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Strada Dealului este
de nerecunoscut,
odată cu încheierea
lucrărilor de asfaltare
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Cei mai buni elevi
din Câmpina au fost
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premiile municipiului
Pagina 7

Aproape 30 de familii
de câmpineni fac
sărbătorile în casă
nouă, după repartizarea
locuinţelor de la fostul
Cămin Energetic

Julia Jianu și Talisman
petrec Revelionul alături de
câmpineni
Locuitorii din Câmpina vor
avea parte și anul acesta
de un spectacol pe cinste,
la cumpăna dintre ani.
Vedetele invitate să
petreacă alături de ei, în
primele clipe ale lui 2020,
sunt Julia Jianu și formaia
Talisman. Spectacolul
organizat de Primăria și
Consiliul Local Câmpina,
prin Casa Tineretului, va
include și un joc de lasere
care va marca trecerea în
Paginile 4-5
noul an.
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Aproape 30 de familii de câmpineni fac
sărbătorile în casă nouă, după repartizarea
locuinelor de la fostul Cămin Energetic
Pe 20 noiembrie, Primăria Câmpina a repartizat
cele 28 de locuine de la parterul și primul etaj al
fostului Cămin Energetic, din str. Lt. col. Oprescu
Adrian, nr. 4, imobil preluat de administraia locală
și reabilitat recent, printr-o investiie considerabilă
de la bugetul local. Beneficiarii au fost stabilii
conform criterii aprobate de Consiliul Local, la
finalul anului trecut.
Reparațiile la Căminul Energetic, începute în vara lui 2018
și finalizate în cursul acestui an,
au presupus o investiție de aproape 1.000.000 de lei, fără TVA.
Din bugetul alocat au fost efectuate lucrări importante pentru
amenajarea a 28 de garsoniere și
apartamente cu două camere, a
băilor și holurilor, dar și pentru
tencuieli exterioare și interioare,
plus realizarea unui sistem de
preluare a apelor pluviale.
Lucrările de reparații capitale la Căminul Energetic au
costat 977.677 lei fără TVA.
“Anul acesta, administraţia
publică locală a alocat şi cheltuit
sume importante de bani în ve-

derea reabilitării şi modernizării
celor 28 de locuinţe, aici fiind
executată lucrarea «Reparaţii
capitale Cămin Energetic, etajul
1 şi parter». Repartizarea locuinţelor din data de 20 noiembrie
a fost făcută în concordanţă cu
punctajul obţinut de fiecare solicitant (punctaj calculat conform
criteriilor din HCL 181/decembrie 2018 privind aprobarea
listelor cuprinzând solicitanţii
îndreptăţiţi să primească o locuinţă cu chirie din fondul locativ de stat, în anul 2019)”, au
precizat reprezentanții Primăriei
Câmpina, menționând că prioritate au avut familiile care au în
componenţă persoane cu handi-

cap grav, care vor beneficia de
cele patru apartamente cu câte
două camere.
“Începând cu această dată, în
urma repartizării, asumate de altfel, fără obiecţii, de fiecare solicitant prin semnătură, beneficiarii
pot încheia la Primăria municipiului Câmpina contractele de

închiriere care în primă fază le
vor facilita branşarea la utilităţi,
dreptul de folosinţă revenind în
urma încheierii procesului verbal de predare - primire”, au mai
precizat reprezentanții administrației locale. Apartamentele au fost
predate pe 18 decembrie 2019.
Potrivit acestora, familiile be-

neficiare au șanse mari să petreacă
sărbătorile de iarnă în casă nouă.
Cele 91 de solicitări depuse,
în cursul anului trecut, au fost evaluate conform criteriilor aprobate de Consiliul Local. Opt dintre cereri au fost formulate de solicitanți îndreptățiți să primească
locuințe cu două camere.

Noi criterii aplicate, de anul viitor, la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat
În luna noiembrie, Consiliul Local
Câmpina a aprobat proiectul de hotărâre
propus de primarul Horia Tiseanu, care
stabilește noi criterii valabile la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat.
Prevederile vor fi aplicate începând cu
repartițiile efectuate în 2020.
Actualele criterii, folosite inclusiv în
acest an, erau valabile din 2015 și se
impunea actualizarea lor, având în vedere
mai ales modificările suferite de salariul
minim pe economie.
“Promovarea proiectului de hotărâre
este necesară ca urmare a faptului că din
anul 2015 criteriile de acces la o locuință
din fondul locativ de stat nu au mai fost
actualizate ținând cont de faptul că asupra venitului mediu lunar/membru de familie s-au produs schimbări prin stabilirea salariului minim/economie. De ase-

menea, la art.30, alin.(2) din Normele
Metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor Legii nr.114/1996 privind
Legea locuinței, sunt precizate criteriile
de bază pentru stabilirea modului de
soluționare a cererilor primite și a ordinii
de prioritate în rezolvarea cererilor referitoare la repartizarea unei locuințe din
fondul locativ de stat. Față de criteriile de
bază, consiliile locale pot adăuga și alte
criterii în funcție de situațiile specifice
existente pe plan local adaptate situațiilor
concrete, precum și modalitatea efectivă
de repartizare a acestor locuințe prin introducerea unor criterii eliminatorii” explică inițiatorul proiectului în referatul
de aprobare care a fost atașat acestuia.
Conform noilor prevederi aplicabile
la Câmpina, cel mai mare punctaj va fi
acordat persoanelor evacuate din imobile

Noile criterii aprobate de
Consiliul Local Câmpina:
1. Condiţiile de locuit ale solicitanţilor
- evacuaţi sau somaţi să evacueze imobilele retrocedate
foştilor proprietari, sinistraţi, tineri care provin din casele
de ocrotire socială, care au împlinit vârsta de 18 ani, până la
împlinirea vârstei de 30 ani - 30 puncte
- locatari ai unor locuinţe care nu mai prezintă siguranţă
în exploatare -20 puncte
- locatari ai locuinţelor ce nu îndeplinesc exigenţele minimale
pentru locuinţe (15 mp./persoană, în camere de locuit) - 10 puncte
2. Numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul - 2 puncte/pers.
3. Starea sănătăţii membrilor familiei
- boli incurabile sau handicap grav - 15 puncte

retrocedate și tinerilor proveniți din centre de ocrotire socială, persoanelor cu
boli incurabile sau handicap grav, celor
cu venit lunar pe membru de familie între
600 și 800 de lei și familiilor monoparentale. Se acordă puncte în plus pentru fiecare membru de familie, dar și pentru
vechimea cererii.
“La egalitate de puncte, prioritatea se
stabileşte în ordinea numărului de înregistrare a cererii la Primăria municipiului Câmpina. Dacă acest criteriu nu este
suficient, departajarea se face în funcţie
de situaţia locativă constatată la data
efectivă a repartizării locuinţelor, având
prioritate, numai în acest caz, solicitanţii
a căror situaţie locativă este sau poate
deveni, în mod iminent, gravă. În cazul în
care departajarea nu se poate efectua nici
în baza acestor criterii, au prioritate

- handicap accentuat - 10 puncte
- handicap mediu sau boli cronice - 5 puncte
4. Venitul mediu net lunar/membru de familie
- 800-600 RON - 30 puncte
- 600-500 RON - 20 puncte
- 500-400 RON - 10 puncte
- 400-300 RON - 5 puncte
- sub 300 RON sau peste 800 RON - 0 puncte
5. Vechimea cererii - 2 puncte/an vechime, dar cel mult 10
puncte
6. Situaţii locative sau sociale deosebite
- beneficiari ai Legii nr.341/2004 (revoluţionari) şi ai
Decretului–lege nr.118/1990 (deportaţi, deţinuţi politici,
veterani şi văduvele de război) - 15 puncte
- familii monoparentale - 20 puncte
- tineri în vârstă de până la 35 ani - 5 puncte.

solicitanţii care au punctajul cel mai mare
acordat pe baza criteriilor cu caracter de
protecţie socială (stare civilă+ starea de
sănătate actuală). Vor fi incluse în liste cu
ordinea de prioritate doar dosarele care
sunt complete şi cele care sunt reactualizate până la 31 decembrie a anului precedent, pentru anul viitor. Vor avea prioritate la repartizarea locuinţelor cu 2 sau
mai multe camere familiile care au în
componenţă persoane cu handicap grav,
în ordinea punctajului obţinut”, se mai
arată în hotărârea adoptată de Consiliul
Local Câmpina.
Hotărârea mai stabilește și criteriile
eliminatorii. Astfel, nu vor fi acceptate
cererile depuse de solicitanți care nu au
domiciliul în Municipiul Câmpina, au
ocupat abuziv o locuinţă din fondul locativ de stat, au subînchiriat locuinţă fără
acordul proprietarului, au fost evacuaţi
pentru neplata chiriei, care din diferite
motive au refuzat în anul precedent de
două ori unităţi locative situate în imobile
diferite propuse a fi repartizate, care nu
pot face dovada unui venit permanent cu
ajutorul căruia să acopere cel puţin contravaloarea chiriei lunare şi a cheltuielilor aferente întreţinerii acesteia, dar
nici persoanele care au restanţe la bugetul
local cu o vechime de 1 an sau mai mult.
Termenul pentru actualizarea și
depunerea dosarelor de către persoanele
interesate, în vederea obţinerii unei
locuinţe din fondul locativ de stat în anul
2020, a expirat pe 9 decembrie.

ADMINISTRAIE
Distrusă de lucrările la
canalizare derulate aici
și așteptând
finalizarea
interveniilor în zonă,
pentru a fi asfaltată,
str. Dealului a devenit,
în sfârșit, practicabilă.
Mai mult decât atât,
lucrarea este una
exemplară, apreciază
autorităile locale.
În urmă cu exact un an, primarul municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, lansa un ultimatum
privind realizarea lucrărilor de
canalizare de către operatorul
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Strada Dealului este
de nerecunoscut
Hidro Prahova, care blocau practic orice intervenție pentru asfaltarea unor artere importante: Bobâlna, Calea Doftanei și str. Dealului, aceasta din urmă devenită
de-a dreptul impracticabilă.
Consiliul Local Câmpina a
aprobat, la finalul lui 2018,
indicatorii tehnico-economici,
primarul municipiului arătând,

DUPĂ FINALIZAREA LUCRĂRILOR

atunci, că strada nu mai putea
fi lăsată în halul în care era:
“Odată avea un pavaj din piatră
de râu pus de oameni, dar după
săpăturile pentru canalizare operatorul a pus pietriș care este
«spălat» la fiecare ploaie. În
zonă se formează șanțuri din cauza cărora nu se mai poate intra
cu mașina."
În proiectul de hotărâre supus la vot se arăta că “reabilitarea tronsonului din strada
Dealului, de la nr. 7 până la intersecția cu Calea Doftanei, și realizarea sistemului de colectare
și evacuare a apelor pluviale
vor aduce următoarele avantaje
din punct de vedere economic, social și al protecției mediului: circulația în condiţii optime de confort şi siguranţă; creşterea capacităţii portante pentru a corespunde nivelului de trafic; creşterea mobilităţii populaţiei şi reducerea timpului de deplasare; colectarea, dirijarea şi evacuarea apelor pluviale de suprafaţă; reducerea noxelor şi a prafului în
atmosferă”.

ÎNAINTE DE LUCRĂRI

Ceea ce era doar un plan pe
hârtie s-a transformat, iată, până la finalul lui 2019, într-o lucrare finalizată. “S-au încheiat ultimele lucrări pentru modernizarea tronsonului neasfaltat al
străzii Dealului. Panta acoperită cu pietriş, greu circula-

bilă, este acum asfaltată, are un
trotuar şi o rigolă pentru preluarea apelor pluviale.Vremea
favorabilă a permis execuţia
lucrării în timp record“, a subliniat primarul Horia Tiseanu.
Investiția s-a ridicat la
450.000 de lei, fără TVA.

Terenul de sport de la Grădiniţa nr. 5 este gata
Autorităile locale au organizat, în luna octombrie, recepia
lucrărilor pentru terenul de sport de la Grădinia nr. 5, din
cartierul Slobozia, iar în data de 19 decembrie a fost dat în
folosină, în prezena primarului și a unor jucători de
baschet de la CSC.
Proiectul a fost demarat în 2017, odată cu cel al amenajării skate park-ului,
studiile de fezabilitate aferente celor două obiective fiind elaborate simultan. Administrația locală a gândit aceste investiții din dorința de a le oferi copiilor și
tinerilor din municipiu cât mai multe
posibilități de petrecere a timpului liber în
spații moderne și pe placul lor.
Pentru terenul de sport din cartierul

Slobozia, autoritățile au propus amenajarea unui spațiu dedicat celor care obișnuiesc să practice sporturi precum
handbal, baschet sau volei.Pe o suprafață de 1.300 de metri pătrați a fost realizat un teren de sport cu caracter multifuncțional, dotat cu porţi de handbal
(care pot fi folosite și pentru minifotbal,
stâlpi şi panouri de baschet. De asemenea,
proiectul a prevăzut realizarea de mar-

caje în funcție de specificul fiecărui sport,
dar și montarea de mobilier urban.
Terenul a fost împrejmuit cu gard și,
pe timp de noapte, este iluminat de noii
stâlpi amplasați în zonă.
Investiția totală a fost în valoare de
239.555,33 lei, cu tot cu TVA, în condițiile în care, la momentul aprobării indicatorilor tehnico-economici, estimările arătau o cheltuială de până la
244.000 de lei, fără TVA.
Suprafața-suport a fost montată în
luna august, iar din acel moment spațiul
destinat celor pasionați de sport a început să prindă contur. În următoarele
săptămâni a fost vopsită suprafața de
joc, au fost trasate terenurile și au fost efec-

tuate ultimele retușuri, astfel încât totul
a fost pregătit pentru recepția din luna
octombrie. Reparația zonei în care se
adună apă pluvială va fi realizată de
către firma executantă, pe cheltuiala
proprie, anul viitor.
Proiectul se înscrie în seria inițiativelor prin care administrația locală a
demonstrat un interes deosebit pentru
amenajarea de spații pentru antrenamente și petrecerea timpului liber.
Vorbim de lucrări de amploare pentru
reabilitarea parcurilor și locurilor de
joacă din municipiu, dar și despre
investiții precum bazinul de înot didactic,
skate park-ul și, acum, terenul de sport
din cartierul Slobozia.
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Julia Jianu și Talisman petrec
Revelionul alături de câmpineni
Câmpinenii vor avea
parte și anul acesta
de un spectacol pe
cinste, la cumpăna
dintre ani.

Vedetele invitate să petreacă
alături de ei, în primele clipe ale
lui 2020, sunt Julia Jianu și formația Talisman. Concertul este organizat de Primăria și Consiliul
Local Câmpina, prin Casa Tineretului, evenimentul având alocat
un buget de 90.000 de lei, pentru spectacol și jocul de lasere
care va marca trecerea în noul an.
Concertul va începe la ora
21.30, iar un DJ va întreține atmosfera până la ora 22.15,
când pe scena din centru va urca Julia Jianu, vedeta pe care o cunoașteți din anii în care cânta
alături de colegele din trupele
Exotic și Sexxy. De mai mulți ani,
aceasta și-a continuat cariera pe
cont propriu, iar câmpinenii vor
fi de acord, cu siguranță, că are
în continuare multe de arătat.
De la ora 23.00 va începe recitalul susținut de Alin Oprea și
membrii formației Talisman, nu-

me care nu mai au nevoie de
nicio prezentare. Ei vor rămâne
alături de câmpineni până la miezul nopții, când trecerea în Noul
An va fi marcată printr-un spectacol de lasere și lumini.

În acest an, spectacolul de Revelion va avea loc în centru, la
intersecția Bd. Carol I cu Bd. Culturii, lângă Parcul Regele Mihai I.
Așa cum locuitorii din Câmpina
știu deja, pentru acest ampla-

sament ISU Prahova nu eliberează autorizație în vederea organizării focurilor de artificii, de
aceea administrația câmpineană
a ales să înlocuiască show-ul pirotehnic cu unul de lasere. Nu es-

te prima dată când un astfel de spectacol de lumini este organizat la
Câmpina, dar cu fiecare prilej s-a
dovedit o variantă cel puțin la
fel de apreciată ca focurile de
artificii.

Ziua Municipiului Câmpina, primul eveniment
important după Anul Nou

Colindătorii poposesc
şi la Primăria Câmpina
Zeci de colindători au fost prezenți, în săptămâna dinaintea
Crăciunului, la Primăria Câmpina.
Și-au anunțat sosirea, cu urări de spor și sănătate, elevi de la
toate școlile din municipiu.
În acest an, colindătorii au trecut, pe rând, pe la Primărie, între
16 și 19 decembrie. Urătorii vor fi aşteptaţi cu inima deschisă și
vor fi răsplătiți, așa cum spune obiceiul, cu bunătăți. Pentru ei au
fost pregătite pachetele cu dulciuri oferite, în mod tradițional, de
edili și angajații Primăriei, celor care trec pragul instituției în zilele dinaintea Crăciunului.

Noul An debutează cu o sărbătoare emblematică pentru
Câmpina. Ziua Municipiului este
celebrată anual, la 8 ianuarie, în
2020 împlinindu-se 517 ani de
la prima atestare documentară a
așezării.
“Câmpina este atestată documentar la 8 ianuarie 1503, numele acesta figurând în registrele vigesimale ale negustorilor
braşoveni care tranzitau Valea
Prahovei, o zonă folosită drept
drum comercial, constituind încă din secolul al XIV-lea o cale
de comunicaţie între provinciile
româneşti, Transilvania şi Muntenia. Deşi în actele emise de
cancelariile domneşti este men-

ţionată «vama Prahovei», există
certitudinea că satul Câmpina,
graţie poziţiei sale geografice la

intrarea în munţii Carpaţi şi
amplasării la distanţă egală de
Bucureşti şi Braşov, era vamă,
punctul strategic pentru controlul mărfurilor” este prezentarea publicată pe site-ul municipiului Câmpina.
Manifestările sunt organizate
prin Casa de Cultură “Geo
Bogza” și reprezintă, an de an, evenimente de înaltă ținută care evocă reperele istorice și personalitățile marcante din trecutul
localității, astăzi al doilea municipiu al județului și a doua
localitate, ca mărime și importanță, din Prahova, după reședința de județ Ploiești.
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Hotărârile adoptate de Consiliul Local
Câmpina în luna noiembrie 2019
Pe 28 noiembrie, Consiliul
Local Câmpina s-a reunit în
ședință ordinară, pentru adoptarea următoarelor hotărâri de
interes local:
Hotărârea privind aprobarea
rectificării bugetului local al
Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe
anul 2019;
Hotărârea privind aprobarea
contului de execuţie pe trimestru
III, al bugetelor Municipiului Câmpina și a contului de execuţie al
bugetelor ordonatorilor terţiari
de credite, pe anul 2019;
Hotărârea pentru modificarea
H.C.L. nr.90 din 25.07.2019
privind aprobarea bugetului
actualizat al proiectului aferent
Contractului de finanțare nr.3143
din 25 septembrie 2018 și a
cheltuielilor aferente, rezultate
în urma elaborării PT-ului, pentru
realizarea obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din
Municipiul Câmpina”, Cod SMIS
126177;
Hotărârea privind aprobarea
implementării de către Municipiul
Câmpina a Proiectului ”WiFi4EU
Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”, conform Acordului de Grant încheiat
prin mecanismul interconectarea
Europei (MIE) WiFi4EU nr.INEA/
CEF/ WiFi4EU/2-2019/ 017287041192;
Hotărârea privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii al Aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Câmpina, precum și cele ale instituțiilor cu sau fără personalitate juridică înființate de
pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L.
nr.62 din 29 mai 2019 privind aprobarea Organigramei şi a

Statului de funcţii al Spitalului
Municipal Câmpina;
Hotărârea privind desemnarea
reprezentanților Consiliului
Local în Comisia de concurs/ examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției vacante de director medical, funcție specifică comitetului director, la Spitalul Municipal
Câmpina;
Hotărârea privind desemnarea
reprezentanților Consiliului
Local în Comisiile de examinare la concursurile organizate
pentru ocuparea funcțiilor vacante de medic Șef Secție Obstetrică Ginecologie, medic Șef
Secție Anestezie Terapie Intensivă, medic Șef Compartiment Primiri Urgențe la Spitalul Municipal
Câmpina;
Hotărârea privind aprobarea

Programul de colectare
a deşeurilor în perioada
Sărbătorilor de iarnă
Operatorul de salubritate
de la nivelul municipiului,
Floricon Salub, a anunțat un program special pentru ridicarea
deșeurilor menajere, valabil în
perioada sărbătorilor de iarnă.
La Câmpina, programul de
colectare al zilei de 25 decembrie (prima zi de Crăciun) a
fost efectuat sâmbătă, pe 21

decembrie.
Și data de 1 ianuarie, Anul
Nou, este zi liberă, prin urmare
programul de colectare al zilei
respective va fi efectuat mai devreme, mai precis sâmbătă, pe
28 decembrie.
În celelalte zile, va fi respectat programul obișnuit de colectare a deșeurilor.

criteriilor de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat
pentru anul 2020;
Hotărârea pentru modificarea
și completarea Anexelor nr.1 și
nr.2 la H.C.L. nr.124/26 septembrie 2019, modificată și completată prin H.C.L. nr.149/31 oct.
2019 referitoare la alocarea
unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative organizate de
Consiliul local, în anul 2019;
Hotărârea privind aprobarea
vânzării fără licitaţie publică a
terenului aparținând domeniului privat, în suprafață de
289,00 mp, aferent locuinței, situat în Municipiul Câmpina, str.
Siret, prin exercitarea dreptului
de preemţiune;
Hotărârea privind aprobarea
vânzării fără licitaţie publică a
terenului aparținând domeni-

ului privat, în suprafață de 451,00
mp, aferent locuinței, situat în
Municipiul Câmpina, str. Fabricii, f. nr., Nr. Cadastral/ C.F.
28185, prin exercitarea dreptului de preemţiune;
Hotărârea privind aprobarea închirierii prin licitaţie
publică a imobilului teren în
suprafață de 42,00 m.p. și construcție în suprafață de 17,00
mp, Nr. cadastral C.F. 28190, situat în Municipiul Câmpina, str.
Ecaterina Teodoroiu, f. nr., având destinația de spațiu comercial;
Hotărârea privind aprobarea
închirierii prin licitaţie publică
a unui teren, în suprafață de 1.443,00
mp, situat în Municipiul Câmpina, De 108, f. nr., Nr. cadastral/
C.F. 28423;
Hotărârea privind atestarea
apartenenței la domeniul privat
al Municipiului Câmpina a

terenului în suprafață de 25,00
mp, situat în Municipiul Câmpina, str. 1 Mai, nr. 18, Tarla 83,
Parcela Cc 887;
Hotărârea privind aprobarea
vânzării unui apartament construit prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în Municipiul Câmpina, str. Erupției, nr.
11, bl. E11;
Hotărârea privind aprobarea
vânzării unui apartament construit prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în Municipiul Câmpina, str. Erupției, nr.
11, bl. E11;
Hotărârea privind aprobarea
vânzării unui apartament construit prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în Municipiul Câmpina, str. Erupției, nr.
11, bl. E13;
Hotărârea privind aprobarea
vânzării unui apartament construit prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în Municipiul Câmpina, str. Erupției, nr.
11, bl. E13;
Hotărârea privind aprobarea
vânzării unui apartament construit prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în Municipiul Câmpina, str. Erupției, nr.
1D, bl. E6;
Hotărârea privind aprobarea
vânzării unui apartament construit prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în Municipiul Câmpina, str. Erupției, nr.
1D, bl. E6;
Hotărârea privind aprobarea
vânzării unui apartament construit prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în Municipiul Câmpina, str. Erupției, nr.
1D, bl. E6;
Hotărârea privind aprobarea
vânzării unui apartament construit prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în Municipiul Câmpina, str. Erupției, nr.
1D, bl. E6.

EDUCAŢIE
23 de elevi câmpineni,
cu rezultate deosebite
la școală, au fost
premiai în cadrul
ședinei Consiliului
Local Câmpina din
luna noiembrie. Pe
lângă diplome, fiecare
dintre ei primește, în
acest an școlar, câte
250 de lei/lună.
Acordarea “Premiilor municipiului Câmpina” a fost aprobată de Consiliul Local în luna
august, stabilindu-se ca fiecare
beneficiar să primească 2.250
de lei, în tranșe lunare de câte 250
lei, acordate în perioada octombrie 2019 - iunie 2020. Potrivit
documentului, de această recompensă beneficiază elevii din ultimul an de studiu din unitățile
de învățământ liceal ale Municipiului Câmpina, care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ.
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Cei mai buni elevi din Câmpina au fost
recompensai cu premiile municipiului

Selecția se face pe baza unui
punctaj acordat în funcție de cri-

terii de asemenea aprobate de
Consiliul Local, din rândul can-

În anul școlar 2019 - 2020, “Premiile municipiului Câmpina” sunt acordate pentru elevi de la:
Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”: Timeea Maria Brebeanu, Diana Elena Constantin, Adrian Enoae, Bianca Mărgărit, Mara Merca, David Florin Moise, Maria Andreea Motoroiu, Eugen
Munteanu, Teodora Pință, Cătălina Elena Popa, Denisa Maria Radu, Ioan Radu
Colegiul Tehnic Forestier: Bianca Andreea Balea, Maria Miruna Bengea, Andreea Bucur, Andreea
Teodora Căpățână, Diana Mihaela Cofaru, Elena Adriana Drăgușin, Mara Andreea Găgeanu, Carmen Mihaela Neagu
Liceul Tehnologic Energetic: Ovidiu Ștefan Horjea, Bogdan Stoian
Liceul Tehnologic “Constantin Istrati”: Denisa Gabriela Jula

didaților care depun cereri și documente doveditoare, conform calendarului anunțat de autorități.
Premiile municipiului Câmpina reprezintă, de fapt, bursele
de excelență acordate de administrația locală elevilor din localitate, în anii trecuți. Pe lângă
acestea, de la bugetul local se
mai acordă bursele de ajutor social (80 de lei/ lună, pentru copii
orfani, bolnavi sau care nu realizează venitul net mediu lunar,
pe ultimele 12 luni, pe membru

de familie mai mare de 50% din
salariul minim net pe economie), burse de studiu (100
lei/lună), burse de merit (120
lei/lună) și burse de performanță (200 lei/lună).
Anul trecut, aproape 800 de
burse au fost plătite, de la bugetul local, elevilor cu rezultate deosebite și celor care provin din
familii cu situație financiară
modestă. În total, administrația
locală a alocat, în acest scop,
850.000 de lei.

Un elev de la Liceul Tehnologic Energetic este unul dintre cei
100 de bursieri selectaţi, anul acesta, de KMG International
Darius Augustin Ștef, elev în clasa a XII-a la Liceul
Tehnologic Energetic din Câmpina, este unul dintre cei
100 de tineri selectai de KMG International, anul
acesta, în cadrul celei de-a doua ediii a programul de
burse derulat de companie.
Darius este singurul elev
câmpinean din cei 100 de tineri, elevi și studenți, selectați
de companie pentru a beneficia
de bursa de 1.000 de dolari.
Alături de el, în program au mai
fost incluși 42 de tineri care învață în Prahova, mai exact 26
de studenți de la Universitatea
Petrol-Gaze din Ploiești și 16 elevi de la Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” din Ploiești.
50 din cele 100 de burse, cu o
valoare totală de 100.000 de
dolari, au fost oferite elevilor și
studenților care au luat parte la
programul de practică KMG
International 2019, fiind declarați câștigători în urma rezultatelor evaluării finale și implicării pe parcursul programului. Celelalte 50 au fost acordate celor care au aplicat
pentru programul de burse
prin depunerea candidaturii, e-

levi și studenți cu rezultate academice excelente și determinare să își dezvolte cariera în domeniul energetic. Ei urmează
studii în domenii precum chimie, inginerie mecanică, ingineria petrolului și a gazelor
sau economie. “Bursele KMG
International, oferite elevilor și
studenților aflați în programul
nostru de internship, cât și
celor ce și-au depus candidatura pentru program. Ele fac
parte din strategia noastră de a
sprijini viitoarea generație de
profesioniști din industria de
petrol și gaze. Vrem să aducem
cât mai mulți tineri performanți
aproape de industria noastră și
să îi susținem să își urmeze dorința de a se dezvolta într-un
domeniu atât de ofertant”, a
declarat Simona Popovici, director resurse umane în cadrul
KMG International.
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Lucrările a 28 de elevi au fost premiate l
literară organizat de Biblioteca Municip
Concursul a fost dedicat
elevilor din clasele a II-a până la
a XII-a și s-a bucurat și de sprijinul autorităților locale, care au
contribuit, cu fonduri de la bugetul municipiului.
28 din cei 56 de elevi participanți au fost premiați pentru
lucrările evaluate în cadrul celor
trei secțiuni: poezie, proză și eseu. De asemenea, juriul a ținut
cont și de vârsta participanților,
acordând premii pentru ciclul
primar, gimnazial și liceal.
Laureații Concursului de
creație literară:
SECȚIUNEA POEZIE - Ciclul
primar
Premiul 1 - ECATERINA RÂNDAȘU (Şc.Centrală)
Premiul 2 - ABIGAIL DUMITRESCU (Şc.Centrală)
Premiul 3 - SOFIA TOCARI
(Şc. Centrală)
SECȚIUNEA POEZIE - Ciclul
gimnazial
Premiul 1 - EDUARD LEGHEZEU (Şc. Centrală)

Cursuri de programare pentru elevii câmpineni pasionai de informatică

Colegiul Naţional “Nicolae Grigorescu”
s-a alăturat proiectului CoderDojo
Colegiul Naional “Nicolae Grigorescu” din Câmpina
organizează, din acest an școlar, ateliere de programare
gratuite pentru copii în cadrul proiectului “CoderDojo
Nicolae Grigorescu”.

CoderDojo București a lansat, încă din octombrie, un anunț
pentru recrutarea de mentori care să se alăture noului proiect,
fiind căutați câmpineni care lucrează în IT sau sunt studenți la
facultăți de profil și care sunt
dispuși ca, în fiecare lună, timp
de câteva ore, să fie voluntari care îi învață programare pe copiii
din municipiu pasionați de acest
domeniu.
Zeci de elevi s-au arătat interesați de atelierele care au început în luna noiembrie și pe care organizatorii își doresc să le deruleze săptămânal.
CoderDojo este o mişcare
internaţională, iniţiată în Irlanda
în anul 2011, cu scopul de a
oferi copiilor interesaţi contextul în care să poată învăţa programare într-un mediu informal,
prin sesiuni regulate, în afara programului şcolar.
În cadrul CoderDojo copiii
învaţă să programeze, să dezvolte site-uri web, aplicaţii, programe, jocuri şi multe altele. Dojo-urile sunt iniţiate, conduse şi

Premiul 2 - REBECA NICOLETA CORCODEL (Şc. Centrală)
Premiul 3 - ANISIA LANGA
(Şc. Centrală), ALEXANDRU UNGUREANU (Şc. B.P. Hasdeu)
SECȚIUNEA POEZIE - Ciclul
liceal
Premiul 1 - MIHAIL MIHALACHE (Colegiul N. Grigorescu)
Premiul 2 - ȘTEFAN CĂTĂLIN
CĂRARE (Liceul Tehnologic Energetic)
Premiul 3 - VLADIMIR OVIDIU
DUMITRACHE (Liceul Tehnologic Energetic)
SECȚIUNEA PROZĂ - Ciclul
primar
Premiul 1 - ILINCA VASILE
(Şc.Centrală); MARIA BIANCA ENACHE (Şc. B.P. Hasdeu); DARIA
MARIA TOBOC (Şc. Centrală)
Premiul 2 - MARIA LUPU (Şc.
B.P. Hasdeu); PĂȘĂLAN ANDREI
VALENTIN (Şc. B.P. Hasdeu)
Premiul 3 - CARMEN LEOTESCU (Şc. Centrală)
SECȚIUNEA PROZĂ - Ciclul
gimnazial
Premiul 1 - AMALIA IONIȚĂ
(Şc. Centrală); DOBRESCU ANTONIA (Şc. Centrală)
Premiul 2 - MARIA TEODORA
BUTOIU (Şc. B.P. Hasdeu); CORDOȘ
MARIA RUXANDRA (Şc. Centrală)
Foto: Asociaia Părinilor Elevilor din Colegiul Naional “Nicolae Grigorescu”

56 de copii s-au înscris la Concursul de creaie literară organizat
de Biblioteca Municipală “Dr. C. I. Istrati” în perioada 18
octombrie - 29 noiembrie și încheiat cu evenimentul dedicat
premierii micuilor scriitori.

mentorate de voluntari, iar acțiunile pot include și evenimente
de tipul tururilor companiilor de
tehnologie sau primirea în vizite
a unor profesionişti care să povestească despre cariera lor. Pe
lângă faptul că învaţă cod, participanţii întâlnesc persoane cu interese similare, pot expune proiectele la care lucrează, se pot lăuda cu munca lor. CoderDojo trans-

Premiul 3 - CARINA BĂRBULESCU (Şc. Centrală)
SECȚIUNEA PROZĂ - Ciclul
liceal
Premiul 1 - ANNE IARINA (HUȚU TUȚICĂ Colegiul Național N.

formă, de fapt, programarea într-o
experienţă socială şi distractivă.
“CoderDojo are o singură regulă: «Fiţi cool!». Asta se traduce
prin a nu provoca probleme, a nu
minţi, a nu pierde timpul propriu
şi al celor din jur, a lega prietenii
şi a comunica pe teme de interes
comune cu cei din jur” este mesajul de bază transmis de CoderDojo
România.

EVENIMENTE

la Concursul de creaie
ală “Dr. C. I. Istrati”
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“Revizorul”, celebra piesă a lui
Gogol, va fi pusă în scenă
de copii, la Câmpina
Comedia “Revizorul”, celebra piesă a lui Nikolai
Vasilievici Gogol, va fi adusă în luna ianuarie, în
faţa câmpinenilor, într-o punere în scenă
inedită. Actorii de la TeatrulVienez de Copii,
s-au pregătit un an întreg pentru a se prezenta
excepional în faa publicului, că adevărai
profesioniști.
Spectacolul se va juca pe 30 ianuarie, de la ora 18.00, la Casa
de Cultură “Geo Bogza”. Prețul unui bilet este de 25 de lei, iar
categoriile care beneficiază de reducere vor plăti doar 15 lei/bilet.
“Într-un oraș de provincie din Rusia ţaristă se răspândește ca un
trăsnet vestea sosirii unui «revizor» de la Moscova. Primele zvonuri
despre el nu sunt de bun augur: acesta a tras la un hotel din
localitate, se plânge de mâncare și refuză să plătească. Primarul,
inspectorul școlar, judecătorul, epitropul așezămintelor de
binefacere, dirigintele poștei, până și medicul sunt cuprinși de
groaza că li se vor inspecta activităţile. Cu toţii pornesc în
întâmpinarea revizorului, încercând să-l îmblânzească prin șperţ și
umblând cu cioara vopsită. Și iată că el, îndulcit și de farmecele
fiicei primarului, se lasă îmbunat, acceptă totul de la toţi, ba cere
încă și în plus. Iar printr-o imaginaţie dezlănţuită o face pe fiică să
viseze la căsătorie, iar pe primar și pe toţi ceilalţi la viaţa din înalta
societate petersburgheză. Cu toţii vor fi însă treziţi din visare de o
altă veste, dar pe care vă invităm să o descoperiţi, vizionând spectacolul.

Grigorescu)
SECȚIUNEA ESEU - Ciclul
gimnazial
Premiul 1 - ȘTEFAN CHIRIACOPOL (Şc. Centrală)
Premiul 2 - MEDEEA DAN (Şc.

Centrală)
Premiul 3 - MAIA CĂTĂLINA
ANGHEL (Şc. Centrală)
SECȚIUNEA ESEU - Ciclul
liceal:
Premiul 1 - ADRIANA GIUBER-

NEA (Liceul Tehnologic Energetic)
Premiul 2 - BIANCA BOTOACĂ
(Colegiul Național N. Grigorescu)
Premiul 3 - THEODOR ȘAPTEFRAȚI (Liceul Tehnologic Energetic)

Câmpina, din nou prezentă la Târgul
de Turism al României
Câmpina a fost prezentă și în
acest an, prin Centrul Național de
Informare și Promovare Turistică,
cu sprijinul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, la ediția de toamnă a
Târgului de Turism al României,
derulată în perioada 14 - 17 noiembrie, la Romexpo.
Evenimentul, poate cea mai
importantă reuniune de profil, a
adus laolaltă agenţii de turism,
tour-operatori, dar şi zone
turistice din România prin intermediul administraţiilor publice
locale, asociaţiilor de turism, oficiilor de turism, consiliilor judeţene şi primăriilor.
Vizitatorii au avut ocazia să ia
contact cu ofertele pentru a planifica vacanțele de anul viitor, dar
și pentru a descoperi noi destinații turistice, numai bune de explorat în scurte ieșiri de weekend.
Iar pentru această din urmă categorie, Câmpina poate fi o opțiune potrivită, în special pentru
turiștii din București, Prahova și
județele învecinate.
Pliantele cu obiectivele care
pot fi vizitate aici, dar și cu opor-

tunitățile de cazare din municipiu
și din împrejurimi au ajuns la sute de vizitatori. Și, așa cum s-a întâmplat în fiecare an, nu este
exclus ca pe unii dintre ei să-i în-

tâlniți, în lunile următoare, prin
oraș, veniți să viziteze, de exemplu, celebrul Castel “Iulia Hasdeu”
sau să calce pe urmele marelui
pictor român Nicolae Grigorescu.

«Revizorul» este o comedie despre care Gogol spunea: «am încercat să adun la un loc toate relele din Rusia, pe care le știam, toate nedreptăţile, care au loc în acele locuri și situaţii, în care mai mult
decât orice se cere dreptate din partea omului, și să râd dintr-o
dată, de toate laolaltă.»”, spun organizatorii.
Reprezentanții Teatrului Vienez de Copii îi îndeamnă pe câmpineni să accepte invitația și să nu se aștepte la o “serbare de amatori”, ci la un spectacol veritabil de teatru, cu actori adevărați care, în
ciuda vârstei, și-au luat rolurile în serios și au încercat să întruchipeze cât mai bine personajele creionate de dramaturgul Nikolai
Vasilievici Gogol.
Spectacolul a avut premiera pe 26 octombrie, iar până la finalul lunii noiembrie a avut peste 10 reprezentații, în unele cazuri chiar
și două sau trei pe zi, o dovadă în plus că micii actori care vor urca
și pe scena din Câmpina nu au luat această sarcină ca pe o joacă.
Teatrul Vienez de Copii - “Copiii joacă teatru” este o asociaţie
non-guvernamentală, non-profit şi apolitică, înființată cu scopul
de a dezvolta abilităţile de comunicare ale copiilor şi tinerilor în diverse
domenii, prin teatru, pentru a le dezvolta creativitatea şi a le lărgi
orizontul de cunoaştere.
Trupele de teatru din Oradea, Bucureşti şi Cluj sunt formate
din copii şi tineri cu vârste între 6 şi 18 ani şi sunt coordonate de
echipe formate din actori profesionişti care beneficiază, în munca
lor cu tinerii actori, de experienţa profesională a doamnei Sylvia
Rotter – Directoarea Das Wiener Kindertheater (asociaţia austriacă)
şi Preşedinta Asociaţiei Teatrul Vienez de Copii (asociaţia românească).
Prin parcurgerea modulelor de exerciţii folosite de Teatrul
Vienez de Copii, copiii şi tinerii deprind aptitudini precum rezistenţa la stres şi flexibilitatea în gândire. Micii actori descoperă noi
mijloace de management al conflictului şi îşi dezvoltă abilităţile de
comunicare. Jocul în sine îi ajută să-şi exploreze mijloacele lingvistice şi fizice de exprimare, iar textele alese pentru spectacole le facilitează crearea unei legături cu operele marilor clasici ai literaturii
universale.
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Amenzi uriașe, valabile din octombrie,
pentru apelarea abuzivă a numărului 112
Cei care tratează ca pe
o glumă serviciile de
urgenă și nu îneleg
că apelarea abuzivă a
numărului 112 poate
costa resurse, dar mai
ales viei pot fi taxai,
de acum, cu amenzi
usturătoare. De la
începutul lunii
octombrie au intrat în
vigoare sanciuni de
cinci ori mai mari
decât până atunci.
Noile amenzi pot
ajunge până la 5.000
de lei.
IGPR a informat că “apelarea
abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgență 112 sau
transmiterea de mesaje abuzive
la numărul 113 ori la numărul
114 se sancționează cu amendă
de la 500 de lei la 1.000 de lei.
De asemenea, alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție este sancționată cu amendă
de la 1.500 de lei la 5.000 de lei”.
Vor fi sancționate apelarea
abuzivă (reprezintă apelarea repetată, cu rea intenție, a numărului 112, fără ca apelantul să
justifice o stare care necesită acțiunea agențiilor specializate de
intervenție), și apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii
operatorilor.
“În sensul legii, alertarea
falsă este utilizarea intenționată

cazierului, despre trafic sau
programul instituțiilor publice etc.
“ATENȚIE! Un apel fals poate
împiedica sau întârzia salvatorii
să ajungă la tine sau la cineva
drag ție! Un minut poate face
diferența între viață si moarte!” este
apelul polițiștilor.

Un câmpinean,
protagonistul unui caz
celebru

a numărului 112 pentru determinarea alarmării sau intervenției agențiilor specializate
de intervenție (structurile autorităților administrației publice,
care au rolul de intervenție imediată pentru soluționarea urgențelor în domeniile ambulanței,
serviciilor mobile de urgență,
reanimare și descarcerare S.M.U.R.D., poliției, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste și voluntare pentru situații de urgență, inclusiv S.M.U.R.D.,
contra terorismului, precum și
alte structuri) în mod nejustificat.
Sancțiunile au fost stabilite prin
Ordonanța de Urgență nr. 62 din
27 august 2019, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
34/2008 privind organizarea și
funcționarea Sistemului național

unic pentru apeluri de urgență și
pentru completarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 111/
2011 privind comunicațiile electronice. Actul normativ a fost
adoptat având în vedere necesitatea creșterii eficienței gestionării apelurilor de urgență prin
reducerea incidenței apelurilor
abuzive, care ar putea periclita
viața, integritatea ori sănătatea
cetățeanului, ordinea publică,
proprietatea publică sau privată
ori mediul”, au explicat reprezentanții Poliției Române.
Numărul de urgență 112
este gratuit și poate fi apelat din
orice rețea de telefonie fixă sau
mobilă, în caz de urgență. Prin
aceasta se înțelege o situație
cum ar fi: accidente de aviație/
la metrou/feroviare/cu victime,
persoane blocate/ navale/ montane/

în peșteri, canioane/ determinate de factori de mediu, avarii
sau accidente industriale, explozii, incendii, arsuri termice/
electrice/ chimice, cutremure,
fenomene hidrologice/meteo periculoase, fulgerați/ trăsniți, persoane căzute în locuri publice,
conflicte și agresiuni fizice, tâlhării, furturi, folosirea armamentului, persoane dispărute/
găsite etc.
Potrivit IGPR, nu reprezintă o
urgență accidentele rutiere fără
victime (tamponări), aflarea datei
și a orei, aglomerarea traficului,
încărcarea cartelelor de telefonie
mobilă, inundație în apartament
sau subsolul blocului, pierderea
sau găsirea de obiecte personale,
solicitarea de informații despre
numărul de telefon, emitere cărții de identitate, a pașaportului,

În urmă cu un an, un bărbat
din Câmpina a fost protagonistul
unuia dintre cazurile celebre de
alertare falsă a autorităților prin
Dispeceratul unic de urgență
112. Pe 13 noiembrie 2018, în
jurul orei 20.00, un apel la 112
anunța că ar exista bombe
amplasate într-un supermarket
din zona de nord a municipiului și la Spitalul Județean de
Urgență Ploiești. Hipermarketul
a fost evacuat de urgență, iar la
spital au fost montate imediat
corturi ale ISU Prahova, pentru
eventualitatea în care s-ar fi
impus, și acolo, adoptarea unei
astfel de măsuri. A fost nevoie
de o mobilizare uriașă și
aproape patru ore de verificări
pentru ca autoritățile să poate
anunța, cu certitudine, că totul
a fost doar o alarmă falsă. Din
acel moment, pe fir au intrat
procurorii DIICOT și ofițerii
BCCO, care au demarat ancheta
pentru depistarea celui care
lansase o asemenea alertă. În scurt
timp acesta a fost identificat
drept un bărbat de 34 de ani, cu
domiciliul în Câmpina.

RAR: Dacă anvelopele sunt mai vechi de patru ani,
trebuie verificate de un specialist
Oficialii Registrului Auto Român au formulat un set de recomandări pentru șoferi, având în
vedere că se impune deja utilizarea cauciucurilor de iarnă. “În
mai multe județe din țară ninsorile își fac simțită prezența și ne-am
gândit că paza bună trece primejdia rea. Registrul Auto Român
vă oferă câteva sfaturi cu privire
la cum vă puteți pregăti mașina
pentru iarnă, asta dacă nu ați efectuat deja toate operațiunile necesare. Anvelopele de iarnă trebuie verificate: adâncimea profilului și anul fabricației. Dacă
anvelopele sunt în exploatare
de mai mult de patru ani, vă recomandăm să cereți părerea unui
specialist, pregătit să observe
urmele specifice de uzură. O anvelopă de iarnă, aflată în con-

diții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și
scade distanța de frânare”, au
transmis reprezentanții RAR.
Aceștia le recomandă șoferilor, totodată, să verifice, în service-uri autorizate, acumulatorul
vehiculului, nivelul și concentrația de antigel a lichidului de
răcire, dar și instalația de climatizare a mașinii, dacă aceasta nu funcționează în condiții
optime. De asemenea, șoferii
sunt sfătuiți să se asigure că instalația de iluminare și ștergătoarele sunt în stare bună,
pentru a vedea și a fi văzuți în
condiții de ninsoare puternică.
Oficialii RAR spun că este
bine ca, pe durata sezonului rece, din portbagaj să nu vă lipsească lanțurile antiderapante,

lopata, săculețul cu sare/nisip,
o lanternă, racletă, degivrant
pentru parbriz/încuietori. Nu în
ultimul rând, ei avertizează că,
“oricât de bine pregătiți vehiculul, nu uitați că trebuie să adaptați viteza la condițiile de drum,
dar și că pe un carosabil acoperit cu gheață sau zăpadă nu
trebuie bruscate comenzile mașinii, nu se efectuează manevre
bruște și se utilizează la maximum frâna de motor. Reamintim că amenda pentru lipsa
anvelopelor de iarnă, în condițiile specificate în lege, se
încadrează în clasa a IV-a de
sancţiuni (9-20 puncte-amendă), adică între 1.305 şi 2.900
de lei. În plus, șoferului i se
poate reține certificatul de înmatriculare a vehiculului”.

ACTUAL
Debutul sezonului rece a
marcat o creștere
semnificativă a numărului
de victime în incendii la
locuine și gospodării ale
cetăenilor, au atras
atenia pompierii,
subliniind că fenomenul
este unul neobișnuit cu
atât mai mult cu cât
evenimentele au fost
înregistrate și în perioade
în care temperaturile nu
erau foarte scăzute. Între
1 octombrie și 15
noiembrie, la nivel
naional au fost
înregistrate peste 500
astfel de evenimente, care
s-au soldat cu 26 de
persoane decedate și alte
57 rănite.
Specialiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații
de Urgență atrag atenția că “necunoașterea regulilor de prevenire
a incendiilor, asociată de multe ori
cu neglijența, conduce în fiecare
an la incendierea a peste 6.500
de locuințe”.
“Facem un apel către cetăţeni
în ceea ce priveşte respectarea
măsurilor de prevenire specifice
sezonului rece. Nerespectarea acestor măsuri a condus la producerea
incendiilor prin utilizarea sistemelor de încălzire defecte, mijloacelor de încălzire improvizate
sau nesupravegheate, coșurilor de
fum necurățate, instalațiilor electrice defecte sau echipamentelor
electrice improvizate. De asemenea, exploatarea coșurilor de fum
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Pompierii sunt în alertă, din
cauza numărului foarte mare
de incendii la locuine
neverificate, necurățate și neizolate termic față de materialele
combustibile prin care acestea trec
(pereți, planșee) generează în
sezonul rece numeroase incendii la locuințe, care se soldează cu
persoane rănite și uneori cu
decese. În perioada sezonului
rece, un alt factor generator de
situații de urgență cu urmări
grave îl reprezintă exploatarea
cu defecțiuni sau improvizații a
instalațiilor electrice sau suprasolicitarea acestora prin conectarea simultană a mai multor
consumatori, în special mijloace
de încălzire de tipul reșouri, radiatoare, aeroterme. O altă cauză
generatoare de situații de urgență cu urmări grave, care se manifestă în perioada sezonului rece,
este reprezentată de exploatarea
necorespunzătoare a instalațiilor
și consumatorilor de gaze naturale sau a buteliilor de aragaz”,
au comunicat pompierii.
La nivelul județului Prahova,
de la începutul anului s-au înregistrat în jur de 400 de incendii
la locuințe, în urma cărora 9
persoane și-au pierdut viața și
multe altele au fost rănite. “Cele
mai frecvente cauze de producere a incendiilor sunt reprezentate de instalațiile electrice

MĂSURI OBLIGATORII
PENTRU POPULAŢIE
La exploatarea sistemelor și mijloacelor de
încălzire se au în vedere următoarele:
- NU LĂSAȚI COPIII SINGURI ACASĂ, nesupravegheați sau blocați, cu surse de încălzire în funcțiune!
- înainte de utilizare, sobele trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă
stare de funcţionare;
- nu se admite utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi
cenuşare, cu defecţiuni sau neizolate corespunzător faţă
de elementele combustibile ale clădirilor;
- în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala
combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
- se interzice depozitarea materialului combustibil, a
cărţilor, hainelor, lumânărilor etc. deasupra sobelor;
- se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale
combustibile pe sobe ori în imediata apropiere a lor;
- este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin
stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
- în timpul funcţionării sobelor care utilizează
combustibil solid, uşiţele focarului şi cenuşarului
trebuie menţinute închise şi nezăvorâte;
- cenuşa rezultată se evacuează periodic într-un loc
stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar;
- se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.
La exploatarea coșurilor de fum se au în vedere
următoarele:
- coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără cră-

defecte, urmate de coșuri de fum
necurățate și mijloace de încălzire defecte, improvizate ori nesupravegheate. Pe timpul acţiunilor de localizare, lichidare şi
înlăturare a efectelor negative ge-

nerate de incendii au fost salvate
bunuri materiale în valoare de
6.478.750 lei”, au anunțat reprezentanții ISU Prahova.
Numai în luna noiembrie, în
județ au fost înregistrate 43 de

pături şi curăţate;
- coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele
combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm;
- nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului;
- în spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc un strat de
azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;
- la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe
de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului
şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide
cu un şorţ de tablă;
- coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu
0,5-0,8 m;
- este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite;
- burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă
mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.
ATENŢIE! Utilizarea mijloacelor de încălzire cu
defecţiuni şi a legăturilor neetanşe a acestora la coşul
de fum poate conduce la degajarea de monoxid de
carbon. De asemenea, utilizarea intensă a aragazului
pentru încălzirea locuinţei conduce la producerea monoxidului de carbon. Monoxidul de carbon este un gaz
care, în condiţii normale de temperatură, nu are culoare,
miros şi gust, dar este foarte toxic pentru fiinţele vii. Se
amestecă uşor cu aerul drept pentru care se răspândeşte
foarte rapid în încăperea în care se produce. În funcţie
de durata de expunere şi concentraţia de monoxid de
carbon din aer, simptomele intoxicaţiei cu acest gaz pot
fi de la dureri de cap, ameţeli şi somnolenţă la convulsii,
comă şi chiar deces.
La exploatarea instalațiilor electrice se interzic:
- înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a

incendii, predominant la proprietăţile individuale ale cetăţenilor, având ca principale surse probabile de aprindere flacără (14),
scurtcircuit electric (14), efect
termic (7) şi jar sau scântei (6).

întreruptoarelor automate cu altele necalibrate;
- racordarea unor consumatori care depăşesc
puterea nominală a circuitelor;
- încărcarea instalaţiei electrice peste sarcina admisă;
- utilizarea receptorilor de energie electrică (radiatoare, reşouri, fiare de călcat, ciocane de lipit etc.) fără
luarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau încăperea respectivă;
- utilizarea radiatoarelor, aerotermelor şi a reşourilor electrice improvizate sau cu defecţiuni;
- folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii, a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;
- efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal neautorizat.
La utilizarea gazelor naturale se interzic:
- aprinderea focului dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale;
- aprinderea focului fără aerisirea focarului, în cazul
sobelor alimentate cu gaze naturale;
- lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele
neautomatizate;
- obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;
- modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale
şi prin persoane neautorizate;
- dormitul în încăperi cu focul aprins;
- dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de
combustibili gazoşi nelegate la coş de fum (reşou, aragaz etc.).
În cazul în care în locuință se simte miros caracteristic de gaze se deschid toate uşile şi ferestrele, nu se
aprinde nici o sursă de foc și nu se acționează întrerupătoare sau aparate electrice. Toate aceste situații trebuie
anunțate imediat la operatorul de distribuţie gaze.
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Continuă campania de inf
cu privire la colectarea s
Câmpina trece la colectarea selectivă a deșeurilor, pentru a se
alinia cerinelor europene. Procedura a început, dar în paralel
continuă și campania de informare a cetăenilor, cu privire la
acest proces, importana sa și tarifele de salubritate practicate în
contextul colectării selective a deșeurilor.
> CONTAINERUL ALBASTRU este destinat deșeurilor de hârtie
și carton. În acesta se colectează pungi de hârtie, cutii de carton
și maculatură, toate uscate și pe cât posibil împăturite, pentru
economisirea spațiului. Nu se depun în acest container hârtie și
carton contaminate sau care conțin reziduuri de mâncare,
șervețele și prosoape de hârtie folosite, hârtie de ambalat
lucioasă, hârtie de ambalat cerată.
ȘTIAȚI CĂ...
... la tipărirea unui cotidian de mare tiraj se folosesc 3.000 de
metri cubi de lemn, adică 1.500 de arbori cu o vârstă de 50 de ani?
... este nevoie de un copac de 15 ani pentru a produce 700 de
pungi de hârtie?
... fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci?
> CONTAINERUL VERDE este destinat deșeurilor de sticlă. În
acesta se colectează ambalaje din sticlă - sticle și borcane (fără
capac). Ambalajele din sticlă se clătesc înainte de predare. În
container nu pot fi depuse oglinzi, geamuri, produse din porțelan,
cristal, ceramică, vase rezistente la căldură.
ȘTIAȚI CĂ...
... sticla are nevoie de 1.000.000 de ani pentru a se
descompune în bucățele mici?
... sticla poate fi reciclată la nesfârșit fără să își piardădin
calități?
... cioburile din sticlă constituie material de înlocuire a
materiilor prime?

Deșeurile menajere trebuie
selectate, înainte de a fi aruncate,
ele împărțindu-se în fracția
uscată (deșeuri reciclabile) și
fracția umedă (deșeuri reziduale,
restul după selectarea deșeurilor
reciclabile).

Colectarea selectivă la
bloc

În cazul blocurilor, inclusiv
la cele prevăzute cu cameră de
precolectare, deșeurile reciclabile
vor fi depozitate de locuitori la
cea mai apropiată platformă de
precolectare, în containerele personalizate, colorate distinct. Prin
deșeuri reciclabile se înțeleg materiale recum pet-uri, carton,hârtie,
maculatură, deșeuri metalice (doze,
cutii de conserve), sticlă.
Deșeurile menajere vor fi colectate în containerele pentru
deșeuri amplasate în cadrul platformei de precolectare sau în camera de precolectare.
Autoritățile au anunțat că “la
fiecare platformă de precolectare
se va afișa lista blocurilor care

depun deșeurile la acea platformă. În cazul în care la platforme
se vor depune deșeuri menajere
amestecate cu deșeuri reciclabile,
tariful aplicat va fi penalizator pentru toate blocurile arondate respectivei platforme”.

Colectarea selectivă la
case

În cazul locuințelor individuale,
deșeurile reciclabile se vor colecta în trei saci semitransparenți
(doi galbeni și unul verde), personalizați, care vor fi puși la dispoziție de operatorul de salubritate. În sacii galben vor fi introduși
deșeuri din ambalaje de plastic,

metal sau hârtie/carton, în timp
ce sacul verde va fi folosit pentru
colectarea deșeurilor și ambalajelor din sticlă.
Sacii plini vor fi depuși la limita proprietății, cei galbeni urmând să fie colectați în a doua și
a patra sâmbătă din lună, iar cei
verzi în a patra sâmbătă din lună.
Deșeurile menajere vor fi
colectate, în cazul locuințelor
individuale, în pubele și vor fi
ridicate conform programului stabilit deja pentru fiecare stradă în
parte.
“În cazul în care în pubele se
vor depune deșeuri menajere amestecate cu deșeuri reciclabile,

Contract încheiat de
Primăria Câmpina, pentru
optimizarea gestionării
deşeurilor din ambalaje
În contextul obligației impuse la
nivelul fiecărui stat membru al Uniunii
Europene, de a implementa sisteme de
colectare separată pentru obținerea a
cel puțin patru materiale din deșeurile
generate (hârtie, plastic, metal și sticlă),
respectiv a celei de a recicla, până în
anul 2020, cel puțin 50 % din cantitatea de asemenea deșeuri generate în
gospodăriile populației, Primăria Câmpina a încheiat, recent, cu SC GREENPOINT MANAGEMENT SA București, un
protocol de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer.
Obiectul acordului este “colaborarea părţilor în vederea optimizării
sistemului şi creşterea gradului de

reciclare prin gestionarea deşeurilor de
ambalaje în cadrului sistemului de
management integrat a deşe-urilor municipale reciclabile, pe fluxuri de materiale, prin colectarea separată la sursă, sortarea acestora pe categorii de
materiale şi predarea către instalaţii de
reciclare, sau după caz către instalaţii
de valorificare energetică, precum şi înregistrarea şi raportarea datelor corespunzătoare”.
Documentul prevede inclusiv efectuarea de analize sezoniereprivind
cantitățile de deșeuri menajere solide
generate pe teritoriul contractual, respectiv colaborarea celor două părți
pentru stabilirea și implementarea
scenariilor în scopul optimizării sistemului.

ADMINSTRAŢIE
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formare a câmpinenilor,
electivă a deșeurilor

tariful aplicat va fi unul penalizator”, i-au avertizat autoritățile
locale pe câmpinenii care locuiesc
la casă.

Colectarea deșeurilor
voluminoase și a celor
provenite din
construcii
Această categorie va fi colectată în trei containere metalice
personalizate, două gri (pentru deșeuri din construcții și obiecte
sanitare) și unul maro (pentru
deșeuri voluminoase - mobilier).
Ele vor fi mutate pe platformele
situate pe str. Crișuri (Cartier

Câmpinița), Aleea Parcului (Cartier Erupției) și str. Arinului
(Cartier Voila), urmând să fie
golite conform graficului prezentat de operator.
Colectarea deșeurilor electrice și electronice
Denumite generic DEE, acestea inclus aparate electronice și
electrocasnice mari și mici, ele
fiind colectate în cadrul campaniilor trimestriale sau zilnic, în
intervalul 8.00 - 16.00, la sediul
operatorului Floricon Salub din
str. Oborului, nr. 6.

Tarife penalizatoare
În luna august, la Câmpina au

> CONTAINERUL GALBEN este destinat deșeurilor de plastic și metal. În acesta se colectează
recipiente de plastic (PET-uri), folie de plastic, doze de băuturi, cutii metalice de conserve, dopuri
metalice, recipientele produselor cosmetice și detergenților, caserole, faarfurii și pungi de plastic.
Toate recipientele trebuie clătite cu apă înainte de predare, iar cele care nu se pot curăța se colectează
ca deșeuri reziduale. În container nu pot fi puse produse combinate din metal și plastic, polistiren din
construcții, cutii/bidoane cu resturi de vopsea, diluanți sau alte substanțe chimice periculoase, deșeuri
medicale (ex.: seringi folosite), tacâmuri de plastic, jucării de plastic, folie de aluminiu, veselă, tacâmuri
și pahare din metal, ghivece de flori, folie de aluminiu.
ȘTIAȚI CĂ...
... descompunerea naturală a plasticului în mediul înconjurător necesită pentru 500 de ani din
cauza materialelor care îl alcătuiesc?
... din 10 PET-uri reciclate se pot fabrica un tricou sau un metru pătrat de covor, iar din 50 de PETuri se poate face un pulover?
... aluminiul este 100% reciclabil?
... în fiecare secundă se reciclează peste 630 de cutii de oțel?
... un televizor poate funcționa trei ore încontinuu cu energia economisită prin reciclarea unei cutii
de aluminiu?
fost stabilite noile tarife pentru
salubritate. Hotărârea Consiliul
Local stabilește că, pentru cei
care vor colecta selectiv, tariful
aplicat va fi de 11,58 lei/ pers./
lună (fără TVA), iar tariful penalizator va fi de 15,07 lei/ pers./
lună (fără TVA).
Pentru persoane juridice au
fost adoptate două categorii de
tarife:
> de tip 1 (agenți economici
și instituții publice, cu excepția
Primăriei și instituțiilor aflate în
subordinea Primăriei):

Continuă consultarea publică referitoare la
organizarea viitoarelor spectacole din municipiu
Conducerea Primăriei Câmpina
a decis să prelungească perioada
alocată consultării publice privind stabilirea celui mai potrivit
loc pentru organizarea evenimentelor la care participă un număr
mare de persoane. Decizia a fost
luată pentru că un număr mic de

cetățeni a transmis sugestii, până
la acest moment.
Conform prevederilor art. 7
din Legea 52/ 2003 privind transparenţa decizională, Primăria Municipiului Câmpina a decis organizarea unei consultări publice a
cetățenilor municipiului cu pri-

vire la acest subiect, “solicitând sprijinul publicului interesat, pentru
a participa activ cu propuneri și/
sau completări la ideea de spectacol public organizat pe teritoriul municipiului Câmpina.
Cei interesați pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest
subiect Primăriei Municipiului
Câmpina, fie la Registratura Primăriei, fie prin prin poșta clasică, prin
fax sau poşta electronică
(web@primariacampina.ro) .
Totodată, puteţi regăsi un
formular ce poate fi completat
direct pe site-ul primăriei
(www.primariacampina.ro) sau
decupând talonul special pregătit în ziarul InfoCâmpina (talon
care, după completare, trebuie
adus în urna ce se va regăsi la
sediul Primăriei municipiului
Câmpina – Centrul Informare
Cetăţeni).

- tarif pentru deșeuri municipale colectate selectiv: 109,83
lei/mc (fără TVA);
- tarif pentru deșeuri municipale colectate în amestec (penalizator): - 124,10 lei/mc (fără TVA).
> de tip 2 - Primărie și instituții publice aflate în subordinea
Primăriei:
- tarif pentru deșeuri municipale colectate selectiv: 106,94
lei/mc (fără TVA);
- tarif pentru deșeuri municipale colectate în amestec (penalizator): 121,54 lei/mc (fără TVA).

Începând din 7 octombrie, abonații care locuiesc la case pot
ridica sacii pentru deșeuri reciclabile de la sediul societății din
Câmpina, str. Oborului, nr. 6
(de luni până vineri, între orele
8.00 și 15.00) și de la casieria
societății din Câmpina, Bd. Carol I, nr. 81A (de luni până vineri, între orele 8.00 și 15.00).
Lunar, fiecare abonat va primi
doi saci transparenți de culoare galbenă și unul de culoare
verde.
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Jucării periculoa
Perioada următoare aduce, odată cu apropierea
sărbătorilor de iarnă, febra cumpărăturilor pentru
cei mici. Poliiștii au întocmit un set de de
recomandări pentru părini, bunici și toi cei care
vor să cumpere jucării copiilor.

Pentru ca răsăfțații acestui sezon să se bucure pe deplin de jucăriile pe care le oferiți, țineți
cont să:
> Cumpărați doar din magazine sau raioane specializate, unde
se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanță fiscală), de care este nevoie în
cazul unei eventuale reclamații!
> Evitați operatorii economici din mediul online care nu
afişează datele de contact complete (adresă, telefon, cod de înregistrare fiscală etc.) şi care se
rezumă la o simplă adresă de e-mail

Direcţia Sanitar-Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Prahova a anunat noi măsuri
pentru a preveni răspândirea
pestei porcine africane.
Autorităile au decis să instituie
noi obligaii în condiiile în care
apropierea sărbătorilor va
crește semnificativ numărul de
porci sacrificai și va intensifica
transportul de carne de porc.
Autoritățile dezmint informațiile vehiculate în spațiul public, în ultimele săptămâni, și spun că nu există nicio obligaţie ca
oamenii să cheme medicul veterinar când
sacrifică porcii din gospodării. Este adevărat, însă, că veterinarul trebuie anunțat în
cazul în care animalele dau semne că au
probleme de sănătate. Noile reguli mai
vizează şi modul în care se pot face vânzarea şi transportul porcilor sau a produse-

sau la un număr de telefon.
> Nu plătiți în avans pentru
produse comandate prin internet
de la persoane necunoscute! Totuși, dacă achiziționați de la persoane fizice, cereți documentele
de provenienţă ale jucăriilor (factura sau bonul fiscal cu care a
fost cumpărat iniţial produsul) şi
certificatul de garanţie emis de
producător.
> Analizați cu atenție ofertele
foarte tentante sau dacă un vânzător insistă să încheiați o tranzacţie! Comparați ofertele de preţ,
condiţiile de livrare şi garanţie

ale mai multor comercianţi înainte de a lua o decizie!
> Verificați existența marcajului CE, care conduce la prezumția că produsul este sigur,
conform legislației în vigoare în
Uniunea Europeană, precum și
existența denumirii și a datelor
cu privire la sediului producătorului, importatorului sau reprezentantului autorizat.
> Verificați existența instrucțiunilor de utilizare și a avertismentelor specifice, traduse în limba română.
“Unele jucării necesită o atenție deosebită dat fiind riscurile particulare pe care le prezintă (jucăriile alimentate electric –
riscuri de arsuri și de explozie,
jucăriile gonflabile, precum și
cele care au muchii tăioase sau
piese ușor detașabile - risc de ingerare de către copii sau de su-

Măsuri suplimentare în perioada sărbătorilor, pentru a
preveni apariţia de noi focare de pestă porcină în Prahova
lor din carne de porc.
“Pentru a preveni apariția unor noi
focare de PPA în judeţul Prahova în contextul debutului sezonului rece, în care
sacrificarea tradiţională a suinelor cunoaşte o creştere semnificativă până la sfârşitul anului în gospodăriile populaţiei, aceştia au următoarele obligaţii:
1. Anunţarea, în regim de urgenţă, a medicului veterinar de liberă practică împuternicit din localitate în situaţia în care
constată:
- înainte de sacrificare, apariţia unor
modificări a stării de sănătate a animalului
(inapetență, febră, pielea se înroşeşte,
apoi devine cianotică, arcuire a spatelui,
mers greoi, vomă uneori sangvinolentă,
diaree uneori sangvinolentă etc.);
- după sacrificarea animalului, existenţa unor modificări ale organelor interne

şi anume: splina mult mărită, de culoare
roşie sau neagră, ficat mult mărit, numeroase hemoragii (la nivelul limfonodulilor,
seroaselor), acumulări de lichid în cavităţi etc.;
2. Suinele vii pot fi vândute către alte
persoane fizice din judeţul Prahova numai dacă sunt însoţite de următoarele
documente obligatorii: certificat sanitar
veterinar de sănătate pentru animale din
specia suine şi formular de mişcare, eliberate de medicul veterinar de liberă practică din localitate, numai dacă acestea sunt
identificate prin crotaliere. Pentru vânzarea către persoane fizice din alte judeţe, pe
lângă documentele menţionate mai sus
trebuie solicitat şi aviz interju-deţean, eliberat de DSVSA Prahova. Sui-nele vii
depistate în mijloace de transport fără
documentele menţionate mai sus, de către
echipele de control formate din reprezentanţii IPJ Prahova şi ai Jandarme-riei
Prahova, vor fi ucise şi incinerate de către
reprezentanţii DSVSA Prahova.
3. Pentru carnea de porc procurată din
gospodăria populaţiei (rude, prieteni etc.),
pentru consum propriu, din judeţul Prahova sau localităţi din alte judeţe în care nu
a fost confirmată PPA, cumpărătorul/
conducătorul auto depistat cu carne de
porc/ produse din carne de porc trebuie
să completeze o declaraţie pe propria răspundere, în situaţia în care va fi oprit în
trafic de echipaje ale Inspectoratului de

Poliţie Judeţean/Jandarmeriei Prahova, se
arată într-un comunicat de presă transmis
de DSVSA Prahova.
“Procurarea de carne de porc sau produse din carne de porc de la persoane necunoscute reprezintă un risc major de îmbolnăvire a consumatorilor, neavând garanţia că suinele au fost supuse controlului sanitar veterinar, inclusiv examenului
tri-chineloscopic, trichineloza fiind o
boală parazitară gravă transmisibilă la om.
În perioada 28.11.2019 – 07.01.2020 reprezentanţii DSVSA Prahova vor efectua
acţiuni de control în unităţi de industrie
alimentară, unităţi de vânzare cu amănuntul şi pieţe agroalimentare pentru verificarea condiţiilor de igienă în care sunt
produse, depozitate, transportate şi valorificate produsele de origine animală şi
nonanimală destinate consumului uman în
vederea prevenirii apariţiei de toxiinfecţii
alimentare în perioada sărbătorilor de
iarnă 2019-2020”, a mai anunţat instituţia.
De la declararea epidemiei de pestă
porcină africană, în Prahova au fost stinse
toate cele 43 de focare apărute la porci din
gospodării, rămânând active numai 8,
stabilite în urma îmbolnăvirii uor porni
mistreți. ANSVSA a anunțat că, la nivelul
județului, până la finalul lunii noiembrie
au fost plătite despăgubiri pentru 98 din
cele 105 exploatații afectate de PPA, suma
ridicându-se la 407.740 de lei.
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ase, pe piaa din România!
focare). În cazul jucăriilor considerate periculoase, instrucțiunile de utilizare trebuie să avertizeze în mod complet și eficient asupra pericolelor ce pot
apărea în timpul folosirii, dar și
cu privire la modul de evitare a
oricărui risc. Lipsa acestor indicații poate duce la folosirea incorectă a jocurilor și jucăriilor.
Consultați și recomandările referitoare la vârstă și la siguranță”, mai avertizează polițiștii.
Și comisarii de la Protecția
Consumatorilor atrag atenția
asupra riscurilor pe care le
reprezintă unele jucării, de data
aceasta avertismentele referindu-se
la utilizarea bateriilor de tip
pastilă. Acestea sunt prezente la
numeroase obiecte pe care le
găsim în aproape orice locuință,
dar și la cele destinate copiilor.
“De forma unei pilule sau a unei

monede mici, aceste baterii sunt
folosite în telecomenzi, jocuri,
jucării, termometre, felicitări
muzicale etc. La unele dintre aceste dispozitive, compartimentul
în care se află bateriile poate fi
deschis cu ușurință, ceea ce
poate fi riscant pentru copii. Pericolele sunt reale! Sănătatea și
chiar viața copiilor ar putea fi în
joc. O baterie înghițită poate provoca leziuni grave organelor interne, care pot fi fatale în doar
câteva ore”, avertizează reprezentanții Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor.
“Atunci când este înghițită,
bateria de tip pastilă intră în
contact cu saliva. Reacția chimică
rezultată poate provoca arsuri
interne și duce la leziuni grave,
ba chiar la deces. Cele mai periculoase în acest sens sunt bateriile de tip pastilă cu litiu-ion.
De obicei, simptomele nu apar imediat după înghițirea bateriei.
Când apar, poate fi vorba despre
senzația de sufocare, durere în
piept, tuse, respirație zgomotoasă,
sângerări nazale sau intestinale,
febră. Dacă suspectați că un copil a înghițit o baterie de tip pastilă, duceți-l imediat la Urgențe”,
au mai transmis aceștia.
Bateriile de tip pastilă și dispozitivele sensibile trebuie ținute

departe de copii. Cei mici nu trebuie să aibă acces la bateriile rămase în pachetele desfăcute și

nici la produsele care au astfel de
baterii și pot fi găsite cu ușurință.
Cât despre bateriile descăr-

cate, ele trebuie aruncate imediat, pentru că și acestea pot fi
periculoase.

Ce putei face în cazul unui copil care a înghiit sau
pare să fi înghiit o baterie?
> Duceți-l imediat la spital, la Urgențe!
> Nu îi permiteți să bea sau să mănânce!
> Nu îi provocați vărsături!
> Luați cu dumneavoastră aparatul din care provenea bateria sau ambalajul original al produsului,
pentru a ajuta medicul să identifice tipul de baterie și eventualele reacții chimice pe care le poate
provoca!

Trichinella spp., un alt pericol care-i
pândeşte pe consumatorii de carne de porc
Începe sezonul sacrificării porcilor, pentru Crăciun, dar autorităile
reamintesc populaiei să nu consume carnea de porc înainte de efectuarea
examenului trichineloscopic.

ATENŢIE!!!

Nu consumaţi carnea şi nu o preparaţi până nu obţineţi de la
medicul veterinar atestatul că a fost examinată pentru Trichinella
spp.,cu rezultat negativ. Recomandarea este valabilă şi pentru carnea obţinută de la porcii mistreţi. Examinarea cărnii provenite de la
porcii sacrificaţi în vederea depistării trichinelozei este obligatorie,
iar comercializarea cărnii de porc neexpertizate sanitar-veterinar şi
pentru siguranţa alimentelor se sancţionează cu amenzi de până la
40.000 lei.
Pentru realizarea examenului trichineloscopic, proprietarul
porcinelor sacrificate în gospodărie se va prezenta la centrul pentru efectuarea examenului trichineloscopic cu cartea de identitate
(B.I./C.I.), crotalia auriculară a animalului sacrificat şi următoarele
probe:
- Pilierii diafragmatici - 2 formaţiuni musculare fusiforme, în
forma literei V, care se găsesc între ficat şi pulmon (în situaţia în
care probă de pilieri diafragmatici este insuficientă, acesta se va
completa cu următoarele formaţiuni musculare: diafragmaporţiunea musculo-tendinoasă care separă cavitate abdominală de
cavitatea toracică şi care, de regulă, rămâne prinsă pe faţa internă a
coastelor; musculatura intercostală - două coaste nedesfăcute în
lungime de circa 10 cm)
- Baza limbii.
TRICHINELOZA este o boală parazitară care se transmite la om
(zoonoza) prin consum de carne de porc (domestic sau sălbatic) şi
produse din carne de porc neexaminate sanitar-veterinar prin
examen trichineloscopic direct/digestie artificială. La porcul viu
infestat cu parazitul Trichinella spp. boala nu se manifestă clinic.

În vederea prevenirii apariției
toxiinfecţiilor alimentare şi evitării posibilei infestări cu parazitul
Trichinella spp., se recomandă:
- Cumpărarea cărnii de porc,
produse sau preparate obţinute
din aceasta numai din locuri sau
spaţii autorizate şi supravegheate
sanitar veterinar, care, prin programul de control implementat de
către inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor, garantează
că acestea provin din abatoare aprobate, unde este asigurată asistenţa sanitară veterinară permanentă
- Solicitarea vizitei medicului
veterinar înainte de sacrificarea
porcului. Acesta va verifica starea de
sănătate a animalului înainte de sacrificare și poate da sfaturi utile
privind probele ce trebuie luate la
sacrificare şi analizele ce trebuie
făcute
- Asomarea porcului înaintea
sacrificării, proces care scutește
animalul de suferinţă şi respectă
cerinţele de bunăstare a animalelor.
În cazul porcilor bolnavi, dacă

aceștia au fost înregistrați de proprietar și sunt crotaliați, gospodarul va fi despăgubit la valoarea de
piață a animalelor.
În Prahova, examenul tichineloscopic poate fi efectuat în peste
50 de cabinete veterinare. Potrivit
informațiilor furnizate de Direcția
Județeană Sanitar-Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor, în
Câmpina funcționează C. S. V. S. A. O.
Câmpina (strada I. L. Caragiale,
nr.12, dr. Popa Mihaela - tel.
0244.335.875; 0720.722.697) și
C. S. V. A. Câmpina (strada N.
Bălcescu, nr. 7 - dr. Antonie Vasile
- tel. 0244/335875;0744340388 ).
Analizele pot fi efectuate și în
cabinete din localități învecinate:
SC Iodav Vet Prest SRL Breaza
(strada Occinei, nr. 9A, dr. Dumitrache Ionuț - tel. 0728.295.500), C. S.
V. A. Comarnic (str. Republicii nr.
6 - dr. Trofin Bogdan - tel.

0244/360.565; 0723357560), C.
S. V. A. Bănești (dr. Grozea Gabriel
- tel. 0244/348.360;0744.431.819),
SC Iodav Vet Prest SRL (loc.
Bănești, strada Aurel Vlaicu, nr.
948, dr. Dumitrache Ionuț 0728.295.500).
Examenul trichineloscopic
costă 24 de lei la cabinetele oficiale înregistrate de DSVSA, respectiv între 20 şi 30 de lei la cabinetele individuale ale medicilor
veterinari.
“Porcii depistați cu trichineloză
se despăgubesc după confiscarea
cărnii și subproduselor comestibile
în vederea incinerării acestora
într-o unitate autorizată sanitar
veterinar și întocmirea documentelor de evaluare, numai dacă aceștia sunt identificați prin crotaliere și sunt înregistrați în Baza
Națională de Date”, avertizează reprezentanții DSVSA Prahova.
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Campanie naională pentru prevenirea furturilor din locuine

Metoda inedită de a-i învăa pe
câmpinenii cum să se ferească
de hoi
Inspectoratul General al
Poliiei Române a lansat,
la începutul lunii
decembrie, campania
„Hoii îi invadează
intimitatea”, care are ca
scop conştientizarea cu
privire la rolul şi
importanţa măsurilor
preventive în protejarea
bunurilor din locuinţe.
Timp de trei luni, poliiștii
din toată ara vor organiza
întâlniri cu grupuri intă și
vor distribui materiale
informative pe această
temă.
Abordarea acestui tip de
criminalitate reprezintă o constantă a intervenţiilor preventive
întreprinse de Poliţia Română,
în cadrul fiecărui demers promovându-se, prin modalităţi
inedite şi de impact, informaţiile
destinate reducerii gradului de
vulnerabilitate.
Campania din acest an aduce

și un element de noutate cu un
caracter inedit. Este vorba
despre “utilizarea unei tehnologii
de ultimă generaţie, de interes
pentru majoritatea categoriilor
de beneficiari, care îi expune
pe aceştia unei experienţe virtuale ce are corespondent în realitate. Astfel, cetăţenii se pot
transpune în martori la un furt
din locuinţă, având ocazia să
înţeleagă modul de acţiune al
infractorilor. Aceste interacţiuni
vor fi completate de discuţii cu
poliţiştii specializaţi în prevenirea
criminalităţii, care vor transmite
recomandări adecvate pentru

contracararea activităţii hoţilor”.
Conform agendei, în perioada
decembrie 2019 – februarie 2020,
la nivel naţional se vor difuza
spoturi audio și video tematice,
vor avea loc întâlniri cu grupuri ţintă şi distribuiri de materiale informative.
„Suntem preocupaţi permanent de diseminarea mesajelor
preventive, astfel încât cetăţenii,
prin metodele pe care le adoptă,
să-şi protejeze valorile deţinute.
Apreciem ca binevenită colaborarea cu partenerii noștri, întrucât se creează premisele unor
acțiuni de succes care să con-

tribuie la diminuarea riscului
de victimizare a membrilor comunităţii. Poliţiştii din cadrul
Institutului şi al structurilor judeţene de profil vor asigura suportul informaţional privind infracţionalitatea contra patrimoniului - legislaţie în vigoare,
moduri de operare, modalităţi de
autoprotecţie”, a declarat comisar-șef de poliție Sorin Stănică,
Director al Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii.
Un bilanț al IGPR arată că, la
nivel național, în primele 10 luni
ale anului 2019, au fost sesizate

Poliţiştii vă
recomandă:

Asigurați-vă că ați încuiat
ușa, chiar și sunteți în casă!
Montați o încuietoare de
calitate și un sistem de alarmă!
Atenție la postările pe rețelele de socializare! Nu transmiteți informații personale!
Dacă locuiți la casă, evitați
depozitarea în curtea locuinței
a ambalajelor bunurilor de
valoare achiziționate. De asemenea, puteți monta un sistem
de supraveghere video în exterior care să vă transmită la
distanță, prin internet, orice
activitate desfășurată în curtea casei.
Atenție și la anexele gospodărești! Asigurați-le corespunzător!
Evitați să permiteți accesul
în locuință a unor persoane
necunoscute, indiferent de
motivul invocat de acestea. Și
totuși, dacă astfel de persoane
pătrund în casa dumneavoastră, nu le lăsați nesupravegheate nici măcar pentru câteva secunde.
cu 4,12% mai puţine furturi din
locuinţe, comparativ cu perioada similară a anului 2018. Per
ansamblu, însă, mediul urban se
confruntă cu un număr mai mare de astfel de fapte, comparativ
cu mediul rural. Astfel, în oraşe s-au
înregistrat 54,5% infracţiuni de
acest gen, în timp ce în zonele
rurale au fost sesizate 45,5%.

Distracţiile zgomotoase de Revelion, pericole
pentru buzunare, dar mai ales pentru sănătate
Încă din luna noiembrie, poliiștii derulează
campania “Foc de Artificii”, iar aciunile de
control se intensifică pe măsură ce se apropie
finalul anului, perioada în care obiectele
pirotehnice sunt cel mai des utilizate.
La nivel național cu loc
constant acțiuni de verificare a
legalității operațiunilor cu articole pirotehnice.

Persoanele juridice autorizate nu pot comercializa către alte
firme decât articole pirotehnice
din categoriile pentru care au

fost autorizate, iar populației pot
vinde numai articole pirotehnice
din categoriile F2-F4. Obiectele
pirotehnice din categoria F1
sunt singurele care pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului.
De asemenea, potrivit legii,
organizarea de jocuri cu
articole pirotehnice de divertisment din categoriile F3 şi F4
este permisă numai în condiţiile
în care există acordul primăriei,
al inspectoratului pentru situaţii
de urgenţă judeţean şi avizul
inspectoratului de poliţie judeţean pe a cărui rază se execută
jocurile respective.
“Referitor la persoanele fizice,
dacă au vârsta de peste 18 ani,
acestea pot deține și folosi, în
scop de divertisment, doar articole pirotehnice din categoria

F1 (obiectele pirotehnice de distracţie foarte mici, de tipul artificiilor: steluţe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, inele de foc, sateliţi).
Articolele pirotehnice din categoriile F2 - F4, P.2 şi T.2 (articole pirotehnice de exterior și
de uz profesional, articole pirotehnice de scenă) nu pot fi confecţionate, importate, comercializate sau folosite de către persoanele fizice. În contextul apariției pe piața românească a
articolelor pirotehnice de tip
petardă, încadrate în categoria
P1, facem precizarea că acestea
nu sunt destinate a fi folosite în
scop de divertisment, utilizarea
lor fiind permisă în cazuri deosebite, de persoanele aflate în pericol, pentru a îndepărta animalele agresive sau sălbatice, de

către fermieri sau altor categorii profesionale care utilizează aceste articole pirotehnice în scop
tehnic. Nerespectarea prevederilor legale în aceste cazuri
atrage sancțiuni de natură penală sau contravențională, după
caz”, au avertizat reprezentanții
Inspectoratului general al Poliției
Române.
Iarna trecută, în cadrul acțiunii „Foc de Artificii”, la nivel
național, au fost desfășurate
peste 3.500 de acțiuni de verificare a legalității operațiunilor cu articole pirotehnice. În
urma acestora, polițiștii au indisponibilizat peste 37 de tone
de materiale pirotehnice, au
constatat peste 1.300 de infracțiuni și au aplicat amenzi contravenționale în valoare de aproape 300.000 de lei.

