt legate și
de personalitatea lui Bogdan
Petriceicu Hasdeu, savantul în -
ce pându-și cariera ca judecător
la Tribunalul Cahul și petre -
cându-şi ultimii ani de viață la
Câmpina. La zi de sărbătoare, cu
cele mai alese gânduri, adresez
tuturor românilor și tuturor ce -
tățenilor municipiului Câmpina
sincere urări de bine, coeziune,
realizarea proiectelor comune,
sănătate și împliniri”, a spus
primarul municipiului Horia
Laurențiu Tiseanu, în discursul
susținut cu prilejul ceremoniilor
care au avut loc de Ziua națio -
nală a României.

Cei prezenți le-au adus un
omagiu eroilor căzuți în războiul

de reîntregire a națiunii, în ca -
drul unor momente solemne ur -
ma te, apoi, de spectaculoasa pa -
ra dă militară, evenimentul aștep -
tat, an de an, de Ziua Națională,
de spectatorii prezenți la cere -
monii.

Tot în cadrul festivităților de
pe 1 Decembrie au fost premiate
mai multe personalități locale
care au contribuit, pe parcursul
timpului, la dezvoltarea munici -
piului Câmpina. 

La final, municipalitatea i-a
in vitat pe cei prezenți să savu -
reze tradiționala fasole cu câr -
nați gătită în stil românesc. Nu
mai puțin de 1.000 de porții au
fost împărțite celor prezenți, așa
cum se întâm plă an de an, la
Câmpina, de Ziua Națională. 

În același timp, pe scena
amenajată în centru, spec ta torii
au putut urmări momen tele
pregătite de ansamblul fol cloric
Ghiocelul, ansamblul Ca sei Ti -
neretului și recitalul îndrăgitului
Gheor ghe Turda.

De 1 Decembrie, 
Dan Puric a vorbit, 
la Câmpina, despre
“Jertfa unirii noastre”

Câmpinenii au avut parte
de multe evenimente memo -
ra bile, anul acesta, în preajma
Zilei Naționale a României. La
100 de ani de la Marea Unire,
Dan Puric le-a vorbit, în stilu-i
inconfundabil, despre “jertfa
unirii noastre”, o incursiune
în frumoasa istorie a româ -
nilor, presărată, cu dezinvol -
tu ră, cu trimiteri la prezentul
societății românești.

Dan Puric a evidențiat
jert fa soldaților români din
Pri mul Război Mondial, în
discursul memorabil care a
ridicat în picioare publicul de
la Casa de Cultură “Geo
Bogza”.

Conferința susținută de
Dan Puric, la Câmpina, pe 29
noiembrie, a fost o prețioasă
lecție despre istorie, des pre
prezent și patriotism care, cu
siguranță, a pătruns adânc în
sufletele spectato rilor.

pina, dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918

fost celebrat, la Câmpina, prin
Cahul din Republica Moldova
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Consiliul Local Câmpina s-a
reunit într-o ședință extra or -
 di nară chiar pe 1 noiembrie,
pen  tru adoptarea a două ho -
tărâri de interes local:

Hotărârea nr. 152 privind
apro barea rectificării bugetului
lo cal al Municipiului Câmpina și
aprobarea rectificării bugetelor
ordonatorilor terțiari de credite,
pe anul 2018;

Hotărârea nr. 153  privind
mo dificarea și completarea Ane -
xelor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr.
123/30 august 2018 referitoare
la alocarea unor sume de bani
pen tru susținerea financiară a
unor manifestări culturale, artis tice,
sportive și educative orga ni zate
de Consiliul Local, în anul 2018.

În ședința ordinară din 21 no-
iembrie, Consiliul Local Câm pina
a adoptat următoarele hotă râri:

Hotărârea nr. 154 privind
aprobarea contului de execuţie
pe trim.III al bugetului local al
Mu nicipiului Câmpina, buge tu -
lui împrumuturilor interne și
activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii şi
bugetelor ordonatorilor terţiari
de credite, pe anul 2018;

Hotărârea nr. 155 privind
aprobarea prelungirii perioadei
de utilizare a finanțării cre di -
tului cu 12 luni, din Contractul
de credit nr.158520/9022/23
no iembrie 2015, modificat și
completat prin acte adiționale,
încheiat între BRD – Groupe So -
cie te Generale S.A. și Municipiul
Câmpina;

Hotărârea nr. 156 privind
acordarea unui mandat special
d-lui Tiseanu Horia Laurențiu –
Primarul Municipiului Câmpina,
în calitate de reprezentant legal
al UAT Câmpina, în Adunarea
Generală a Acționarilor a ADI –
Par te neriatul pentru mana ge -
men tul deșeurilor Prahova;

Hotărârea nr. 157 privind
mo dificarea și completarea art.1
la H.C.L. nr.144 din 25 oc tom -
brie 2018 referitoare la reali za -

rea obiectivului ”Reabilitare
Șoseaua Paltinu”;

Hotărârea nr. 158 privind
apro barea Regulamentului  refe -
ri tor la închirierea prin licitație
publică a bunurilor imobile,
apartinând domeniului public și
 privat al Municipiului Câmpina;

Hotărârea nr. 159 privind
Acordul de principiu pentru
cumpărarea de către Municipiul
Câmpina a terenului în supra -
față de 2.467,00 mp, situat în
Municipiul Câmpina, str. Eca -
terina Teodoroiu, nr.28;

Hotărârea nr. 160 privind
darea în administrare Servi -
ciului Public de Administrare și
Exploatare a Pieței Centrale
Agroalimentare Câmpina, a con -
struc ției extinse, în suprafață
totală de 133,00 mp (107, 00 mp
su prafață inițială + 26,00 mp
suprafață extinsă), situată în
Municipiul Câmpina, str. Re -
publicii, f.nr.;

Hotărârea nr. 161 pentru
mo dificarea și completarea Ane -
xei nr. 2 la H.C.L. nr.45/22 mar -

tie 2018 privind aprobarea pro -
iectului modelului de steag al
Municipiului Câmpina;

Hotărârea nr. 162 privind
apro barea constituirii unor co -
mi sii ce vor funcţiona la ni velul
Municipiului Câmpina;

Hotărârea nr. 163 privind
înfiinţarea Comisiei de avizare a
cererilor de organizare  a adu -
nărilor publice;

Hotărârea nr. 164 privind
modificarea și completarea Ane -
xei la H.C.L. nr. 12/25 ianuarie
2018 referitoare la organizarea
rețelei școlare cu unităţile de
învăţământ preuniversitar de
stat și particular, cu perso na -
litate juridică, din Municipiul
Câm pina, pentru anul şcolar
2018 – 2019;

Hotărârea nr. 165 privind
mo dificarea și completarea
Anexei la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009
referitoare la însușirea inventa -
rului bunurilor care alcă tuiesc
domeniul public al Municipiului
Câmpina, Cap. IA, nr. crt. 288;

Hotărârea nr. 166 privind

ates tarea apartenenței la do me -
niul privat al Municipiului Câm -
pina a terenurilor în suprafață
totală de 2.033,00 mp, situate în
Municipiul Câmpina, str. Fa bric ii,
f. nr., Tarla 83, Parcela Cc 157;

Hotărârea nr. 167 privind
atestarea apartenenței la dome -
niul privat al Municipiului Câm -
pina a imobilului - teren în su -
prafață de 42,00 mp și con -
strucție în suprafață de 17,00
mp, situat în Municipiul Câm -
pina, str.Ecaterina Teodo roiu,
f.nr. Tarla 83, Parcela Cc 260.

O nouă ședință, extraor -
dinară, a Consiliului Local
Câm  pina a avut loc pe 26 no -
iembrie, pentru adoptarea
următoarelor hotărâri:

Hotărârea nr. 168 privind
apr obarea rectificării bugetului
lo cal al Municipiului Câmpina și
aprobarea rectificării bugetelor
ordonatorilor terțiari de credite,
pe anul 2018;

Hotărârea nr. 169 privind
completarea Anexei nr. 1 la
H.C.L. nr. 135/ 25 septembrie 2018

referitoare la numirea repre -
zentanților Consiliului Local al
Municipiului Câmpina în Con -
siliile de Administrație si in Co -
misiile pentru evaluarea și asi -
gurarea calității din unitățile de
învățământ preuniversitar din
Municipiul Câmpina pentru
anul școlar 2018 - 2019;

Hotărârea nr. 170 privind
modificarea și completarea Ane -
xelor nr. 1 și nr. 2 Ia H.C.L.nr.
153/ 1 noiembrie 2018 refe -
ritoa re la alocarea unor sume de
bani pentru susținerea finan cia -
ră a unor manifestări culturale,
artistice, sportive și educative
organizate de Consiliul Local, în
anul 2018.

Ultima ședință de Consiliu
Lo cal din luna noiembrie a
avut un caracter solemn. Pe 30
no iembrie, prin Hotărârea nr.
171, a fost aprobată Înțele ge -
rea de Cooperare între Mu ni -
cipiul Câm pina, județul Pra -
hova din Ro mânia și Mun i -
cipiul Cahul, Raionul Cahul
din Republica Moldova.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local
Câmpina în luna noiembrie

Programul de ridicare a deşeurilor
menajere se modifică, în perioada
sărbătorilor

Operatorului de salubritate de la nivelul municipiului Câmpina, Floricon Salub SRL,
a anunțat modificarea programului de ridicare a deșeurilor menajere, în funcție de zilele
libere acordate în perioada sărbătorilor de iarnă.

Astfel, programul de colectare pentru ziua de 25 decembrie, care este liberă, a fost
efectuat pe 22 decembrie. 

De asemenea, programul de colectare de pe 1 ianuarie, tot zi liberă, conform legii, se
va efectua pe data de 29 decembrie.

În restul zilelor va fi respectat programul normal de colecatre a deșeurilor menajere.
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Trichineloza este o boală pa -
razitară care se transmite la om
prin consum de carne de porc
(do mestic sau sălbatic) şi pro -
duse din carne de porc neexa -
minate sanitar-veterinar prin
examen trichineloscopic di -
rect/di gestie artificială. La por -
cul viu infestat cu parazitul tri -
chinela spiralis, boala nu se ma -
nifestă clinic.

Pentru desfăşurarea în con -
diţii de siguranţă a examenelor
trichineloscopice la sediul DSVSA
Prahova s-au stabilit, printre

altele, măsuri ca organizarea de
instruiri cu medicii veterinari,
asi gurarea permanenței la sediul
D.S.V.S.A. Prahova și la centrele
sanitar-veterinare din județ, zil -
nic, între orele 08.30-18.00,
inclusiv sâmbătă și duminică,
între orele 08.30-16.00, asigu -
rarea permanenței pentru pre -
lua rea telefonică a sesi zărilor și
reclamațiilor consumatorilor la
telefonul  0800800454, dar și
organizarea de controale în
zonele adiacente târgurilor de
animale.

Examenul trichineloscopic
se efectuează contracost, tariful
variind între 11 și 25 lei.

Pentru realizarea exa me -
nului trichineloscopic,  pro pri e -
tarul porcinelor sacrificate în
gospodărie trebuie să prezinte
cartea de identitate (B.I.), crotalia
au riculară a animalului sacrifi -
cat și, ca probă, pilierii diafrag -
matici (2 formațiuni musculare
fusiforme, în forma literei V, ca -
re se găsesc între ficat și pul mon).

“În situația în care probă de
pilieri diafragmatici este insufi -
cientă, acesta se va completa cu
ur mătoarele formațiuni musculare:

-diafragma-porțiunea mus -
cu lo-tendinoasă care separă ca -
vitatea abdominală de cavitatea
toracică și care, de regulă, ră -
mâne prinsă pe fața internă a
coastelor;

-musculatura intercostală -
do uă coaste nedesfăcute în  lun -
gime de circa 10 cm;

-baza limbii”, precizează
repre zentanții DSV Prahova.

Confirmarea cazurilor pozi -
tive de trichineloză depistate în
a ceste centre se va face la
Laboratorul Sanitar Veterinar și
pentru Siguranța Alimentelor
Pra hova, prin metoda digestiei
artificiale.

Autoritățile subliniază că

porcii depistați cu trichineloză
se despăgubesc după  confis ca -
rea cărnii  și subproduselor co -
mestibile în vederea incinerării
acestora, dar  numai dacă ani -
malele erau identificate prin
cro taliere și înregistrate în Baza
Națională de Date.

Centre de testare a cărnii de
porc, în zona Câmpina

Câmpina a semnat acordul pentru
implementarea programului ROMACT

Primăria Câmpina a semnat, pe 28 noiembrie 2018, Acordul Pentru
Implementarea Programului ROMACT.  

Programul este derulat în parteneriat cu Consiliul Europei şi Comisia
Europeană. ROMACT are ca scop întărirea capacităţii autorităţilor locale de a
realiza şi de a implementa politici publice incluzive de dezvoltare locală,
precum şi planul de incluziune socială a comunităţilor de romi din Municipiul
Campina, conform Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
romani aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020.

Extrasele de carte funciară emise
online de Agenția Națională de Cadastru și
Pu blicitate Imobiliară (ANCPI) sunt ac -
ceptate, începând din 16 noiembrie, de Di -
r ecția pentru Evidența Persoanelor și Ad -
ministrarea Bazelor de Date (DEPABD).
ANCPI a anunțat că persoanele care soli -
cită eliberarea actelor de identitate pot de -
pune extrasul de carte funciară obținut
online la toate cele peste 570 de birouri ale
DEPABD din țară, pentru a face dovada
adresei de domiciliu.

“DEPABD, aflată în subordinea Minis -
te rului Afacerilor Interne, s-a alăturat celor
17 instituții bancare și nebancare care
acceptă extrasul de carte funciară eliberat
online. Drept urmare, prezentarea contrac -
tu lui de vânzare-cumpărare, a celui de
con struire sau a extrasului de carte fun -
ciară semnat și ștampilat, eliberat de ofi -
ciile de cadastru și publicitate imobiliară,
nu mai este obligatorie pentru obținerea
do cumentelor de identitate. Demersul,
inițiat de ANCPI și acceptat de DEPABD,
vine în sprijinul cetățenilor, care nu mai
sunt nevoiți să se deplaseze la sediile ofi -
ciilor de cadastru pentru a solicita și
pentru a ridica extrasul de carte funciară
pen tru informare”, anunță Agenția amintită.

Persoanele care solicită eliberarea
cărților de identitate pot depune la dosar
extrasul de carte funciară emis online, pe
platforma epay.ancpi.ro. Prețul acestuia
este de 20 de lei, iar documentul poate fi

transmis pe loc dacă actele respective sunt
disponibile în format electronic. În situația
în care cartea funciară nu este introdusă în
sistemul electronic, angajații oficiilor de
ca dastru și publicitate imobiliară fac con -
ver sia documentului în format electronic
și îl expediază solicitantului.

În prezent, numărul de imobile înre gis -
trate în sistemul informatic integrat de ca -
dastru și carte funciară este de apro -
ximativ 12 milioane, reprezentând tot atâ -
tea cărți funciare. Cifra reprezintă aproape
30% din numărul total estimat de imobile
din România.

Aten�ie la TRICHINELOZĂ! 

Centre de testare a cărnii de porc,
în Câmpina şi în împrejurimi:

C.S.V.S.A. Câmpina - strada I. L. Caragiale, nr.12, dr. Popa Mihaela
(0244.335.875, 0720.722.697)
C.S.V.A. Câmpina - strada N. Bălcescu, nr. 7 - dr. Antonie Vasile
(0244/335.875, 0744.340.388)
C.S.V.A. Breaza - strada Occinei, nr. 9A - dr. Dumitrache Ionuț
(0728.295.500)
C.S.V.A. Bănești - loc. Bănești - dr. Grozea Gabriel (0244/348.360,
0744.431.819)

Din luna noiembrie, extrasul de carte funciară
poate fi folosit, ca dovadă a adresei de
domiciliu, la eliberarea actului de identitate
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În forma existentă la acest
moment, programul va începe în
jurul orei 13.00, cu primirea
oaspeților și ascultarea Imnului
Câmpinei. Vor urma alocuțiunile
din partea autorităților, prilej cu
care vor lua cuvântul primarul
mu nicipiului, Horia Tiseanu, și
viceprimarul, Adrian Pițigoi.

Organizatorii și-au propus
să includă, în această parte a
pro gramului, și proiecția a două
fil me scurte despre Câmpina,
dar și premierea fotografiilor
din cadrul consursului lansat în
toamnă, “Câmpina în alb și negru”.

Cu același prilej este pro gra -
mată și prezentarea volumelor
tipărite, în 2018, la Casa de Cul -
tură, moment care va fi susținut

de directorul insti tu ției, Alexan -
dra Ioniță. Cele trei cărți au fost
realizate sub egida “România
100“, în cadrul colec ției “Câm -
pina, patrimoniu cultu ral“, iar ti -
părirea lor a beneficiat de fi -
nanțare de peste 16.000 de lei de
la bugetul local. Volumele sunt
“Peleșul, simbol al regali tății“
(Alin Ciupală), “Câmpina de-a
lungul istoriei. Contribuții mo -
nologice“ (Marius Zaharia, Cera -
sela Marin, Gheorghe Mo do -
ianu) și “Cartea de aur a ero ilor
și veteranilor de război din
Municipiul Câmpina“ (Marian
Dulă, Theodor Marinescu, Gheor-
ghe Modoianu).

De la ora 14.00, tot la Casa de
Cultură, va avea loc vernisajul

expoziției ”Locuitori ai Câmpi -
nei cu care se mândrește orașul”,
avându-i ca autori pe Alin Ciu -
pală și Alexandra Ioniță.

La manifestări este așteptat
să participe și scriitorul Chris -
tian Crăciun, care a răspuns in -
vitației de a ține, cu acest prilej, o
cuvântare despre municipiul
Câmpina.

Începând cu ora 16.00, în sa -
la mare a Casei de Cultură “Geo
Bogza” va avea loc concer tul
“Muzica Tinerilor”. Pe scenă vor
ur ca tineri artiști din localitate,
amatori și semiprofesioniști, în
cadrul unui spectacol care va
du ra aproape două ore și la care
intrarea va fi liberă.

Anual, pe 8 ianuarie, câm -
pinenii celebrează Ziua Mu nici -
piu lui care, în 2019, împlinește
516 ani de la prima atestare
documentară.

La 8 ianuarie 1503, numele
său apare, pentru prima dată,
într-un document oficial, mai
precis în registrele vigesimale
ale negustorilor braşoveni care
tranzitau Valea Prahovei.

Administrația locală din Câm-
pina a ținut ca, și în acest an, să
pregătească surprize de sezon
pentru locuitorii municipiului.
Și s-a gândit la bucuria fiecărei
vârste, astfel că, pentru cei mici,
Moș Crăciun a poposit în oraș o
săptămână întreagă, iar pentru
adulți a trimis, în dar, un
spectacol de excepție.

Campania “Vis de iarnă cu
Moș Crăciun” a debutat pe 17
decembrie, fiind pentru al șa -
selea an consecutiv când micuții
din Câmpina sunt răsfățați cu
da ruri dulci de îndrăgitul Moș și
ajutoarele sale. Anul acesta, în
Parcul “Regele Mihai I” - zona
Mi lia, între 17 și 23 decembrie,
co piii au fost așteptați, între
orele 16.00 - 19.00, să-l întâl -

nească pe Moș Crăciun.
Proiectul s-a derulat prin Ca -

sa de Cultură “Geo Bogza”, iar
organizatorii s-au pregătit cu
dulciuri pentru cel puțin 2.500
de copii. Totul a fost realizat cu
sprijinul Primăriei Câmpina și al
Con siliului Local Câmpina, care
au și alocat, în acest scop, fon -

duri de 7.000 de lei.
Tot în cadrul programului

dedicat sărbătorilor, administra -
ția locală a pregătit o surpriză și
pentru câmpinenii adulți. Pe 20
decembrie, de la ora 18.00,
Mirabela Dauer și Raoul i-au aș -
teptat la “O seară magică de
Crăciun”. În deschiderea specta -
co lului, pe scenă au urcat an -
samblul folcloric “Ghiocelul”,
gru pul folcloric “Plai câm pi -
nean”. 

Biletele, puse în vânzare la
finalul lunii noiembrie, la prețuri
subvenționate, de 15 și 20 de lei,
au fost epuizate în doar trei zile.

Spectacolul a fost realizat cu
sprijinul financiar al Primăriei și
Consiliului Local Câmpina.

Program amplu pregătit de Casa de Cultură
“Geo Bogza”, pentru Ziua Municipiului Câmpina

Câmpina a găzduit, pe 30 noiembrie și 1 decembrie, la
Bazinul de Înot Didactic, a doua ediției a Cupei “Seva”, compe -
ti ția derulată, anul acesta, sub însemnul Centenarului.

Concursul de natație rezervat juniorilor și cadeților și
organizat de Clubul Baracuda și Complexul Turistic Seva  din
Câm pina a adus în municipiul prahovean sportivi din toate col -
țurile țării. În prima zi au fost programate calificările, în timp ce
ziua de 1 Decembrie a fost rezervată finalelor.  

Festivitatea de premiere a avut chiar de Ziua Națională, fiind
oficiată de consilierul local Monica Clinciu.

Pentru ediția din acest an, organizatorii au pus la bătaie
premii de până la 1.000 de lei, cea mai mare recompensă fiind
rezervată pentru doborârea unui Record Național. Pentru
fiecare probă din concurs s-au acordat cadouri, medalii şi
diplome pentru locurile 1, 2, 3 (aur, argint, bronz).

Competiția a inclus patru probe pentru categoria de vârstă
8 - 10 ani (50 de metri liber, 50 de metri spate, 50 de metri bras
și 100 de metri mixt) și cinci pentru categoria 11 - 14 ani (200
de metri liber, 200 de metri bras, 100 de metri spate, 100 de
metri fluture și 200 de metri mixt).

Cupa Centenarului la înot a avut
loc de Ziua Naţională, la bazinul
de Înot Didactic din Câmpina

Program special pentru câmpineni, de Crăciun

În paralel cu programul pentru sărbătorile de
iarnă, la Câmpina prinde contur și agenda
pentru cel mai important eveniment de la
începutul lui 2019: Ziua Câmpinei. Ac�iunile sunt
organizate de Casa de Cultură “Geo Bogza”,
conducerea institu�iei, anun�ând că, la această
edi�ie, își dorește o manifestare mai amplă, care
să se adreseze unui public cât mai larg.


