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Apel către pacienţi, 
să se programeze şi să
respecte programările

la cabinetele Policlinicii
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Lucrări în derulare
pentru reabilitarea
termică a blocurilor 

de pe Bd. Carol I 
şi str. Victoriei 

Câmpinenii au la
dispoziţie containere

speciale în care să
colecteze, gratuit,

deşeurile voluminoase
şi din construcţii
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Câmpina din fonduri
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Șantierul este în toi pe Calea Doftanei, unde, în luna aprilie, s-a dat
startul lucrărilor de repara�ii și reabilitare a uneia dintre cele mai
importante artere rutiere din municipiu. Este una dintre cele mai
așteptate investi�ii de infrastructură, la Câmpina, și din păcate a fost
amânată foarte mult, în ciuda eforturilor și demersurilor administra�iei
locale, din cauza întârzierilor înregistrare de operator la reabilitarea
re�elei de canalizare.

Proiect amplu de

reabilitare a Căii Doftanei      
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Ziua Drapelului, celebrată anual, la 26
iunie, a fost marcată și anul acesta, la
Câmpina, dar într-un cadru restrâns,
impus în contextul pandemiei.
Evenimentul reper a fost inaugurarea
Ansamblului  monumental “Trei
panouri votive”, realizat de artistul
plastic Alfred Dumitriu, un colaj de
imagini cu personalită�i și momente
reprezentative din istoria municipiului.

Noul monument inaugurat în Parcul Regele Mihai I evocă
principalele repere din istoria municipiului Câmpina
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De la declararea stării de
alertă până pe 1 iunie, localurile
au fost complet închise, iar la
etapa de relaxare a restricțiilor
de la acel moment a fost permisă
doar funcționarea teraselor, cu
res pectarea unor reguli stricte,
axate pe distanțare socială. Toa -
te acestea au afectat grav secto -
rul HoReCa. Și la Câmpina, ope -
ra torii economici au suferit pa -
gube uriașe pe fondul crizei
COVID.

Pornind de la acest aspect,
autoritățile locale au decis să
vină în sprijinul lor, prin acor da -
rea unor facilități care să ușu -
reze povara datoriilor din ce în
ce mai greu de acoperit. Astfel, la

finalul lunii iunie, la propu ne rea
primarului Horia Laurențiu Ti -
seanu și a viceprimarului A drian
Pițigoi, consilierii locali au
aprobat noi măsuri referitoare la
funcționarea teraselor de alimen-
tație publică amplasate pe do -
me  niul public al Municipiului
Câmpina.

Concret, hotărârea CL pre ve -
de suplimentarea supra fețelor am-
plasamentelor aferente terase lor
de alimentație publică, aprobate
în 2016. La solicitarea agenților
economici, noile amplasamente
vor fi determinate de Comparti -
men tele de resort din Aparatul
de specialitate al Primarului
Municipiului Câmpina, în func -
ție de regimul juridic și tehnic al
te renului și pe baza Avizului

Comisiei Municipale de Auto ri -
za re a Structurilor de Vânzare
Stra dală (CMASVS), emis con -
form procedurii prevăzute în
Re gu lamentul referitor la desfă -
şurarea comerţului stradal în
Municipiul Câmpina, aprobat de
Consiliul Local. Totodată, aleșii
au decis reducerea cu 50% a
chi riilor stabilite la punctul II,
lit.”a” – ”Chirie pentru terase de
alimentație publică”, din Anexa
la H.C.L. nr.173/2019.

“Promovarea proiectului de
hotărâre are la bază adresa înre -
gistrată la Primăria Municipiului
Câm pina sub nr.11.019/19 mai
2020, prin care mai multe so cie -
tăți comerciale solicită anularea
chiriilor datorate și extinderea
suprafețelor teraselor în contex -

tul epidemiei Covid-19 care a
con dus la diminuarea activității
și implicit a cifrei de afaceri.
Pen tru a veni în sprijinul so cie -
tăților comerciale și pentru men -
ținerea locurilor de muncă ale
salariaților acestora, am propus
suplimentarea suprafe țelor tera -
selor acolo unde spa țiul permite,
astfel încât să nu fie afectată
circulația pietonală, precum și
reducerea cu 50% a chiriilor
aproba te de autoritatea delibe -
ra tivă pentru astfel de activități.
Determinarea noilor su prafețe
se va realiza prin inter mediul
Com partimentelor de resort din
Aparatul de specialitate al Pri -
marului și în baza Avizului
eliberat de Comi sia Municipală
de Autorizare a Structurilor de

Vân zare Stradală (CMASVS),
emis conform proce durii prevă -
zută în Regulamentul referitor la
desfăşurarea comer ţului stradal
în Municipiul Câm pina, aprobat
prin H.C.L. nr.28/ 25 feb.2016.
Măsura pro pusă va fi aplicată
pentru pe rioa da în care sunt
instituite reguli de distanțare
fizică în con textul epi  demiei de
corona virus, pen tru perioada
prelungirii stării de alertă, conform
legii”, au argu mentat inițiatorii
proiectului, în re fe ra tul de apro -
bare anexat acestuia. Primarul
Horia Laurențiu Ti sea nu a a nun-
țat că pregătește noi măsuri de
sprijin pentru sectorul HoReCa,
în funcție de activitățile nivelul
activității agenților economici în
luna iulie.

Administra�ia locală vine în sprijinul
agen�ilor economici care au avut 
de suferit de pe urma crizei COVID
Consiliul Local

Câmpina a aprobat, la

finalul lunii iunie, la

propunerea primarului

Horia Tiseanu și a

viceprimarului Adrian

Pi�igoi, un proiect de

hotărâre care prevede

acordarea de facilită�i

operatorilor

economici din

domeniul HoReCa,

sector afectat grav de

criza COVID.

Consiliul Local Câmpina a a -
probat, la propunerea pri ma -
rului Horia Tiseanu, studiul de
fe zabilitate și indicatorii tehni -
co-economici pentru proiectul
privind realizarea unei parcări
pe str. I. L. Caragiale, în zona Pie -
ței Centrale, pe locul fostului ba -
zar. Documentul aprobat de CL
Câmpina menționează că, “în
pre zent, în zona studiată func -
țio nează un baza unde sunt am -
plasate mai multe microm ag a -
zine (construcții metalice cu ca -

rac ter provizoriu) care sunt în
curs de dezafectare. De aseme -
nea, există și WC-ul public care
va fi demolat. Zona studiată se
caracterizează prin platformă
betonată - suprafață degradată.
Se va avea în vedere reamena -
jarea rampei de gunoi (accesi -
bili tate și branșamente - apă, ca -
nalizare și energie electrică). De
asemenea, postul  trafo existent
va fi păstrat pe poziție”.

Proiectul se referă la amena -
ja rea a 50 de locuri de parcare,
pe o suprafață de aproape 1.500
de metri pătrați, fiind prevăzută
și implementarea unui sistem de
acces terminal de intrare, ter mi -
nal de ieșire, casă automată de
pla tă și bariere de acces.

Investiția este considerată
necesară pentru deconges tio na -
rea zonei și fluidizarea traficului
auto, înființarea de noi locuri de
parcare și îmbunătățirea atracti -
vității zonei centrale a munici -

piu lui. 
“Amenajarea acestei parcări

face parte dintr-un proiect mai
amplu pe care-l  avem pentru a -
cest perimetru. Bazarul nu mai
funcționa ca odinioară și, fiind
vor ba despre un amplasament
cen tral și de faptul că nu existau
suficiente locuri de parcare, ne-

am gândit, în această primă eta -
pă, la o amenajare simplă, care
nu înseamnă costuri prea mari.
Sperăm ca, pe viitor, să atragem
o finanțare europeană pentru
re configurarea întregii zone“, a
declarat Marian Nistor (foto tim -
bru), directorul Pieței Centrale.

Indicatorii tehnico-econo -

mici aprobați arată că investiția
se ridică la aproximativ 600.000
de lei, fără TVA, din care con -
strucția și montajul ar însemna
în jur de 294.000 de lei, fără
TVA. Vor fi achiziționate inclusiv
sistem de supraveghere video,
dar și branșament pentru stație
de încărcat electrică.

Fostul bazar va fi transformat într-o parcare cu 50 de locuri
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Ambulatoriul a fost redes -
chis pentru pacienți, pe 10 iunie,
după ce au fost instituite măsuri
precum circuitele unice, plani fi -
carea telefonică a consultațiilor
și respectarea acestor progra -
mări de către pacienți, măsu -
rarea temperaturii la intrarea în
unitate, purtarea echipame n te -
lor de protecție atât de către per -
sonalul medical, cât și de către
pacienți, limitarea numărului de
persoane care pot aștepta la fie -
care cabinet.

Dr. Bogdan Nica, directorul

DSP Prahova, și prefectul de
Pra hova, Cristian Ionescu, au fă -
cut o vizită de lucru la Câmpina,
cu prilejul redeschiderii Policli -
nicii Municipale. “Situațiile deo -
se bite au fost rezolvate în Am -
bulatoriul spitalului și chiar și în
spital, inclusiv în această perioa -
dă. Spitalul nu a fost închis ni -
cio dată, cu lacătul pe el, cu un
sin gur bolnav. A fost totuși un
spital care a funcționat, chiar da  că
la o capacitate mult mai mi că.
Saloanele sunt de 3-5 paturi. În
condiții de siguranță, doi pa cienți
nu puteau fi puși unul lân gă
altul”, a subliniat șeful Direcției
Județene de Sănătate Publică.

Potrivit managerului Spita -

lului Municipal Câmpina, dr.
Călin Tiu, “în perioada stării de
ur gență și de la începutul stării
de alertă, Ambulatoriul a avut
peste 4.000 de pacienți, iar Uni -
ta tea de Primiri Urgențe a func -
ționat în permanență, la cort”.

Consultațiile continuă, în
poli clinică, ele fiind acordate pe
bază de programare. Managerul
Călin Tiu a lansat un apel către
pacienți, să respecte indicațiile
personalului și măsurile de pro -
tecție: “Îi rugăm să se progra me -
ze telefonic și să vină la ora la
care au fost programați, deoare -
ce am observat tendința unora
dintre ei de a se prezenta mai
devreme, iar acest lucru este un
fals motiv de aglomerare. Asis -
ten tele coboară după fiecare pa -
cient în parte pentru a-l prelua și
a-l însoți la cabinet, tocmai pen -
tru a nu se aglomera holurile
policlinicii. Lansăm, totodată, un
apel către toată lumea, să res -
pec te măsurile de protecție îm -
po triva infectării. Cu cât ele sunt
respectate, cu atât numărul de

îm bolnăviri este mai mic. În
cazul ignorării acestor măsuri,
nu mărul de îmbolnăviri va creș -
te, iar spitalele desemnate să ges -
tioneze cazurile Covid vor fi
sufo cate”.

Dacă, la momentul redes chi -
derii policlinicii, la Câmpina
ajun seseră într-o fază avansată
discuțiile pentru redeschiderea
Spitalului Municipal și pentru
pacienții non-Covid, din păcate
evoluția pe care pandemia a
avut-o în ultimele săptămâni,
inclusiv în Prahova, face impo -
sibil acest lucru, la momentul
actual. În schimb, echipa unității
sa nitare a fost completată cu un
rezident și trei medici, din Arad,
Alba, Covasna și Sibiu, la Ob -
stetrică-Ginecologie, Boli In ter -
ne și Boli Infecțioase.

“Nu mai poate fi vorba, la
acest moment, despre redes chi -
derea spitalului pentru pacienți
care nu sunt infectați cu Covid.
Instrucțiunile primite de la DSP
stabilesc clar că nu putem
interna bolnavi non-Covid. În

momentul de față, noi suntem
într-o situație cam de zece ori
mai gravă decât cea din perioada
care a fost considerată vârful
pan demiei. Am avut și 56 de pa -
cienți confirmați, plus alții sus -
pecți, internați în același timp.
Iar cea mai mare problemă este
că a crescut incidența cazu rilor
gra ve și am ajuns să utilizăm
aparatul de anestezie pentru
pacienții din Terapie Intensivă
care trebuie ventilați mecanic”, a
explicat dr. Călin Tiu, managerul
Spitalului Muni cipal Câmpina.

Acesta s-a arătat alarmat și
de situația stocurilor de mate -
riale sanitare, în condițiile în
care consumul a explodat, în
ulti mele zile, pe fondul creșterii
numărului de pacienți. “Până
acum am avut tot ce ne-a trebuit,
în cantități suficiente, dar privim
cu îngrijorare ce se va întâmpla
în perioada următoare, în con di -
țiile în care achizițiile se fac cu
dificultate și implică, totodată,
costuri foarte mari”, a subliniat
dr. Călin Tiu.

Serviciile Policlinicii, din nou
la dispozi�ia bolnavilor

Policlinica redeschisă
continuă să primească
pacien�i, pe baza
programărilor
telefonice, iar întreg
personalul se
concentrează inclusiv pe
măsurile de prevenire a
aglomera�iei și a
răspândirii virusului.
Eforturile uriașe ale
autorită�ilor locale și ale
conducerii Spitalului
Municipal, în vederea
redeschiderii unită�ii
sanitare pentru pacien�ii
non-Covid, au fost
compromise, din păcate,
de creșterea
spectaculoasă a
numărului de cazuri
Covid internate,
înregistrată în ultimele
săptămâni.

Primăria Municipiului Câmpina a acce -
sat un minigrant în valoare de 5000 de euro
pentru proiectul “Măsuri pentru com ba -
terea răspândirii COVID 19 în Mu nicipiul
Câmpina” finanțat de Consiliul Europei.

Inițiativa a avut la bază acordul pentru
implementarea programului ROMACT
din data 28.11.2018, semnat de Consiliul
Europei, Comisia Europeană și Primăria
Mu nicipiului Câmpina, prin care a fost
conceput Planul Local Pentru Incluziu -
nea Socială a Cetățenilor Români Apar ți -
nând Minorității Rome din Municipiul
Câm pina, aprobat prin HCL 94/ 25 iulie

2019. Măsurile sunt necesare pe fondul
situ ației actuale privind răspândirea
virusului COVID 19.

Proiectul durează trei luni și pre su -
pune achiziționarea de măști de protecție,
dezinfectante, necesarul pentru o lună de
ca  serole de unică folosință pentru canti -
na socială, dar include și o campanie de
in formare privind combaterea răspân -
dirii virusului. 

Conform fișei de proiect, din grupul
țintă fac parte persoanele defavorizate,
cele expuse riscului de excluziune socială
și persoanele de etnie romă.

Grant accesat de autorită�ile
locale, pentru prevenirea
răspândirii coronavirusului în
rândul persoanelor defavorizate

Apel către pacien�i, să se programeze și să respecte programările la cabinetele din Ambulatoriu

Pacien�ii pot beneficia de serviciile acordate

de Policlinica Municipală Câmpina în baza

programărilor care pot fi efectuate la

numerele de telefon:

0244.337.351; 0244.337.352

0244.337.353; 0244.337.354.
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Lucrările la blocul nr. 12,

de pe str, Victoriei, au

fost oprite, pentru o

scurtă perioadă de timp,

în perioada restric�iilor

impuse în contextul

stării de urgen�ă.

Ordinul de reîncepere a

fost dat pe 13 aprilie.

Investi�ia este finan�ată

din fonduri europene,

de la bugetul de stat, de

la bugetul local și prin

contribu�ia

proprietarilor, cuprinsă

între 3,5 și 25%, cu

men�iunea că, pentru

anumite categorii de

beneficiari, aceasta va fi

acoperită, în propor�ii

variabile, tot din

fondurile administra�iei

locale.

În ciuda restricțiilor din ulti -
ma perioadă, până acum s-au
rea lizat, deja, lucrări pentru ter -
mo-hidroizolarea acoperișului
tip terasă (curăţarea stratului
su port, pregătire suprafeţe; apli -
ca re amorsă bituminoasă; apli -
ca re barieră contra vapo ri lor;
aplicare polistiren expan dat
ignifugat-20 cm; aplicare mem -
bra ne hidroizolatoare autoade -
zivă la rece cu bitum elastomer;
asi gurarea realizării pantelor de
scurgere spre jgheaburile meta -
lice montate în zona faţadelor
lungi), respectiv pentru izolarea

termică a faţadelor (montat sche-
le în partea laterală  dreaptă a
blo cului; îndepărtarea termoi zo -
la ției realizate de locatari; cură -
ța rea și repararea stratului su -
port; începerea placării pereților
exteriori cu polistiren expandat
ignifugat cu grosime de 15 cm).

Proiectul vizează “Creșterea
eficienței energetice în clădirile
rezidențiale din municipiul Câm-
pina” și este derulat din fonduri
europene. Astfel, din valoarea to-
tală, care se ridică la 1.013.304,21
de lei, contribuția UE reprezintă
731.023,52 de lei, iar cea de la bu -
ge tul de stat este de 65.792,11  lei. 

Contractul între administra -
ția locală și constructorul SC
CO SEF CONSTRUCT SRL, în
valoare de 740.806,56 lei + TVA,
a fost semnat la începutul aces -
tui an, iar termenul de execuție
este de 10 luni.

Printr-o hotărâre adoptată de
Consiliul Local Câmpina în au -
gust 2016, a fost aprobat nivelul
contribuției proprii a Munici -
piu lui Câmpina, în cuantum de
15% din valoarea lucrărilor de
intervenţie pentru creșterea per -
formanței energetice a blocu ri -
lor de locuințe, din fonduri
aprobate în bugetul local cu

această destinație.
Tot atunci a fost instituiă

taxa de reabilitare termică în
sar  cina proprietarilor, în vede -
rea recuperării sumelor avan -
sate de către Municipiul Câm pi -
na pentru asigrarea cotei de
25% din valoarea lucrărilor, ce
reprezintă contribuţia proprie a
asociaţiilor de proprietari. “Cota
de participare proprie obliga -
torie aferentă proprietarilor care
beneficiază de ajutoare de na tu -
ră socială este de 3,5% pentru
persoanele cu handicap sau fa -
milii cu persoane cu handicap
aflate în întreţinere, pentru vete -

ranii de război şi soţi/soţii su -
pra vieţuitori/supravieţuitoare
ai/ale acestora, din valoarea
cheltuielilor aferente ce revin
respec tivilor proprietari, pro -
por ţional cu cotă parte indiviză
de proprietate. Cota de partici -
pare proprie obligatorie aferen -
tă proprietarilor care bene fi -
ciază de ajutoare de natură so -
cială este cuprinsă între 3,5% şi
25% pentru persoanele singu -
re/familii care în ultimele 3 (trei)
luni anterioare efectuării anche -
tei sociale de către autoritatea
administraţiei publice locale, au
realizat venituri medii nete lu -
nare pe persoana singură/mem -
bru de familie sub  câştigul sa -
larial mediu net pe economie şi
pentru pensionari, indiferent de
statutul acestora, ale căror ve -
nituri medii nete lunare pe per -
soa na singură/membru de fa -
milie sunt sub câştigul salarial
me diu net pe economie. Stabi li -
rea cotei de participare pentru
aceste categorii de persoane se
va realiza printr-o hotărâre a
Con siliului Local ulterioară.
Dife renţa până la 25% din valoa -
rea cheltuielilor aferente prevă -
zute anterior va fi suportată de
către Municipiul Câmpina şi nu
va mai fi recuperată de la aso -
cia ţiile de proprietari”, a stabilit
Consiliul Local, prin aceeași
hotărâre.

Taxa de reabilitare termică
trebuie achitată în termen de 10
ani, cu începere cu data de 1 a
lunii următoare încheierii pro -
ce sului - verbal de recepţie la ter -
 mi narea lucrărilor de reabili tare.

Lucrările pentru reabilitarea termică a blocului
nr. 12, de pe str. Victoriei, derulate și în
perioada stării de urgen�ă și a stării de alertă

Agenția Națională pentru Locuințe a
solicitat Primăriei Câmpina, în luna mai,
clarificări și actualizarea situației am -
pla samentelor deja identificate, dis -
ponibile pentru construirea de locuințe
pentru  tineri, destinate închirierii. Pro -
punerea administrației locale se referă
la realizarea a 40 de unități locative, pe
str. Uniunea Europeană.

În răspunsul transmis către ANL
administrația locală arată că, pentru
terenul cu suprafața de 1.457 mp, au -
toritățile din Câmpina propun con -
struirea a două blocuri sau a unuia
singur, cu două tronsoane, cu regim de
înălțime parter + 3 etaje + mansardă.

“Pentru aceste teren avem contractate
lucrări pentru măsurători cadastrale
conform schiței afișate”, menționează
informarea Primăriei Câmpina.

“Municipiul Câmpina înregistrează o
lipsă acută de locuințe pentru tineri,
destinate închirierii, având înregistrate
80 de cereri. Precizăm că, la data
prezentă, terenul propus este liber de
sarcini. În cazul primirii unui răs puns
afirmativ din partea dumnea voas tră,
vom face demersurile necesare pentru
depunerea dosarului pentru semnarea
contractului”, se mai arată în răspunsul
transmis către ANL, semnat de primarul
Horia Tiseanu.

Primăria Câmpina propune ANL
realizarea a 40 de locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii, pe str.
Uniunea Europeană
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Practic, refacerea carosa bi -
lu lui și a trotuarelor ar fi tre -
buit și ar fi putut începe încă de
acum câțiva ani. Administrația
locală a fost nevoită să aștepte,

însă, încheierea lucrărilor la
rețeaua de canalizare, în aceas -
tă zonă, pentru că altfel întreg
proiectul ar fi fost compromis,
dacă imediat după reabilitarea
șoselei aceasta ar fi fost spartă
pentru lucrări la rețeaua sub -
terană.

"Am putut demara această
investiție atât de importantă pen -
t ru municipiul Câmpina doar
du pă reabilitarea rețelei de ca -
na lizare, lucrare realizată până

la urmă după ultimatumul dat
de autoritățile locale opera to -
ru lui de apă și canalizare.  A -
cum, proiectul de reabilitare a
Căii Doftanei se poate derula
fără grija că va fi pus în pericol
de intervenții ulterioare la re -
țele subterane", a explicat pri -
marul Horia Laurențiu Tiseanu.
Contractul pentru reabilitarea
Căii Dofta nei, între Municipiul
Câmpina și constructorul SC
KATO SER VICE SRL, a fost în -
che iat în noiembrie 2019, va loarea
ridi cân du-se la 9.140.261,88
de lei, inclusiv TVA.

Ordinul de reluare a lucră -
rilor a fost emis la jumătatea
lunii mai, după două întreru -
peri, pe durata sezonul rece și,
apoi, în contextul restricțiilor
impuse în perioada stării de
urgență. Termenul de execuție
prevăzut în contract este de 12
luni. Prin urmare, până în pri -
măvara viitoare, Calea Dof ta nei
va fi complet reabilitată.

Șoseaua este una dintre cele
mai importante artere rutiere
din Câmpina, asigurând legă tu -
ra între zona centrală a muni -
cipiului și ieșirea spre comu -
nele Telega și Brebu.

Proiectul aflat în derulare la
acest moment prevede reabili -
tarea părții carosabile, cu o
lăți me de 14 metri pe prima
porțiune (între intersecțiile cu
Bd. Carol și str. B. P. Hasdeu) și

o lățime de șapte metri de la
intersecția cu str. B. P. Hasdeu
până la podul de cale ferată de
peste râul Doftana (sector cu o
lungime de peste 3 kilometri).

Potrivit proiectului, trotu -
arele vor fi amenajate cu lățime
variabilă, între 0,80 m și 2,80 m,
urmând să fie încadrate cu bor -
duri. De-a lungul șoselei vor fi
amenajate alveole pentru plan -
ta rea pomilor și spații verzi,
respectiv zone de acces la sta -
țiile de maxi-taxi. Reprezen -
tanții Primăriei au precizat, de
altfel, că pe tot traseul se vor
scoate arborii bătrâni, pentru
că rădăcinile lor afectează sis -
temul rutier al trotuarului, iar

în locul lor vor fi plantați
copaci noi. 

Pentru scurgerea apelor
plu viale au fost prevăzute gai -
găre. Totodată, vor fi asigurate
colectarea și scurgerea apelor
pluviale în zonele cu probleme.

Lucrarea nu se va încheia
fără executarea de marcaje ru -
tiere, montarea de semne de
circulație și de catadioptrii la
intersecții și treceri de pietoni.

Lucrările au început de la
capătul dinspre intersecția cu
Bd. Carol I, unde a fost înde -
părtat stratul de asfalt și au fost
demontate bordurile de pe par -
tea dreaptă, pe sensul dinspre
centru spre ieșirea din muni cipiu.

O lucrare de 178.000 de lei a fost
prevăzută pentru strada Rahovei, con -
trac tul incluzând reparații la stratul de
uzură și montarea de borduri. 

În privința infrastructurii, reparații
au fost derulate și pe str. Pictor Nicolae
Grigo res cu, la trotuar și scurgerea plu -
vială. Intervențiile au un buget în va loa -
re de 103.233 de lei, până în prezent
fiind exe cutată în proporție de 80%.

La Grădinița cu program prelungit
nr. 9 de pe str. Rahovei a fost finalizată
lu crarea la canalizarea me najeră, in -
vestiție care s-a ridicat la aproape
17.500 de lei.

În prezent, sunt în derulare contracte
pentru realizarea de îmbrăcăminți asfal -
tice, aducere la cotă a capacelor și inter -
venții la puțul absorbant de pe str.
Romaniței.

“Sunt lucrări realizate din bugetul

lo cale, prinse în lista de reparații apro -
bată de Consiliul Local la începutul a -
cestui an. În luna iulie este programată
începerea de noi investiții. Este vorba
des pre placarea cu granit pasajelor
pietonale pe Bd. Carol I, în zona Voda fo ne
și de la 5 to Go la BCR. Putem spune că
această lucrare vine în continuarea
intervențiilor din 2019, din zona La
Ceas - Casa Cărții, contribuind la reabi -
litarea zonei centrale, un proiect al că rui
obiectiv central a fost reconfigurarea ce
s-a făcut prin  modernizarea Parcului
Regele Mihai I”, ne-a declarat vice pri -
marul municipiului Câmpina, Adrian Pițigoi.

De altfel, tot în luna iunie, a fost fi -
nali zată rigola fântânii pavimentale din
Par cul Regele Mihai I, o restanță a con -
structorului care s-a ocupat de pro -
iectul de aici. La solicitarea adminis -
trației locale, a fost creat șanțul care co -

lectează surplusul de apă și-l dirijează
spre canalul de scurgere.

Șantierul este în toi pe
Calea Doftanei, unde,
în luna mai, s-a dat
startul lucrărilor de
repara�ii și reabilitare
a uneia dintre cele mai
importante artere
rutiere din municipiu.
Este una dintre cele
mai așteptate investi�ii
de infrastructură, la
Câmpina, și din păcate
a fost amânată foarte
mult, în ciuda
eforturilor și
demersurilor
administra�iei locale,
din cauza întârzierilor
înregistrare de
operator la
reabilitarea re�elei de
canalizare.

Proiect amplu de reabilitare
a Căii Doftanei

În cursul lunii iunie, în municipiul Câmpina au fost
programate și derulate lucrări de repara�ii pe mai multe
străzi, dar și la Grădini�a cu program prelungit nr. 9, unde a
fost finalizată interven�ia la reţeaua de canalizare.

Lucrări finanţate din bugetul local, în luna iunie,
la mai multe obiective din municipiu
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“Municipiul Câmpina va de -
pune un proiect însoţit de o fișă
de proiect la Grupul de acţiune
locală CLLD Câmpina, în vede -
rea construirii de locuinţe so -
ciale pentru persoanele defavo -
riza te, care trăiesc în locuinţe
im proprii. Ulterior avizării fișei
de proiect de către CLLD Câm -
pina se va depune o cerere de
finanțare la ADR Sud Muntenia
pentru care se va putea semna
un contract de finanțarea prin
POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/
2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa
prioritară 9 - Sprijinirea Rege -
ne rării Economice și Sociale a
Comunităților Defavorizate din
Mediul Urban, cel mai târziu pâ -
nă la data de 31.12.2020”, se
arată în raportul care a însoțit
proiectul de hotărâre.

În vara anului 2017, Consi -
liul Local Câmpina a adop tat, la
propunerea primarului Horia
Tiseanu, cu voturile tuturor
celor 18 consilieri prezenți la șe -
dința din 31 august, hotărârile
pri vind aprobarea aderării Mu -
ni cipiului Câmpina la Grupul de
Ac țiune Locală ce urma a fi  în -
fiin țat prin proiectul “Sprijin
pre gătitor pentru elaborarea
Stra te giei de Dezvoltare Locală a
Municipiului Câmpina”, res pec -
tiv aprobarea indicatorilor teh -
ni co – economici pentru pro iec -

tul amintit. “Primăria Munici -
piu lui Câmpina a depus spre
finanțare, în noiembrie 2016,
proiectul «Sprijin pregătitor
pentru elaborarea Strategiei de
Dez voltare Locală a Munici piu -
lui Câmpina», în cadrul Progra -
mului Operațional Capital Uman
2014 – 2020 - POCU/85/5/1/
Reducerea numărului de co mu -
nități marginalizate (romă și
non-romă) aflate în risc de să -
răcie și excluziune socială din
orașe cu peste 20.000 locuitori,
cu accent pe cele cu populație a -
parținând minorității rome, prin
implementarea de măsuri/ope -
ra țiuni integrate în contextul
me canismului de Dezvoltare Lo -
cală sub Responsabilitatea Co -
mu nității (DLRC). Principalele
rezultate în această etapă vor fi
înfiinţarea GAL (Grup de Acțiu -
ne Locală), elaborarea Strategiei

de dezvoltare a zonelor margi na -
lizate a Municipiului Câmpina,
cu planul de acțiune aferent și
lista de proiecte pentru imple -
mentarea strategiei. În etapa a II-a,
GAL Câmpina va depune Stra -
tegia de dezvoltare a zonelor
mar ginalizate ale Municipiului
Câmpina spre evaluare, de către
Comitetul Comun de Selecție
sta bilit la nivel național”, se ară -
ta în expunerea de motive sem -
nată de edil.

Strategia de Dezvoltare Loca -
lă (SDL) a fost aprobată de Co -
misia Națională la finalul anului
2018, 

GAL a depus un proiect de
func ționare al acestuia prin
POCU, fiind aprobat spre finan -
țare în anul 2018. De asemenea,
a fost aprobată procedura de
evaluare și selecție a proiectelor
de către GAL. După apariția

draftului de ghid la nivel POR,
GAL Câmpina a realizat, în luna
martie a acestui an, un ghid
pentru depunere fișe proiecte
prin POR, ajungându-se, astfel,
la propunerile privind constru -
irea locuințelor sociale pe str.
Năsăud și Petrolistului. Docu -
mentația tehnică întocmită a
ară tat că valoarea totală a pro -
iec tului se ridică la 10.859.150
lei (inclusiv TVA), din care
aproape 9,2 milioane de lei pen -
tru lucrări de construcții și mon -
taj, iar durata de realizare este de
aproximativ 16 luni.

În GAL sunt invitate să par -
ticipe instituțiile publice de la
nivel local cu responsabilități în
domeniile relevante pentru inte -
gra rea comunităților margina -
lizate, ONG-uri, reprezentanți ai
sectorului privat, operatori
economici, persoane fizice rele -

vante, reprezentanți ai grupu ri -
lor țintă definite în SDL, iar din
structura Grupului de Acțiune
Locală nu pot face parte partide
politice.

Potrivit HCL 124/2017, din
POCU (OS 5.1) se vor finanța
măsuri precum creșterea acce -
sului și participării la educația
timpurie/învățământ primar și
secundar, inclusiv a doua șansă
şi reducerea părăsirii timpurii a
școlii; sprijin pentru accesul
și/sau participarea pe piața
mun cii, prin servicii de ocupare,
sub venționarea angajatorilor,
participarea la programe de uce -
nicie și stagii, susținerea antre -
pre noriatului, inclusiv a ocu -
pării pe cont propriu și a eco -
nomiei sociale de inserție, etc;
dezvoltarea/furnizarea de servicii
(sociale/medicale); com baterea
discriminării sau segregării.

Două blocuri pentru persoane
defavorizate vor fi construite la
Câmpina, din fonduri europene

În ședin�a din luna mai,
la propunerea
primarului Horia
Tiseanu, Consiliul Local
Câmpina a aprobat
documentaţia tehnico –
economică (faza studiul
de fezabilitate),
indicatorii tehnico -
economici, anexa
privind descrierea
sumară a investiţiei și
fișa de proiect pentru
„Construirea de locuin�e
sociale pentru
persoanele care trăiesc
în locuin�e amenin�ate
de alunecări de teren
sau adăposturi
improvizate”.

Programul Serviciului de
Evidenţa Populaţiei, pe durata
stării de alertă

În această perioadă, Biroul de Stare Civilă primește acte și
eliberează certificate de stare civilă de luni până joi, în inter -
valul 8.00 - 16.00, vinerea în tre 8.00 și 13.30, iar sâmbăta între
9.00 și 12.00 (numai pentru înregistrarea deceselor și oficierea
căsătoriilor).

La Biroul de Evidența Per soa nei, programul de lucru cu
publicul (primiri și eliberări acte de identitate) în această
perioadă este de lunea, marțea și joia, între 8.00 și 16.00,
miercurea, în intervalul 8.00 - 18.00, iar vinerea între 8.00 și
13.30.

Din 18 iulie, Biblioteca Mu ni cipală “Dr. C. I.
Istrati” va re lua programul cu publicul și în zilele
de sâmbătă.

Astfel, cititorii vor putea apela la serviciile
furnizate de instituție zilnic lunea și sâm bă ta, de
la 9.00 la 13.00, de marți până joi, de la 9.00 la
17.00, iar vinerea - în intervalul 9.00 - 16.00.

Secția de carte în limba engleză, din incinta
Casei Tine retului, funcționează marțea, miercu -
rea și joia, în intervalul 9.00 - 13.00.

Informații suplimentare puteți obține la tele -
fon 0244.336.006.

Program modificat la Biblioteca
Municipală “Dr. C. I. Istrati”
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Contractul încheiat în luna
martie, între Municipiul Câm pi -
na și Asocierea SC JUST CIVIL
ENGINEERING SRL - SC CON -
CAS SA, presupune lucrări la
blo curile 1, 1A, 1C și 1D, de pe
BD. Carol I. Intervențiile au în ce -
put la primele două.

Din valoarea totală a
contractului, de 2.138.768,90 lei
plus TVA, 593.564,97 lei+ TVA
este suma pentru blocul nr. 1.
Din lucrările planificate pentru
acest imobil, până acum s-au
rea lizat deja intervenții pentru
ter mo-hidroizolarea terasei ne -
cir culabile (desfacerea șorțu ri -
lor de tablă degradate; îndepăr -
tarea straturilor de hidroizolații

până la betonul de pantă; re pa -
rarea șapei de egalizare; amor -
sa rea suprafețelor; montarea
mem branei de difuzie a vapo -
rilor; montarea barierei contra
vaporilor; montarea termoizo la -
ției cu plăci polistiren expandat
ignifugat cu grosime de 20 cm;
turnarea șapei de egalizare;
mon tarea hidroizolației din do uă
membrane bituminoase termo -
su dabile; montarea stratului de
polistiren expandat ignifugat
deasupra plăcilor, peste balcoa -
nele de la etajul 4; termoizolarea
suprafețelor verticale cu po lis -
tiren de grosime 10 cm), res -
pectiv pentru izolarea termică a
pereților exteriori; montarea

sche lelor și a prelatelor de sigu -
ranță; demontarea apara telor de
aer condiționat și a antenelor
parabolice; pregătirea zonelor
suport în vederea montării unui
strat din polistiren expandat
ignifugat de 10 cm grosime. În
ceea ce privește înlocuirea fe -
res trelor și a tâmplăriei, această
etapă este în faza efectuării mă -
surătorilor, în punctele indicate
de raportul de analiză termică și
energetică.

Pentru blocul nr. 1A, din bu -
getul total a fost prevăzută o su -
mă de 523.556,67 lei+ TVA. Aici
se lucrează, în prezent, la deco -
pertare și îndepărtarea stratu -
rilor de hidroizolații și termoi -
zolații montate de-a lungul tim -
pul (stadiu de realizare 75%),
res pectiv repararea șapei de
egali zare (stadiu de realizare 75%).
Celelalte lucrări pentru termoi -
zolarea terasei sunt în același
stadiu ca la imobilul vecin.

Și la blocul nr. 1A s-au făcut
intervenții inclusiv pentru izola -
rea termică a pereților exteriori,
ajungându-se la pregătirea zo -

nelor suport, prin curățare și
reparare, în vederea montării
unui strat din polistiren expan -
dat ignifugat de grosime 10 cm.

Blocurile cuprinse în acest

proiect beneficiază de reabili -
tare termică printr-o investiție
finanțată în proporție de 60%
din fonduri de la Ministerul
Dezvoltării.

În luna iunie, instan�a a
respins ca nefondat
recursul formulat de
Primăria Câmpina în
vederea suspendării
titlului de crean�ă (titlu
executoriu), în valoare de
5,5 milioane lei, sumă
rămasă în urma anulării
notei de corec�ie anulate
în valoare de 1,4
milioane de lei din suma
totală a corecţiei de
aproximativ 6,9 milioane
de lei. Decizia nu
afectează proiectele din
fonduri europene
derulate în prezent.

Corecția financiară vizează
proiectul Calea Dacia, pasajul
suprateran peste DN 1 inaugurat
în 2012. “Suspendarea titlului
de creanță ar fi putut ajuta ad mi -
nistrația locală să acceseze în
continuare fonduri europene și
pentru alte proiecte decât cele
afla te în derulare, până la pro -
nun țarea sentinței definitive în
acest proces. Respingerea de că -
tre judecători a cererii de sus -
pen dare a titlului de creanță este
o fază procesuală pe care

speram să o câștigăm, în contex -
tul în care Ministerul Dezvoltării
ne condiționează, fără niciun te -
mei, finanțarea viitoarelor pro -
iec te cu fonduri europene de a -
ceastă rambursare a corecției
finan ciare pentru așa-zisele ne -
re guli de la proiectul Calea Da -
cia. Suspendarea executării si -
lite ar fi îndreptățit Ministerul să
nu mai pună alte condiții pentru
semnarea viitoarelor contracte
de finanțare”, a explicat pri ma -
rul Horia Tiseanu, care a dat
asigurări că decizia instanței de

judecată de a respinge suspen -
da rea titlului de creanță până la
de cizia finală a ÎCCJ nu afectea -
ză sub nicio formă proiectele cu
fon duri europene aflate în de ru -
lare.

Procesul pe fond, pentru
anularea titlului de creanță în
va loare de aproximativ 6,9 mi -
lioane de lei, se judecă la Înalta
Curte de Casație și Justiție, iar
conducerea administrației locale
este încrezătoare că va câștiga
litigiul. “Am mai câștigat un pro -
ces similar cu Ministerul Dezvol -

tă rii, cu o speță aflată în strânsă
le gătură cu procesul aflat pe
rolul Înaltei Curți. Atitudinea ce -
lor de Ministerul Dezvoltării este
de neînțeles, atât în ceea ce
privește litigiul pe fond, referin -
du-ne la interpretările și conclu -
zii le din care rezultă acea corec -
ție financiară, cât și la faptul că
nu este deloc normal să ceri de
îndată, prin titlu executoriu,
ram bursarea unei sume mari de
bani, atât timp cât litigiul nu este
încheiat. În plus, faptul că ne
res ping finanțarea unor noi pro -

iecte cu fonduri europene dacă
nu le achităm acea sumă este cel
puțin ciudat privind din pers -
pec tiva prezumției de nevino vă -
ție. Avem șanse mari să câștigăm
procesul cu Ministerul Dezvol -
tării și atunci vom vedea cine va
răspunde pentru faptul că am
pier dut finanțarea unor viitoare
proiecte cu fonduri europene”, a
adăugat primarul Horia Tiseanu.

Referindu-ne la prima corec -
ție, de 1,4 milione de lei, la Înalta
Curte de Casație și Justiție, pe
13 septembrie 2012, a fost emisă
nota de contestare, cu privire la
acest proiect, iar în octombrie
2012 a fost for mu lată, de Mu -
nicipiul Câmpina, o contestație
respinsă prin decizie. Dosarul la
Curtea de Apel a fost deschis în
ianuarie 2013, pentru anularea
deciziei şi a notei de constatare
şi dispunerea ram bur sării între -
gii sume aferente contrac tului
de finanţare. Prin sentinţa Curţii
de Apel din 16 aprilie 2013 a fost
respinsă ac ţiunea pentru care a
fost for mulat recurs la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie care a
admis, în parte, acţiunea for mu -
lată de municipiul Câmpina,
anulând nota de constatare în
valoare de aproximativ 1,4
milioa ne de lei.

Decizia instanţei privind Calea Dacia nu afectează
proiectele cu fonduri europene aflate în derulare

Lucrările la blocurile nr. 1 și nr. 1A, de pe
Bd. Carol I, intră pe ultima sută de metri
Începute în baza ordinului dat pe 21 aprilie, lucrările de
reabilitare termică la cele două blocuri de pe Bd. Carol I
au un termen de execu�ie de trei luni, care a fost prelungit
din cauza condi�iilor meteo nefavorabile. Investi�ia este
una mult așteptată, scrisoarea de inten�ie fiind
transmisă Ministerului Dezvoltării încă din februarie
2013. Realizarea acestui proiect a reprezentat, de altfel,
o preocupare permanentă a primarului Horia Lauren�iu
Tiseanu.
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11 manifestări

culturale, educative sau

sportive, incluse în

calendarul propus și

aprobat, în acest an,

pentru a beneficia de

finan�are de  la

Consiliul Local, au fost

anulate din cauza

pandemiei.

În luna iunie, consilierii lo -
cali au votat diminuarea buge -
tului alocat în 2020 pentru o se -
rie de manifestări anulate în
contextul crizei COVID-19. “Cu
da ta adoptării prezentei hotărâri
se diminuează suma de 792.850
lei cu suma de 164.350 lei la
Cap.67.02. «Cultură, recreere,
re ligie»”, prevede hotărârea
amin tită.

Inițiatorii proiectului, mem -
bri ai Comisiei sănătate, cultură,
învăţământ, culte şi tineret, sport
şi turism, au arătat că modifi ca -
rea bugetului se impune “ca ur -

mare a imposibilității organi -
zării și desfășurării unor ac tivi -
tăți culturale, artistice, sportive
şi educative din motive obiec -
tive.  Comisia a analizat și va a -
na liza și pentru următoarea pe -
rioadă lista acestor manifes tări
pentru fiecare din instituțiile de
cultură organizatoare și a retras
su mele alocate inițial acestora,
ur mând ca acestea să fie redis -
tri buite în cadrul bugetului local”.

Conform acestei hotărâri,
dintre evenimentele programate

de Casa Tineretului au fost anu -
late, deja, Festivalul Jazz Rock
(ca re avea alocată suma de
45.000 de lei de la bugetul local),
Nunta de Aur (9.000 de lei),
tabăra de pictură (16.000 de lei)
și Campionatul național de na -
vomodele de viteză și evoluție
(5.000 de lei). Nu va mai avea loc
nici premierea elevilor cu rezul -
tate deosebite la olimpiadele și
concursurile naționale și inter -
naționale și sportivii campioni și
vicecampioni la olimpiadele și

campionatele naționale și inter -
naționale, care avea alocată su -
ma de 30.000 de lei, întrucât
anul acesta nu au mai fost orga -
nizate concursuri de acest fel.

Casa Municipală de Cultură
“Geo Bogza” a anulat, la rândul
său, organizarea mai multor eve -
nimente pe care reprezent anții
instituției le incluseseră în a -
genda pe 2020. Pe listă sunt spec -
tacole de teatru (10.000 de lei) și
Festivalul – concurs național de
interpretare pianistică ”Julia

Hasdeu”, ediția a XXII-a  (4.000
de lei). În acest ar fi trebuit să
aibă loc și prima ediție a Festi -
valului de teatru pentru tineri
”Joaca de-a teatrul”, manifestare
ca re avea alocat un buget de
20.000 de lei.

Pe fondul pandemiei, Biblio -
teca Municipală “Dr. C. I. Istrati”
nu a mai putut organizat Ziua
Bibliotecarului, care ar fi trebuit
să aibă loc în aprilie, în plină
stare de urgență, dar nici ediția a
XI-a a Concursului de teatru
pentru elevi. În total, bugetul
alocat acestui tip de manifestări
a fost diminuat, în cazul insti -
tuției amintite, cu 8.500 de lei.

Din calendarul propus de
Muzeul Memorial “B. P. Hasdeu”
a dispărut, deocamdată, una din
cele trei manifestări planificate
pentru 2020. Este vorba despre
“Sărbătoarea celor 2 Iulii”, care
avea și cel mai mare buget
alocat: 16.850 de lei din totalul
de 22.850 de lei aprobat pentru
evenimentele pe care instituția
intenționa să le deruleze. 

Manifestări din agenda municipiului,
anulate de pandemie

După 29 de ediții care au transformat-o
într-o manifestare renumită și de înaltă
ținută, “Sărbătoarea celor 2 Iulii” nu a
mai fost organizată, anul acesta, dintr-un
cumul de motive.

Pe de-o parte, evoluția pandemiei în
județul Prahova a împiedicat organizarea de
manifestări culturale. Sărbătoarea dedi -
ca tă fiicei și soției savantului B. P. Hasd eu
nu ar fi putut fi una măruntă și nici mu -
tată pe internet, acolo unde emoția are li -
mite. Iar acest eveniment a însemnat, din
prima sa clipă, foarte multă emoție.

Al doilea motiv a fost, însă, că locul
care o găzduia, în mod tradițional, este, în
această perioadă, un veritabil șantier. Aici
sunt în derulare, în prezent, lucrările în
cadrul proiectului de amploare “Resta u -
rarea, dotarea și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural al obiectivului de
patrimoniu «Muzeul Memorial B. P. Has -
deu»”, cu o valoare totală de  15.810.886,31
de lei, din care peste 13,3 milioane de lei
fonduri atrase de administrația locală de

la UE, iar 2.044.801,41 de lei de la
bugetul de stat.

De altfel, ordinul de începere a lu cră -
rilor a fost semnat pe 1 aprilie. Sunt în
plină derulaee intervențiile pentru res -
taurarea, conservarea și renovarea cele -
brului castel, în timp ce multe dintre
obiectele aflate în muzeu au fost încre -
din țate specialiștilor pentru a fi resta -
urate în laboratoare specializate. Până în
prezent au fost efectuate lucrări aferente
realizării hidroizolațiilor la fundația
muzeului, săpături pentru  înlocuirea
rețe le lor  exterioare de utilități (canalizare
și alimentare cu apă), lucrări de conso li -
dare la clădirea care adăpostește  de po -
zitul de carte și a fost demontată partea
meta lică a gardului de pe fațada princi -
pală, la care a început restaurarea.

Termenul de finalizare a lucrărilor
este septembrie 2021. Așadar, cel târziu
peste doi ani, “Sărbătoarea  celor 2 Iulii”
va reveni la Câmpina, pentru cea de-a
XXX-a ediție. Proiectul care are ca

obiect restaurarea Muzeului Memorial
"B. P. Hasdeu" reprezintă încă o dovadă
a preocupării constante manifestate de

administrația Tiseanu, de a promova și
dezvolta turismul în municipiul Câm -
pina. 

Primul an, la Câmpina, fără “Sărbătoarea celor 2 Iulii”
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La ceremonia dedicată Zilei
Drapelului Național, organizată
în Parcul Regele Mihai I, au luat
parte primarul Horia Tiseanu,
vi ce primarul Adrian Pițigoi și
alți reprezentanți ai adminis tra -
ției și instituțiilor locale, iar in vi -
tați de onoare au fost doi cetă -
țeni de onoare ai municipiului:
Ion Alexe (vicecampion olimpic
la box - categoria grea, la Jocu -
rile Olimpice de la Munchen din
anul 1972) și Georgeta Popescu
(campioană olimpică de tineret
în proba de monobob, la Lau -
sanne, în ianuarie 2020).

În discursul său, primarul
mu nicipiului, Horia Laurențiu

Tiseanu, a amintit semnificația
acestui simbol național și a adus
un omagiu câmpinenilor care s-au
jertfit pentru apărarea lui și a tot
ceea ce reprezintă tricolorul
românesc.

“Drapelul, simbolul naţional
care i-a însufleţit pe români în
mo mente grele de luptă, dar şi de
bucurie, este sărbătorit în fie -
care an în 26 iunie. Semnifi ca -
ţiile celor trei culori sunt: albas -
tru (reprezintă aerul, cel mai no -
bil element şi simbolizează blân -
deţea, frumuseţea şi buna cre -
dinţă, amintind şi de legea stră -
moşească creştină), galben (sim -
bolul forţei, al bogăţiei şi al pu ri -
tăţii, dar și culoarea holdelor de
grâu copt), roșu (simbolul mă ri -
rii, al bucuriei, îndrăznelii şi ge -
ne rozităţii, dar totodată repre -
zin tă sângele vărsat în lupte, pu -
terea de viaţă şi energia strămo -
şească). În timpul  Războiului de
Întregire Naţională, pentru dra -
pe lul tricolor au luptat cei mai
viteji câmpineni, iar 120 dintre
ei şi-au dat viaţa pentru înfăp -
tuirea României Mari. Multe dra -
pele de luptă au fost decorate la
terminarea războiului cu Or di -

nul Militar «Mihai Viteazul». În
timpul celui de-Al Doilea Război
Mon dial, drapelele unităților
evi dențiate în luptă au fost de co -
rate la rândul lor, cu Ordinul mi -
li tar de război Mihai Vitea zul».
În această mare conflagraţie s-au
jertfit 190 de câmpineni, militari,
dar şi civili. Un omagiu tre buie
adus şi celor care au su pra -

vieţuit marii conflagraţii mon -
diale, veteranilor de război, fără
de care nu se puteau câştiga
marile bătălii”, a spus edilul. 

Invitaților li s-a alăturat și
Alfred Dimitriu, cel care a câș -
tigat concursul de proiecte de ru -
lat de Primăria Câmpina și a rea -
lizat monumentul Trei panouri
votive, cel mai nou simbol al
municipiului. Artistul a vorbit, în
fața celor prezenți, despre lu cra -
rea amplasată în Parcul Regele
Mihai I, realizată din corten, un
material nobil și modern, care
imită aspectul fierului ruginit,
dar care are proprietatea de a-și
stabiliza oxidarea și nu poate fi
distrus de vreme. „Am lucrat cu
multă bucurie și îmi doresc ca
dumneavoastră, câmpinenii, să o
pri miți la fel cum eu v-o dăru -
iesc“, a spus acesta, cu prilejul
inaugurării monumentului.

“Astăzi inuagurăm Ansam -

blul monumental «Trei panouri
votive». După o consultare pu -
blică, s-a dat o nouă înfățișare
spa țiului de lângă intersecția
care marchează Kilometrul zero
al localității și s-a realizat Parcul
«Regele Mihai I». Sculptorul Al -
fred Dumitriu a creat un deo -
sebit ansamblu monumental, ca -
re este un reper de for public
omagial situat în zona centrală a
municipiului Câmpina. Lucrarea
artistică evocă valorile locale de
ordin istoric, cultural și eco -
nomic. Creația artistică este
inte grată în cadrul arhitectonic
și peisagistic al zonei și va de -
veni un reper pentru municipiul
Câmpina. Alături de persona -
lități ale culturii, științei, econo -
miei sunt trecute și numele ero -
ilor câmpineni din toate con -
flictele militare”, a spus pri marul
Horia Tiseanu, cu prilejul
inaugurării monumentului.

Noul monument inaugurat în
Parcul Regele Mihai I evocă
principalele repere din
istoria municipiului Câmpina

Ziua Drapelului,

celebrată anual, la 26

iunie, a fost marcată și

anul acesta, la

Câmpina, dar într-un

cadru restrâns, impus

în contextul

pandemiei.

Evenimentul reper a

fost inaugurarea

Ansamblului

monumental “Trei

panouri votive”,

realizat de artistul

plastic Alfred

Dumitriu, un colaj de

imagini cu

personalită�i și

momente

reprezentative din

istoria municipiului.
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Din cei 675 de absol -
venți ai liceelor din Câm -
pina care s-au înscris la
Bacalaureat, 654 au parti -
ci pat la toate probele scrise
și 422 au reușit să le pro -
mo veze și să obțină me dia
peste 6.00. Vorbim, așa dar,
despre un procent de
64,53%, față de 72,43% în
vara lui 2019, și compa ra -
tiv cu 68,85%, rata de pro mo-
 va bilitate la nivel de județ.

Colegiul Național “Ni -
co lae Grigorescu” s-a re -
marcat din nou, anul aces -
ta, nu doar pe plan local, ci
chiar la nivel județean, prin
numărul mare de medii de
10. Patru absolvenți de aici
au reușit această perfor -
man ță, în sesiunea de vară
a examenului. Tot la CNNG
au fost acordate, în total,

80 de note de 10: 18 la pro -
ba scrisă la Limba și lite -
ratura română, 33 la proba
obligatorie a profilului
(Ma tematică sau Istorie) și
28 la proba la alegere. Cu o
prezență de 100%, din cei
171 de înscriși la examen
au promovat 170, adică
99,42% dintre candidați.

Pe locul al doilea, după

rata promovabilității s-a
situat Liceul Tehnologic
Energetic. Din cei 185 de
absolvenți prezenți, 112 au
promovat examenul (adică
65,95%), iar printre lucră -
rile de aici au fost și patru
notate cu 10: una la Limba
și literatura română, iar trei
la proba la alegere.

La distanță relativ mică

- 57,95% promovabilitate
s-a aflat Colegiul Tehnic
Forestier, despre care tre -
buie amintit, însă, că a afi -
șat nu mai puțin de 9 note
de zece în dreptul ab sol -
venților care au dat Bac-ul:
patru la Limba română, una
la proba obligatorie și pa -
tru la proba la alegere.

Cu mai puțin de un sfert

Câmpina se poate mândri, și în acest an, cu re -
zultate foarte bune, care includ o medie de 10 și un
procent de medii peste 5 de 92,94%, raportat la nu -
mărul de candidați prezenți la Evaluarea Națională,
examenul organizat în luna iunie.

O absolventă de la Școala Gimna zială Centrală
este singura din Câmpina și unul dintre cei 12
prahoveni care au obținut nota 10 atât la Limba
română, cât și la Matematică. De asemenea, este
unul dintre cei șapte candidați care vor intra în
repartizarea computerizată din cadrul admiterii la
liceu cu media 10, datorită performanței la Eva -
luarea Națională, corelate cu faptul că și media de
absolvire a gimnaziului a fost tot 10. Aceasta a fost
admisă la Colegiul Național "Nicolae Grigorescu".

De altfel, Școala Gimnazială Centrală a avut, în
ansamblu, printre cele mai bune rezultate la nivel de
municipiu. Din cei 84 de candidați înscriși și pre -
zenți la examen, 83 au avut medii peste 5, însem -
nând un procent de 98,81%. Pe primul loc, la nivel
local, se află însă Colegiul Național “Nicolae Grigo -
rescu”, unde toți cei 60 de candidați înscriși la Eva -
luarea Națională au avut medii peste 5.00. Aici, cel
mai bun rezultat a fost 9,87.

La celălalt capăt al clasamentului se află Liceul
Tehnologic Mecanic, cu 15 înscriși, doar opt
candidați prezenți și numai doi cu medii peste 5,
rezultând o rată de promovabilitate de 25%.

La nivelul municipiului, 358 de absolvenți de
gim  naziu s-au înscris în vederea susținerii exame -
nului la care s-au prezentat, însă, numai 340 de can-
didați. Dintre aceștia, 316 au obținut medii peste 5.

Calendarul înscrierilor
a fost modificat, în contex tul
pandemiei, iar relația pă -
rinților cu școala, în a ceas -
tă perioadă, va fi men ținută
cu precădere on-li ne, con -
form noii metodo logii.

Potrivit Ministerului E -
ducației și Cercetării, copiii
care împlinesc vârsta de 6

ani până la data de 31 au -
gust 2020, inclusiv, pot fi
înscriși în clasa pregă ti -
toare, în conformitate cu
prevederile Legii educației
naționale nr. 1/2011. Co -
piii care împlinesc vârsta
de 6 ani în perioada 1
septembrie - 31 decembrie
2020, inclusiv, pot fi în -

scriși în clasa pregătitoare,
la solicitarea scrisă a pă -
rinților/tutorilor legal in -
stituiți/împuterniciților le -

gali. Cu privire la această
categorie, în metodologie a
fost făcută, de asemenea, o
modificare importantă. Mai
precis, a fost eliminată o -
bligativitatea evaluării psi -
hosomatice, în majoritatea
cazurilor fiind suficientă,
la înscriere, o recomandare
eliberată de grădinița la
care a mers copilul. În
situația în care copilul nu a

93% dintre candidaţii
câmpineni prezenţi la
Evaluarea Naţională au luat
medii peste 5
Deși în cazul admiterii la liceu nu există un
prag de promovabilitate, ponderea mediilor
peste 5, la examenul de absolvire a
gimnaziului, reprezintă un etalon în
evaluarea fiecărei promo�ii în parte.

Statistica rezultatelor Evaluării Naționale
2020, în municipiul Câmpina

1. Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”

Candidați înscriși: 60; Candidați prezenți: 60;
Medii peste 5: 60 (100%); Cea mai mare medie:
9,87

2. Școala Gimnazială Centrală

Candidați înscriși: 84; Candidați prezenți: 84;
Medii peste 5: 83 (98,81%); Cea mai mare medie:
10

3. Școala Gimnazială “B. P. Hasdeu”

Candidați înscriși: 80; Candidați prezenți: 80;
Medii peste 5: 76 (95%); Cea mai mare medie:
9,85

4. Școala Gimnazială “Ion Câmpineanu”

Candidați înscriși: 79; Candidați prezenți: 78;
Medii peste 5: 74 (94,87%); Cea mai mare medie:
9,70

5. Școala Gimnazială “Al. I Cuza”

Candidați înscriși: 25; Candidați prezenți: 21;
Medii peste 5:15 (71,43%); Cea mai mare medie:
7,92

6. Școala Gimnazială nr. 3

Candidați înscriși: 15; Candidați prezenți: 9;
Medii peste 5:6 (66,67%); Cea mai mare medie: 9,20

7. Liceul Tehnologic Mecanic

Candidați înscriși: 15; Candidați prezenți: 8;
Medii peste 5: 2 (25%); Cea mai mare medie: 7,42

*** Total municipiu: Candidați înscriși: 358;
Candidați prezenți: 340; Medii peste 5: 316
(92,94%); Cea mai mare medie: 10; Note de 10: 11

Peste 90 de note de 10 și
Câmpina, după prima se
A plouat cu note de
10 pe listele afișate
la Câmpina, la
finalul sesiunii se
vară a
Bacalaureatului din
acest an. Fa�ă de
anul trecut, însă,
rata
promovabilită�ii a
fost semnificativ
mai mică.

Aproape 300 de locuri aprobate la clasa pregătitoare, la Câm

Şapte şcoli din Câmpina vor primi, în t
Pentru anul școlar 2020 - 2021, unită�ile de
învă�ământ din Câmpina au aprobate 284
de locuri, din care mai bine de jumătate
pentru cele șase clase care vor fi organizate
la Școala Gimnazială “B. P. Hasdeu” și
Școala Gimnazială “Ion Câmpineanu”.

Planul de școlarizare la clasa pregătitoare, în municipiul Câmpina:
C. N. “Nicolae Grigorescu” - 25 de locuri (1 clasă); Liceul Tehnologic Mecanic -

24 de locuri (1 clasă); Școala Gimnazială “Al. I. Cuza” - 25 de locuri (1 clasă); Școala
Gimnazială “B. P. Hasdeu” - 75 de locuri (3 clase); Școala Gimnazială Centrală - 50
de locuri (2 clase); Școala Gimnazială “Ion Câmpineanu” - 75 de locuri (3 clase);
Școala nr. 3 - 10 locuri (0,5 clase)
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dintre candidații prezenți
de clarați promovați, Cole -
giul Tehnic “Constantin
Istrati” ocupă locul al pa -
tru lea în topul pe munici -
piu, clasament încheiat de
Liceul Tehnologic Mecanic,
unde un singur candidat
din cei 11 prezenți la exa -
men l-a promovat, la limită,
cu media 6,01.

frecventat grădinița sau s-a
întors din străinătate, pă -
rin tele/tu torele legal insti -
tuit/r epre zen tantul legal
com pletează cererea-tip
adresată CJRAE/CMBRAE,
pe care o poate trimite pe
e-mail, prin poștă sau pe
care o poate depune direct
la se diul instituției mențio -
nate. În urma unei pro gra -
mări la sediul CJRAE/

CMBRAE, res pectiv a evalu -
ă rii dezvol tării copilului, se
eliberează recomandarea
de înscriere în clasa pregă -
ti toare sau de înscriere în
grupa mare. Recomandarea
eliberată de CMBRAE/ CJRAE
se comu nică în scris, după
caz, pe e-mail/prin poștă,
cu con firmare de primire,
sau este înmânată direct
părinte lui/tutorelui legal
institu it/re prezentantului
legal. Rezultatul evaluării
nu poa te fi contestat”, a mai
pre cizat Ministerul Educației.

Ministerul Educației a
subliniat că, în situația
transmiterii documentelor
pe e-mail, prin poștă, cu
confirmare de primire, do -
cumentele care au stat la
baza înscrierii în clasa
pregătitoare vor fi solici -
tate și în format fizic,  în
termen de maximum două

săptămâni de la începerea
cursurilor. Ca și în anii an -
teriori, prioritate la în scri -
ere au elevii pro ve niți din
circumscripția uni tății de
învățământ, ceilalți urmând
să fie primiți în limita
locurilor rămase li bere. În

cazul în care nu mărul
acestora depășește nu mă -
rul de locuri libere, sunt
aplicate criteriile de de -
partajare generale și cri -
teriile specifice stabilite la
nivelul fiecărei școli în
parte.

Aproape 700 de absolvenți de gimnaziu și liceu
au participat, la Câmpina, în perioada 2-12 iunie, la
cursurile organizate pentru pregătirea examenelor
na ționale, iar a doua parte a lunii iunie și primele
zile din iulie au fost dedicate Evaluării Naționale,
Ba calaureatului și testărilor pentru obținerea ates -
ta telor. În total, aproape 1.200 de absolvenți din mu -
nicipiu au luat parte la aceste evaluări derulate în
condiții de siguranță, după reguli stricte privind res-
pectarea normelor sanitare și distanțarea so cială.

Ministrul Educației a pus la dispoziția centrelor
de examen, prin Inspectoratul Școlar Județean Pra -
hova, 14.800 de măști pentru candidați, iar stocu -
rile de materiale de protecție și dezinfectanți au fost
completate din fonduri de la bugetul local. Pe 28
mai, Consiliul Local a aprobat realocarea unor su -
me, pentru cumpărarea a 10.900 de măști de pro -
tecție (pentru cadre didactice, candidați și perso -
nalul auxiliar), 3.850 buc. mănuși, 17 covoare cu
dez infectant, 171 de litri de dezinfectant, 51 de dis -
pensere și 13 termometre noncontact cu ajutorul
cărora să fie făcut triajul epidemiologic zilnic, în
fiecare unitate de învățământ.

În total, a fost vorba despre fonduri de peste
100.000 de lei, alocate la solicitarea școlilor și
liceelor din municipiu, în funcție de nevoile fiecărei
unități de învățământ, astfel:

> C. N. “Nicolae Grigorescu” a solicitat supli -
men tarea cheltuielilor cu 21.000 de lei pentru dota -
rea cu echipamente de protecție a elevilor și a per -
sonalului școlii în vederea pregătirii și desfășurării
examenelor naționale (EN, BAC, Competențe, Atestate);

> C. T. Forestier a solicitat suplimentarea cheltu -
ielilor 20.450 de lei pentru dotarea cu echipamente
de protecție;

> C. T. Energetic a solicitat rectificarea bugetu -
lui prin realocarea sumelor de la cheltuieli cu bu -
nuri și servicii pentru dotarea cu echipamente de
protecție;

> L. T. “Constantin Istrati” a solicitat suplimen -
tarea cheltuielilor cu 23.000 de lei pentru dotarea
cu echipamente de protecție;

> Șc. Gimn. “Al. I. Cuza” a solicitat suplimentarea
cu suma de 15.000 de lei pentru dotarea cu echipa -
mente de protecție;

> Șc. Gimnazială Centrală a solicitat suplimen -
tarea cheltuielilor cu 10.400 de lei pentru dotarea
cu echipamente de protecție;

> Șc. Gimn. “I. Câmpineanu” a solicitat realo -
carea sumelor de la cheltuieli cu bunuri și servicii
pentru dotarea cu echipamente de protecție;

> Șc. Gimn. “B.P. Hasdeu” a solicitat suplimen -
tarea cheltuielilor cu 15.200 de lei pentru dotarea
cu echipamente de protecție.

Fonduri de peste 100.000 de
lei, de la bugetul local, pentru
pregătirea şcolilor înaintea
examenelor naţionale
Evaluarea Na�ională și Bacalaureatul au
venit, anul acesta, cu emo�ii suplimentare,
și nu doar pentru candida�i, ci și pentru
dascăli și autorită�i. Derularea examenelor
în plină pandemie a impus luarea de măsuri
stricte pentru a preveni îmbolnăvirea
participan�ilor.

 patru medii perfecte, la
siune a Bacalaureatului

Statistica rezultatelor sesiunii iunie - iulie a Bacalaureatului 2020, în municipiul
Câmpina

1. Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”

Candidați înscriși: 171; Candidați prezenți: 171; Candidați promovați: 170
(99,42%); Cea mai mare medie: 10

2. Liceul Tehnologic Energetic

Candidați înscriși: 188; Candidați prezenți: 185; Candidați promovați: 122
(65,95%); Cea mai mare medie: 9,50

3. Colegiul Tehnic Forestier

Candidați înscriși: 179; Candidați prezenți: 176; Candidați promovați: 102
(57,95%); Cea mai mare medie: 9,75

4. Colegiul Tehnic “Constantin Istrati”

Candidați înscriși: 122; Candidați prezenți: 111; Candidați promovați: 27
(24,32%); Cea mai mare medie: 8,68

5. Liceu Tehnologic Mecanic

Candidați înscriși: 15; Candidați prezenți: 11; Can didați promovați: 1 (9,1%); Cea
mai mare medie: 6,01

*** Total municipiu

Candidați înscriși: 675; Candidați prezenți: 654; Candidați promovați: 422
(64,53%); Medii de 10: 4; Note de 10: 92.

mpina. A doua etapă a înscrierilor, la finalul lunii iulie

toamnă, “boboci” la clasa pregătitoare
Înscrierea în prima etapă s-a
încheiat pe 7 iulie

Următoarele etape ale înscrierii la clasa pre gă -
titoare, în anul școlar 2020 - 2021:

8 - 20 iulie - Repartizarea copiilor pe baza infor -
mațiilor din cererile-tip de în scri ere și din documen -
tele depuse de părinți/tutori legal instituiți/repre zen -
tanți legali

21 - 31 iulie - Înscrierea, pe locurile libere, a
copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au
fost distribuiți, din diferite motive

1 - 4 septembrie - Centralizarea și soluționarea, de
către inspectoratele școlare, a cererilor părinților/tu to -
rilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor
care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învă -
țământ. 

Horia Laurenţiu Tiseanu, 
primarul municipiului Câmpina

"Îi felicit pe absolven�ii din acest an care au privit examenul
cu seriorizate și le urez succes în tot ce și-au propus. În același
timp, vreau să le transmit tinerilor pentru care rezultatele nu
au fost cele dorite sau așteptate că în spatele fiecărei
experien�e este o lec�ie care trebuie descoperită, apoi
învă�ată. Sunt convins că, la următoarea încercare, succesul
nu se va mai lăsa așteptat".

“
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Potrivit acordului, sprijinul
a constat în furnizarea de pro -
du se alimentare și de igienă
cor porală, demersul vizând
per soanele/familiile defa vori -
za te, persoanele/familiile aflate
la limita subzistenței, persoa -
ne/familii ramase fără loc de
mun că, persoane/familii care
beneficiază de alocație pentru
susținerea familiei, venit minim
garantat, persoanele/familiile
fără niciun venit, în contextul
pandemiei COVID 19.

Administrația locală și-a
asu mat identificarea persoa -
nelor din grupul țintă și, de ase -
menea, a pus la dispoziție fosta
cantină a Colegiului “C. Istrati”,

pentru depozitarea produselor
pana in momentul distribuirii
lor. Realizarea pachetelor și
distribuirea lor a intrat, de ase -
menea, în sarcina municipali -
tății, în timp ce partenerul din
cadrul acestui proiect, Fundația
Zamolxes, și-a luat angajamen -
tul să achiziționeze produse
ali mentare și de igienă perso -
na lă, în valoare de 24.207 lei,
finanțarea primită de la Fondul
de Urgență ING prin Fundația
Comunitară Prahova, pentru
ajutorarea persoanelor defavo -
ri zate din municipiului Câmpi -
na (200 de beneficiari) și din
co muna Șotrile (40 de benefi -
ciari).

La jumătatea lunii mai, pri -
mele pachete au ajuns la bene -
fi ciari din municipiu, în zonele
Maramureș, Oborului, Aleea
Scărișoara. Fiecare a primit

ulei, făină albă, mălai, zahăr,
paste făinoase, biscuiți, lapte
praf, pastă de tomate, orez, griș,
conserve de carne și de pește,
salam, pate de pui, măsline,

ouă, dar și un pachet cu săpun,
pastă de dinți și detergent.

Campania s-a desfășurat pe
parcursul a două săptămâni,
începând cu 11 mai 2020.

Primăria Câmpina a
dis tri buit, în perioada
07.07.2020-09.07.2020 şi
în intervalul 14.07.2020-
16.07.2020, pa chete cu
alimente şi produse de
igienă, în conformitate cu
prevederile HG nr. 84/
2020 pen tru stabilirea u -
nor măsuri necesare pen -
tru implemen tarea Pro gra -
mului Operaţio nal Ajuto -
rarea Persoanelor De favo -
rizate POAD.

De aceste ajutoare au
be ne ficiat persoanele că -
ro ra le este stabilit, prin
dispoziţia scrisă a prima -
rului, dreptul la venit mi -
nim garantat acordat în
baza Legii nr. 416/2001,
pri vind venitul minim ga -

ran tat, cu modificările şi
comple tările ulterioare,
respectiv fa miliile benefi -
ci are de alocaţie pentru
susținerea familiei a cor -
dată în baza Legii cu nr.

277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei,
republicată, cu modificări le
şi completările ulterioa re.

Pachetele  cu produse
ali  mentare şi de igienă au
fost dis  tribuite la Cantina
Cole giu lui “Constantin Is -
trati”, si tuată pe B-dul N.
Bălcescu, nr. 45, asigurân -
du-se toate mă su rile de
protecție sanitară im puse
în actualul context epi -
demio logic. Astfel de aju -
toa re au fost distribuite în
toate loca litățile județului.
Potrivit in for ma țiilor fur -
ni zate de Pre fectură, în
Prahova au fost 31.899 de
beneficiari.

„Înfiin�area unui centru
comunitar integrat medico-
social” este un alt obiectiv
asumat de Primăria
Câmpina, prin Strategia de
Dezvoltare Locală admisă la
finan�are.

Conform unei hotărâri a dop tate
de Consiliul Local la fi nalul anului
trecut, la inițiativa primarului Horia
Tiseanu, am plasamentul propus
pentru  în ființarea centrului se află
pe str. Simion Bănuțiu, nr. 12, dea -
supra Staţiei de salvare Poli clinică
cu plata.

“Suprafața amplasamen tu lui este
de 283,69 mp, împre ună cu terenul
de 554,00 mp, indiviz din 808,00
mp, situat în Municipiul Câmpina,
str. Simi on Bărnuțiu, nr.1 2. Acesta
se află într-o stare avansată de de -
gradare necesitând lucrării de repa -
ra ţii, precum şi alte lu crări pe care
proiectantul  le con sideră necesare
în vederea funcţionării în condiţii
optime a centrului medico-social”,
men ționa referatul de aprobare
atașat proiectului de hotărâre.

Indicatorii tehnico-econo mici
arată că valoarea totală a investiției
va ajunge la 10,5 mi lioane de lei,
inclusiv TVA, din care aproape 8,9
milioane de lei pentru construcție și

montaj.
“În urma finalizării proce sului

de selecţie a Strategiilor de Dez vol -
tare Locală (SDL), in clusiv soluţio -
na rea contesta ţiilor, am fost infor -
maţi că Strategia de Dezvoltare Lo -
ca lă a Municipiului Câmpina pentru
persoane aflate în risc de să răcie a
fost admisă spre finan ţare prin POR
şi  POCU (la data de 16.02.2018).

Prin Strategia de Dezvoltare Lo -
cală pentru persoane aflate în risc
de sărăcie, Municipiul Câm pina şi-a
asumat depune rea unui proiect în
vederea în fiinţării unui centru
comunitar integrat medico-social
conform SDL aprobat şi în baza HO -
TĂRÂRII nr. 324 din 23 mai 2019
pentru aprobarea Norme lor meto -
do logice privind orga ni zarea, func -
ţio narea şi finan ţa rea activităţii de
asistenţă medicală comunitară, Ca -
pitolul IV: organizarea, funcţionarea
şi finanţarea centrelor comuni tare
integrate.

Proiectul îşi propune rea bilita -
rea/amenajarea unui cen tru comu -
ni tar integrat medico-social pentru
creşterea accesu lui la asistență me -
di cală pri mară a persoanelor din zo -
nele marginalizate, în cadrul proiec -
tului «Înființarea unui centru co -
mu  nitar integrat medico-so cial»”,
detalia raportul de spe cialitate citat.

Alimente și produse distribuite gratuit, 
printr-un program european, către persoanele
din categorii defavorizate din Câmpina

Demersuri pentru realizarea unui
centru comunitar integrat medico-social,
din fonduri europene

Parteneriat între Primăria Câmpina și Funda�ia
Zamolxes, pentru sprijinirea persoanelor
defavorizate în perioada crizei COVID 19
Primăria Municipiului Câmpina și Funda�ia
Zamolxes au încheiat, în luna mai, un acord de
parteneriat pentru ajutarea familiilor
defavorizate, aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială, în contextul pandemiei
COVID 19.
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Primăria Câmpina a pus

la dispozi�ia cetă�enilor,

începând cu luna mai,

containere destinate

exclusiv colectării

deșeurilor voluminoase

și a celor din construc�ii.

Pentru acestea au fost

stabilite mai multe

amplasamente, pe raza

municipiului, unde

containerele vor fi

lăsate timp de câteva

zile.

Containerele au fost mon -
tate prima dată pe 27 mai. “Pri -
măria municipiului Câmpina
pune la dispoziția câmpinenilor
trei containere: două de culoa -
re gri - pentru deșeuri prove -
nite din amenajarea interioară
a locuințelor, construcții sau
demolări (de exemplu beton,
că rămizi, țigle și produse cera -
mice, obiecte sanitare - chiuve -
te, wc-uri etc.) și unul de culoa -
re maro - pentru deșeurile vo -
lu minoase (de exemplu mobi -
lier, covoare, saltele etc.) ce vor
fi amplasate pe o platformă, a -
tât pe Aleea Parcului, cât și pe
Aleea Arinului (cartier Voila).
Știm că nu întotdeauna câmp -
nenii au la îndemână toate so -
luțiile pentru problemele gos -
po dărești cu care se confruntă.

Tocmai de aceea le punem la
dispoziție aceste noi centre”, au
transmis reprezentanții admi -
nis trației locale.

Autoritățile au emis și o
informare cu privire la regulile
care trebuie respectate la uti -
lizarea platformelor amintite.

“Deșeurile vor fi aduse de
către cetățeni, personal, în a -
ceste centre de colectare și vor
fi preluate cu titlu gratuit.

Aceste centre de colectare sunt
destinate exclusiv persoanelor
fizice cu domiciliul în munici -
piul Câmpina. Pentru deșeurile
din construcții, limita va fi de 2
mc, iar acestea trebuie puse în
saci, pentru a evita împrăștie -
rea lor”, au explicat reprezen -
tanții Primăriei.

Containerul pentru deșeu -
rile voluminoase și unul dintre
ce le pentru deșeurile din con -

struc ții și amenajări interioare
au fost amplasate pe Aleea Par -
cului.

Al doilea container pentru
deșeuri din construcții se află
la platforma de pe Aleea Ari nului.

“Încurajăm toți câmpinenii
să folosească noile facilități și
reamintim că sunt interzise atât
depunerile acestor tipuri de
deșeuri în pubelele sau în con -
tainerele destinate colectării
deșeurilor municipale, cât și
depunerile necontrolate pe
domeniul public (aceste acțiuni
putând fi sancționate conform
legii). În condițiile în care de -
șeurile de acest tip nu pot fi
transportate către platformele
special amenajate,

recomandăm să apelați la
operatorul de sa lubritate,
Floricon Salub, tele fon:
0244.375.151 în vederea
preluării contra cost, 348 lei/
tonă”, au mai transmis repre -
zen tanții municipalității.

Proiectul prevede amenaja -
rea a trei platforme pentru co -
lectarea deșeurilor voluminoa -
se și din construcții. Pe lângă
cele două amplasamente deja
amintite urmează să fie identi -
ficată și o a treia zonă în care
vor putea fi duse, periodic,
con tainerele Primăriei. În total,
investiția se ridică la 84.875 de
lei, din care în jur de 70.000 de
lei a fost costul pentru achiziția
celor trei containere metalice.

Floricon Salub a distribuit,
în Câmpina, locuitorilor de la
case care sunt abonați ai ser vi -
ciu lui de salubritate, sacii pen -
tru deșeuri reciclabile. 

Reprezentanții societății le
reamintesc cetățenilor că în sa -
cul galben trebuie colectate
PET-urile, folia, ambalajele din
plastic, dozele de aluminiu, cu -
tiile metalice de conserve, cu -
tiile de carton, pungile de hârtie
și maculatura, în timp ce în
sacul verde câmpinenii trebuie
să adune deșeurile din amba -
laje de sticlă, respectiv sticle și
borcane. Toate recipientele tre -

buie să fie golite de conținut și
să fie clătite cu apă înainte de
precolectare, iar recipientele
ca re nu pot fi curățate vor fi
colectate ca deșeuri reziduale.

În ziua stabilită pentru co -
lec tare, saci trebuie scoși în
fața proprietății, la ora 8.00.

Operatorul a anunțat că va
colecta sacul galben în a doua
și a patra săptămână din lună,
în ziua de colectare a deșe -
urilor menajere reziduale, iar
sacul verde în a patra săp -
tămână din lună, în ziua de co -
lectare a deșeurilor menajere
reziduale.

Reguli pentru colectarea selectivă cu ajutorul sacilor galbeni
şi verzi distribuiţi de operatorul de salubritate 

Câmpinenii au la dispozi�ie containere
speciale pentru colectarea gratuită a
deșeurilor voluminoase și din construc�ii

Auto ritățile locale au de cis su pra vegherea video a platfor melor de deșeuri din muni cipiu. De
altfel, mon ta rea camerelor video a înce put, măsura fiind luată pen tru a se evita depozitarea ne -
con  trolată a deșeurilor. În pri ma săptămână de utili zare a sis temului, în zona platformei colectare
selec tivă din strada Erou Bogdan Vasile au fost depistate 25 de persoane ce au abandonat deșeuri,
iar alte șase au fost depistate pe strada Drumul Taberei (zona Fântâna cu Cireși. Totalul
sancțiunilor aplicate acesto ra a fost de 12.000 de lei. Contrave nien ții erau din Câmpina, dar și din
Comar nic, Șotrile sau chiar din București și Giurgiu.
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Guvernul Orban a aprobat, în
luna mai, prin ordonanță de
urgență, distribuirea gratuită de
măști de protecție pentru 2,3
milioane de per soane din
categorii defavo rizate. 

Potrivit ministrului Sănătății,
Nelu Tătaru, beneficiarii sunt:
per soanele din familiile care pri -
mesc ajutorului social acordat în
baza Legii 416/2001 privind ve -
nitul minim garantat; persoanele
din familiile beneficiare de alo -
caţii pentru susţinerea familiei;
pensionarii sistemului public de
pensii ale căror drepturi sunt de
până la 704 lei inclusiv; persoa -

nele încadrate în grad de han di -
cap, care realizează venituri ex -
clusiv din prestaţiile sociale,
prevăzute de art. 42 şi art. 58 din
Legea 448/2006 privind protec -
ţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap. 

“Se acordă un număr de 50
de măşti de protecţie pentru fie -
care persoană din categoriile
pre  cizate, aferente unei perioade
de două luni”, a declarat minis -
trul Sănătății, Nelu Tătaru.

Bugetul Ministerului Sănă -
tății a fost suplimentat realizarea
acestei achiziții, iar procedura s-
a încheiat la finalul lunii iunie,

fiind cumpărate 115 milioane de
măști în valoare de 73.600.000
lei, fără TVA. Măștile de protecție
au fost transportate direct la di -
recțiile de Sănătate Publică, pen -
tru a fi distribuite mai departe în
teritoriu. Autoritățile publice lo -
cale, prin asistenții medicali
comu nitari și mediatorii sani -
tari, se ocupă, mai departe, de
dis tribuirea acestora la bene -
ficiari.

La Câmpina, în perioada
stării de urgență, au fost
distribuite deja, gratuit, măști de
protecție pentru persoanele care
fac dializă.

Agenţia de Plăţi şi Inter -
ven ţie pentru Agricultură Pra -
hova (APIA Prahova) eliberea -
ză, începând din luna mai,
ade verințe pentru fermierii
care intenţionează să accese -
ze credite, în vederea finan -
ţării activităţilor curente, de la
instituţiile bancare și non-
bancare care au încheiat
convenţii cu APIA.

În actualul context, pentru
a respecta în continuare
regulile de distanțare socială
și pentru a proteja sănătatea
personalului APIA și a bene -

ficiarilor, fermierii au posi -
bili tatea de a solicita Agenției
eliberarea adeverințelor prin
mijloace electronice (teleco -
mu nicații). De asemenea, cu
acordul fermierului, APIA
poa te chiar să transmită di -
rect adeverințele eliberate
către instituțiile bancare și
non-bancare, prin intermediul
mijloacelor electronice.

Pe aceeași cale au fost în -
registrate, până la termenul de
la jumătatea lunii iunie, și
Cererile unice de plată în ca -
drul Campaniei 2020.

Municipiul Câmpina, cod fiscal nr.
2843272, cu sediul în Bd. Cul turii, nr.
18, județul Prahova, număr de telefon:
0244/3371458, telefax: 0244/371
458, e-mail: trans port_avize@prima -
riacam pina.ro (persoană de contact
Maurici Cris tina Maria) scoate la
licitație pu blică  teren si construcție
în vede rea închirierii.

> Obiectul închirierii constă în
trans miterea obligației și a dreptu lui
de exploatare a  imobilului teren în
su prafață de 42,00 mp și con strucție
în suprafață de 17,00 mp, nr.
cadastral   C.F. 28190 inventariat în
domeniul privat, situat în Mu nicipiul
Câmpina, str. Ecaterina Teo doroiu,
f.n., având destinația de spațiu
comercial.

Închirierea se face conform art.
333, art.335 din OG.57/2019 și
conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 74 din data de 28.05.2020

> Informații privind documen tația
de atribuire se găsesc în ca ietul de
sarcini și instrucțiunile privind
organizarea și desfășurarea licitației.

* Persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al docu -
men tației de atribuire, pe suport de
hârtie și/sau pe suport magnetic, în
baza unei solicitări adresate în acest
sens.

* Documentația de atribuire se
poate ridica de la sediul Primăriei

Municipiului Câmpina, serviciul Mo -
nitorizarea serviciilor publice, trans -
port, avize

* Costul și condițiile de plată pen -
tru obținerea acestui exemplar  este
de 50 lei, pe suport de hârtie,
respectiv  pe suport electronic și se
poate achita cu numerar la Direcția
Economică Câmpina.

* Data limită pentru solicitarea
clarificărilor este : 17.07.2020, ora
12.00.

> Informații privind ofertele:
* Data limită  de depunere a ofer -

 telor: 27.07.2020, 14.00.
* Adresa la care trebuie depuse

ofertele: Primăria Municipiului Cam -
pina, Bd. Culturii, nr. 18.

* Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar.

> Data și locul la care se va des -
fășura ședința publică de deschi dere a
ofertelor: 03.08.2020, ora 09.15,
Primăria Municipiului Câm pina.

> Instanța competentă în solu -
ționarea litigiilor: Tribunalul Câm pi -
na, str. 1 Decembrie 1918, nr.14,
municipiul Câmpina, județul Praho va,
cod: 105600, telefon: 0244.333. 045,
fax: 0244372222, e-mail: jud.cam pi -
na@just.ro

> Data transmiterii anunțului de
licitație, în vederea publicării:
12.06.2020. 

Municipiul Câmpina, cod fiscal nr.
2843272, cu sediul în Bd. Culturii, nr. 18,
județul Prahova, număr de telefon: 0244/
3371458, telefax: 0244/371458, e-mail:
transport_avize@primariaCâmpina.ro
(persoană de contact: Maurici Cristina
Maria), scoate la licitație publică 2 spaţii
(chioşcuri) în vederea închirierii.

> Obiectul închirierii constă în trans -
miterea obligației și a dreptului de
exploa tare a imobilelor (spații
comerciale/chioș curi și a terenurilor
aferente) în suprafață de 2,5 mp.  fiecare,
situate în incinta staţi ilor de transport în
comun din Municipiul Câmpina, Bd.
Carol I f.n. (Bloc P4) şi Bd. N. Bălcescu
f.n. (Complex Peco), jud. Prahova,
aparținând domeniului public al Muni ci -
piului Câmpina, cu destinația de a desfă -
şura activităţi de comerţ (presă, carte,
pro duse alimentare ambalate, tutun, flori,
bău turi răcoritoare, aparate pentru ceai,
cafea, gheaţă şi produse papetărie).

Închirierea se face conform art.333,
art.335 din OG 57/2019 și conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 75 din
data de 28.05.2020

> Informații privind documentația de
atribuire se găsesc în caietul de sarcini și
instrucțiunile privind organizarea și des -
fășurarea licitației.

* Persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației
de atribuire, pe suport de hârtie și/sau pe

su port magnetic, în baza unei solicitări
adre sate în acest sens.

*  Documentația de atribuire se poate
ridica de la sediul Primăriei Municipiului
Câmpina, serviciul Monitorizarea
servicii lor publice, transport, avize

*  Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar  este de 50
lei, pe suport de hârtie, respectiv  pe
suport elec tronic și se poate achita cu
numerar la Direcţia Economică Câmpina.

* Data limită pentru solicitarea
clarificărilor este: 17.07.2020, ora 12.00.

>  Informații privind ofertele:
* Data limită  de depunere a ofertelor:

27.07.2020, ora 14.00.
* Adresa la care trebuie depuse

ofertele: Primăria Municipiului Câmpina,
bd.Cul turii, Nr. 18.

* Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar.

> Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
03.08.2020, ora 09.00, Primăria Munici -
piului Câmpina.

> Instanța competentă în soluționarea
litigiilor:

Tribunalul Câmpina, str. 1 Decembrie
1918, nr.14, municipiul Câmpina, județul
Prahova, cod: 105600, telefon: 0244.
333.045, fax: 0244.372.222, e-mail: jud.
Câmpina@just.ro

> Data transmiterii anunțului de lici -
tație, în vederea publicării: 12.06.2020.

Fermierii pot solicita adeverin�e
de la APIA, în vederea accesării
de credite pentru finan�area
activită�ii curente

Măști de protec�ie gratuite,
pentru patru categorii de
persoane defavorizate

ANUN� PUBLIC ANUN� PUBLIC
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Consiliul Local Câmpina

s-a reunit, pe 28 mai, în șe -

dință or dinară, pentru adop -

tarea urmă toa relor hotărâri

de interes local:

 Hotărâre privind modifi -
carea și completarea articolului
unic din H.C.L. nr.1(Nr.75)/ 24
iunie 2016 privind alegerea
Comisiei de validare.
 Hotărâre privind aproba -

rea contului de execuţie pe
trimestrul I a bugetului local al
Municipiului Câmpina, a con -
tu lui de execuţie a bugetului
îm prumuturilor externe şi in -
ter ne şi aprobarea contului de
execuţie pe trimestrul I a bu -
getelor ordonatorilor terţiari de
credite, pe anul 2020.
 Hotărâre privind aproba -

rea rectificării bugetului local
al Municipiului Câmpina și
aprobarea rectificării bugetelor
ordonatorilor terţiari de cre -
dite, pe anul 2020.
 Hotărâre privind aproba -

rea documentaţiei tehnico –
eco nomice (faza S.F.), a indica -
torilor tehnico - economici, a
anexei privind descrierea su -
mară a investiţiei propuse a fi
realizată prin proiectul „Con -
struirea de locuințe sociale
pen tru persoanele care trăiesc
în locuințe amenințate de alu -
ne cări de teren sau adăposturi
improvizate” și a fișei de
proiect.
 Hotărâre privind punerea

la dispoziția ”Proiectului regio -
nal de dezvoltare a infrastruc -
turii de apă și apă uzată din
județul Prahova, în perioada
2014 – 2020”, a terenurilor
pen tru construcția /extinde rea/
reabilitarea obiectivelor de in -
vestiții în infrastructura de apă,
respectiv reabilitarea Stației de
tratare Voila, reabilitarea Stației
de pompare Doftana, reabili ta -
rea Gospodăriei de apă Muscel,
conductă nouă de aducțiune de
la STAP Voila la SPAP Doftana
(Zorile), reabilitare rețea de
distribuție a apei potabile
(aprox. 92 km) și investiții în
infrastructura de apă uzată,
respectiv extinderea rețelei de
canalizare (aprox. 4 km), reabi -
litarea rețelei de canalizare
(aprox. 7 km) și o stație nouă de
pompare a apei uzate.
 Hotărâre privind modifi -

carea și completarea Anexei
nr.1 la H.C.L. nr.50/26 martie
2020 privind aprobarea Orga -
nigramei şi a Statului de funcţii
al Spitalului Municipal Câm -
pina.
 Hotărâre privind aproba -

rea 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 Teodo -
roiu, f.nr., având destinația de
spațiu comercial.
 Hotărâre privind închi -

rierea prin licitaţie publică a 2
(două) spații comerciale (chioș -
curi), în suprafață utilă de 2,50
mp/fiecare, situate în incinta
stațiilor de transport în comun
din Municipiul Câmpina.

Pe 25 iunie, Consiliul Local

Câmpina s-a reunit într-o nouă

ședință ordinară, pentru adop -

tarea următoarelor hotărâri de

interes local:

 Hotărâre pentru modifi -
carea Anexei nr.1 la H.C.L.
nr.27/27 februarie 2020  pri -
vind alocarea unor sume de
bani pentru susţinerea financi -
ară a unor manifestări cultu -
rale, artistice, sportive şi educa -
tive organizate de Consiliul
local, în anul 2020;
 Hotărâre privind aproba -

rea rectificarii bugetului local
al Municipiului Câmpina și
aprobarea rectificării bugetelor
ordonatorilor terțiari de cre -
dite, pe anul 2020

 Hotărâre privind aproba -
rea actualizării devizului gene -
ral şi a indicatorilor tehnico-
economici (faza DALI) pentru
realizarea obiectivului de in -
ves tiţii “Creşterea eficienţei
energetice în Spitalul Munici -
pal Câmpina”, Cod SMIS
118643;
 Hotărâre privind aproba -

rea actualizării indicatorilor
tehnico - economici, conform
de vizului general după încheie -
rea procedurii de achiziție pu -
blică, pentru realizarea obiecti -
vului de investiţii “Reabilitare
termică blocuri de locuinţe 
B-dul Carol I”;
 Hotărâre privind stabili -

rea unor măsuri referitoare la
funcționarea teraselor de ali -
mentație publică amplasate pe
domeniul public al Munici -
piului Câmpina;
 Hotărâre privind aproba -

rea Studiului de oportunitate în
vederea concesionării prin
licitaţie publică a imobilului
(parţial), compus din clădire
(P+3), reprezentând hotelul şi
foaierul mic, situat în incinta
Casei Tineretului, B-dul Nico -
lae Bălcescu, nr.50, Nr. Cadas -
tral/CF 24690-C1;
 Hotărâre privind aproba -

rea concesionării prin licitaţie
publică a terenului, în supra -
față de 3.663,00 mp, Nr.
Cadastral/CF 23503, a bazi -
nului de înot descoperit, format
din bazin mare - Nr. Cadas -
tral/CF 23503-C1 și bazin mic -
Nr.Cadastral/CF 23503-C2,
precum și a terenului amenajat
pentru minifotbal, în suprafață
de 1.191,00 mp, Nr. Cadas -
tral/CF 23502, situate în Mu -
nicipiul Câmpina, B-dul Nico -
lae Bălcescu, nr. 50;
 Hotărâre privind aproba -

rea vânzării unui apartament
din fondul locativ de stat, în
suprafață utilă totală de 40,91
mp, situat în Municipiul Câm -
pina, str. Milcovului;
 Hotărâre privind aproba -

rea vânzării fără licitaţie pu -
blică a terenului aparținând
do meniului privat, în suprafață
de 317,00 mp, aferent locuinței,
situat în Municipiul Câmpina,
str. Prutului, prin exercitarea
dreptului de preemţiune;
 Hotărâre privind aproba -

rea vânzării fără licitaţie pu -
blică a terenului aparținând
domeniului privat, în suprafață
de 231,00 mp, aferent locuinței,
situat în Municipiul Câmpina,
str. Prutului, prin exercitarea

dreptului de preemţiune;
 Hotărâre pentru modifi -

carea și completarea Anexei la
H.C.L. nr.99/30 iulie 2009
privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc do -
meniul public al Municipiului
Câmpina, Cap.I, lit.A, poz.2 și
poz. 72 și Cap. III, lit. D, poz. 15;
 Hotărâre privind înfiin -

țarea a două stații pentru
transportul public de persoane,
situate în Municipiul Câmpina,
Calea Doftanei și str. În Luncă;
 Hotărâre privind aproba -

rea trecerii din domeniul public
în domeniul privat al Muni -
cipiului Câmpina a unor mij -
loace fixe cu durata normală de
utilizare consumată în vederea
scoaterii din funcțiune, casării
și valorificării acestora;
 Hotărâre privind aproba -

rea închirierii prin licitaţie
publică a imobilului – teren în
suprafață de 17,00 mp, Nr.
cadastral/C.F. 28581 (parțial) și
construcție în suprafață de
200,00 mp, Nr. Cadastral/
C.F.28581-C1 (parțial), situat în
Municipiul Câmpina, str. Petro -
listului, nr. 11, pentru desfă -
șurare activități economice;
 Hotărâre pentru modifi -

carea și completarea H.C.L.
nr.66/26 mai 2016 privind a -
probarea amplasamentelor
pen tru desfășurarea activității
de comerț stradal de lungă du -
rată și sezonier;
 Hotărâre privind aproba -

rea închirierii prin licitaţie
publică a două terenuri în su -
prafață de 20,00 mp, respectiv
60,00 mp, Nr.Cadastral/C.F.
25181 (parțial), situate în Mu -
nicipiul Câmpina, str. Podului,
în vederea amplasării unor
terase cu caracter provizoriu
(demontabile), pentru desfă -
șurarea activităților comerciale
sezoniere, specifice zonelor de
agrement;
 Hotărâre privind atesta -

rea apartenenței la domeniul
privat al Municipiului Câmpina
a terenului în suprafață de
83,00 mp, situat în Municipiul
Câmpina, str.Petrolistului, f.nr.,
Tarla 83, Parcela Cc 693.
 Hotărâre privind aproba -

rea documentației Tehnico-
economice (faza S.F.) și a in -
dicatorilor tehnico-economici
pentru realziarea obiectivului
de investiții “Amenajare parca -
re str. I. L. Caragiale”.

Având în vedere restricțiile
încă în vigoare, în contextul
pan demiei Covid-19, ședințele
au avut loc on-line, prin inter -
mediul platformei Zoom.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local
Câmpina în lunile mai și iunie
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Anul acesta, festivalul în
sine și mare parte din stagiunea
care l-a precedat, “Prologul fes -
tivalului”, s-au aflat sub semnul
pandemiei. Dar ambiția orga -
niza torilor și a partenerilor, de a
le da tinerilor și copiilor talen -
tați din regiune șansa de a se
face remarcați, a continuat să
însu flețească proiectul. Mutate
în mediul on-line sau adaptate
la restricțiile în vigoare, eveni -
men tele programate au reușit
să-și atingă obiectivul.

La solicitarea cursanților,
organizatorii au pregătit cursuri
live și au adaptat pro gramul
astfel încât acesta să fie con -
form normelor de distanțare
socială și igienă impuse în
contextul stării de alertă.

În perioada 26 iunie - 3
iulie, în cadrul festivalului au
fost organizate  “Masterclasses
în canto clasic, pian, arte vi -
zuale, scriere creativă”, profe -
so rii invitați fiind (în ordinea
specializărilor descrise) Conf.
Univ. Dr. Claudia Codreanu,
Conf. Univ. Dr. Inna Oncescu,
Maria Poștea, Florin Dochia.

Între 4 și 11 iulie, agenda
festivalului a inclus “Master -

classes în vioară, pian, harpă,
canto modern”, oferite de vio -
lonistul Lucian Gabriel Dănilă,
Prof. Dr. Diana Spânu-Dănilă,
Prof. Drd. Miruna-Elena Vidi -
can, Prof. Alexandra Ariadna
Mihai.

În perioada 21 și 28 august,
calendarul programează “Mas -
terclasses în pian, teatru, fo -
tografie”, oferite de pianista
Mădălina Pașol, Lect. Univ. Dr.
Mihai Bisericanu, fotorepor -
terul Mihail Eugeniu Cratofil.

Cursurile de măiestrie sunt
dedicate artiștilor în devenire
de toate vârstele și se finali zea -
ză cu vernisaje, recitaluri și

spec tacole, în condițiile prevă -
zute de reglementările în vigoa -
re. Între 27 iunie și 10 iulie,
Foaierul Casei de Cultură „Geo
Bogza” Câmpina a găzduit ex -
po ziția de fotografie a fotore -
porterului Mihail Eugeniu Cra -
tofil, iar pe 2 iulie, tot aici, a
avut loc vernisajul expoziției de

pictură și desen a cursanților
de la Arte Vizuale – Prof. Maria
Poștea.

Pe 2-3 iulie, pe pagina de
Facebook a Festivalului de Arte,
organizatorii au transmis live
recitalurile de canto și pian ale
cursanților alături de dascălii
lor, Conf. Univ. Dr. Claudia
Codreanu și Conf. Univ. Dr.
Inna Oncescu. De asemenea, tot
pe Facebook au fost transmise
live, pe 10 și 11 iulie, recita -
lurile de vioară, pian, harpă și
canto modern, susținute de
cursanți alături de dascălii lor:
Lucian Gabriel Dănilă, Prof. Dr.
Diana Spânu-Dănilă, Prof. Drd.
Miruna Elena Vidican și Prof.
Alexandra Ariadna Mihai.

Noi evenimente vor avea loc
la finalul august, în cadrul
festivalului, programul urmând
să fie stabilit săptămânile vii -

toa re.
În acest an, activitățile Fes -

tivalului de Arte sunt găzduite
de Casa de Cultură “Geo Bogza”
din Câmpina, Biserica Catolică
“Sf. Anton de Padova” din
Câmpina și Mănăstirea Brebu.

Partenerii festivalului sunt
Consiliul Local și Primăria
Municipiului Câmpina, Casa
Municipală de Cultură „Geo
Bogza” Câmpina, Societatea Fi -
larmonică din Câmpina, Cen -
trul Național de Informare și
Promovare Turistică din Câm -
pina, Biserica Catolică “Sfântul
Anton de Padova“ Câmpina,
Colegiul Național „Nicolae Gri -
gorescu” Câmpina, Clubul Co -
piilor Câmpina, Școala Gimna -
zială „Matei Basarab” Brebu,
Clubul Copiilor Sector 1 Bucu -
rești, Best Bridge Services SRL
București.

Poet, epigramist și muzi -
cian, câmpineanul Ștefan
Alexandru Sașa a împlinit, pe 2
iunie, 70 de ani, și a avut parte
de o surpriză deosebită din
partea echipei casei de Cul -
tură “Geo Bogza”.

“Pe 2 iunie, Stefan Ale -
xandru sau Sașa, cum îl știu
generații întregi de câmpi neni,
a împlinit 70 de ani. I-am urat

atunci «La mulți ani!» și l-am
sărbătorit cum am știut noi
mai frumos, pentru că a făcut
și va face parte mereu din
echipa Ca sei de Cultură «Geo
Bogza».

Cea mai mare surpriză pe
care i-am făcut-o, atât noi, cât
și autoritățile locale care au
aprobat finanțarea, a venit la
doar câteva zile dis tanță și a

constat în scoa terea acestui
album cu co ver-uri în in -
terpretarea mu zi cianului, poe -
tului și iubi to rului de artă,
Ștefan Al. Sașa.

CD-ul va fi lansat pe 8
ianuarie 2021, cu ocazia Zilei
Municipiului, când, sperăm, ca
acesta ne va încânta și cu un
recital live“, au anunțat
reprezentanții instituției.

Cadou special pentru Ștefan Alexandru Sașa,
la împlinirea vârstei de 70 de ani

Festivalul de Arte, edi�ia 2020

Provocarea de a �ine viu, în plină
pandemie,  un ambi�ios proiect cultural
La Câmpina și Brebu este în plină desfășurare,

în această perioadă, „Festivalul de Arte (Festival

4 Arts)”, un proiect de amploare care urmărește

diseminarea culturii na�ionale și universale în

cadrul unor evenimente artistice care reunesc

patru domenii ale artei, aducând fa�ă în fa�ă

artiști consacra�i și tineri talenta�i ce

împărtășesc aceeași pasiune pentru frumos. 


