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Câmpineanca Georgeta Popescu este campioană olimpică la monobob, după ce a

cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Lausanne.

Performan�a la care nici nu îndrăznea să viseze nu i-a alterat modestia și nici dorin�a

de a ob�ine, în continuare, rezultate excep�ionale, beneficiind acum de mai mult

sprijin ca niciodată.

Aurul olimpic la monobob, câștigat în premieră de o tânără din Câmpina 
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Georgeta Popescu a
scris istorie în sport



2 SĂNĂTATE

Ministerul Sănătății a anun -
țat că “se instituie măsura de ca -
rantină pentru toate persoanele
asimptomatice care se întorc din
zonele cu transmitere comu ni -
tară extinsă. Carantina va dura o
perioadă de 14 zile și va fi or -
ganizată în spații special ame -
najate. De asemenea, persoanele
care au călătorit în ultimele 14
zile în localități din zonele afec -
tate de COVID-19, altele decât
cele cu transmitere comunitară
extinsă, se vor autoizola la do -
miciliu 14 zile, timp în care vor fi
monitorizate de către direcțiile
de sănătate publică și prin inter -
mediul medicului de familie.
Măsura se aplică și membrilor

de familie care locuiesc la ace -
lași domiciliu”.

Una dintre primele suspi -
ciuni din județ a fost raportată la
Câmpina. O elevă de 19 ani, de la
Liceul Tehnologic Energetic, a a -
nunțat Direcția de Sănătate
Publică, după o vizită de patru
zile în Italia, că prezintă simp -
tomele unei infecții respiratorii.
Tânăra ar fi avut semne încă
dinainte de plecare, iar primele
și cel de-al doilea rând de ana lize
au arătat că nu ar fi infectată cu
COVID-19. Chiar și așa, autoritățile
au decis să nu-și asume niciun

risc și să ia măsuri imediate. Astfel,
pentru o zi, școala respec ti vă a
fost închisă, iar cursurile sus -
pen date, pentru dezinfecția spa -
țiilor din unitatea de învăță mânt.

Măsuri stricte au fost luate și
în spitale. Prima unitate care a
anunțat sistarea completă a vi -
zitelor a fost Spitalul Județean de
Urgență Ploiești. Din 25 febru -
arie, aparținătorii nu mai au voie
în secții. Ba chiar și con sultațiile,
respectiv controa lele sunt
efectuate doar în ca binetele din
ambulatoriu, iar informațiile
despre pacienții in ternați sunt

furnizate, zilnic, con form unui
program stabilit la nivelul
unității sanitare, mai exact în
intervalul 8.30 - 9.30, la secțiile
chirurgicale, și în inter valul
12.00 - 13.00 la Anestezie -
Terapie Intensivă și secțiile me -
dicale. “Totodată, au fost verifi -
cate stocurile de dezinfectanți și
de materiale de curățenie, pre -
cum și cele de echipamente de
protecție pentru personalul spi -
ta lului, pentru pacienți și apar -
ținători. Chiar dacă spitalul
dispune de un număr mare de
măști de unică folosință, măști

cu supapă, combinezoane, hala -
te de unică folosință, ochelari de
protecție, mănuși de examinare
de unică folosință, botoși de
unică folosință, a fost luată
măsura demarării în regim de
urgență a procedurilor pentru
com pletarea acestora cu neces a -
rul pentru alte șase luni. O mă -
sură similară a fost luată și pen -
tru completarea stocurilor pen -
tru dezinfectanți și materiale de
curățenie”, au mai transmis re -
prezentanții spitalului, printr-o
informare publicată de Consiliul
Județean Prahova, administra -
torul unității sanitare.

Ulterior, și la Câmpina au
fost aplicate măsuri similare.
Din 27 februarie, aparținătorii
mai pot pătrunde în incinta uni -
tății sanitare numai în cazuri
justificate medical și doar pe
baza unui talon emis de medicul
curant al pacientului, a decis
con ducerea Spitalului Municipal.

La nivel județean, au fost
înființate și două centre de ca -
ran tinare. Din motive lesne de
în țeles, autoritățile au decis să
nu facă publice detalii privind
ca pacitatea sau locurile în care
funcționează acestea.

Măsuri speciale pentru prevenirea

infectării cu COVID-19

Prahova a fost atinsă,
în ultimele zile din
februarie, de criza
coronavirusului. După
ce epidemia a ajuns în
Italia, unde se află
foarte mul�i români,
inclusiv de la noi din
jude�, autorită�ile au
intrat în alertă. La fel
și cetă�enii. Pentru ca
situa�ia să fie �inută
sub control, au fost
luate măsuri speciale,
în special în cele mai
expuse spa�ii publice:
școlile și spitalele.

Ministerul Educaţiei cere adaptarea
activităţilor în cadrul programului
“Şcoala altfel” şi limitarea deplasărilor

Ministerul Educației a transmis, în teritoriu, o serie de reco -
man dări, în actualul context epidemiologic, pentru reducerea la
minim a riscului răspândirii virusului gripal și a coronavi rusului,
în eventualitatea în care epidemia va ajunge în țara noastră.

Astfel, “având în vedere evoluția situației epidemiologice
determinate de creșterea numărului cazurilor de îmbolnăvire
prin infecții respiratorii acute și gripă în unitățile de învățământ,
precum și atenționările Ministerului Sănătății și ale Ministerului
Afacerilor Externe referitoare la riscul infectării cu diverse
virusuri”, Ministerul Educației și Cercetării a cerut ca inspec to -
ra tele școlare să solicite unităților de învățământ limitarea, sus -
pendarea și chiar anularea tuturor activităților care implică de -
pla sări în străinătate. “În condițiile unor eventuale aprobări emi -
se pentru deplasări în străinătate, inspectoratul școlar are obli -
gația de a informa Direcția Județeană de Sănătate Publică, an te -
rior revenirii în țară, cu privire la destinație, durata deplasării și
numele persoanei/persoanelor. Cei care au efectuat de pla sări în
străinătate vor prezenta, la revenirea în unitățile de învă țământ,
certificat medical/adeverință medicală care să ateste că sunt
clinic sănătoase”, au informat oficialii MEC.

De asemenea, Ministerul a cerut limitarea, eventual sus -
pendarea organizării oricăror manifestări colective școlare sau
extrașcolare de tipul simpozioanelor, conferințelor, excur siilor,
vizitelor de studiu la nivel local sau național.

Ministerul Educației și Cercetării recomandă, totodată, ca
activitățile planificate în cadrul Săptămânii „Școala altfel” să se
desfășoare în sediul/incinta unităților de învățământ, evitând în
acest mod riscul apariției unor cazuri de îmbolnăviri.

„Avem încredere că deciziile luate împreună cu părinții, la
nivelul unităților de învățământ, vor fi potrivite situației de față
și vor asigura securitatea copiilor”, a precizat Monica Anisie,
ministrul Educației și Cercetării.

„Susțin declarațiile doamnei ministru Monica Anisie de a
încuraja familiile copiilor să limiteze deplasările în străinătate în
această perioadă, în contextul epidemiei care afectează unele
state”, a declarat Victor Costache, ministrul Sănătății.

1. Spălați-vă mâinile de multe ori
Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni

decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se spală
cu apă și săpun cel puţin 20 de secunde. Dacă nu
exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant
pentru mâini pe bază de alcool de 60%.

Spălarea mâinilor elimină virusul.
2. Evitați contactul cu persoane care sunt sus -

pecte de infecții respiratorii acute
Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între

dum neavoastră și alte persoane, în special când
acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece
picăturile de salivă pot transmite virusul de la o
distanță apropiată.

3. Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile
Virusul se transmite mai ales pe cale respi ra -

torie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gu ră,
deci evitați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile. 

4. Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați
sau tușiți

Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați
apropierea de alte persoane, tușiți cu gura
acoperită sau într-un șervețel de preferat de unică
folosință, purtați mască de protecție şi spălați
mâinile. 

5. Nu luați medicamente antivirale și nici
antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul

Nu există cercetări științifice  care  evidenţiază
că folosirea medicamentelor antivirale poate  pre -
veni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19).
An tibioticele funcţionează doar  împotriva bac te -
riilor, nu împotriva virusului.

6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe

bază de clor sau alcool.
Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul

coronavirus (Covid-19) sunt cei care conțin clor,
înnălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic
sau cloroform. 

7. Utilizați mască de protecție doar în cazul în
care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în
care acordați asistență persoanelor bolnave

Utilizarea măștii de protecție ajută și limitează
răspândirea virusului, dar trebuie să fie folosită
împreună cu celelalte măsuri de igienă printre
care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de
secunde. NU este necesar să  folosiți măști de pro -
tec ție suprapuse una peste alta.

8. Produsele MADE în CHINA sau pachetele
primite din China nu sunt periculoase

Organizația Mondial a Sănătății a declarat că
persoanele care primesc pachete din China nu se
supun unui risc de a se contamina cu noul
coronavirus, deoarece acesta nu trăieşte mult timp
pe suprafețe. Până în prezent nu există nicio
dovadă că produsele/obiectele produse în China
pot transmite noul coronavirus (Covid-19).

9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați
întors din China sau zonele în carantină din
Europa de cel puțin 14 zile

10. Animalele de companie nu transmit co ro -
navirus

În acest moment nu există dovezi că animalele
de companie, câini și pisici, pot fi infectate de
virus. În orice caz, trebuie  să ne spălăm tot timpul
mâinile cu apă și săpun după ce intrăm în contact
cu animalele de companie.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI DESPRE NOUL
CORONAVIRUS (Covid-19)
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În 2020, administrația lo -
cală din Câmpina se așteaptă la
venituri proprii de 28.173.310 lei,
la care se adaugă 28.544.000
de lei, din cote și sume defal -
cate din impozitul pe venit.
Fon durile care vor ajunge la
bu getul local în acest an sunt
completate cu 9.847.800 de lei
din sume defalcate din TVA și
10.256.910 lei din credite in -
terne, la care se adaugă veni turi
importante, de 17.078.340 de
lei, sume primite de la Uniunea

Eu ropeană. În acest an, mu nici -
pa litatea mai are de cheltuit
1.767.370 de lei din excedentul
bugetului rezultat la încheierea
exercițiului bugetar al anului
2019.

La capitolul “Cheltuieli”,
bugetul prevede 61.113.330 de
lei pentru funcționare, din care
peste 9.000.000 de lei pentru
asigurări și asistență socială, a -
pro ape 6,8 milioane de lei pen -
tru Învățământ, 4,6 milioa ne de
lei pentru Cultură, recreere și

religie, 4,35 milioane de lei
pen tru Protecția mediului, 4,2
mili oane de lei pentru Trans -
por turi și peste 11 milioane de
lei pentru Locuințe, servicii și
dezvoltare publică.

Secțiunea “Dezvoltare” din
bugetul pe 2020 are alocat un
buget de 34.554.400 lei, jumă -
tate din fonduri (17.345.150 de
lei) fiind direcționată către sec -
torul Locuințe, servicii și dez vol -
tare publică, aproape 7.000.000
de lei pentru Învățământ și

5.000.000 de lei pentru Trans -
por turi.

Printre principalele obiec ti -
ve de investiții prevăzute în bu -
getul local, în 2020, se numără:

Creșterea eficienței energe -
tice în Spitalul Municipal Câm -
pina - 10.742.210 lei

Restaurarea, dotarea și va -
lo rificarea durabilă a patrimo -
ni u lui cultural al obiectivului
de patrimoniu Muzeul Memo rial
“B. P. Hasdeu” - 6.979.550 de lei

Reparații și reabilitare Ca -

lea Doftanei - 4.050.000 de lei
Soluții informatice integrate

pentru simplificarea procedu -
ri lor administrative și redu ce -
rea birocrației la nivelul Muni -
cipiului Câmpina - 2.733.100 lei

Creșterea eficienței energe -
ti ce în Liceul Tehnologic “Con -
stantin Istrati” - 1.632.620  de lei

Creșterea eficienței energe -
tice în clădirile rezidențiale din
Mu nicipiul Câmpina - 1.247.770
de lei

Pe lista lucrărilor noi pe ca -
re administrația locală din mu -
nicipiu și le propune, în 2020,
se află, de exemplu, proiecte ca:
Reabilitare termică blocuri de
locuințe Bd. Carol I (buget de
400.000 lei alocat în acest an),
achiziția de automate de taxare
par care (305.000 lei), Reabili -
ta re și combatere inundații alee
for mată din Al. Salcâmului
(500.000 lei), realizarea do cu -
mentației în vederea conso li -
dării Bd. Carol I de la inter -
secția cu str. Siret până la pod
Lunca Cornului (120.000 lei),
Reabilitare Parc Trandafirilor
(100.000 lei).

Aproape 35.000.000 de lei din bugetul
local pe 2020 merg la investi�ii

Municipiul Câmpina se

bazează, în acest an,

pe venituri de

95.667.730 de lei, din

care cea mai mare

parte, adică peste 56

de milioane de lei,

este reprezentată, în

măsură aproape egală,

de veniturile proprii,

respectiv cote și sume

defalcate din impozitul

pe venit. Mai bine de

o treime din bani va fi

direc�ionată către

investi�ii, au decis

autorită�ile locale.

Asociere Câmpina - Băneşti, pentru
finalizarea podeţului peste Doftana

Consiliul Local Câmpina a aprobat în luna februarie, la
propunerea primarului Horia Tiseanu, asocierea dintre Mu nici -
piul Câmpina și Comuna Bănești pentru realizarea obiectivului
”Ame najare podeț peste râul Doftana”. În fapt, proiectul face
referire la alocarea fondurilor necesare finalizării investiției.
Costurile totale s-ar ridica la 1.243.064 de lei, municipalitatea
câmpineană urmând să contribuie cu 10% din această valoare.

“Cota de participare solicitată este de 10% din valoarea
lucrărilor rămase de executat pentru finalizarea acestui obiectiv,
respectiv 1.243.064 lei. Totodată, suntem informați că pentru
realizarea obiectivului  «Amenajare podeț peste râul Doftana» s-a
finalizat procedura de achiziție și a fost încheiat contractul de
lucrări nr.8.704/22 iulie 2019, cu o valoare de 1.885.435 lei.
Oportunitatea acestei asocieri a fost apreciată de autoritățile
publice locale încă din anul 2017, când a fost adoptată prima
hotărâre, fapt pentru care propun acest proiect de hotărâre care
aduce modificări doar în ceea ce privește forma de asociere”,
detaliază referatul atașat proiectului.

Evenimentele propuse de
Casa Tineretului vor beneficia
de o finanțare de 450.000 de
lei. Cele mai importante fon -
duri, 190.000 de lei, sunt di -
recționate către Serbările toa m-
nei, manifestare deja em ble -
matică pentru municipiu,
anun țată pentru 12-13 sep -
tem brie 2020. De sprijin fi -
nan ciar important vor mai be -
neficia Festivalul Jazz Rock din
august (45.000 de lei) și an -
sam blul folcloric al tine retului
(35.000 de lei). Alți 40.000 de
lei sunt pregătiți pentru pre -
mie rea elevilor cu rezultate
deo sebite la olimpiadele națio -
nale sau sportivi campioni și
vicecampioni la campionatele
naționale și internaționale.

Casa de Cultură “Geo Bog -
za” se bazează, la acest capitol,
pe o alocare de 300.000 de lei
de la bugetul local, din care va
finanța, printre altele, Festival
teatru ”Mircea Albulescu”
(60.000 de lei), funcționarea și
de plasarea Ansamblului fol -
clo ric ”Ghiocelul” (35.000 de
lei) și spectacole stradale care,
în perioada aprilie - septem -
brie, vor avea loc pe esplanada
din Parcul ”Regele Mihai I”
(29.000 de lei). În acest an, in -
stituția anunță și lansarea
unui nou eveniment. În sep -
tembrie va avea loc prima edi -
ție a Festivalului de teatru
pen tru tineri ”Joaca de-a tea -

trul”, care are o alocare de
20.000 de lei.

Muzeul Memorial “B. P.
Has deu” va finanța, cu un total
de 22.850 de lei, evenimentele
din acest an, cea mai mare
par te a fondurilor, 16.850 de
lei, fiind direcționată pentru
organizarea “Sărbătorii celor
două Iulii”.

Un buget de 20.000 de lei,
pentru organizarea de eveni -
mente, a primit Biblioteca Mu -
ni  cipală “Dr. C. I. Istrati”. Cea
mai important mani festare din
agenda instituției, Concursul
de teatru pentru elevi, care va
avea loc în luna iunie, are o
alocare de 7.000 de lei.

Municipalitatea va finanţa cu aproape 800.000
de lei, în acest an, manifestările culturale,
artistice, sportive şi educative din municipiu
Consiliul Local Câmpina

a aprobat, în luna

februarie, alocarea

sumei de 792.850 de

lei din bugetul local

pentru susţinerea

financiară a unor

manifestări culturale,

artistice, sportive şi

educative, organizate

de autorită�ile locale.
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Georgeta este pasionată de
sport de când se știe, dar a ajuns
la monobob după ce a cochetat și
cu baschetul, atletismul și arun -
carea suliței. Spre sportul care i-a
adus aurul olimpic s-a îndreptat
acum trei ani, la propunerea an -
tre norului ei. “Am fost trimis să
gă sesc și să pregătesc sportivi
năs cuți în 2002-2003. Am căutat
în toată zona, pe Valea Prahovei.
Doamna antrenoare Jeni Bran mi-a
recomandat-o pe Georgeta. Am

că utat-o la școala generală, un
co pil m-a îndrumat la ea, am gă -
sit-o pe mama ei care a sunat-o, a
chemat-o... Mi-a spus că vrea să
fa că acest sport. După o lună am
început coborârile pe Innsbruck”,
a povestit antrenorul Cezar Po -
pes cu. Așa a început drumul câm -
pi nencei către o performanță
isto rică pentru România, nu doar
pentru orașul ei natal sau pentru
județul Prahova.

Pe Georgeta nu a speriat-o

fap tul că se va antrena într-o ra -
mu ră pentru care țara noastră nu
oferă condiții deloc. Nu are la
dispoziție nici măcar o pistă de
bob, în România, dar, cu o verita -
bi lă mentalitate de sportiv, a tre -
cut de toate greutățile și nu a
văzut drept o povară nici trezitul
în zori, nici naveta de zeci de ki -
lometri pe care o face, uneori, zil -
nic, la Ploiești, pentru pregătire,
nici faptul că trebuie să plece din
țară ca să exerseze viteza. Câm -
pineanca a reușit să se descurce
și în aceste condiții. Inclusiv în ceea
ce privește pregătirea fizică, în
sală sau pe teren, depinde de cei
care îi pun la dispozițiile spațiile
în care să se antreneze. Tocmai de
aceea, uneori, trebuie să plece de
acasă către Ploiești în zori, apoi să
revină în oraș, pentru a merge la
școală. De obicei, ziua se încheie
cu încă un antrenament. 

“În România nu există o pistă
de bob, dar asta nu ne-a îm pie -
dicat să ne antrenăm. Ne-am pre -
gătit în țară pe partea fizică, iar pe
partea specifică am avut înțe -
legere și susținere de la Federație,
să mergem afară pentru antre na -
mente”, a povestit câmpineanca.

Puțini auziseră de Georgeta
Po pescu până în ianuarie, când
tâ năra, care nici nu ajunsese la

vâr sta majoratului, urca pe po diu -
mul de la Lausanne și primea me -
da lia de aur la Jocurile Olimpice
pen tru Tineret. Numai ca să poată
concura acolo a obținut, în doar
câteva luni, două medalii de aur,
una de argint și una de bronz, la
competiții din Europa. “Nu mă
așteptam. Sincer, nici nu îmi do -
ream aurul olimpic. Îmi doream o
medalie și am muncit greu pentru
a obține o medalie. Acum fac e -
for turi pentru a mă califica la JO
de la Beijing, din 2022. Pregătirea
în sine nu mi se mai pare dificilă,
odată ajunsă la acest nivel. Mă
trezesc la 5.30 dimineața, am do -
uă ore de antrenament dimi neața
și două ore după-amiaza, liceul
mi se pare din ce în ce mai u șor...”,
ne-a descris Georgeta, pe un ton
fi resc și asumat, pro gr a mul ei zil -
nic, unul care ar răpune și un adult.

Diferența dintre ea, o cam pio -
a nă care a cucerit deja aurul olim -
pic, și un om obișnuit este că  pra -
hoveanca are nu doar aptitudini,
ci și mentalitatea unui adevărat
sportiv. O demonstrează rezulta -
te le, însă și munca titanică din
spa tele lor. A înțeles că perfor -
man ța presupune disciplină, ho -
tă râre și mult efort, nu doar abi -
lități fizice. Și a aplicat această
rețetă cu succes, adăugând un alt
in gredient esențial: curajul. Pen -
tru că îți trebuie curaj ca, dintr-o
da tă, la nici 18 ani, să urci în mo -
nobobul care poate prinde viteze
de peste 100 km/oră. Dar asta a
vrut și asta a făcut... Și a făcut-o
foarte bine! “Eu asta caut, în pri -
mul rând: copilul să vrea să facă.
Este foarte important. Apoi tre -
buie ca și părintele să vrea, mai a -
les că acesta este un sport pe ri -

culos. Georgeta a prins și 130
km/oră. Îți trebuie apoi viteză și
forță. Așa cum o vedeți pe Gigi, ea
a excelat în forță. Monobobul are
180 de kilograme și trebuie să-i
imprimi o viteză mare în primii 50
de metri”, a povestit Cezar Po -
pescu, antrenorul care a desco pe -
rit-o și care a chemat-o la probe
pentru lotul național.

Sportiva mărturisește, însă, că
se simte în siguranță în “racheta”
cu care zboară pe pârtie. “Există
riscul să te răstorni, este adevărat.
Dar în monobob eu mă simt apă -
rată”, ne-a spus aceasta. Culmea,
mărturisește Georgeta, se teme de
sanie și nu s-a dat niciodată pe
derdeluș. Dar, spune ea, mono bobul
a fascinat-o și inclusiv de a ceea a
dorit să facă performanță în acest
sport: pentru a-l face cu noscut.

Primele recompense

Pe 19 ianuarie, Georgeta Po -
pescu a devenit prima cam pio ană
olimpică a României din istoria
monobobului. A fost primită cu
aplauze, felicitări și îmbrățișări
cal de în orașul natal, de către fa -
milie, colegi, prieteni. Și reprezen -
tanții administrației locale au ți -
nut să o întâlnească și să o feli cite,
căutând totodată soluții pen tru a o
sprijini cât mai mult.

“Este o performanță care ne
onorează și dovedește, ca și în alte
domenii, că tinerii din Câmpina se
prezintă la cel mai înalt nivel și
din punct de vedere al pregătirii
școlare, și la pregătirea sportivă.
Aflând de rezultatul Georgetei, în
urma unei anchete sociale făcute
la locuința ei, am decis să inițiem
un proiect de hotărâre pentru re -
par tizarea unei garsoniere în blo -

Aurul olimpic la monobob, câștigat în premieră de o tânără din Câmpina

La nici 18 ani, câmpineanca George
Georgeta Popescu este campioană olimpică la monobob, după ce a
cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la
Lausanne. Performan�a la care nici nu îndrăznea să viseze nu i-a alterat
modestia și nici dorin�a de a ob�ine, în continuare, rezultate
excep�ionale. Iar șansele să-și îndeplinească visul sunt din ce în ce mai
mari pentru că, prin rezultatul de la începutul acestui an, Georgeta a
reușit să arate poten�ialul uriaș pe care îl are și beneficiază, acum, de
mai mult sprijin ca niciodată.
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cul de necesitate. De asemenea, îi
vom acorda un premiu de 10.000
de lei”, a anunțat primarul Horia
Ti seanu, în cadrul evenimentul
festiv organizat de Primăria Câm -
pina pe 29 ianuarie.

Rămasă orfană de tată la o
vârstă fragedă, într-o familie cu
șa se copii, Georgeta are nevoie de
orice sprijin pentru a-și continua
ascen siunea. La Câmpina, Con si -
liul Local a votat deja repartizarea
garsonierei în care tânăra să lo -
cuiască de acum înainte, dar și
pre mierea ei, cu suma amintită, la
propunere primarului munici piu -
lui. De asemenea, Georgeta Po -
pes cu este, începând din luna fe -
bruarie, cetățean de onoare al
mu nicipiului prahovean. În plus,
autoritățile locale caută acum so -
luții pentru a o sprijini și cu chel -
tuielile lunare de întreținere, dar
și cu amenajarea locuinței care i-a
fost repartizată. 

“Am spus înainte de Lausanne
că sportul românesc are un viitor
și mă bucur că am primit o con -
firmare solidă. Sunt rezultate ex -
trem de importante pentru că ne
arată că avem tineri valoroși, cu
potențial, pe care avem datoria să
îi creștem și să-i susținem. Ei sunt
generația care va reprezenta Ro -
mânia la Jocurile Olimpice de iar -
nă 2022, este esențial să avem
grijă de ei, să le oferim condițiile
de pregătire de care au nevoie.
Evident, fără aportul antrenorilor,
al celor ce îi formează pe acești
sportivi, aceste performanțe nu ar
fi posibile, de aceea, mulțumirile
noastre se adresează în egală mă -
sură și acestora. Felicitări și mult
succes pe mai departe!”, a
declarat ministrul Tineretului și

Sportului, Ionuț Stroe, la pre -
mierea tinerilor medaliați la Lau -
sanne: Georgeta Popescu (Câm -

pina) și Andrei Nica (Azuga),
ambii medaliați cu aur în cadrul
competiției amintite. 

eta Popescu a scris istorie în sport
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Anul acesta, Târgul Mierii a
avut loc în perioada 14-16 fe -
bru arie, așa că  a venit nu numai
cu tradiționalele oferte de mărți -
șoare dulci, ci și cu delicioase
cadouri pentru îndrăgostiți. Cel
mai important, însă, a reunit în
municipiul prahovean profesio -
niști din toate colțurile țării, pre -
cum și de peste hotare.

La deschiderea de vineri, 14
februarie, alături de oficialitățile

lo cale - primarul Horia Tiseanu,
viceprimarul Adrian Pițigoi,
consilieri locali și membri ai
Aso ciației Apicole Valea Pra ho -
vei - s-au aflat și oaspeți din lo -
ca litățile înfrățite cu Câmpina.
“Este o ediție aniversară a aces -
tui eveniment despre care  s-a
dus vestea deja în toată România
și despre care mă întreabă pri -
mari din toată țara. De aceea a -
vem, de fiecare dată, dorința de

a-l sprijini, asigurându-ne, și
prin Târgul Mierii, performanță
în această competiție a localită ți -
lor”, a spus primarul Horia Tise -
a nu, în deschiderea evenimen -
tului.

Special cu acest prilej au ve -
nit, în România, o delegație din
Ku manovo, Macedonia, condusă
de Alexander Kristevski, și una
din Cahul, Rep. Moldova, for -
mată chiar din apicultori și con -

du să de dl. Gheorghe Gheorghe.
De asemenea, un oaspete de vază
a fost tânăra campioană Geor -
geta Popescu, recent medaliată
cu aur la proba de monobob în
cadrul Jocurilor Olimpice pentru
Tineret de la Lausanne.

Ca întotdeauna, vizitatorii au
avut ocazia să se răsfețe cu sor -
timente speciale de miere, să
par ticipe, să aprecieze și să se
dis treze cu prilejul concursurilor
pregătite la această ediție.

Și în acest an, autoritățile
locale au sprijinit organizarea e -
ve  ni men  tului, Consiliul Local a -
probând alo carea unui buget de
32.000 de lei.

Apicultori profesioniști, pasiona�i ai acestui acestui domeniu, producători de
utilaje de profil, dar și iubitori de miere și-au dat întâlnire în număr mare, la
Câmpina, în luna februarie, pentru cea de-a XV-a edi�ie a Târgului Mierii,
considerat de cunoscători cel mai bun eveniment de profil organizat în
România.

Târgul Mierii rămâne
celor mai bune târgur

Primul eveniment public deru -
lat la Câmpina, în 2020, a fost de -
dicat împlinirii a 517 ani de la pri -
ma atestare documentară a așe -
zării. Manifestările de pe 8 ianu -
arie, organizate prin Casa de Cul -
tură “Geo Bogza”, au avut loc în
sala mare a instituției, sub forma
unui spectacol dedicat munici piu -
lui prahovean.

Fiind prima întâlnire cu câm -

pi nenii, într-un cadru oficial, pri -
ma rul municipiului a profitat de
acest moment festiv pentru a le tran -
smite, acestora, urările pentru 2020.

În cadrul evenimentului a luat
cu  vântul și Cristian Ionescu, re -
cent numit prefect al județului
Pra hova: “Sărbătorim o localitate
binecuvântată cu cele mai multe
zile însorite din an și care se poate
mândri cu cei mai mulți intelec -

tuali, raportat  la numărul de
locuitori. Sărbătorim nu doar un
oraș, ci și pe oamenii care au pus
bazele acestei așezări și au dez -
voltat-o, oameni harnici care au
dat strălucire acestei localități”.

În program au fost incluse
lansarea Ediției facsimilate  a pri -
mei și celei mai valoroase istorii a
Câmpinei, „Monografia orașului
Câmpina. Istoric și documente” de
Stoica Teodorescu, a cărții-album
„Câmpina pe vremea bunicilor
noștri”, a profesorului muzeograf
Alin Daniel Ciupală (2019) și a vo -

lumului „Mărturiile contem -
poranilor la făurirea României
Mari”, al istoricului Codruț Con -
stantinescu (2019).

De asemenea, cu acest prilej,
pe scena Casei de Cultură au ur -
cat, pentru a susține câteva mo -
mente artistice, trupa de teatru
„Mircea Albulescu” a Casei de
Cul tură, grupul vocal „Plai câm -
pinean” și ansamblul folcloric
„Ghiocelul”.

Evenimentul a fost organizat
cu sprijinul Primăriei și al Con -
siliului Local Câmpina.

Câmpina a aniversat 517 ani de la prima atestare

documentară a localităţii
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Pe 24 ianuarie, câmpinenii
şi-au dat mâna în Hora Unirii

Sute de câmpineni au luat parte, pe 24 Ianuarie, la mani -
festările organizate pentru celebrarea Micii Uniri înfăptuite, acum
161 de ani, de Alexandru Ioan Cuza. Ceremoniile au avut loc în
Par cul Regele Mihai I, în prezența cetățenilor de rând și a ofi -
cialităților.

Manifestarea a fost deschisă de primarul municipiului, Horia
Tiseanu, care a evocat personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza,
dom nitorul care, acum mai bine de un veac și jumătate, ridica târ -
gul Câmpina la rang de oraș. Contextul istoric în care s-a înfăptuit
Unirea de la 24 Ianuarie 1859 a fost prezentat de Cristian Bunea,
profesor de istorie în cadrul Colegiului Național “Nicolae Gri -
gorescu”.

Programul evenimentului a fost completat de momente
artistice foarte apreciate de cei prezenți, susținute de ansamblul
folcloric “Ghiocelul” (Casa de Cultură “Geo Bogza”), ansamblul
fol cloric “Ciobănașul” (Școala Gimnazială “Ion Câmpineanu”, și
ansamblul folcloric al Casei Tineretului și solistul Andrei Chelba
(14 ani). 

Desigur, manifestarea nu s-ar fi putut încheia fără tradiționala
Horă a Unirii.

lider în topul
ri de profil

Două trupe românești re nu mite îi
încântă pe câm pi neni, la început de
pri mă va ră.

Pe 6 martie, doamnele și dom -
nișoarele din municipiu au primit în
dar “O floare de IRIS”, de la celebra
tru pă care, chiar înainte de Ziua Fe -
meii, a susținut un spectacol pe scena
Casei de Cultură “Geo Bogza”. Au -
toritățile locale au decis să sub -
venționeze acest eveni ment, astfel că
prețurile bile te lor au fost de numai 25,
res pectiv 30 de lei, în funcție de locul
ales.

Tot la Casa de Cultură “Geo Bog -
za”, dar pe 19 martie, de la ora 19.30,
va concerta Direcția 5. Mu nicipiul
pra ho vean a fost inclus turneul na țio -
nal al formației, “Po ves tea noastră”. 

Astfel, în luna martie, câm  pinenii

au șansa să devi nă par te a poveștii
uneia din tre cele mai cunoscute și
iubire trupe românești. 

“Avem de spus o poveste, povestea
ce lor 30 de ani, a discurilor noastre, a
cântecelor care au intrat în casele
dumnea voas tră și în viața voastră, po -
ves tea celor 30 de ani de sa tis facții
artistice și a celor 30 de ani norocoși,
că muzica noastră v-a plăcut. Vă
mulțu mim pentru tot. În a cest tur neu
aducem pe scenă cântece ca re v-au
bucurat în toți acești ani plus unele
nou-nouțe, pe care, dacă avem noroc,
le veți iubi”, au transmis publicului
membrii formației Direcția 5.

Prețul biletelor variază între 50 și
90 de lei. Acestea pot fi achiziționate
de la Casa de Cultură “Geo Bogza” sau
on-line, prin iabilet.ro.

IRIS şi Direcţia 5, în
concert, la Câmpina,
în luna martie
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Investi�ii de milioane în locurile de joa
Administra�ia locală câmpineană derulează, de câ�iva ani,

ample lucrări vizând spa�iile de agrement. Astăzi deja nu

mai vorbim despre parcurile din Câmpina, ci despre

adevărate puncte de reper din localitate, multe dintre ele

exemple pentru autorită�ile din alte orașe chiar mai mari

decât municipiul prahovean.

Lacul Curiacul sau transformarea unei superbe
zone de agrement

Poate unul dintre cele mai ample proiecte derulate la Câmpina, pentru un
spațiu de petrecere a timpului liber, a fost cel de reamenajare a împrejurimilor
Lacului Curiacul. Astfel, în toamna lui 2015, aici era inaugurată o veritabilă zonă
de agrement, cu dotări moderne, echipamente de joacă, alei, verdeață și multă
culoare care au înlocuit ceea ce, până nu demult, arăta mai degrabă a mlaștină
unde gunoaiele se adunau constant. La mai bine de patru ani de la acel moment,
parcul din zona Lacul Curiacul este, în continuare, unul dintre cele frumoase
peisaje din municipiu, o zonă potrivită pentru câmpineni de toate vârstele, loc de
promenadă, loc de joacă și loc de relaxare. 

Investiția de 1,75 milioane de lei, asigurată din bugetul local al municipiului,
a inclus și decolmatarea lacului, defrişări, consolidări de maluri, plus amenajarea
aleilor pietonale, dotarea cu mobilier urban adecvat, locuri de joacă pentru copii,
realizarea sistemului de iluminat public, amenajarea peisagistică a spaţiilor
verzi, amplasarea aparatelor de fitness și fântâna arteziană plutitoare.

La momentul respectiv, autoritățile locale promiteau că investițiile de acest
fel nu se vor limita la atât. Și, dacă tragem linie la acest moment, putem spune că
s-au ținut de cuvânt.

Tot în aceeași perioadă, autoritățile
locale și-au concentrat atenția și pe zona
centrală, începând cu pasajul “La Ceas”
și Parcul Milia. Aproape trei milioane de
lei au fost alocate, la momentul respectiv,
pentru modernizarea celor două, lu cră -
rile fiind parte dintr-un proiect mai am -
plu care s-a încheiat recent, cu rede -
finirea întregii zone centrale.

Apogeul a fost atins în perioada 2018

- 2019, printr-o investiție de aproximativ
1,6 milioane de lei care a vizat recon -
figurarea și modernizarea parcului “La
Soldat”. Aici, totul s-a făcut după dorința
exprimată de câmpineni, cu prilejul con -
sultărilor publice organizate de Primăria
Câmpina. Iar, la final, rezultatul a arătat
că efortul a meritat. 

Acum, centrul muni cipiului este
cunoscut drept Parcul Re gele Mihai I și a

devenit noul punct de întâlnire pentru
câmpineni, în zilele o biș nuite și cu pri -
lejul a mai toate eve nimentele orga nizate
în oraș. Bătrânul “Soldat” și-a gă sit un
nou loc, pe vechiul amplasament al
acestuia urmând să fie montat un nou
ansamblu, “Trei Panouri Votive”, de înda -
tă ce va fi găsită cea mai bună soluție
pentru realizarea acestuia.

În schimb, zona centrală a fost a -

menajată cu pavaje noi, mobilier urban,
instalații electrice moderne și sistem de
iri gare a spațiului verde. În ansamblu,
pro iectul a presupus reconfigurarea
întregului traseu pietonal, respectiv a
spațiilor verzi amenajate, plus amena -
jarea peisagistică în cadrul căreia s-a
acordat o importanță deosebită păstrării,
pe cât posibil, a arborilor și arbuștilor,
exis tenți în zonă.

Parcul Durbac, bucuria
copiilor din cartierul
Câmpini�a

Îndepărtându-ne de zona centrală,
facem un popas în cartierul Câmpinița,
acolo unde, în doar câteva luni, un colț
prăfuit de oraș s-a transformat într-un
superb loc de joacă. Inaugurat în vara lui
2016, Parcul Durbac a presupus o
investiție de nici 500.000 de lei,
rezultând însă un spațiu amenajat cu alei

cu pavele, locuri de joacă și spații verzi,
bănci noi, mese de șah, stâlpi de iluminat
și coșuri de gunoi, fără nicio legătură,
alta decât amplasamentul, cu ceea ce era
aici odinioară.

Terenul prăfuit, dotat doar cu niște
bănci vechi și stâlpii rămași dintr-un
vechi fileu, în urmă cu patru ani, este, de
la momentul inaugurării încoace, un loc
unde copiii din cartier pot petrece ore în
șir, bucurându-se de echipamentele de
joacă moderne.

Parcul Regele Mihai I, cel mai nou reper din municipiu
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Proiectele continuă
Conform bugetului pe anul

2020, administrația locală și-a
propus să aloce, în continuare,
fonduri pentru zonele de agre -
ment și de relaxare, respectiv
pentru locurile de joacă din
municipiu. Pe lista investițiilor
se regăsesc, de exemplu, rea -
bilitarea Parcului Trandafirilor
(100.000 de lei), realizarea an -
sam blului “Trei Panouri Votive”
pentru Parcul Regele Mihai I
(215.000 de lei), actualizarea
stu diului de fezabilitate pentru
modernizarea zonei Fântâna cu
cireși (50.000 de lei), realizarea
Planului Urbanistic de Detaliu
pentru sală polivalentă - centru
educațional (25.000 de lei).

De asemenea, în buget au
fost prevăzute o sumă de 105.000

lei pentru achiziționarea de
echi pamente sport/fitness care
să fie montate în parcurile din
municipiu și o alocare de

205.000 de lei pentru cumpă -
rarea, în continuare, de mobilier
și echipamente în locurile de
joacă rămase nemodernizate.

acă și zonele de agrement din Câmpina
Skate-park-ul de pe 
str. Podului, un proiect
ambi�ios realizat în
timp record

Din toamna lui 2018, municipiul
Câmpina se poate mândri și cu un
skate-park, un proiect prin care
autoritățile locale au valorificat
excelent un teren de aproximativ
1.500 de metri pătrați de pe str.
Podului. 

Spațiul destinat amatorilor de
sporturi precum skating, rolling sau
ciclism include suprafețe de skate și
un sistem modern de iluminat. Zona
este dotată cu  bare, elemente skate
tip quarter pipe, halfpipe, spine și
are amenajate și câteva locuri de
parcare. Investiția, realizată de la
bugetul local, a fost de aproximativ
300.000 de lei.

Teren de sport nou în cartierul
Slobozia

Un alt spațiu valorificat extrem de bine este te -
renul de lângă Grădinița nr. 5, din cartierul Slo -
bozia. De această dată, autoritățile locale au decis că
aici s-ar potrivi amenajarea unei zone destinate
celor care obișnuiesc să practice sporturi precum
handbal, baschet sau volei. 

Terenul de sport cu caracter multifuncţional, cu
o suprafaţă de joc sintetică, a fost dotat cu porţi de
handbal (sau minifotbal), stâlpi şi panouri de
baschet. 

De asemenea, proiectul a prevăzut realizarea de
marcaje în funcție de specificul fiecărui sport, dar și
montarea de mobilier urban, respectiv a unui sistem
care să permită iluminarea pe timp de noapte.

În cazul acestui obiectiv, inaugurat în toamna lui
2019, costurile s-au ridicat la aproximativ 240.000
de lei.

Bucuria celor mici
Nici cei mai mici dintre câmpineni nu au fost uitați,

în structurarea proiectelor care au vizat amenajarea de
spații de petrecere a timpului liber din municipiu. Pe
lângă zonele deja amintite, mai multe locuri de joacă din
cartierele orașului au fost modernizate în ultimii ani.

Putem să ne gândim, la acest capitol, la parcul din
cartierul Slobozia, din zona sensului giratoriu de la
intrarea în municipiu, reabilitat în 2018, sau locurile de

joacă de la Turnătorie, de pe Aleea Rozelor, cel de pe str.
Victoriei și cel de pe str. Alexandru Odobescu, dotate,
anul trecut, cu echipamente de joacă noi.
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În dimineața zilei de 28 ia -
nuarie 2020, după o grea su fe -
rință, profesorul Gheorghe
Rân cu a plecat dintre noi. Re -
putat istoric, președintele Soci -
etății Naționale de Științe Is to -
rice - Filiala Câmpina și, vreme
de mai bine de două decenii,
directorul Colegiului Tehnic
Forestier din Câmpina, acesta a
fost totodată un dascăl devotat
și, inclusiv de aceea, foarte
apreciat de generațiile întregi
de elevi cărora le-a fost pro -
fesor.

“Despre activitatea științifi -
că a domnului profesor Gheor -
ghe Râncu se pot spune foarte
multe. A fost profesor doctor în
istorie, obținând acest titlu
printr-un amplu studiu despre
ministrul român de Externe
Grigore Gafencu. După reparti -
zarea sa ca profesor de istorie
la Colegiul Tehnic Forestier,
din Municipiul Câmpina, în
anul 1983, începe o muncă
dedicată celor din jur, prin firea
dumnealui implicată și altru -
istă. Dincolo de munca de la ca -
tedră și-a manifestat pasiunea
pentru istorie prin continuarea
cercetării, aducând o contribu -
ție deosebită activității Societă -
ții de Științe Istorice din Româ -
nia - filiala Câmpina. În anul
1996 a devenit președintele
subfilialei Câmpina a societății
amintite. În cadrul ședințelor
lunare ale acesteia a susținut

zeci de comunicări științifice,
fiind un exemplu deosebit pen -
tru erudiția și temeinicia cerce -
tărilor sale. Domnia sa a avut
meritul de a aduna, în cadrul
Societății de Științe Istorice din
Câmpina, profesori de istorie și
geografie, muzeografi, cercetă -
tori, ofițeri ai Asociaţiei «Cultul
Eroilor» din Prahova. Fiind
apreciat și la nivel național, în
noiembrie 2011, a fost ales
membru în Biroul Executiv al
Societății de Științe Istorice,
îndeplinind funcția de secretar
executiv pe parcursul a două
mandate, până în anul 2019.
Prin strădania domniei sale a
reușit să facă legătura dintre
mediul preuniversitar și cel
universitar al profesorilor de
istorie. Prezența sa în structura
națională a Societății de Științe
Istorice a fost o garanție de se -
riozitate, echilibru și devo țiune
față de binele colectiv, aducân -
du-și contribuția la analiza
programelor de istorie și la or -
ganizarea activităților dedicate
centenarului României. Încă o
dovadă a pasiunii domniei sale
pentru istorie a fost redactarea
revistei Societăți de Științe Is -
torice din Câmpina - «Anua -
rul». Iniţiat, în colaborare cu
Asociaţia «Cultul Eroilor», A -
nuarul face cunoscute cercetă -
rile membrilor societății şi altor
persoane din toată ţara. Revista
a fost apreciată la nivel națio -
nal, fiind premiată în cadrul co -
munității științifice și acade mi -
ce din România. În anii 2012 şi
2013, Anuarul a primit Premiul
«Aurelian Iordănescu», unul
dintre premiile acordate anual
de Societatea de Ştiinţe Istorice
din România. Valoarea acestuia
a fost dată de munca temeinică
a domnului profesor Râncu,

anul trecut Anuarul ajungând la
numărul 10. Cu un ultim efort
s-a concentrat asupra muncii
editoriale, încercând să înfrân -
gă boala, reușind să ducă la
bun sfârșit apariția acestui nu -
măr, în cele mai bune condiții”,
a relatat col. (r) Marian Dulă,
președintele Asociației “Cultul
Eroilor”.

Profesorul doctor Râncu a
fost și consilier judeţean, în
man datul 2004-2008, fiind
mem bru al Comisiei de învă -
ţământ, cultură, ştiinte şi culte.

Pentru activitatea sa în
domeniul educativ, dar şi al
promovării patriotismului la
tânăra generaţie, profesorul
doctor Gheorghe Râncu a pri -
mit multe aprecieri, diplome şi
distincții. “Dumnezeu să îl
odih nească în pace pe cel care
a fost profesorul, directorul, is -
toricul, cetăţeanul, dar în pri -
mul rând, Omul Gheorghe
Râncu. Iar de de acolo de sus să
ne însoțească în activitatea

noastră pe mai departe. Drag
prieten, nu te vom uita nicio -
dată”, a mai transmis col. (r)
Ma rian Dulă.

Doliu și la C. N. “Nicolae
Grigorescu”

La doar câteva zile distanță,
pe 10 februarie, o altă veste a
îndoliat Câmpina. Mariana Preda,
profesor de Chimie și fost
director al celui mai prestigios
liceu din municipiu, C. N. “Ni -
colae Grigorescu”, între 1982
și 1993, a părăsit această lume
în care a considerat, întot -
deauna, că a fost binecuvântată
să aibă cea mai frumoasă
meserie: aceea de dascăl.

Cunoscută de numeroși
câmpineni, cărora le-a fost
profesor sau pe ai căror copii
i-a educat, a fost foarte apre -
ciată în rândul colegilor din ju -
deț și nu numai. “Doamna Di -
rectoare Mariana Preda…  Oa -
re cine nu o cunoştea pe doam -

na Preda? Probabil cei foarte
tineri, care nu au apucat
vremurile când disciplina chi -
mie era mai preţuită, când li -
ceul oscila (după «gustul» gu -
vernanţilor) între liceu teoretic
şi industrial, când multe repa -
raţii din şcoală se făceau bene -
vol de unii părinţi, când elevi şi
profesori se «îmbarcau» cu
mai mult/mai puţin elan şi se
îndreptau spre câmpurile şi
livezile patriei la practică agri -
colă, când a venit revoluţia şi,
după perioada de entuziasm şi
defulări, a urmat perioada de
căutări şi, uneori, de regăsiri
sau succese… Toate aceste
eve nimente au însoţit viaţa de
dascăl şi de director a cura joa -
sei femei care a păstorit şcoala
vreme de 11 ani. O viaţă închi -
nată şcolii şi oamenilor, o viaţă
care merită pe deplin respectul
nostru şi o pioasă aducere
aminte…

Suntem alături de familia
îndoliată, cu gândul şi sufletul
întristate, cu imaginea zâmbe -
tului său deschis pe faţa priete -
noasă şi cu amintirea vorbelor
bune avute pentru fiecare. Şi,
fără îndoială, ne va lipsi la vi -
itoarele întâlniri cu pensiona -
rii, pe care niciodată nu le rata,
pentru că aşa fac directorii:
trebuie să fie exemplu!

Doamna noastră directoare
Mariana Preda va rămâne me -
reu în sufletul nostru aceeaşi
fiinţă caldă, atentă la nevoile
celorlalţi, zâmbitoare,  iscodi -
toa re, veselă… chiar dacă sufe -
rinţa a încercat-o greu în ulti -
ma vreme. 

Dumnezeu să o odihnească
şi să îi aline sufletul…“, au
tran smis reprezentanții Cole -
giu lui Național “Nicolae Gri -
gorescu”.

Campania “Alege o viață fără violen -
ță” se derulează în mai multe orașe din
țară, inclusiv la Câmpina, au anunțat re -
prezentanții companiei. 

“Pentru a beneficia de monitorizare
și intervenție gratuită victima trebuie să
facă dovada abuzului prin următoarele

documente:
- copie Carte de Identitate;
- certificat medico-legal – în cazul în

care victima nu poate suporta costurile
pentru eliberarea certificatului i se de -
contează de AVON – telefon la *2866
(linie gratuită) sau mail la con tact@a -
von campaniisociale.ro;

- dovada înregistrării plângerii la
Po liție din care să rezulte obiectul plân -
gerii și identitatea părților;

- adeverință de la Asociația de Pro -
prietari din care să reiasă că persoana
împotriva căreia a fost formulată plân -
gerea penală nu locuiește la adresa care
corespunde obiectivului monitorizat BGS

(adeverința se va reînnoi o data la 3 ani);
- copie după titlul de proprietate sau

contractul de închiriere/ comodat din
ca re să reiasă că persoana a cărei viaţă,
in tegritate fizică sau psihică ori liber -
tate este pusă în pericol printr-un act de
violenţă si agresorul nu dețin în pro pri -
etate/folosință comună imobilul care co-
respunde obiectivului monitorizat BGS;

- dovada (Ordinul de protecție con -
form art.23 din Legea nr. 217/2003 re -
publicată) din care să reiasă că accesul
agresorului în locuinţă este restricţio -
nat sau limitat;

- în situația în care potențialul client
nu locuiește la bloc, declarație pe pro -

pria răspundere că la adresa care co -
respunde obiectivului monitorizat BGS
nu locuiește persoana împotriva căreia
a fost formulată plângerea, iar decla ra -
ția se va reînnoi o dată la 3 luni”, au ex -
plicat reprezentanții BGS.

Început de an îndoliat în învă�ământul prahovean

Doi dascăli câmpineni de excep�ie s-au
stins din via�ă, în ultimele săptămâni
Anul a început trist,

sub semnul dispari�iei

a doi profesori

câmpineni care și-au

pus amprenta pe

învă�ământul

ultimelor decenii. 

Victimele violen�ei domestice pot beneficia gratuit, timp de un an, de monitorizare și interven�ie

Compania de protec�ie și pază

BGS a lansat o campanie inedită,

adresată femeilor care sunt

victime ale violen�ei domestice.

Compania le va asigura gratuit

acestora servicii de monitorizare

și interven�ie, pe parcursul a 12

luni.

La Câmpina există și o echipă
mobilă pentru intervenția de urgență
în cazurile de violență domestică,
aceasta fiind coordonată de Adina
Dumitru, șeful Direcției de Asistență
Socială. Din comisie mai fac parte
consilieri din cadrul Primăriei, dar și
un reprezentant al Poliției Locale.
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Proiectul de modificare

a Legii educa�iei

na�ionale, adoptat de

Parlament în prima

parte a lunii februarie,

lămurește problema

cheltuielilor cu

transportul elevilor și

nu numai.

Senatul, în calitate de for
decizional, a decis că ”elevii din
învățământul obligatoriu, profe -
sio nal și liceal acreditat/au -
torizat beneficiază de gratuitate
pentru transportul local în co -
mun de suprafață naval și sub -
teran precum și pentru tran -
sportul rutier județean și inter ju -
dețean, feroviar și naval, pe tot
parcursul anului calenda ris tic”.
Modificarea este prevăzută într-un
amendament adus proiec tului

trimis Senatului.
De asemenea, în situaţii jus -

tifi cate, antepreşcolarilor, pre -
şcolarilor şi elevilor din învă -
ţământul obligatoriu, şcolarizaţi

într-o altă localitate decât aceea
de domiciliu, li se asigură ser vi cii
de transport şi, după caz, servicii
de masă şi de internat. Obligația
revine autorităţilor adminis tra -

ţiei publice locale din localitatea
de domiciliu sau autorităților
ad ministraţiei publice lo cale din
localitatea în care elevii îşi des -
făşoară studiile, cu sprijinul

operatorilor economici, al co lec -
ti vităţilor locale, al societăţilor
de binefacere, precum şi al altor
persoane juridice sau fizice, caz,
stabilește actul normativ adoptat
în Parlament.

Elevii care nu pot fi șco la -
rizați în localitatea de domiciliu
și locuiesc la internat sau în gaz -
dă vor beneficia de decontarea
transportului, în limita a 52 de
călătorii dus-întors pe an, sta -
bilește un alt amendament.

Conform proiectului adoptat
de Parlament, elevii vor bene fi -
cia de gratuitate și pentru  “ac ce -
sul la muzee, la concerte, la
spectacole de teatru, de operă, de
film și la alte manifestări cultu -
rale și sportive organizate de
instituții publice”.

Proiectul a fost trimis la Co -
troceni, pentru promulgare, iar
pentru a intra în vigoare trebuie
publicat în Monitorul Oficial.

În noile condiții, programe
de acest tip vor putea fi orga ni -
zate în baza unei înțelegeri direct
între cadrele didactice și fa mi -
liile beneficiarilor.

În prezent, legea prevede că
unităţile de învăţământ, prin de -
cizia consiliului de administ ra -
ţie, pot să îşi extindă activităţile
cu elevii după orele de curs, prin
programe “Şcoală după şcoală”.

Alte școli au găsit formule de
a organiza astfel de programe
prin intermediul asociațiilor de
pă rinți. Așa se întâmplă, de exem-
 plu, și la Școala “Ion Câm pi -

 neanu” din Câmpina, însă no ua
formulă ar simplifica și mai mult
această chestiune și ar aduce
șco ala în relație directă cu pă rin ții.

Actul normativ aprobat la
începutul lunii februarie de Se -
nat, ca for decizional, prevede că,
în condiţiile în care statul, con -
siliile judeţene, locale nu  finan -
ţează programul “Şcoală după
şcoală” părinţii pot încheia
cont racte cu unităţi de învăţă -
mânt preuniversitar pentru în -
chi rierea spaţiilor destinate edu -
caţiei, respectiv contracte de
fur nizare de servicii educaţio -

nale cu profesori încadraţi în
sis temul de învăţământ, iar a -
cești dascăli vor putea fi plătiți
în baza unor contracte de fur ni -
zare servicii educaționale înche -
ia te inclusiv ca persoane fizice
autorizate.

“Atunci când profesorul pro -
vine de la o altă unitate de în -
văţământ decât cea în care se
prestează serviciul, este necesar
acor dul Consiliului de Adminis -
trație al şcolii care încheie con -
tractul de închiriere a spaţiului.
Părinţii, pentru gestionarea, fi -
nanţarea programului „Şcoala
du pă  şcoală”, pot înfiinţa orga -
ni zaţii neguvernamentale care
în cheie contractele prevăzute la
alin. (5)”, stabilește același pro -
iect. Prin actul normativ, Statul
își ia angajamentul să susţină
generalizarea ofertării progra -
mu lui „Şcoală după şcoală”
pentru întregul sistem de învă -
ţământ preuniversitar, dar asta
pâ nă în anul 2030 și în mai
multe etape.

Burse între 80 şi 200 de lei/
lună, de la bugetul local,
pentru elevii din municipiu
Consilierii locali au aprobat acordarea de

burse și în anul 2020. Hotărârea adoptată în

februarie prevede patru categorii de ajutoare,

ale căror cuantumuri variază între 80 și20

lei/lună.

Cele mai mari sunt bursele de performanţă, în valoare de
200 lei/lună, urmate de bursele de merit, ale căror beneficiari
vor primi 120 lei/lună.

Bursele de studiu vor reprezenta un ajutor de 100 lei/lună,
de la bugerul local, iar bursele sociale au, în 2020, un cuantum
de 80 lei/lună.

Bursele de performanţă, bursele de merit şi bursele de
studiu vor fi acordate doar în perioada cursurilor şcolare, în
timp ce beneficiarii burselor sociale primesc acest sprijin în
perioada ianuarie - decembrie, adică inclusiv pe durata
vacanțelor.

Unităţile de învăţământ vor transmite semestrial, în iulie și
decembrie, către Consiliului Local, lista nominală a elevilor
beneficiari de burse de performanţă, merit şi studiu.

Gratuitate pentru elevi la transport,
dar și la intrarea la muzee,
spectacole și manifestări culturale

Părinţii vor putea încheia contracte
cu şcolile şi cadrele didactice, pentru
programe “Şcoală după şcoală”
Modificările aduse de Parlament la Legea educa�iei na�ionale, care așteaptă să fie

promulgate de președintele Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial pentru a fi puse

în aplicare, prevăd că, acolo unde autorită�ile locale sau jude�ene nu asigură finan�are

pentru programul “Școală după școală”, unită�ile de învă�ământ pot pune spa�ii la dispozi�ia

dascălilor care vor încheia contracte cu părin�ii, pentru furnizarea de servicii educa�ionale. 
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După mulți ani în care a
mobilizat și elevii de clasa a
VII-a, în 2020 simularea E -
valuării Naționale va fi or ga -
ni zată, centralizat, numai pen -
tru clasa a VIII-a. Ministrul E -
ducației a argumentat că, pen -
tru colegii mai mici ai elevilor
din clasele terminale, va tre -
bui organizată o testare dis -
tinctă, deoarece aceștia au studiat
după o programă diferită.

Ordinul ministrului Edu -
ca ției stabilește că simularea
Eva luării Naționale va avea
loc în perioada 23 martie - 3
aprilie, astfel:

23 martie - Lb. și literatura
română (probă scrisă)

24 martie - Matematică
(probă scrisă)

25 martie - Lb. și literatura
maternă (probă scrisă)

3 aprilie - Comunicarea
rezultatelor

Ordinul aduce modificări
și în privința simulării exa -
menului de Bacalaureat. A -
ceastă testare va fi organizată
doar pentru clasa a XII-a. “La
simularea probelor scrise ale
examenului de Bacalaureat
participă numai elevii claselor
a XII-a și a XIII-a se ral/
frecvență redusă”, au anunțat
oficialii MEN, cu mențiunea
că, “în luna mai, fiecare ins -
pectorat școlar poate orga -

niza o nouă simulare cu su -
biecte unice, elaborate la nivel
județean. Tot atunci, în con -
formitate cu art. 7, alin. (1) și
alin. (2) din proiectul de ordin
de ministru privind organi -
zarea simulării Evaluării Na -
ționale pentru absolvenții cla -
sei a VIII-a și a simulării pro -
belor scrise ale examenului
național de Bacalaureat în
anul școlar 2019-2020 și
pen tru aprobarea calen daru -
lui acestora, poate fi organi -
zată și simularea examenului
de Bacalaureat pentru clasa a
XI-a”, după cum declara, la ju -
mătatea lunii ianuarie, minis -
trul Educației, Monica Anisie.

Simularea Bacalaureatului
va avea loc după următorul
calendar:

23 martie - Lb. și literatura
română (probă scrisă)

24 martie - proba obliga -

torie a profilului (probă scri -
să)

25 martie - Lb. și literatura
maternă (probă scrisă)

26 martie - proba la ale -
gere a profilului și specia -
lizării (probă scrisă)

3 aprilie - Comunicarea
re zultatelor

Rezultatele de la simulări
nu vor fi trecute în catalog, cu
excepția cazului în care elevul
solicită în scris acest lucru.

În anul școlar următor, la
Câmpina vor funcționa cinci li -
cee, conform documentului a -
probat de Consiliul Local. Este
vorba despre Colegiul Național
“Nicolae Grigorescu”, Liceul
Tehnologic “Constantin Istrati”,
Colegiul Tehnic Forestier, Li -
ceul Tehnologic Energetic și Li -
ceul Tehnologic Mecanic, toate
cu personalitate juridică.

Rețeaua școlară din muni -
cipiu va fi completată cu școlile
gimnaziale, din care patru cu
personalitate juridică: Şcoala
Gimnazială „Ion Câmpineanu”,

Şcoala Gimnazială Centrală,
Şcoala Gimnazială „B.P.Haş -
deu”, Şcoala Gimnazială „Ale -
xandru Ioan Cuza”. Aceasta din
urmă va avea arondate  Şcoala
Gimnazială nr. 3 și Şcoala Gim -
nazială Sanatorială Voila, uni -
tate pentru învă țământul spe -
cial.

Doar două grădinițe din mu-
 nicipiu mai au personalitate ju -
ridică. Grădiniţa cu program pre-
lungit nr. 9 are arondate Gră -
diniţa cu program normal nr. 1,
Grădiniţa cu program pre lungit
nr. 8 și Grădiniţa cu program

normal nr. 3. Grădi niţa cu pro -
gram prelungit şi program nor -
mal „Iulia Haşdeu” va avea a -
ron date Grădiniţa cu program
normal nr. 5 și Gră diniţa cu
pro gram normal nr. 6. Din re -
țeaua școlară va face parte, în
continuare, Clubul Co piilor.

Documentul adoptat de
Consiliul Local face referire și
la două unități din învăță -
mântul privat. În anul școlar
2020-2021, la Câmpina vor
funcționa Școala Postliceală
Sanitară ”Dr. Dinu” și Școala
Postliceală ”Louis Pasteur”.

Semestrul I va avea 17 săptămâni de cursuri,
în tre 14 septembrie și 22 decembrie 2020, res -
pectiv între 11 ianuarie și 29 ianuarie 2021. În
prima parte a acestuia, preșcolarii și elevii din
în vățământul primar vor avea o vacanță de o
săp tămână, în intervalul 26 octombrie - 1 no -
iembrie.

Vacanța de iarnă va începe miercuri, pe 23
decembrie 2020, și se va încheia duminică, pe 10
ianuarie 2021.

Ministerul Educației a decis ca, în perioada
31 ianuarie - 7 februarie 2021, să acorde va can -

ța intersemestrială.
Al doilea semestru din anul școlar viitor va a -

vea, de asemenea 17 săptămâni de cursuri, în pe -
ri oa dele 8 februarie - 1 aprilie 2021, 12 aprilie -
29 aprilie 2021, 10 mai 2021 –18 iunie 2021.

Prima vacanță de primăvară, de Paștele Ca -
tolic, va dura  de vineri, 2 aprilie 2021, până du -
mi nică, 11 aprilie 2021. 

A doua vacanță de primăvară, de Paștele Or -
todox, va dura de vineri, 30 aprilie 2021, până
du minică, 9 mai 2021.

Vacanța mare va începe sâmbătă, pe 19 iunie.

Simulări în luna martie,
doar la clasele a VIII-a 
și a XII-a

Calendarul simulării Evaluării Na�ionale și a

Bacalaureatului, stabilit prin ordin al ministrului

Educa�iei, a fost publicat în Monitorul Oficial.

Anul școlar 2020 - 2021 va avea mai multe vacan�e
Ordinul care stabilește structura anului școlar 2020 - 2021 a fost publicat, la începutul
lunii februarie, în Monitorul Oficial. Cursurile vor începe pe 14 septembrie, iar primul
semestru a fost prelungit până după sărbătorile de iarnă, fiind urmat de o vacan�ă
intersemestrială de o săptămână. Un alt element de noutate este că al doilea
semestru va fi împăr�it în trei, prin vacan�e care vor fi acordate de Paștele Catolic și
de Paștele Ortodox.

Cinci licee, șase școli
gimnaziale și șapte grădini�e
vor func�iona, la Câmpina, în
anul școlar 2020-2021
Consiliul Local Câmpina a aprobat, la finalul lunii februarie, proiectul de

hotărâre privind organizarea re�elei școlare cu unităţile de învăţământ

preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică, din

Municipiul Câmpina, pentru anul şcolar 2020 – 2021.
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Autorită�ile locale au

anun�at semnarea

contractului cu

executantul lucrărilor

din cadrul proiectului

cu fonuri europene

Solu�ii informatice

integrate pentru

simplificarea

procedurilor

administrative și

reducerea birocra�iei

la nivelul municipiului

Câmpina”.

Proiectul are un termen de
implementare mai scurt de un
an, ceea ce înseamnă că, până
la finalul lui 2020, birocrația și
procedurile administrative com-
 plicate vor deveni istorie pen -
tru câmpineni, fie ei contri bu -
abili sau funcționari ai ad mi -
nistrației locale.

În primăvara anului trecut,
autoritățile locale au avut ideea
de a adăuga, pe lista deja bo ga -
tă a proiectelor derulate din
fon duri europene, și această
ini țiativă cae va  “contribui e -
sen țial la realizarea unei in ter -
fețe prietenoase“, pentru că,

prin intermediul noului sistem,
“documentele nu vor mai cir -
cula fizic, ci numai în formă
sca nată, în rețea, indiferent da -
că ele vor fi depuse pe hârtie, la
registratură, sau trimise on-
line. De asemenea, cetățenii vor
a vea posibilitatea să vadă în ce

stadiu este solicitarea lor, la ce
birou a ajuns, sistemul va asig u-
ra o transparență totală”, după
cum explica primarul munici -
piu lui, Horia Tiseanu, pentru
InfoCâmpina, la momentul
pregătirii cererii de finanțare.

După numai câteva luni, în

vara lui 2019, Consiliul Local
Câmpina aproba deja, la pro -
punerea edilului, cheltu ielile
afe rente proiectului din fon -
duri europene “Soluții infor -
ma tice integrate pentru simpli -
fi carea procedurilor adminis -
tra tive și reducerea birocrației

la nivelul municipiului Câm pina”.
Valoarea totală a proiectului

este de 2.925.773,78 de lei,
fiind vorba integral despre
chel tuieli eligibile. Valoarea eli -
gibilă nerambursabilă este de
2.486.907,71 de lei (inclusiv
TVA.), suma de 380.350,59 de
lei (inclusiv TVA) va fi asigurată
din bugetul național, iar cofi -
nan  țarea eligibilă a bene -
ficiarului, reprezentând 2% din
va loarea proiectului, va însem -
na, pentru bugetul local al mu -
ni cipiului, o cheltuială de
58.515,48 lei de lei (inclusiv
TVA).

Inițiativa vizează propune
introducerea de sisteme și stan-
darde comune în adminis tra ția
publică locală, pentru opti -
mizarea proceselor orien tate
către beneficiari în concor -
danță cu SCAP (Security Con -
tent Automation Protocol).  Po -
trivit autorităților locale, im ple -
mentarea proiectului va reduce
semnificativ timpii de așteptare
și totodată volumul de muncă
depus de funcționari pentru
găsirea documentelor în arhivă.
De asemenea, cetățenii vor avea
posibilitatea să urmărească, în
timp real, parcursul docu men -
telor depuse sau solicitate, în
circuitul administrativ.

Documentele au fost afișate la Oficiul
Informare Cetățeni și Monitorizare a Pro -
cedurilor Administrative din cadrul Pri -
măriei Mun. Câmpina, B-dul Culturii, nr.
18. “Cererile de rectificare ale docu men -
telor tehnice vor putea fi depuse la Ofi -
ciul de informare cetățeni şi electronic pe
pagina de internet a ANCPI. Alte indicații
u tile pentru cei interesați: telefon 0244/
336134 – int. 220. Informații privind
Pro gramul național de cadastru și carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/”,
au informat reprezentanții Primăriei
Câmpina.

Anul trecut, în municipiul Câmpina au
început lucrările de Cadastru Sistematic
în cadrul Programului Naţional de Ca das -
tru şi Carte Funciara 2015-2023, cu

obiectiv general înregistrarea gratuită a
imobilelor în sistemul integrat de ca das -
tru şi carte funciară.

În această primă etapă de execuție a
fost inclusă măsurarea imobilelor situate
în următoarele sectoare:

> Sectorul 12 (delimitat de DN 1, str.
Pic tor Nicolae Grigorescu, Bd. Carol I și
pârâul Câmpinița)

> Sectorul 6 (între Calea Doftanei, râul
Dof tana, Șos. Paltinu și str. Dealului)

> Sectorul 34 (între Calea Doftanei,
râ ul Doftana, str. Rampei, str. Muncii, str.
Păcuri și str. Fabricii)

> Sectorul 57 (delimitat de str. Rampei,
râul Doftana, str. Petrolistului și str. Obo -
rului) 

> Sectorul 72 (între str. Izvoarelor,
râul Doftana și Bd. Nicolae Bălcescu).

“Vorbim doar despre aceste sectoare
deoarece doar acestea îndeplinesc con di -
ţiile impuse de O.C.P.I, şi anume, sunt sec -
toare mixte (care cuprind atât intravilan,
cât şi extravilan) şi în plus, aici sunt re gă -

site mai multe proprietăţi private, deci
este considerat un sprijin al mai multor
cetăţeni ai municipiului”, au anunțat, la
momentul respectiv, reprezentanții Pri -
mă riei Câmpina.

Până la finalul anului, la Câmpina vor
fi implementate solu�iie informatice
pentru reducerea birocra�iei

OCPI Prahova a publicat documentele tehnice ale cadastrului
pentru mai multe sectoare din municipiul Câmpina
OCPI Prahova a anun�at publicarea, în perioada 24 februarie

- 23 aprilie, a documentelor tehnice ale cadastrului pentru

sectorul/sectoarele cadastral(e) nr. 34, 57, 6 și 72 din

Câmpina. Conform legii, afișarea se face pe o perioadă de 60

de zile calendaristice.
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Floricon Salub a distribuit, în fe -
brua rie, în Câmpina, locuitorilor de la
case, abonați ai serviciului de salubri ta -
te, sacii pentru deșeuri reciclabile,
pentru a doua și a treia lună a anului. 

Reprezentanții societății le reamin -
tesc cetățenilor că în sacul galben tre -
buie colectate PET-urile, folia, amba -
lajele din plastic, dozele de aluminiu,
cutiile metalice de conserve, cutiile de
carton, pungile de hârtie și macula tu ra,
în timp ce în sacul verde câmpi nenii
trebuie să adune deșeurile din ambalaje
de sticlă, respectiv sticle și borcane.
Toa te recipientele trebuie să fie golite
de conținut și să fie clătite cu apă îna -
inte de precolectare, iar recipi entele
care nu pot fi curățate vor fi co lectate ca
deșeuri reziduale.

În ziua stabilită pentru colectare,
sacii trebuie scoși în fața proprietății, la

ora 8.00.
De principiu, operatorul a anunțat că

va colecta sacul galben în a doua și a
patra săptămână din lună, în ziua de
colectare a deșeurilor menajere rezi du -
ale, iar sacul verde în a patra săptă mână
din lună, în ziua de colectare a deșe uri -
lor menajere reziduale.

Colectarea deșeurilor voluminoase
și a celor provenite din construc�ii

Această categorie va fi colectată, atât
de la locuitorii de la case, cât și de la cei
de la blocuri, prin intermediul u nor
con  tainere metalice personalizate, aflate
pe platformele situate pe Aleea Parcului
(Cartier Erupției) și str. Ari nului (Cartier
Voila). Autoritățile au în vedere și ame -
najarea unei a treia plat forme, care să
deservească zona de nord a orașului.

Programul de colectare a deșeurilor vegetale valabil în anul 2020

Primăria Câmpina a publicat programul după care se va face, la Câmpina,
în acest an, colectarea deșeurilor vegetale, stabilit de operatorul de
salubritate de la nivelul municipiului, Floricon Salub:

Cum se face colectarea selectivă 
cu ajutorul sacilor galbeni și verzi
distribui�i de operatorul de salubritate 

Consiliul Local Câm -
pi na s-a reunit, pe 19 de -
cem  brie, pentru ultima
șe dință ordinară din 2019,
în care au fost adoptate
urmă toa rele hotărâri de
interes lo cal:

Hotărârea nr. 170 pri -
vind analiza şi aprobarea
con tului de execuţie al bu -
getelor Municipiului Câm -
pina şi a contului de exe -
cuție al bugetelor ordona -
torilor terțiari de credite, la
data de 30 noiembrie 2019;

Hotărârea nr. 171 pri -
vind aprobarea contractă -
rii unor finanţări rambur -
sa bile interne în valoare de
până la 9.857.143 lei, res -
pectiv în valoare de până
Ia 2.570.656 lei pentru re -
finanţarea datoriei publice
locale;

Hotărârea nr. 172 pri -
vind stabilirea impozitelor
și taxelor locale în Muni -
cipiul Câmpina, pentru a -
nul fiscal 2020;

Hotărârea nr. 173 pri -
vind stabilirea chiriilor
pen tru folosirea do me niu -
lui public/privat al Muni -
ci piului Câmpina;

Hotărârea nr. 174 pri -
vind aprobarea schimbării
destinaţiei unui număr de
12 locuinţe amplasate în
blocul situat în Municipiul
Câmpina, B-dul Nicolae
Băl cescu, nr.48G, tronso -
nul I, etajul 1 şi etajul 2, din
locuinţe de necesitate în
locuinţe de serviciu, pen -
tru medici;

Hotărârea nr. 175 pri -
vind introducerea în do -
me niul public al Muni ci -
piului Câmpina a sistemu -
lui public de alimentare cu
apa realizat în cadrul Pro -
iectului “Reabilitare con -
duc ta de aducţiune, con -
ducta de transport şi reţele
de distribuţie apa, în Mu -
nicipiul Câmpina, Judeţul
Prahova”;

Hotărârea nr. 176 pri -
vind punerea la dispoziție
către operator S.C. Hidro
Prahova S.A, a unor bunuri
imobile proprietate publi -
că, din componența siste -
mului public de alimentare
cu apa realizat în cadrul
Proiectului “Reabilitare
con ducta de aducţiune,
con ducta de transport şi
reţele de distribuţie apa, în
Municipiul Câmpina, Ju -
deţul Prahova”;

Hotărârea nr. 177 pri -
vind aprobarea dezmem -
bră rii imobilului - teren în
suprafaţa de 3.000,00 mp,
situat în Municipiul Câm -
pina, str. Industriei, nr. 1, T
83, P 434 Cc, cu Nr. cadas -
tral/CF 28392, în două
Ioturi;

Hotărârea nr. 178 pri -
vind aprobarea închirierii
prin licita{ie publica a 3
(trei) spaţii comerciale
(chioş curi), în suprafaţa
utilă de 2,50 mp/fiecare,
situate m incinta staţiilor
de transport în comun din
Municipiul Câmpina;

Hotărârea nr. 179 pri -
vind actualizarea limitelor
de proprietate pentru imo -
bilul-teren, aparţinând do -
meniului public al Muni -
cipiului Câmpina, str. 1
Mai, f.nr., Tarla 83, Parcela
886 Cc parţial, Nr.Ca das -
tral/CF 24597;

Hotărârea nr. 180 pri -
vind aprobarea rectificării
bugetului local al Mu nici -
piului Câmpina şi aproba -
rea rectificării bugetelor
ordonatorilor terțiari de
credite, pe anul 2019.

Ultima hotărâre adop -
tată anul trecut de Consi -
liul Local, nr. 181, a fost
votată în ședința de îndată
din 23 decembrie și a vizat
o nouă rectificare a buge -
tului local al Municipiului
Câmpina, respectiv a bu ge-
 telor ordonatorilor terți a ri
de credite, pe anuI 2019.

În ședința ordinară
din 30 ianuarie au fost
adop tate următoarele ho-
tărâri de interes local:

Hotărârea nr. 1 pri -
vind validarea mandatului
de consilier local al d-nei
Beldianu Violeta, pe locul
declarat vacant;

Hotărârea nr. 2 pentru
modificarea şi completa -
rea Anexei la H.C.L.
nr.80/24 iunie 2016 pri -
vind alegerea comisiilor de
specialitate ale Consiliului
Local al Municipiului
Câm pina, modificată și
completată;

Hotărârea nr. 3 pri -
vind aprobarea Planului
de mobilitate urbană dura -
bilă a Municipiului Câm -
pina (PMUD) completat, re -
vizuit şi consolidat - vari -
anta decembrie 2019;

Hotărârea nr. 4 pri -
vind aprobarea actuali ză -

rii indicatorilor tehnico -
economici pentru realiza -
rea obiectivului de investi -
ţii “Reabilitare termică blo -
curi de locuinţe B-dul Ca -
rol I”;

Hotărârea nr. 5 pentru
modificarea şi comple ta -
rea H.C.L. nr.110/2017
privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcțio na -
rii publici și personalul
contractual din cadrul A -
pa ratului de specialitate al
Primarului Municipiului
Câmpina și din serviciile
publice subordonate,  mo -
di ficată și completată prin
H.C.L. nr.7/2018;

Hotărârea nr. 6 pri -
vind aprobarea Planului
de acţiuni/lucrări de inte -
res local ce se vor efectua
pe domeniul public său
pri vat al Municipiului
Câm pina, de către persoa -
nele beneficiare de venit
minim garantat,  conform
prevederilor Legii nr.416/
2001, pentru anul 2020;

Hotărârea nr. 7 pentru
modificarea și completa -
rea art.6, alin.(6), lit.”b” din
Anexă la H.C.L. nr.91/25
iulie 2019 privind aproba -
rea Regulamentului de Or -
ganizare și Funcționare al
Serviciului social ”Centrul
Rezidențial de Asistență și
Reintegrare Socială a Per -
soanelor fără Adăpost”
Câm pina;

Hotărârea nr. 8 pri -
vind aprobarea Regulamen-
tului de organizare și
func ționare al  Consiliului
Local al Municipiului
Câm pina;

Hotărârea nr. 9 pri -
vind aprobarea listei cu -
pri nzând solicitanții în -
dreptățiți să primească o
locuință cu chirie din fon -
dul locativ de stat, în anul
2020;

Hotărârea nr. 10 pri -
vind aprobarea alocării
sumei de 3.000 lei pentru
susţinerea financiară a
manifestării culturale, ar -
tistice și educative organi -
za tă de Consiliul Local, în
anul 2020, ”B. P. Haşdeu –
in memoriam”, prin Mu -
zeul Memorial ”B.P.Haş -
deu”;

Hotărârea nr. 11 pri -
vind aprobarea alocării
sumei de 32.000 lei pentru
susţinerea financiară a
manifestării culturale, ar -

Hotărârile adoptate 
decembrie 2019 - fe
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tis tice și educative orga -
nizată de Consiliul Local -
”Târgul Mierii”, ediția
2020, prin Casa Tinere -
tului;

Hotărârea nr. 12 pri -
vind aprobarea tarifelor
utilizatorilor serviciului de
salubrizare prestat de S.C.
Floricon Salub S.R.L., pen -
tru colectarea, transportul
și sortarea deșeurilor reci -
clabile;

Hotărârea nr. 13 pri -
vind aprobarea alipirii te -
renului proprietatea Mu -
ni ci piului Câmpina în su -
prafață de 112,00 mp,
Nr.Cadastral/CF 26044, cu
terenurile  în suprafață de
71,00 mp, Nr.Cadastral/CF
27795 și  98,00 mp, Nr.
Cadastral/CF 26302,  situ -
a te în Municipiul Câm -
pina, str. Teilor, nr. 13,
Tarla 36, Parcela Cc 1348 ;

Hotărârea nr. 14 pri -
vind aprobarea închirierii
prin licitaţie publică a
unui teren, în suprafață de
274,00 mp, situat în Mu -
nicipiul Câmpina, str.
Crișuri, f.nr., Nr.cadas -
tral/C.F.28421;

Hotărârea nr. 15 pri -
vind desemnarea repre -
zen tanților Consiliului Lo -
cal în Comisiile de exami -
nare/contestație la con -
cursul organizat pentru o -
cu parea unor funcții va -

can te de medic șef,  la Spi -
ta lul de Psihiatrie Voila.

În ședința extraordi -
nară a Consiliului Local
Câmpina, din 20 febru a -
rie au fost adoptate ho -
tărâri privind:

> acordarea unui pre -
miu în valoare de 10.000
lei sportivei Georgeta Po -
pescu, care a obținut, la
Jocurile Olimpice pentru
Tineret de la Lausanne –
Elveția, medalia de aur la
tineret, în probă de
monobob;

> aprobarea schimbării
destinației unei locuințe
(garsonieră) situată în Mu -
nicipiul Câmpina, B-dul
Nicolae Bălcescu, nr.48G,
tronsonul I, etajul 3, din
locuință de necesitate în
locuință din fondul locativ
al Municipiului Câmpina;

> acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare al
Municipiului Câmpina”
sportivei Georgeta Popes -
cu, pentru contribuţii deo -
sebite în dezvoltarea Mu -
nicipiului Câmpina pe
plan sportiv și la dezvol -
tarea mișcării sportive
locale;

> aprobarea asocierii
Municipiului Câmpina cu
Comună Bănești pentru
realizarea obiectivului ”A -
me najare podeț peste râul
Doftana”;

> angajarea Cabinetu -
lui de Avocat ”Elena Teo -
dorescu”, să reprezinte
Mu nicipiul Câmpina în
fața instanțelor judecăto -
rești competente, în acțiu -
nea având ca obiect con -
testație împotriva Deciziei
nr.30/10 aprilie 2015 emi -
să de MDRAP, rejudecare
Dosar nr.26/42/2016.

Pe 28 februarie,  Con -
siliul Local Câmpina s-a
reunit, în ședință ordi na -
ră, pentru adoptarea
hotărâ rilor privind:

> stabilirea unor mă -
suri financiare la nivelul
Aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului
Câmpina, precum și pen -
tru instituțiile publice/ser -
viciile publice cu sau fără
personalitate juridică sub -
ordonate autorității publi -
ce;

> modificarea și com -
pletarea H.C.L. nr.69/    29
mai 2019 privind aproba -
rea constituirii unor co -
misii ce vor funcţiona la
nivelul Municipiului Câm -
pina;

> modificarea și com -
ple tarea H.C.L. nr.106/29
august 2019 privind nu -
mirea reprezentanţilor
Con  siliului Local al Mu ni -
cipiului Câmpina în Con -
siliile de administraţie şi în
Comisiile pentru evaluarea

şi asigurarea calităţii din
unităţile de învăţământ
preuniversitar din Munici -
piul Câmpina pentru anul
școlar 2019 – 2020, mo -
dificată și completată; 

> alocarea unor sume
de bani pentru susţinerea
financiară a unor manifes -
tări culturale, artistice,
sportive şi educative  or -
ganizate de Consiliul Lo -
cal, în anul 2020;

> aprobarea duratei de
prelungire a contractelor
de închiriere pentru spa ţi -
ile locative cu destinaţia de
locuinţe din proprietatea
Municipiului Câmpina;

> aprobarea Regula -
men tului pentru înregis -
trarea, evidenţa şi radierea
vehiculelor pentru care
există obligativitatea înre -
gistrării, de pe raza admi -
nistrativ-teritorială a Mu -
nicipiului Câmpina;

> modificarea și com -
ple tarea Anexei la H.C.L.
nr.47/23 aprilie 2019 pen -
tru aprobarea Regulamen -
tului referitor la regimul
finanțărilor nerambursa -
bile din fondurile bugetu -
lui local al Municipiului
Câmpina alocate pentru
activități nonprofit de in -
teres local;

> organizarea rețelei
școlare cu unităţile de în -
văţământ preuniversitar de

stat și particular, cu per -
sonalitate juridică, din Mu -
nicipiul Câmpina, pentru
anul şcolar 2020 – 2021;

> acordarea de burse
şcolare pentru elevii din
unităţile de învăţământ din
Municipiul Câmpina, pen -
tru anul 2020;

> recalcularea chiriei la
locuințele pentru tineri,
destinate închirierii, con -
struite prin A.N.L., situate
în Municipiul Câmpina,
str. Erupției, nr. 1D, bl. E6
și nr. 11, bl. E11-E13 și str.
Ecaterina Teodoroiu, nr.
35B, sc. 1 și sc. 2;

> aprobarea Actului
adi ţional nr.2 la Contractul
de delegare prin conce -
siune a serviciului public
de gestionare a câinilor
fără stăpân, nr.20.669/31
iulie 2018;

> actualizarea limitelor
de proprietate și a supra -
fețelor pentru imobilele –
teren, aparținând dome -
niu lui public al Munici -
piului Câmpina, str.Tran -
da firilor, Tarla 83, Ds
1468, Ds 1885, str.Dealu -
lui, Tarla 83, Ds 1565,
Aleea Fagului, Tarla 83, Cc
742, str.Republicii, Tarla
83, Ds 866 și str.1 Mai,
Tarla 83, Ds 889,  precum
și introducerea în dome -
niul public al Municipiului
Câmpina a 3(trei) drumuri

(Ds 235, Ds 347 și Ds
1936);

> atestarea apartenen -
ței la domeniul privat al
Municipiului Câmpina a
terenului în suprafață de
16,00 mp, situat în Mu -
nicipiul Câmpina, B-dul
Carol I, nr. 64, Tarla 83,
Parcela Cc 957/parțial;

> privind aprobarea
vân zării unui apartament
construit prin Agenția
Națională pentru Locuințe,
situat în Municipiul Câm -
pina, str. Erupției, nr. 1D,
bl. E6, Nr. Cadastral/CF
25228-C1-U14;

> aprobarea vânzării
unui apartament construit
prin Agenția Națională pen-
 tru Locuințe, situat în Mu -
nicipiul Câmpina, str. Erup-
ției, nr. 1D, bl. E6, Nr. Ca -
dastral/CF 25228-C1-U15;

> privind aprobarea
vânzării unui apartament
construit prin Agenția
Națională pentru Locuințe,
situat în Municipiul Câm -
pina, str. Erupției, nr. 1D,
bl. E6, Nr. Cadastral/CF
25228-C1-U16;

> privind aprobarea
vânzării unui apartament
construit prin Agenția Na -
țională pentru Locuințe,
situat în Municipiul Câm -
pina, str. Erupției, nr. 1D,
bl. E6, Nr. Cadastral/CF
25228-C1-U13.

de Consiliul Local Câmpina în perioada
ebruarie 2020
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Prima etapă de
înscriere a copiilor la
clasa pregătitoare se
derulează, conform
calendarului anun�at
de Ministerul
Educa�iei, în perioada
4 martie - 23 martie.
Primele aprobate, în
fiecare școală, vor fi
cererile venite din
circumscrip�ia unită�ii
de învă�ământ
respective, restul
copiilor fiind primi�i
doar în măsura în care
mai rămân locuri
vacante. 

În anul școlar 2020 - 2021,
la clasa pregătitoare trebuie în -
scriși copiii care împlinesc 6
ani până la data de 31 august,
inclusiv. Părinții ai căror copii
îm plinesc vârsta de 6 ani în pe -
rioa da 1 septembrie - 31 de -
cem brie 2020 inclusiv pot să-și
înscrie copiii în învățământul
primar în clasa pregătitoare
doar dacă dezvoltarea lor psi -
ho somatică este corespunză -
toare. Evaluarea psihosomatică
poate fi făcută până pe 20 mar   -
tie, în baza unei pro gra mări, la
unul dintre centrele din județ

organizate în acest scop.
În Câmpina, centre de eva -

luare sunt Centrul nr. 1, de la
Școala Gimnazială “B. P. Has -
deu” (tel. 0735.069.375), și Cen-
 trul  nr. 2, de la Liceul Tehno -
logic Mecanic (0724.713.126).

Comisia Județeană de în -
scriere a copiilor în învățămân -
tul primar a Inspectoratului

Școlar Județean Prahova poate
soluționa cererile de înscriere
în învățământul a copiilor care
vor împlini vârsta de 6 ani după
1 ianuarie 2021, la so licitarea
scrisă a părin ților/tutorilor le -
gal instituiți/ reprezentanților
le gali, în urma consilierii aces -
to ra de către specialiștii Cen -
tru lui Județean de Resurse și

Asis tență Edu cațională Praho -
va și doar dacă dezvoltarea psi -
hosomatică a copiilor este
corespunzătoare.

Prima etapă de înscriere are
loc până pe 23 martie, inclusiv.

Pentru copiii care nu vor fi
înscriși în această etapă sau
pen tru care cererile vor fi res -
pinse poate fi formulată o no uă

solicitare, în intervalul 23 - 30 aprilie.
Pe 7 mai, fiecare școală va

a fișa listele finale cu copiii ad -
miși la clasa pregătitoare, în
anul școlar 2020 - 2021. Ur -
mă toarea săptămână, 8 - 15 mai,
va fi alocată, totuși, centrali ză -
rii și soluționării, de către   Ins -
pec toratul Școlar Județean, a
cererilor părinților copiilor
care nici până atunci nu au fost
înscriși la vreo unitate de învă -
țământ, respectiv soluționării
oricărei  alte  situații  refe ri toa -
re  la  înscrierea  în  învăță -
mântul primar.

Pentru anul școlar următor,
la Câmpina au fost aprobate 284
de locuri la clasa pregătitoare,
repartizate astfel:

Colegiul Național “Nicolae
Grigorescu” Câmpina - 1 clasă
(25 de locuri)

Liceul Tehnologic Mecanic -
1 clasă (24 de locuri)

Școala Gimnazială “Ale -
xandru Ioan Cuza” - 1 clasă (25
de locuri)

Școala Gimnazială “B. P.
Hasdeu” - 3 clase (75 de locuri)

Școala Gimnazială Centrală
- 2 clase (50 de locuri)

Școala Gimnazială “Ion
Câm pineanu” - 3 clase (75 de
locuri)

Școala Gimnazială nr. 3 -
0,5 clase (10 locuri)

Prima etapă  a înscrierilor la clasa pregătitoare are loc în luna martie

Copiii vor putea fi înscrişi la
grădiniţă de la vârsta de doi ani

Până acum, opțiunile erau cre -
șele de stat, cu un număr prea mic
de locuri comparativ cu necesarul,
creșele și grădinițele private, care
implicau costuri prea mari pentru
majoritatea familiilor, angajarea
unei bone, de asemenea o soluție
foarte scumpă pentru bugetul unei
familii obișnuite, sau, în cazul celor
mai norocoși, mobilizarea bu -
nicilor.

“La solicitarea expresă a pă rin -
ților, pot fi înscriși în învățământul

preșcolar copiii cu vârstă de minim
2 ani, asigurându-se finanțarea de
bază corespunzătoare, de la bugetul
de stat, în baza costului standard
per preșcolar stabilit prin hotărâre
a Guvernului” stabilește un amen-
dament adoptat în luna februarie,
de Senat, ca for decizional. Modi-
ficările au fost aprobate printr-un
proiect care vizează mai multe pre -
vederi ale Legii educației națio-
nale, trimis la promulgare.

Actul normativ arată că, în

aceste condiții, “nivelul antepre-
școlar poate fi organizat în creșe
pentru vârsta 0-3 ani sau în
grădinițe pentru vârsta 2-3 ani”.

“În condiţiile în care unitatea de
învăţământ care are în componenţă
nivel preşcolar nu are o structură
inte grală de învăţământ antepre -
şcolar cu toate cele trei grupe, în
mod excepţional poate include în
cadrul învăţământului preşcolar o
grupă pregătitoare pentru vârsta 2-3
ani”, mai stabilește noua lege.

Legislativul a venit, în sfârșit, cu o propunere în sprijinul familiilor cu copii mici

care aveau o reală problemă în a asigura îngrijirea acestora între momentul

împlinirii vârstei de doi ani, când părintele încheie concediul de creștere copil,

și vârsta de trei ani, când cel mic poate fi înscris la grădini�ă.

Aproape 300 de locuri aprobate pentru clasele
pregătitoare din Câmpina, în viitorul an școlar


