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O absolventă de la
Şcoala Centrală a fost

admisă la cea mai bună
clasă de liceu din ţară

Tenaris CineLatino
a adunat sute de

câmpineni la proiecţiile
gratuite de la Casa de
Cultură “Geo Bogza”

Mai multe investiţii 
din municipiu,

blocate de lipsa
ofertelor

Valabilitatea
paşapoartelor
a fost dublată
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Câmpina a sărbătorit, mai frumos și mai emo�ionant ca niciodată, Ziua
Drapelului, marcată în România anual, la 26 iunie, încă din 1998. La 100 de ani
de la Marea Unire, punctul culminant al manifestărilor a fost desfășurarea
unui tricolor de 100 de metri, purtat de 100 de tineri din școlile câmpinene.
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Ziua Drapelului

100 de tineri au purtat
tricolorul de 100 de metri, la
un secol de la Marea Unire
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Trei proiecte pentru accesarea
de fonduri europene depuse 
de Primăria Câmpina sunt 
în plin proces de evaluare
Trei dintre proiectele europene depuse de
administra�ia locală din Câmpina sunt în
evaluare, potrivit informa�iilor oferite de
Compartimentul Programe de Finan�are și
Rela�ii Interna�ionale din cadrul Primăriei
Câmpina. Este vorba despre cele care vizează
construirea unei săli de sport la Școala “B. P.
Hasdeu”, construirea unei grădini�ei și cel
privind lucrări pentru creșterea eficien�ei
energetice pentru mai multe blocuri de
locuin�e.



2 EDUCAŢIE

390 dintre cei 560 de
absolven�i ai liceelor
din Câmpina care s-au
prezentat la sesiunea
de vară a
Bacalaureatului au
promovat examenul,
conform rezultatelor
afișate de Ministerul
Educa�iei. Rata
promovabilită�ii, la
nivelul municipiului,
este aceeași cu cea
calculată la nivel
na�ional și ușor sub
procentul jude�ean.

Aproape 600 de absolvenți
de liceu din Câmpina, provenind
de la cinci unități de învățământ,
s-au înscris pentru a susține
Bacalaureatul 2018 în sesiunea
de vară. Numai 560 dintre ei au

și încheiat cu bine testările
scrise, ceea ce se traduce printr-o
rată a prezenței de 93,65%. În
ceea ce privește promovabilit a -
tea, însă, aceasta a fost de doar
69,64%, cu 390 de absolvenți
de  clarați promovați.

În timp ce la Colegiul Națio -
nal “Nicolae Grigorescu” rata de

pro movare a ajuns la aproape
99%, în alte cazuri aceasta s-a
men ținut între 60 și 65% (C. T.
Fo restier și Liceul Tehnologic
Ener getic) și a coborât chiar
spre 25% la C. T. “Constantin Is -
trati” și Liceul Tehnologic Me -
canic.

Pe municipiu, rata promova -

bili tății este egală cu cea la nivel
național, de 69,7%, dar ușor sub
cea județeană de 70,89%. 

Candidații declarați respinși
pot face o nouă încercare în
sesiunea de toamnă, care are loc
în perioada 20 august - 6 sep -
tem brie.

Situația pe licee, după se -
siunea iunie - iulie a 
Bacala ureatului 2018

Colegiul Național “Nicolae
Grigorescu”

> 183 absolvenți înscriși  
> 181 candidați prezenți

(98,91%)
> 179 candidați promovați

(98,9%)
> cea mai mare notă: Sabrina

Stoica (Mate-Info) - 9,73
Colegiul Tehnic Forestier
> 147 absolvenți înscriși  
> 140 candidați prezenți

(95,24%)
> 90 candidați promovați

(64,29%)
> cea mai mare notă: Pe -

tronela Alexandra Ciută (Teh ni -
cia n în activități economice) - 9,73

Liceul Tehnologic Energetic
> 179 absolvenți înscriși  
> 168 candidați prezenți

(93,85%)
> 103 candidați promovați

(61,31%)
> cea mai mare notă: Marian

Tatu (Mate-Info) - 9,46
Liceul Tehnologic Mecanic
> 21 absolvenți înscriși  
> 15 candidați prezenți (71,43%)
> 4 candidați promovați

(26,67%)
> cea mai mare notă: Mihai

Daniel Beucă (Tehnician me ca -
nic pentru întreținere și
reparații) - 8,05

Colegiul Tehnic “Constantin
Istrati”

> 68 absolvenți înscriși  
> 56 candidați prezenți (82,35%)
> 14 candidați promovați (25%)
> cea mai mare notă: Adriana

Nis tor (Tehnician în gastro no -
mie) - 8,36

Criteriile specifice pentru
acordarea burselor şcolare, la
Şcoala Gimnazială Centrală

Consiliul Local Câmpina a adoptat, la fi -
nalul lunii mai, în conformitate cu ho tă -
rârea Consiliului de Administrație al Școlii
Centrale, criteriile specifice pentru acor da -
rea burselor școlare, în unitatea de învă ță -
mânt amintită.

Astfel, de burse de merit beneficiază
ele vii care îndeplinesc criteriile generale
pre văzute de legislația națională și care au
avut: rezultate la etapele naționale a olim -
piadelor şcolare ( locurile I,II,III ), obţinut
media generala de cel puțin 8,50 și nota 10
la purtare în anul şcolar anterior; rezultate
la faza judeţeană a olimpiadelor şcolare,
(lo curile I, II și III), au obţinut media ge -
nerală de cel puțin 9,00 și nota 10 la
purtare în anul şcolar anterior; rezultate la
e tapele județene, la nivel naţional ale com -
petiţiilor/concursurilor cultural-artistice
sau cu caracter sportiv obținând (locurile I,
II și III), organizate de MEN; rezultate de -
osebite la învăţătură - media generală 10 în
anul şcolar anterior, respectiv în primul
semestru al anului şcolar, pentru elevii
aflați în clasele de început ale învățămân -
tului gimnazial (clasa a V-a).

Bursele de studiu se acordă elevilor
care provin din familii cu un venit lunar
me diu net pe membru de familie pe ulti -
mele 3 luni cel mult egal cu salariul minim
pe economie, care au media generala peste
9.00 și nota 10 la purtare în semestrul
anterior celui în care se acordă bursa.  

Bursele de ajutor social se acordă în
func ţie de criteriile generale (orfan de un
pă rinte sau de ambii părinţi, boală, nu
reali zează venitul net mediu lunar, pe
ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai
mare de 50% din salariul minim net pe
economie).

Candidații rămași fără loc la liceu după prima etapă a ad -
mi terii 2018, din seria curentă și din seriile anteroare, mai au
o șansă la toamnă. Potrivit unei situații actualizate, publicate
de Inspectoratul Școlar Județean după soluționarea situa -
țiilor speciale, în liceele din Câmpina au mai rămas doar 33
de locuri libere, astfel:

Liceul Tehnologic Energetic - 2 locuri (Electronică-
automatizări)

Colegiul Tehnic Forestier - 1 loc (Fabricarea produselor din lemn)
Colegiul Tehnic “Constantin Istrati” - 8 locuri (Turism și

alimentație)
Colegiul Tehnic “Constantin Istrati” - 11 locuri (Economic)
Colegiul Tehnic “Constantin Istrati” - 11 locuri (Industrie

alimentară)
Calendarul celei de-a doua etape a admiterii la liceu:

> 3 septembrie - Înscrierea candidaţilor la liceele care
organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a
cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă;

> 4-5 septembrie - Desfășurarea probelor de aptitudini sau
de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă;

> 3-6 septembrie - Primirea cererilor de înscriere a
absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au
fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în
perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat
situaţia şcolară ulterior etapei anterioare;

> 7 septembrie - Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a
care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa
anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de
metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior
etapei anterioare, utilizând aplicația informatică centralizată.

Clasele Colegiului Național “Nicolae
Grigorescu” ocupă primele locuri, la
nivel local, în clasamentul speciali ză -
rilor, după ultima medie la admiterea
din 2018, dar și unele dintre locurile
fruntașe la nivel de județ.

Clasamentul specializărilor de la
liceele din Câmpina (în funcție de
ultima medie de admitere din 2018)

C. N. “Nicolae Grigorescu”, Mate -
matică-Informatică (56 de locuri ocu -
pate) - 8,74 (locul 8 pe județ)

C. N. “Nicolae Grigorescu”, Științe
ale Naturii (28 de locuri) - 8,58 (l. 12)

C. N. “Nicolae Grigorescu”, Științe
Sociale (56 de locuri) - 8,03

C. N. “Nicolae Grigorescu”, Filologie
(28 de locuri) - 7,96

Liceul Tehnologic Energetic, Turism
și alimentație (28 de locuri) - 7,09

Liceul Tehnologic Energetic, Eco -
nomic (28 de locuri) - 7,00

Liceul Tehnologic Energetic, Științe

ale Naturii (28 de locuri) - 6,74
Colegiul Tehnic Forestier,  Științe

ale Naturii (28 de locuri) - 6,56
Colegiul Tehnic Forestier,  Econo -

mic (56 de locuri) - 6,38
Liceul Tehnologic Energetic, Elec -

tro  nică automatizări (56 de locuri) - 5,67
Liceul Tehnologic Energetic, Elec -

tric (28 de locuri) - 5,51
Colegiul Tehnic Forestier, Silvicul -

tură (28 de locuri) - 5,15
Colegiul Tehnic Forestier, Fabri -

carea produselor din lemn (28 de lo -
curi) - 5,09

Colegiul Tehnic “Constantin Istrati”,
Turism și alimentație (21 de locuri) - 3,78

Colegiul Tehnic “Constantin Istrati”,
Economic (15 locuri) - 3,45

Colegiul Tehnic “Constantin Istrati”,
Industrie alimentară (18 locuri) - 2,98

Site-ul admitereliceu.ro a întocmit
și clasamentul național al școlilor gim -
naziale, în funcție de media mediilor de

admitere de la fiecare dintre acestea.
Primul care apare în topul pe țară este
Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”
(locul 160 din 6.077), cel care ocupă și
locul al șaptelea, pe județ, cu media 8,42.

Locurile ocupate de școlile din
Câmpina, în clasamentul județean (cf.
admitereliceu.ro):

C. N. “Nicolae Grigorescu” (8,42) -
locul 7 din 221 unități de învățământ
gimnazial

Școala Gimnazială Centrală (8,13) -
locul 13

Școala Gimnazială “B. P. Hasdeu”
(7,94) - locul 20

Școala Gimnazială “Ion
Câmpineanu“ (7,62) - locul 46

Școala Gimnazială “Al. I. Cuza”
(6,58) - locul 161

Școala Gimnazială nr. 3 (5,87) -
locul 201

Liceul Tehnologic Mecanic (4,97) -
locul 218

Promovabilitate de aproape 70%, 
în Câmpina, la Bacalaureatul 2018

Doar 33 de locuri libere, la Câmpina, pentru a doua etapă a admiterii 2018

Topul specializărilor, după ultima medie de admitere, în 2018
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Cele mai bune rezultate la
Evaluarea Naţională din acest an
s-au înregistrat la Colegiul Na -
țional “Nicolae Grigorescu”, un -
de întreaga promoţie a obținut
me dii peste 5, iar unul dintre
abs ol venți și-a adjudecat și una
dintre cele două medii de 9,97 de
la Câmpina, cele mai mari obți -
nute la acest examen de can -
didații din municipiu.

La Colegiul Național “Nicolae
Grigorescu” au fost obținute, la
EN 2018, medii cuprinse între
5,52 și 9,97, elevii de aici reu -
şind să obțină și patru note de
10,00, la Limba și literatura ro -
mână. De asemenea, promoția
2018 de la CNNG a avut și două
medii de absolvire de 10, ale
Biancăi Maria Vișan și Brianei

Alexia Bănescu.
De altfel, Bianca este și cea

care a încheiat examenul cu o
me die aproape perfectă, 9,97,
cea cu care de altfel a intrat și în
ad mitere și datorită căreia a fost
prima repartizată la clasa de Ma -
tematică-Informatică a aceleiași
unități de învățământ. 

Promovabilitate foarte mare

(în sensul numărului de medii
peste 5, raportat la numărul de
can didați la EN 2018) a înregis -
trat și Școala “B. P. Hasdeu”,
unde 48 dintre cei 50 de can di -
dați au avut rezultate peste acest
prag la examenul din luna iunie. 

Peste 90% dintre candidați
au promovat și la Școala Gim na -
zia lă Centrală, respectiv la Școa -

la “Ion Câmpineanu”, în timp ce
rezultate mai slabe s-au înregis -
trat la Școala “Al. I. Cuza”, Școala
nr. 3 și Liceul Tehnologic Me ca nic.

Situația promovabilității,
în școlile din Câmpina, după

EN 2018:
Colegiul Național “Nicolae

Grigorescu”
> candidați: 38
> promovabilitate: 100%
> cea mai mare medie: 9,97

(Bianca Maria Vișan)
> note de 10: 4
Școala Gimnazială “B. P.

Hasdeu”
> candidați: 50
> promovabilitate: 96%
> cea mai mare medie: 9,87

(Maria Moga)
> note de 10: 1
Școala Gimnazială Centrală
> candidați: 84
> promovabilitate: 95,24%
> cea mai mare medie: 9,97

(Taisia Mara Matei)
> note de 10: 10

Școala Gimnazială “Ion
Câmpineanu”

> candidați: 65
> promovabilitate: 92,31%
> cea mai mare medie: 9,72

(Natalia Alexia Hiticaș)
> note de 10: 1
Școala Gimnazială

“Alexandru Ioan Cuza”
> candidați: 22
> promovabilitate: 68,18 %
> cea mai mare medie: 9,82

(Dan Mihai Dobre)
> note de 10: niciuna
Școala Gimnazială nu mă -

rul  3
> candidați: 9
> promovabilitate: 55.56%
> cea mai mare medie: 6,72

(Adrian Ionuț Ionașc)
> note de 10: niciuna
Liceul Tehnologic Mecanic
> candidați: 5
> promovabilitate: 40%
> cea mai mare medie: 5,47

(Mariana Loredana Andrei)
> note de 10: niciuna

Promovabilitate de 100%, la Colegiul
Național “Nicolae Grigorescu”, după
Evaluarea Națională 2018

Chiar dacă anul acesta
nu au avut nicio medie
de absolvire de 10 și
niciun absolvent cu 10
pe linie la Evaluarea
Na�ională, școlile din
Câmpina s-au clasat,
totuși, printre cele mai
bune la nivel de jude�,
în urma examenului
care a contat pentru
admiterea la liceu.

Înaintea repartizării compu te ri -
zate a absolvenților de gimnaziu, Mi -
nis terul Educației a publicat ierar hia
candidaților, la nivel național, în
func ție de media de admitere, formată
în proporție de 80% din rezultatul de
la Evaluarea Națională, iar în pro por -
ție de 20% din media de absolvire a
gimnaziului (media claselor V-VIII).

Promoția 2018 a însemnat, la
Câm pina, și patru medii de absolvire
de 10. Doi elevi de la C. N. “Nicolae
Gri gorescu” (Bianca Maria Vișan și
Briana Alexia Bănescu), unul de la
Școala “Ion Câmpineanu” (Natalia
Alehia Hiticaș) și unul de la Școala
Gimnazială Centrală (Delia Gorgan)
au avut 10 pe linie la finalul fiecăruia
dintre cei patru ani de gimnaziu. 

Top 10 medii de admitere al ab -
sol venților de la școlile din Câmpina:

1. Bianca Maria Vișan (C. N.

“Nicolae Grigorescu”) - 9,97 
2. Taisia Maria Matei (Școala

Gimnazială Centrală)- 9,95
3. Delia Gorgan (Școala Gimna -

zială Centrală) - 9,93
4. Andrei Ștefan (Școala Gimna -

zială Centrală) - 9,91
5. Maria Moga (Școala Gimnazială

“B. P. Hasdeu”) // Briana Alexia Bă nes-
cu (C. N. “Nicolae Grigorescu”)- 9,88

6. Dan Mihai Dobre (Școala
Gimnazială “Al. I. Cuza”) - 9,84

7. Monica Maria Dima (Școala
Gimnazială Centrală) - 9,83

8. Iulia Ștefania Pleșea (C. N.
“Nicolae Grigorescu”) - 9,80

9. Melisa Georgia Staicu (Școala
Gimnazială Centrală) // Andra Ioana
Ilioiu (Școala Gimnazială Centrală)  -
9,79

10. Natalia Alehia Hiticaș  (Școala
Gimnazială “Ion Câmpineanu”) - 9,77

O prahoveancă a ajuns, după
admiterea din 2018, la cea
mai bună clasă de liceu din
�ară. Este vorba despre Delia
Gorgan, admisă la Colegiul
Na�ional “Sfântul Sava” din
Capitală - specializarea
Matematică-Informatică
(bilingv engleză), unde va
avea colegi 28 de bucureșteni,
niciunul cu medie sub 9,91, 13
cu 10.00 la Evaluarea
Na�ională, iar șase cu media
de admitere 10.

Delia Gorgan este unul dintre pra ho -
venii care nu s-au înscris la admitere în
județul de proveniență. Ca mulți alții, a
ales Capitala, numai că media i-a permis
să fie foarte selectivă când a venit vorba
despre opțiunile trecute în fișa de
înscriere. Cu media anilor de gimnaziu 10
și 9,92 la Evaluarea Națională, deci o
medie de admitere de 9,93, absolventa de
la Școala Gimnazială Centrală din Câm -
pina a ajuns, fără emoții, la cea mai bună
clasă de liceu din țară, cea care des chide
topul primelor 50 de specializări la nivel
național (după ultima medie de admitere),

publicat de Ministerul Edu ca ției.
Și Maria Alexandra Șerban, de la Col -

egiul Național “Nicolae Grigorescu” este,
oficial, eleva uneia dintre cele mai bune
50 de specializări din țară. Cu media de
admitere 9,65, ea va învăța, în următorii
patru ani, în una dintre cele două clase de
Matematică - Informatică ale Colegiului
Național “Andrei Șaguna” din Brașov
(locul 38 în clasamentul Ministerului
Educației).

O absolventă de la Şcoala Gimnazială
Centrală a fost admisă la cea mai bună
clasă de liceu din ţară

Un absolvent din Câmpina, în primele cinci
medii, pe judeţ, pentru admiterea la liceu
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Așa cum declară primarul Horia
Laurențiu Tiseanu, Câmpina în -
cear că să obțină fonduri euro -
pe ne pentru construirea unei
săli de sport care să deservească
Școala Gimnazială “B. P. Has deu”.
Proiectul este depus spre finan -
țare cu fonduri europene prin
POR 2014 - 2020 și a fost admis
în urma evaluării, din punct de ve -
dere administrativ și al eligibi -
lită ții, iar în prezent de află în etapa
de evaluare tehnică și financiară,
la ADR Sud Muntenia Călărași. 

Principalul obiectiv este con -
struirea unei săli de sport, cu o
suprafață desfășurată de 2.174
de metri pătrați, pentru unitatea
de învățământ amintită, dar
proiectul include și lucrări de

extindere (săli de clasă, cabinet
multimedia, cabinet lingvistic),
respectiv reabilitarea și moder -
nizarea actualei clădiri a școlii,
prin lucrări precum refacerea
inte grală a instalațiilor de apă,
canal și energie termică, zugră -
veli interioare, termoizolare, re -
pa  rații învelitoare și înlo cuirea
tâmplărie. Valoarea totală se va
ridica la aproape 13,3 milioane
de lei, cu TVA inclus.

În aceeași etapă a intrat și
proiectul privind “Creșterea efi -
cien ței energetice în clădirile
rezidențiale din Municipiul
Câm pina”, privind imobilele de
pe Bd. Carol I, nr. 17 - bl 7A,
nr.19 - bl.7B, nr.21 - bl.7C.

Odată aprobat, acesta va

asigura fonduri pentru izolarea
ter mică a fațadelor, prin înlo cu -
irea tâmplăriei exterioare cu
tâmplărie termoizolantă, închi -
derea balcoanelor, lucrări de
termo-hidroizolare la acoperiș,
instalare de panouri fotovoltaice
și înlocuirea lifturilor.

Un al treilea proiect propus
de Câmpina, aflat în analiză, este cel

privind construirea unei grădinițe
cu o capacitate de 80 de locuri.

Acesta are o valoare de
4.936.708,11 lei, inclusiv TVA.

Prin proiectul aflat în etapa
de evaluare din punct de vedere
administrativ și al eligibilităţii se
propune construirea unei gră -
dinițe  cu o suprafaţă  desfă -
șurată de 1148,07 mp, cu două

săli de clasă pentru două grupe
(40 de copii) care vor funcționa
în regim de program prelungit și
o a treia sală pentru două grupe
(40 de copii) cu program normal,
în schimburi. 

Grădinița va beneficia și de
un spațiu de joacă exterior,
spațiu verde și spațiu tehnico-
gospo dăresc.

Trei proiecte pentru accesarea de
fonduri europene depuse de Primăria
Câmpina sunt în plin proces de evaluare
Trei dintre proiectele europene depuse de
administra�ia locală din Câmpina sunt în evaluare,
potrivit informa�iilor oferite de Compartimentul
Programe de Finan�are și Rela�ii Interna�ionale din
cadrul Primăriei Câmpina. Acestea vizează
construirea unei săli de sport la Școala “B. P.
Hasdeu”, construirea unei grădini�e și lucrări pentru
creșterea eficien�ei energetice pentru unele blocuri
de locuin�e.

Scările din zona Energopetrol
intră în reabilitare

Cele câteva zeci de trepte de pe
strada Lt. col. Oprescu Adrian, ultimele
din zona Bd. Culturii rămase ne re -
parate, intră în lucrări de reabili -
tare. Procedura pentru atribuirea
con tractului a fost încheiată în
cursul lunii iulie, investiția ridi -
cân du-se la aproximativ 58.000 de lei, fără TVA.

“Este unul dintre proiectele care schimbă zona Bd. Culturii.
Este ultimul rând de scări pe care-l reabilităm, după cel de la
Gu ra Leului și cel de la Direcția Silvică”, a spus viceprimarul
mu nicipiului, Adrian Pițigoi.

Lucrările din zona Energopetrol vor include reabilitarea
podețelor de odihnă, a treptelor și a stâlpilor de susținere, dar
și turnarea de beton și covoare asfaltice.

Au fost puse în funcţiune şi semafoarele
de la intersecţia Griviţei - Bd. Culturii

Din 22 iunie, la Câmpina au fost puse în funcțiune și noile
semafoare de la intersecția dintre str. Griviței cu Bd. Culturii,
două artere de circulație din municipiu. Este încă o etapă bifată
în cadrul proiectului care vizează semaforizarea unora dintre

cele mai periculoase inter -
secții.

Astfel de măsuri sunt
avute în vedere și pentru cea
dintre străzile Constantin
Stere și Conductelor, o zonă
unde șoferii nu au vizi -
bilitate.

Primăria Câmpina derulează, în această pe -
rioadă, proceduri de atribuire pentru mai multe
con tracte în vederea derulării unor lucrări impor -
tante în municipiu. Problema este că, în unele ca -
zuri, autoritățile se află la a doua sau chiar a treia
încercare. Deși este vorba despre intervenții ur -
gente, nu găsesc firme interesate să le execute.

Două dintre anunțuri se referă la investiții afla -
te în strânsă legătură cu refacerea Parcului “Sol -
dat”. De altfel, finalizarea acestui proiect depinde
în totalitate de ele. 

Apelul pentru depunerea de oferte pentru
servicii de proiectare și obținere avize specifice
pentru reamplasare monument istoric “Soldat” se
află la a treia publicare. Obiectivul trebuie luat de
pe actualul amplasament și mutat în Parcul Tran -
da firilor. Numai că nu s-a găsit nimeni interesat de
această lucrare, pentru care administrația locală a
alocat un buget de 40.000 de lei, fără TVA.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor
este 30 iulie.

Tot în legătură cu reamenajarea zonei centrale
este și concursul de soluții pentru realizarea mo -
numentului “Trei panouri votive”, care ar urma să
în locuiască “Soldatul” în parcul ce-i poartă încă
nu mele. Propunerile pot fi depuse până pe 6
august, la ora 14.00.

Proiectele desemnate câștigătoare vor fi
recompensate cu 10.000 de lei (premiul al III-lea),
15.000 de lei (premiul al II-lea) și 50.000 de lei
(pre miu I). De asemenea, Primăria Câmpina va în -
che ia, cu ocupanții primelor trei locuri, contract
de achiziție drepturi de autor.

“Ar fi bine ca aceste lucrări să se realizeze ra pid,
concomitent cu reabilitarea parcului. Din păcate,
ne confruntăm, ca și în cazul altor proiecte, cu
lipsa ofertelor, un fenomen îngrijorător pe care nu
reușim să ni-l explicăm decât prin faptul că fie este
o perioadă aglomerată pentru firmele de specia -

lita te, fie nu mai există mână de lucru”, a declarat
pri marul municipiului, ing. Horia Laurențiu Tiseanu.

Proiectul pentru străzile Muscel, I. H.
Rădulescu și Drumul Taberei caută autor
Obiectul achiziției pentru care s-a alocat un

buget de 30.652,86 lei fără TVA este încheierea
contractului pentru “Servicii de proiectare pentru
obiectivul de investiții «Colectare ape pluviale
intersecție strada Muscel, strada Drumul Taberei,
str. I. H. Rădulescu»”. Acest anunț se află, însă, la a
do ua publicare, după ce procedura a mai fost lan -
sată și la începutul lunii iulie.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor
este 30 iulie.

Peste 3,25 milioane de lei, bugetul pentru
reparații și reabilitarea străzii Bobâlna

La jumătatea lunii iulie, administrația locală a
lansat anunțul privind primirea ofertelor din par -
tea constructorilor interesați să efectueze reparații
și lucrări de reabilitare pe str. Bobâlna. Valoarea
estimată a contractului este, potrivit docu men -
tului, de 3.253.052,31 lei, fără TVA, cu mențiunea
că o parte a intervențiilor va fi efectuată la o dată
ulterioară, după încheierea lucrărilor de cana liza -
re derulate de Hidro Prahova. 

Termenul limită pentru primirea ofertelor este
3 august.

Mai multe investiţii din municipiu, blocate de lipsa ofertelor
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Un tricolor fluviu, de 100 de
metri lungime, purtat de 100 de
elevi din municipiu, a repre zen -
tat cei 100 de ani pe care

România Mare îi împlinește în
acest an. Imaginile vor rămâne
cu siguranță, pentru multă vre -
me, întipărite în mintea lor și a
celor care au asistat la eveni -
ment, de pe stradă sau poate
chiar de acasă, pentru că defi -
larea a fost transmisă live, pe
site-ul Primăriei.

“Participarea a fost impor -
tan tă și sunt convins că elevii
care au fost implicați în eveni -
ment își vor aminti mereu, de
acum, semnificația acestei zile.
Acest lucru este cel mai impor -

tant obiectiv atins prin ma nifes -
tările organizate de Ziua Dra pe -
lului”, a declarat primarul mu -
nicipiului Câmpina, ing. Horia
Laurențiu Tiseanu.

“Anul acesta se împlinesc
100 de ani de la realizarea
României Mari. În întreaga ţară
se desfăşoară numeroase mani -
festări cultural-artistice şi ştiin -
țifice de evocare a faptelor
înain taşilor noştri care au făurit
şi apărat statul unitar român. În
tim pul  Războiului de Întregire
Naţio nală, pentru drapelul tri -
color au luptat cei mai viteji
câmpineni şi 185 dintre ei şi-au
dat viaţa pentru înfăptuirea
României Mari. Multe drapele de
luptă au fost decorate la termi -
na rea războiului. Pentru a da
numai un exemplu, Drapelul Re -
g i mentul 32 «Mircea», regiment
din care au făcut parte mulţi
câmpineni, a fost decorat cu Or -
dinul Militar «Mihai Viteazul».
În timpul celui de-Al Doilea Răz -
boi Mondial, drapelele unităților
evidențiate în luptă au fost
decorate la rândul lor, cu acelaşi
Or din militar de război. În a -
ceastă mare conflagraţie s-au
jertfit 184 de câmpineni, militari
dar şi civili. Un omagiu trebuie

a dus şi celor care au supra vie -
ţuit marii conflagraţii mondiale,
veteranii de război, fără de care
nu se puteau câştiga marile
bătălii. De asemenea, trebuie să
purtăm recunoştinţă şi celor
care au servit Ţara sub Drapelul
Tricolor, ca militari de carieră,
militari în termen sau termen r e -
dus, jandarmi, pompieri, poliţişti,
dar şi sportivilor care au con -
curat pentru culorile naţionale”,
a spus, în discursul susținut de
Ziua Drapelului, col. (r.) Marian
Dulă, consilierul primarului din
Câmpina.

Potrivit acestuia, pentru tri -
colorul desfășurat în centrul lo -
ca lității, cusut de Nadia Dumi -
trașcu, s-au folosit trei valuri de
material care, ulterior, vor fi
folosite la realizarea de drapele
obișnuite.

Manifestarea organizată la
Câmpina, cu acest prilej, a mai
inclus serviciul religios, sfinţirea
Drapelului, înălțarea Drapelului
și intonarea Imnului de Stat, mo -
mente artistice, dar și eliberarea
a 100 de baloane tricolore, un
mo ment care se vrea a deveni
tradiție în municipiu.

Ziua Drapelului

100 de tineri au purtat tricolorul de 100
de metri, la un secol de la Marea Unire

Câmpina a sărbătorit,
mai frumos și mai
emo�ionant ca
niciodată, Ziua
Drapelului, marcată în
România anual, la 26
iunie, încă din 1998. La
100 de ani de la Marea
Unire, punctul
culminant al
manifestărilor a fost
desfășurarea unui
tricolor de 100 de
metri, purtat de 100
de tineri din școlile
câmpinene.

Expoziţie solară, semnată
Aurel Grigorescu, în cel mai
însorit oraş din România

Pe 30 iunie, la Casa de Cultură “Geo Bogza”
a avut loc vernisajul expoziției “Dansând sub
soarele solstițiului de vară”, cu lucrări semnate
de artistul câmpinean Aurel Grigorescu. Și unde
în altă parte își puteau găsi loc mai potrivit
aceste picturi, dacă nu în orașul cu cele mai
multe zile însorite?

“Am denumit-o «Expoziţie solară» datorită
culorilor luminoase care ne încălzesc sufletul.
Aurel Grigorescu este un artist plastic bine
cunoscut publicului câmpinean, dar care
creează mai intens de aproximativ 8-9 ani.
Lucrările de astăzi sunt toate noi, aşadar le
vedeţi în premieră. El a acceptat să facă parte
din «Galeria artiştilor plastici câmpineni»,
proiect pe care l-am iniţiat anul trecut”, a spus
Alexandra Ioniță, directorul Casei de Cultură
“Geo Bogza”, la deschiderea expoziției.

Lucrările pot fi văzute până la finalul lunii
iulie, iar una dintre ele va fi oferită Casei de
Cultură și va intra în patrimoniul instituției.

Casa de Cultură “Geo Bogza” din
Câmpina găzduieşte, de câteva luni,
ini ţiativa lăudabilă a lui Codruț
Constantinescu, menită a încuraja şi
satis face apetitul câmpinenilor pen -
tru cultură. Până acum, Confe rințele
Culturale Lemet le-au avut drept
invitați pe fostul ministru de Externe,
eseistul Teodor Baconschi, care a
vor bit despre intelectualul român, un
martir fără voie, Armand Goşu, isto -
ricul cu origini câmpinene care a
con ferenţiat despre Rusia, realizând
un bilanţ istoric la un secol de la lo -
vitura de stat bolşevică, şi Mirel Băn ică,
cercetător la Academia Română, ce a

vorbit despre ortodoxia româ nească
astăzi.

Cea de-a patra Conferinţă Cultu -
rală Lemet, din 11 iulie, a adus-o în
fața câmpinenilor pe scriitoarea Ana
Blandiana, care a abordat un subiect
de suflet pentru toți românii. “Cente -
na rul nu este o festivitate, el este pri -
lejul care îi obligă şi le dă şansa ro -
mânilor să opteze cui vor să semene,
care sunt modelele pe care vor să le
urmeze”, le-a transmis aceasta par -
tici panților, pe care i-a însemnat să
vadă, în hotărârile istorice din 1918,
exemple despre decizii care au schim -
bat destinul de țară și care ar trebui să

fie modelul ţării de acum. Mesajul
acesteia, la 100 de ani de la Marea
Unire, a fost să considere Centenarul
drept un “prilej de exorcizare”.

Ana Blandiana le-a vorbit câmpinenilor despre Centenar,
la cea de-a patra din seria Conferinţelor Culturale Lemet

O delegație din Cahul s-a aflat
la Câmpina, la începutul lunii iulie,
oaspeții din Republica Moldova
având ocazia să viziteze Casa Căs ă-
toriilor, un loc de joacă din mu -
nicipiu, dar și valoroasa expoziție
cu schițele lui Nicolae Grigorescu.

Tot cu acest prilej, repre zen -
tanții celor două localități au
înche iat un protocol, act pre mer -
gător ini țierii negocierilor pentru
înche  ierea unei viitoare înțelegeri

de cooperare și înfrățire. Do cu -
mentul a fost semnat de primarul
mu ni cipiului Câmpina, ing. Horia
Laurențiu Tiseanu, și vicepri -
marul orașului Cahul, Tatiana
Romaniuc.

Potrivit primarului din Câm -
pina, documentul va merge către
Consiliile Locale ale celor două
așezări, care pot iniția negocierea
pentru încheierea Acordului de
cooperare și înfrățire.

Autorităţile din Câmpina şi Cahul au făcut primul pas
în perspectiva unei înfrăţiri între cele două localităţi
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Consiliul Local Câmpina s-a
reunit în ședința ordinară din 30
mai pentru adoptarea următoa -
relor hotărâri de interes local:

Hotărârea nr. 74 privind
apro barea contului anual de e -
xe  cuție a exercițiului bugetar pe
anuI 2017;

Hotărârea nr. 75 privind
apro barea contului de execuție
pe trimestrul I a bugetului al
Mu  n icipiului Câmpina, a con -
tului de execuție a bugetului îm -
pru muturilor externe şi inter ne
şi aprobarea contului de exe -
cuție pe trimestrul I a bugetelor
ordonatorilor terțiari de credite,
pe anul 2018;

Hotărârea nr. 76 privind a -
probarea rectificării bugetului
lo cal al Municipiului Câmpina și
aprobarea rectificării bugetelor
ordonatorilor terțiari de credite,
pe anuI 2018;

Hotărârea nr. 77 privind
apro barea trecerii din domeniul
public în domeniul privat al
Municipiului Câmpina a unui
mijloc fix cu durata normală de
utilizare consumată în vederea
scoaterii din funcţiune, valori -
ficării şi casării acestuia;

Hotărârea nr. 78 privind mo -
dificarea şi completarea Anexei
nr.2 la H.C.L. nr.52/2 aprilie
2018 pentru aprobarea Organi -
gramei și a Statului de funcții al
Spitalului Municipal Câmpina;

Hotărârea nr. 79 privind
com ponenta nominală a Comite -
tului director al Clubului Sportiv
Câmpina;

Hotărârea nr. 80 privind
aprobarea modificării şi com -
ple tării Anexei nr. 8 la nr.43/22
martie 2018 referitoare la apro -
barea numărului de burse şco -
lare și a criteriilor specifice de
acordare a acestora, alocarea şi
re partizarea sumelor de bani
pen tru bursele şcolare pe uni -
tățile de învățământ din Muni -
cipiul Câmpina, pentru anul

2018;
Hotărârea nr. 81 privind

apro barea modificării şi com -
pletării art.1 din H.C.L.
nr.115/27 iulie 2017 privind
înfiin ţarea Comisiei de avizare a
ce rerilor de organizare a adu -
nărilor publice;

Hotărârea nr. 82 privind
aprobarea vânzării unui aparta -
ment construit prin Agenția
Națională pentru Locuințe, si -
tuat în Municipiul Câmpina;

Hotărârea nr. 83 privind
apro barea modificării și com -

ple tării Anexei la HCL nr. 25/28
ianuarie 2008 referitoare la mo -
dificarea și completarea Ane xei
la HCL nr. 120/2006 cu privire
la inventarierea în domeniul pri -
vat al Municipiului Câmpina a
imobilelor aparținând fondului
locativ de stat, situate în Mu -
nicipiul Câmpina;

Hotărârea nr. 84 privind
apro barea alipirii a două tere nuri
aflate în Municipiul Câm pina;

Hotărârea nr. 85 privind
consti tuirea dreptului de super -
ficie cu titlu oneros asupra unui
teren în suprafață de 185 mp
situat în Municipiul Câmpina;

Hotărârea nr. 86 privind
aprobarea vânzării fără licitație
publică a unui teren în suprafață
de 154 mp, aferent locuinței, si -
tuat în Municipiul Câmpina, prin
exercitarea dreptului de preem -
țiune;

Hotărârea nr. 87 privind
apro barea vânzării fără licitație
pu blică a terenului aferent
construcției în suprafață de 257
mp, individ din 357 mp, situat în
Municipiul Câmpina, prin exer -
citarea dreptului de preemțiune;

Hotărârea nr. 88 privind
apro barea reorganizării Comi -
siei tehnice de urbanism şi ame -
najarea teritoriului din cadrul
Pri măriei Municipiului Câm pina;

Hotărârea nr. 89 privind
aprobarea vânzării fără licitație

publică a terenului în suprafață
de 43,25 mp, indiviz din 804 mp,
aferent unui apartament situat
în Municipiul Câmpina, prin
exer citarea dreptului de pre em -
țiune;

Hotărârea nr. 90 privind ap -
robarea vânzării fără licitație
publică a terenului în suprafață
de 43,25 mp, indiviz din 804 mp,
aferent unui apartament situat
în Municipiul Câmpina, prin
exer citarea dreptului de pre -
emțiune;

Hotărârea nr. 91 privind a -
probarea vânzării fără licitație
publică a terenului în suprafață
de 31,69 mp, indiviz din 804 mp,
aferent unui apartament situat
în Municipiul Câmpina, prin
exer citarea dreptului de pre -
emțiune;

Hotărârea nr. 92 privind
aprobarea Planului Urbanistic
de Detaliu pentru “Construire
uni tate de panificație și pati se -
rie, amenajare alei carosabile,
parcare, spații verzi, împrej -
muire teren”, pe teren în supra -
față de 5.515 mp, situat în Mu ni -
cipiul Câmpina, str. Petrolistului,
nr. 17, beneficiar;

Hotărârea nr. 93 privind a -
probarea Planului Urbanistic de
Detaliu pentru “Extindere cu re -
facere învelitoare locuință C1”,
pe teren proprietate privată, a -
vând suprafața de 501 mp”.

Hotărârile adoptate de Consiliul
Local Câmpina în luna mai

Urmare evoluţiei Pestei Por -
cine Africane (PPA)  la porcul
do mestic şi sălbatic (mistreţ) pe
te ritoriul României, DSVSA Pra -
hova a întocmit “Planul de mă -
suri privind supravegherea, pre -
venirea şi controlul PPA pe te -
ritoriul judeţului Prahova”, a -
probat în data de 03.07.2018 de
membrii Centrului Local de Com-
 batere a Bolilor Prahova, prin
Hotărârea nr.1/03.07.2018, emi -
să de Prefectul Judeţului Pra hova.

RECOMANDĂRI PENTRU
CRESCĂTORII DE PORCINE ÎN
GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI

-creşterea porcilor se va face
numai în adăposturi şi spaţii în -
gră dite, fără posibilitatea de a
veni în contact cu porcii străini
de curtea dumneavoastră, cu
porci mistreţi sau cu alţi pro -
prietari de porci domestici

-deoarece târgurile de ani -
male din România au fost închi -

se pentru o perioadă nedeter mi -
nată, este interzisă achiziţio na -
rea de porci vii neidentificaţi
prin crotaliere şi fără certificat
sanitar-veterinar de sănătate de
la comercianţi ambulanţi sau din
locuri necunoscute

-nu hrăniţi porcii cu resturi
alimentare rezultate din bucătă -
rie, indiferent de natura aces -
tora, în special cele provenite de
la carnea/produsele din carne de
porc gătite în familie

-nu folosiți în hrana porcilor
iarbă sau alte plante culese de pe
câmp pentru că ele ar fi putut să
vină în contact cu porcii mistreţi
bolnavi

-nu intraţi în adăpostul unde
creşteţi porcii cu încălţămintea
şi hainele cu care aţi umblat pe
stra dă, fiind recomandată mon -
ta rea la intrarea în adăpost a
unei tăviţe cu paie îmbibate cu
soluţie slabă de sodă caustică

-dacă există vânători în fa mi -

lie, care aduc carne de mistreţ,
nu daţi porcilor apa provenită
de la spălarea cărnii sau resturi
de carne

- nu scoateţi scroafele sau
vie rii din exploataţie în scopul
mon tei cu animale din alte ex -
plo ataţii

-orice modificare a stării de
sănătate a porcilor din gospo dă -
rie sau depistarea unei morta li -
tăţi trebuie anunţată de urgenţă
medi cului veterinar din locali ta -
te sau telefonic la DSVSA Pra -
hova, la telefon 0244751751
sau 0723184128.

-până la sosirea medicului
ve terinar este interzisă circulaţia
persoanelor în zonă, mişcarea
porcinelor/cadavrelor, inclusiv a
cărnii de porc/produselor din
car ne de porc rezultate din sa -
cri ficările anterioare în gos po -
dărie

-orice cadavru de porc do -
mestic/mistreţ depistat pe do me -

niul public va fi anunţat la
DSVSA Prahova la numerele de
telefon menţionate anterior.

Pesta Porcină Africană este o
boală virală, care afectează toţi
porcii domestici şi sălbatici
(mistreţi) din exploataţie/fond de
vânătoare, indiferent de vârstă,
sex şi greutate, cu evoluţie ra pi -
dă şi mortalitate de până la
100% pentru porcii care se îm -
bol năvesc. Afecțiunea nu pre -
zin tă pericol pentru sănătatea o -
mului. Pentru această boală e -
xistă vaccinuri şi tratamente
eficiente. Pesta Porcină Africană
nu afec tează oamenii, neexis -
tând nici cel mai mic risc de îm -
bolnăvire, acest virus a vând,
însă, impact la nivel social din
punct de vedere economic.

Toate porcinele suspecte de
îmbolnăvire trebuie ucise şi
neutralizate, iar proprietarii vor
fi despăgubiţi de către stat, în
condiţiile prevăzute de legislaţie.

Măsuri de urgenţă în tot judeţul, în contextul
ameninţării răspândirii pestei porcine africane

Semnele clinice 
ale bolii:

-febră mare 40,2-42 gra -
de Celsius timp de 12-14 zile

-lipsa poftei de mâncare şi
tendința de a se izola la în -
tuneric

-deplasare greoaie şi
neconcordanţă în mişcare

-pielea se înroşeşte la în -
ce put şi apoi devine cia notică

-respiraţie şi puls acce -
lerat

-diaree sau constipaţie
sangvinolente

-avorturi la scroafe
-moarte după  6-20 de zile

în funcţie de evoluţie şi pa -
togenitatea tulpinii de virus

-afectează toţi porcii din
exploa taţie (morbiditate 100%),
iar mortalitatea poate ajunge
la 100%
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La finalul lunii mai,
Camera Deputa�ilor a
adoptat, în calitate de
for decizional,
modificările și
completările la Legea
nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii
a cetăţenilor români în
străinătate, prin care
valabilitatea
pașapoartelor simple a
fost extinsă, pentru
anumite categorii.
Noile prevederi sunt în
vigoare din 20 iulie.

Începând cu data de 20 iulie
2018 sunt în vigoare modifi că -
rile Legii nr. 248/2005 privind
re gimul liberei circulaţii a cetă -
ţenilor români în străinătate,
aprobate prin Legea nr. 133/
18.06.2018. Conform acestora,
paşapoartele simple electronice
vor avea următoarea valabilitate:

– 3 ani pentru persoanele cu
vârsta până în 12 ani;

– 5 ani pentru persoanele cu
vârsta cuprinsă între 12 si 18 ani;

– 10 ani pentru persoanele
care au împlinit vârsta de 18 ani;

Paşaportul simplu temporar
se va elibera în termenul de 14
zile calendaristice persoanelor
care declară că nu doresc să li se
elibereze un paşaport simplu

electronic.
O altă modificare importantă

se referă la condițiile în care mai
pot fi eliberate documente în
regim de urgență. Paşaportul
simplu temporar va fi eliberat în
cel mult 3 zile lucrătoare de la
data depunerii cererii doar pe
baza unor documente justifica -
tive şi numai în situaţii obiective,
cum ar fi:

-în cazul în care titularul de -
clară în scris că urmează să
călă torească în state între care
există stare de beligeranţă ori
conflict diplomatic şi are apli -
cată în paşaportul simplu sau în
paşaportul simplu electronic o
ştampilă ori o viză eliberată de
statul cu care ţara în care
călătoreşte se află în conflict;

-când titularul deţine paşa -
port simplu sau paşaport simplu
electronic care conţine vize
vala bile, dar ca urmare a epui -
zării filelor destinate aplicării
acestora călătoria în acel stat
sau în alte state decât cele care
au emis vizele nu mai este po -
sibilă;

-când titularul a depus paşa -
portul simplu sau paşa portul
simplu electronic pentru obţi -
nerea unor vize si declară că tre -
buie să călătorească de urgenţă
în străinătate;

-când minorul urmează să se
deplaseze în străinătate pentru
studii ori pentru a participa la
con cursuri oficiale sau pentru a
ur ma un tratament medical fără
de care viaţa ori sănătatea îi este

pusă în pericol şi nu există
timpul necesar pentru obţinerea
acordului celuilalt părinte;

-pentru cetăţenii romani a -
flaţi în străinătate care nu mai
posedă documente de călătorie
valabile și care declară că este
ne cesar să îşi continue călătoria
în străinătate sau să îşi regle -
men teze şederea pe teritoriul
unui stat;

-în situaţii obiective în care,
din motive de sănătate, familiale
sau profesionale, este necesară
şi urgentă prezenţa persoanei pe
teritoriul altui stat şi nu există
timpul necesar pentru emiterea
paşaportului simplu electronic.

Măsurile au fost adoptate
pentru a se reduce aglomerația
creată la serviciile de specia -
litate, în special pe durata verii,
când este sezon de concedii, dar
și o perioadă în care românii
care lucrează în străinătate se
întorc acasă și profită de ocazie
pentru a preschimba documen -
tele pe cale să expire.

Informare prin SMS
Din martie, cu sprijinul Com -

paniei Naționale Imprimeria Ro -
mână, la nivel național a devenit
funcțional sistemul de notificare
a cetățenilor români cu privire la
faptul că urmează să le expire
pașaportul. Astfel, deținătorii de
pașapoarte care au comunicat,
la depunerea ultimei cereri un

număr de telefon valabil vor pri -
mi un SMS prin care vor fi infor -
mați că le expiră documentul, cu
una până la trei luni înainte de
termenul respectiv. Prin același
mesaj, cetățenii vor fi încurajați
să se programeze din timp
pentru a evita timpii mari de
așteptare din perioada de vară.

MAE anunță că românii al
căror document este aproape să
ex pire vor primi un SMS
standard: „Pașaportul dvs. va
expira în curând. Pentru reîn -
noire, programați-vă online pe
epasapoarte.ro (România) sau
econsulat.ro (străinătate)“. Pen -
tru SMS-urile transmise la nivel
național, va figura ca semnatar
D.G. Pașapoarte, iar în străină -
tate, Departamentul Consular.
Mesajele vor fi trimise de la
numărul scurt 1813, la eticheta
de expeditor figurând termenul
PAȘAPOARTE.

Pierderea cărţii de
identitate a maşinii
nu mai trebuie
anunţată prin
Monitorul Oficial

Conform Legii nr. 109 din 16 mai
2018, începând cu data de 16 iulie,
pierderea cărţii de identitate auto nu
se mai publică în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Anunțul a
fost făcut de reprezentanții Regiei
“Monitorul Oficial al României”.

Măsura vine în sprijinul proprie -
tar ilor de autovehicule care, până
acum, erau nevoiți să publice în MO
anunțuri în acest sens. Aceasta este
valabilă pentru persoanele fizice, dar
și pentru cele juridice.

Consiliul Local
Câmpina a adoptat
majorarea, prin
indexare, cu 1,34%, a
taxelor și impozitelor
locale, în 2019. Deși
autorită�ile locale
s-au străduit, an de
an, să le men�ină la
aceleași valori, legea
impune indexarea lor
cu rata infla�iei.

Potrivit hotărârii adoptate
de CL Câmpina, în confor mi -
tate cu cele impuse de le gis -
lația în vigoare, sumele afe -
rente impozitelor şi taxelor
locale stabilite pe baza unei
anu mite sume în lei vor fi in -
dexate, în 2019, cu rata infla -
ției de 1,34%. 

Totodată, s-a aprobat inde -
xarea limitelor minime și ma -
xime ale amenzilor aplicate de
organul fiscal, în cazul

persoa nelor fizice şi juridice. 
“În cazul oricărui impozit

sau oricărei taxe locale, care
con stă într-o anumită sumă în
lei sau care este stabilită pe
baza unei anumite sume în lei,
sumele respective se inde xea -
ză anual, până la data de 30
aprilie, de către consiliile lo -
cale, ţinând cont de rata in -
flației pentru anul fiscal an -
terior, comunicată pe site-u -

rile oficiale ale Ministerului
Fi nanțelor Publice şi Mi nis -
terului Dezvoltării Regio nale,
Administrației Publice și
Fondurilor Europene. Sumele
indexate conform alin. (1) se
a probă prin hotărâre a Con -
siliului Local și se aplică în
anul fiscal următor. Direcţia
Ju deţeană de Statistică Pra ho -
va a comunicat că rata infla -
ției pentru anul 2017 faţă de

anul 2016 este de 1,34%. De
asemenea, rata inflaţiei comu -
nicată pe site-ul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Ad -
ministraţiei Publice este 1,3%,
iar pe site-ul  Ministerului Fi -
nanţelor Publice este de 1,34%
cu precizarea «pentru inde -
xarea impozitelor şi taxelor
lo cale aferente anului 2019,
consiliile locale vor utiliza ra -
ta inflației de 1,34%»”, se ara -
tă în expunerea de motive ata -
șată proiectului.

“Măsura nu a fost propusă
de Consiliul Local sau de pri -
mar, ci este impusă de legis -
lația în vigoare. La Câmpina s-a
dorit și s-a încercat, în ultimii
ani, păstrarea nivelului taxelor
și impozitelor locale. Nu am
considerat că a crescut pute -
rea de cumpărare și am reușit,
de fiecare dată, să aprobăm
aceste contribuții fără majo -
rări. Indexarea cu rata inflației
este, însă, obligatorie prin le -
ge”, a declarat primarul Horia
Tiseanu.

Legea impune indexarea taxelor şi impozitelor locale, în anul 2019

Valabilitatea pașapoartelor
a fost dublată

Programul SPCEEPS
Prahova (ghișee Ploiești)

Luni - vineri: 8.30-16.30
Program audiențe:
Luni- vineri: 11.00-12.00
Pe site-ul epasapoarte.ro,

pagina oficială a Direcției
Ge nerale Pașapoarte, cetă -
țenii au posibilitatea de a se
programa  pentru depunerea
ce rerii de eliberare a pașa -
portului. De menționat este
că locuitorii din Câmpina nu
mai beneficiază, până la 30
septembrie, de punctul de
lu cru al Serviciului pașa -
poar te deschis în municipiu,
a cărui activitate a fost sus -
pen dată pe durata sezonului
estival.
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Programul acestei ediții a in -
clus două producții recente, lan -
sate în ultimul an: un film din
Ar gentina cu un fenomenal suc -
ces internațional și un film ro -
mânesc cu un bogat porto foliu
de premii în competițiile de pro -
fil, atât din partea criticilor, cât și
a publicului.

Sâmbătă, 30 iunie, de la ora
22.00, a avut loc proiecția pe li -
culei „Un soi de familie” (“Una
especie de familia”, Argentina,
2017), film care reflectă efor tu -
rile unei doctorițe din Argentina
pen tru a încerca să adopte un
copil. Producția a fost descrisă
de presa internațională de spe -
cia litate ca „excelent realizată,
sin ceră și plină de emoție”. 

Sunt realitățile din Argentina
similare celor din România? Este
una din întrebările la care pu blicul
a avut ocazia să răs pun dă, observând
obstacolele cu care protagonista
se confruntă pe dru mul lung
către întemeierea unei familii.

Unul dintre cele mai de suc -
ces filme românești ale anul ui
trecut, „Un pas în urma sera fi -
milor”, câștigător al 8 premii
Gopo și al premiului publicului
TIFF 2018, a fost și el inclus în
pro gramul din 2018 al Tenaris
Cine Latino de la Câmpina. Po -
vestea din proiecția de pe 1 iulie
este inspirată din viața regi zo -
rului debutant și de experiența
aces tuia de student într-un se -
minar teologic.

La a VII-a ediție la Câmpina,
Festivalul Tenaris CineLatino,
organizat de TenarisSilcotub în
municipiul prahovean, dar și la
Zalău și Călărași, nu s-a mai
putut desfășura, ca de obicei, în
aer liber, din cauza condițiilor
meteo. Spectatorii au beneficiat
însă de intrare liberă la pro iec -
țiile care s-au mutat în incinta
Casei de Cultură “Geo Bogza”.
Tot aici, în a doua seară a eveni -
men tului, publicul câmpinean a
avut ocazia să se întâlnească și
să discute cu regizorul Daniel
Sandu, pe ale cărui experiențe în
se minarul teologic ortodox se
bazează acțiunea filmului „Un
pas în urma serafimilor”.

“Este unul dintre puținele

evenimente pe care o societate
privată le face pentru comuni -
tate. Ne dorim ca din ce în ce mai
mulți să urmeze acest exemplu și
să le ofere câmpinenilor pro -

iecte culturale și educative,
contribuind astfel la evoluția
municipiului și pe aceste pla -
nuri”, a transmis primarul ora -
șului Câmpina, Horia Tiseanu.

Spectacolul de text și mu -
zică dedicat familiei Hasdeu a
fost găzduit de muzeul dedicat
savantului și fiicei sale. “Sur -
sum. 

Dialogul spiritelor din
viață fără de moarte”, inclus în
pro gramul “Sărbătorii celor 2
Iulii”, este inspirat din cores -
pondențele dintre Hasdeu și
spiritul Juliei, valorificate

știin țific abia recent, când au
fost traduse și editate în cinci
volume reunite sub titlul “Ar -
hiva Spiritistă”, publicate în
intervalul 2002 - 2008. 

Programul evenimentului
de la Muzeul “B. P. Hasdeu” a
mai inclus lansarea volumelor
„O corespondenţă pentru eter -
nitate”, ediţia a doua, a cărei
pre față este semnată de direc -

torul instituției, Jenica Tabacu,
„B.P. Hasdeu – modelator al
sufletului ro mânesc”  de Ion
Oprişan, „File frânte din viaţa
Juliei Hasdeu” de Crina De -
cusară – Bocşan și „Câm pina
de-a lungul istoriei. Contri -
buţii monografice” de Gheor -
ghe Modoianu, Marius Zaha -
ria și Cerasela Marin. Cu ace -
lași prilej, artiştii plastici Mi -
haela Laura Boeru, May Oana
Isar, Constantin Grigo ruţă,
Cornelia Conor, Ion Ladea au
expus lucrările reu nite sub
genericul „Julia Has deu şi
poezia picturii“.

“Publicul vine la castel
întot deauna pe 2 iulie, iar a -
ceas tă dată a intrat în men talul
colectiv nu numai la Câmpina,
ci și în alte părți. Simbolul 2
iulie trebuie să rămână în con -
ști ința noastră ca legat de nu -
mele Hasdeilor. Noi, câm pi -

nenii, suntem norocoși că
Has deu a ales să construiască
aici templul durerii sale. Iată
că, astăzi, castelul a devenit un
simbol al municipiului nostru,
un loc pentru care oamenii vin
la Câmpina din toate colțurile
lumii, să descopere o poveste
fascinantă a legăturii unui pă -
rinte rămas pe Pământ cu un
spirit plecat spre Înalt, dar și
povești de viață care au lăsat
urme importante în cultura
noastră“, a spus responsabilul
muzeului, Jenica Tabacu.

Tot pe 2 iulie, dar la Casa
de Cultură “Geo Bogza”, s-a
jucat piesa “Iulia, o scânteie...”,
a trupei de teatru Elisabeta,
ins pirată de asemenea din
corespondența pur tată de B. P.
Hasdeu cu fiica sa, Julia. 

Spec tacolul a beneficat de o
sub ven ție de la bugetul lo cal
care a permis intrarea liberă.

Fundaţia Zamolxes a
dat startul înscrierilor
pentru ediţia a XIII-a a
Festivalului Tineretului

Organizatorii Festivalului Ti -
ne re tului au anunțat începerea în -
scrierilor pentru ediția XIII-a a
evenimentului. Concursul va avea
trei secțiuni, muzică, teatru și
dans, iar formularele pot fi com -
ple tate, până pe 10 noiembrie, pe
site-ul dedicat, zamolxes.ro, în
secț iunea Festivalul Tineretului.

Evenimentul este unul dintre
cele pentru care se acordă și
finanțare nerambursabilă de la
bu getul local, în baza prevederilor
Legii 350/ 2005. Anul acesta,
alocarea este de 20.000 de lei.

Evenimentul, care va avea loc în
luna noiembrie, se adresează ti ne -
rilor cu vârste între 10 și 19 ani,
din școlile și liceele câmpinene, și
va inclu de și ateliere de teatru,
dans,  mu zică, animație stradală. 

A VII-a ediție a Tenaris CineLatino a adunat sute de câmpineni
la proiecțiile gratuite de la Casa de Cultură “Geo Bogza”
Chiar dacă vremea i-a pus la încercare, deopotrivă, pe spectatori și
organizatori, Festivalul “Tenaris - CineLatino” și-a atins și în acest an
obiectivul și rămâne unul dintre evenimentele importante organizate de
o companie privată, gratuit, pentru comunitate, la Câmpina.

Impresionanta poveste a familiei Hasdeu pusă în scenă,
la Câmpina, la “Sărbătoarea celor 2 Iulii”
Câmpina le-a sărbătorit, ca în fiecare an, pe 2
iulie, pe cele două Iulii din via�a scriitorului și
savantului B. P. Hasdeu. De această dată,
evenimentul tradi�ional organizat la Muzeul “B.
P. Hasdeu”, “Sărbătoarea celor 2 Iulii”, ajuns la
a XXVIII-a edi�ie, a fost completat și cu un
spectacol de teatru găzduit de Casa de Cultură
“Geo Bogza”.


