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Evenimentele organizate, anul acesta, de municipalitatea câmpineană, în cadrul
edi�iei a XI-a a Serbărilor Toamnei, au adunat mii de participan�i în zona centrală a
orașului. Parada, spectacolele, concertele, standurile cu produse tradi�ionale și
terasele amenajate provizoriu i-au scos din casă pe câmpineni și nu numai, în ciuda
vremii care nu a fost prietenoasă chiar pe toată durata festivalului.

Citi�i în paginile 8-9

Mii de câmpineni au
petrecut, anul acesta,
la Serbările Toamnei 
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Peste 15 milioane de lei,
din fonduri europene,
pentru restaurarea
Muzeului “B. P. Hasdeu”
În primele zile ale lunii septembrie, autorită�ile
câmpinene au semnat primul dintr-o serie de
contracte de finan�are din fonduri europene, pentru
realizarea unor lucrări deosebit de importante la
nivelul infrastructurii municipiului. Acordul privind
alocarea sumelor necesare în vederea restaurării
Muzeului “B. P. Hasdeu”, un simbol al orașului
Câmpina și un obiectiv unicat în România și chiar în
Europa, a fost semnat, chiar în incinta castelului
ridicat de savant în memoria Iuliei, fiica sa trecută în
nefiin�ă la doar 19 ani.



2 ACTUAL

De la 1 octombrie, datornicii
la bugetul local sunt
penaliza�i cu 1% pe lună

Pe 30 sep -
tem  brie a ex -
pirat terme nul
până la care
ce  tățenii își
pu teau plăti,
fă  ră penalități,
taxele și impo -
zi tele pe anul
2018. Fina lul lunii septembrie era data
li  mită pen tru achitarea celei de-a doua
tran  șe, în ca zul celor care nu au achitat
nici obli ga țiile aferente primei jumătăți
a anului cal culându-se deja penalități
în  ce pând din aprilie.

După 1 octombrie, celor pentru care
nu au fost stinse obligațiile fiscale le
sunt cal cu late majorări de întârziere de
1%  pen tru fiecare lună sau fracțiune de
lună, până la data stingerii integrale a
obli ga țiilor fiscale datorate.

Cuplurile de câmpineni care
împli nesc 50 de ani căsnicie,
sărbătorite pe fi nal de an

C o n s i l i u l
Lo  cal Câm pina,
Pri  măria Câm -
 pina și Casa
T i   n e r e  t u  l u i
pre gă tesc o
no  uă ediție a
e ve nimentului “Nunta de aur”, dedicat
familiilor care, în anul 2018, împlinesc
50 de ani de căs nicie. 

“Familiile câmpinene care, în anul
2018, au 50 de ani de căsătorie sunt ru -
gate să aducă la Casa Tineretului Câm -
 pina, pentru luarea în evidență, pâ nă la
data de 20 octombrie, următoarele:

- Copie certificat căsătorie
- Copii după actele de identitate ale

celor doi soți (buletin sau CI)
- Număr de telefon de contact”, au anun -

țat reprezentanții administrației lo c ale.
Documentele vor putea fi lăsate la

recepția hotelului Casei Tineretului Câm-
pina, din str. Nicolae Bălcescu, nr. 50
(tel. 0244.33.45.40).

Serviciului Paşapoarte a
redeschis punctul de lucru
de la Câmpina

D u p ă
patru luni de
pauză, în ca -
re toate re -
sur sele Ser -
vi  ciului Pu -
blic Co  mu -
ni tar pen tru
Eli be rarea şi
Evi denţa Pa -
şa  poar telor Sim ple Prahova au fost con -
centrate la Ploiești, în contextul nu mă -
rului mare de solicitări înregistrat pe
du rata verii, punctul de lucru de la Câm -
pina și-a reluat activitatea, înce pând din
2 octombrie.

În fiecare zi de marți, în intervalul
10.00 - 14.00, aici se primesc cereri și se
eliberează pașapoarte simple electro nice.

Actele se depun în baza unei progra -
mări care poate fi efectuată pe portalul
epasapoarte.ro.

De ajutorul pentru încăl -
zi re beneficiază, în această
iar nă, persoanele al căror ve -
nit lunar pe membru de fa -
milie nu depășește pragul de
615 lei, indiferent dacă este
vorba despre încălzire prin
instalații cu gaze, lem ne sau
energie electrică. În funcție
de veniturile solici tan tului și
de tipul sistemului de
încălzire, ajutorul poate varia
între 16 și 262 lei/ lună.  De
asemenea, aplicanții tre buie
să știe că există o serie de alte
condiții de îndeplinit, în
sensul că, potrivit legii,
anumite bunuri sau pro prie -
tăți pot constitui elemente de
ex cludere din lista celor care
pot primi sprijinul financiar.

Astfel, potrivit legii, aju to -
rul nu se acordă persoanelor
care dețin  clădiri ori alte spa -
ţii locative în afara locu in ţei
de domiciliu sau alte imobile
aflate în proprietate, cu
excepţia locuinţei de do mi -
ciliu, dar nici în cazul în ca re
terenurile de împrej muire a
locuinţei şi curtea aferentă
(te ren intravilan) depăşesc
1.000 m2 în zona urbană şi
2.000 m2 în zona rurală.

De la primirea sprijinului
financiar sunt excluși și cei
care dețin:

1. Au toturism/auto turis -
me şi/sau motocicletă/moto -
ci clete cu o vechime mai mică
de 10 ani, cu excepţia celor
adap tate pentru persoane cu
handicap sau destinate tran -
sportului acestora sau per -
soa nelor dependente precum
şi pentru uzul persoanelor a -
flate în zone greu accesibile;

2. Mai mult de un autotu -

rism/motocicletă cu o ve -
chime mai mare de 10 ani;

3. Autovehicule: autou tili -
tare, autocamioane de orice
fel cu sau fară remorci,  auto -
buze, microbuze;

4. Şalupe, bărci cu motor,
scutere de apă, iahturi, cu ex -
cepţia bărcilor necesare
pentru uzul persoanelor care
locu iesc în Rezervaţia Bios fe -
rei “Delta Dunării”;

5. Utilaje agricole: tractor,
combină autopropulsată;

6. Utilaje de prelucrare
agricolă: presă de ulei, moară
de cereale;

7. Utilaje de prelucrat
lemnul: gater, drujbă sau alte
utilaje de prelucrat lemnul
acţio nate hidraulic, mecanic
sau electric;

8. Depozite bancare cu
va loare de peste 3.000 lei;

9. Suprafețe de teren, ani -
male şi păsări a căror valoare
netă de producţie anuală
depăşeşte suma de 1.000
euro pentru persoana sin gu -
ră, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie.

Reglementările în vigoare
stabilesc că “familiile şi per -
soa nele singure care au în
pro prietate cel puţin unul
dintre bunurile cuprinse în a -
ceastă listă nu beneficiază de
ajutor pentru încălzirea lo -
cuinţei”, iar “declararea unui
număr mai mare de membri
de familie sau a unor venituri
mai mici decât cele reale, în
sco pul vădit de a obţine fo -
loase materiale necuvenite,
con stituie infracţiune de fals,
uz de fals sau înşelăciune, du pă
caz, şi se pedepseşte potrivit
dispoziţiilor Codului penal”.

Primăria Câmpina a transmis, recent, o informare către ce -
tățeni pentru a le reaminti că ridicarea deșeurilor vegetale de
pe străzile din cartierele Câmpinița și Muscel se desfășoară în
con formitate cu un program convenit de autoritățile locale cu
operatorul de salubritate.

Astfel, ridicarea deșeurilor vegetale din cartierul Câmpinița
se face în a doua și în a patra zi de miercuri din lună, iar în car -
tierul Muscel  în a doua și a patra zi de vineri.

În situația în care luna are cinci zile de miercuri sau vineri,
programul rămâne același. 

În cartierul Slobozia, ridicarea deșeurilor vegetale se face
în primele trei zile ale fiecărei luni.

“Primăria Municipiului Câmpina face aceste precizări pen -
tru că foarte mulți locatari din zonele menționate anterior nu
țin cont de numărul săptămânilor din luna respectivă și scot
aceste deșeuri în alte perioade decât cele stabilite. De asem e -
nea, informăm cetățenii că vor avea posibilitatea să scoată de -

șe urile vegetale în fața proprietății în ziua anterioară ridicării,
după orele 16.00. În caz contrar, se vor aplica prevederile H. C.
L. Câmpina nr. 11/ 2016, punctul 1, conform cărora «aban do -
na r ea sau depozitarea deșeurilor (...), în locuri publice sau în
alte locuri decât cele special amenajate» se sancționează cu
amen dă de la 100 lei până la 200 lei, pentru persoanele fizice”,
se mai arată în informarea transmisă de administrația locală.

Condițiile de acordare a ajutorului
de încălzire în sezonul 2018 - 2019

Programul lunar de ridicare a deşeurilor vegetale,
în cartierele Câmpiniţa, Muscel și Slobozia

Administra�iile locale au început
distribuirea formularelor pentru
acordarea ajutorului de încălzire în
sezonul 2018 - 2019.

Cuantum ajutor încălzire cu gaze:

Cuantum ajutor încălzire cu lemne:

Cuantum ajutor încălzire cu energie electrică:
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Investiția se va ridica la
7.683.934,77 de lei, adică a pro a -
pe 1,7 milioane de euro, re iese
din indicatorii tehnico-econo -
mici adoptați în luna iulie, de
Con siliul Local, împreună cu
studiul de fezabilitate pentru o -
biec tivul de investiții “Reabi li -
tare, modernizare, extindere sis -
tem de iluminat public în muni -
ci piul Câmpina”.

Proiectul include, potrivit
do cumentației amintite, și utili -
zare a 64 de surse de energie re -
ge nerabilă, creșterea nivelului
de iluminare mediu (de la 8,3 la
11,33 lucși), creșterea numă ru -
lui de corpuri de iluminat insta -
late (de la 692 la 910), realizarea
a 910 puncte de telegestiune și
instalarea a peste 100 de stâlpi
de iluminat.

Proiectul se referă la creș te -
rea numărului de apărate cu mi -
nim 31,30%, scăderea consu mu -
lui de energie cu aproximativ 50%
și scăderea emisiilor de CO2 cu
peste 47%.

Datele energetice și cele refe -
ritoare la elementele tehnice ale

ilu minatului public care sunt in -
cluse în acest studiu, precum și
analiza acestora s-au bazat pe
informaţiile rezultate în urma au -
ditului fizic preliminar efec t ua t în
te ren și din datele statistice ale
Primăriei municipiului Câm pi na. 

Documentația subliniază că
proiectul are în vedere ame lio -
rarea eficienței și a distribuirii
iluminatului, în scopul sigu -

ranței traficului, confortului vi -
zual, din punct de vedere ur -
banistic, al economiei de energie
și diminuării poluării luminoa -
se, urmărind obținerea urmă -
toarelor beneficii pentru comu -
nitate:

 Realizarea unui iluminat
pu blic corect, orientat către
utili zatori, adaptat la funcțiunile
spațiului public și la ritmul ora -

șului și localităților aparți nă -
toare, care contribuie astfel la
pre lungirea accesibilității spa -
țiilor urbane și rurale;

 Gestionarea centralizată,
în timp real, a sistemului de ilu -
mi nat public care generează re -
du  cerea costurilor de între -
ținere;

 Realizarea unui iluminat
di namic corelat cu ritmul ora -

șului (modificarea dinamică a
nivelului luminanței și/sau a
iluminării, ca urmare a monito -
ri zării traficului auto și/sau piet o-
 nal) conducând la economii de
energie electrică;

 Folosirea unui sistem in -
teli gent de management prin te -
le gestiune, la nivelul fiecărui
apa rat de iluminat;

 Crearea unui iluminat in -
te ractiv fără a compromite si -
guranța populației;

 Propunerea de aparate de
iluminat care respectă prin ci -
piile eco-designului, contri bu -
ind astfel la economisirea de
resurse.

Durata estimată de realizare
a investiției este de 15 luni,
dintre care primele opt pentru
pre finanțare, realizarea proce -
durilor de achiziție și realizarea
proiectului, iar restul pentru e -
fec tuarea propriu-zisă a lucră rilor.

Conform proiectului aprobat
de Consiliul Local, la inițiativa
primarului Horia Tiseanu, Mu -
ni cipiul Câmpina a depus o ce -
rere de finanţare prin POR 2014
- 2020, Programul Operaţional
Re gional “Sprijinirea tranziţiei
către o economie cu emisii scă -
zute de carbon”.

Investiție de aproape 1,7
milioane de euro, din fonduri
europene, pentru modernizarea
sistemului de iluminat public

Sistemul de iluminat
public existent la
nivelul municipiului ar
urma să fie reabilitat,
modernizat și extins,
conform proiectului
propus de autorită�ile
locale, a cărui valoare
este estimată, așa cum
reiese din indicatorii
aproba�i de Consiliul
Local, la 1.651.748,66
euro, cu tot cu TVA.

Consiliul Local Câmpina a
adoptat, la finalul lunii iunie, la
pro punerea primarului muni ci -
piu lui, Horia Laurențiu Tiseanu,
documentația tehnico-econo mi -
că pentru proiectul care vizează
construirea unei noi grădinițe în
Câmpina.

Documentația aprobată in -
clu  de indicatorii tehnico-econo -
mici și studiul de fezabilitate
pen tru realizarea obiectivului de
in vestiții “Îmbunatăţirea infra -
struc  turii educaţionale prin con-
struirea unei grădiniţe în Mu -
nicipiul Câmpina”.

Potrivit acestora, valoarea
totală a obiectului de investiții
nu poate depăși  4.936.708,11
lei, cu tot cu TVA, din care costul
construcțiilor și al montajului să
fie de cel mult 3.685.761,56 lei,
cu tot cu TVA.

Viitoarea grădiniță care va fi
construită la Câmpina va avea o
suprafață desfășurată de cel

puțin 1.148,07 mp, cu o su pra -
față utilă de 878,86 mp, urmând
ca, odată demarat proiectul, lu -
cra rea să se încheie în termen de
18 luni.

Noua grădiniță urmează să
fie construită pe str. Uniunea
Europeană, fiind vorba despre o
clădire cu parter și un etaj.

În anexa care include des -
crie rea investiției, atașată pro -
iec tului, inițiatorii arată că imo -
bilul este gândit pentru o gră -
diniță cu o capacitate de 80 de
locuri, împărțite la patru grupe
de copii, dintre care două cu
pro gram prelungit, care vor avea
alocate două săli de clasă, și alte
două cu program normal, care
își vor desfășura activitatea în
schim buri, împărțind aceeași sa lă.

“Prezentul proiect are în ve -
dere construirea unei infras -
truc turi ce va dispune de trei săli
de clasă, cu o capacitate fizică de
60 copii, concepută pentru posi -

bilitatea de a avea program pre -
lungit pentru două grupe (2 săli
de clasă), iar pentru alte 2 grupe
de copii, posibilitatea de a lucra
în schimburi (1 sală de clasă).
Astfel, grădinița cu program pre -
lungit pentru două grupe și în
schimburi pentru alte două gru -
pe de copii, este necesară în
vederea asigurării unor condiții
su perioare în sistemul educa -
țional din localitate, pentru fa -
miliile tinere, care vor avea astfel
unde să-și lase copiii, în si gu -
ranță și cu bune rezultate, până
după-amiază, și de asemenea de
a răspunde nevoilor persoanelor
care lucrează după-amiază, nea -
vând posibilitatea de a adapta
programul copiilor în funcție de
programul lor de lucru. Rea li -
zarea proiectului va duce la cre ș-
terea eficienței sistemului de
învățământ preșcolar de pe raza
localității”, se arată în documen -
tația aferentă proiectului.

Autoritățile intenționează să
obțină finanțare pentru reali za -
rea acestui obiectiv din fon du -
rile europene disponibile prin
Programul Operaţional Regional
2014-2020. Un proiect în acest
sens a fost depus și se află deja
în etapa de evaluare.

Clădirea va avea cele trei săli
de grupă, dar și un spațiu mul ti -
funcțional, care va servi ca loc
de joacă, pentru gimnastică,

pen tru activități de lectură,
vizio nare de firme, dar și ca loc
de servit masa. De asemenea, no -
ua grădiniță va dispune de bloc
alimentar, terase, grupuri sani -
tare, inclusiv unele special ame -
na jate pentru copiii cu diza bi -
lități, vestiare, spațiu de depo -
zitare pentru materiale didac ti -
ce și izolator, cabinet medical și
ma gazia aferentă cabinetului
me dical.

Grădiniţă cu o capacitate de 80 de locuri,
printre proiectele prioritare la Câmpina
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Cursa s-a desfășurat du mi -
nică, pe 9 septembrie, pe trasee
noi propuse de organizatori, ca -
re au dorit să le ofere, astfel, o
experiență nouă și celor care au
participat la edițiile anterioare.
Fondul de premiere pus la bă ta -
ie a fost unul generos, de 27.850
de lei, dintre care 11.800 de lei
premii acordate în bani, iar dife -
rența sub formă de vouchere și
pro duse oferite de susținătorii
competiției. Trebuie menționat,
însă, că unii dintre câștigători au
ținut să doneze premiul obținut
pentru cauzele nobile susținute
de Asociaţia Glasul Autismului şi
Fundaţia Romanian Angel Appeal.

În total, 350 de concurenți s-au

aliniat la start, numărul de 300
de locuri, stabilit inițial, dove -
din du-se insuficient pentru a
răs punde cererilor din partea a -
ma torilor de a participa la com -
petiția caritabilă. 

Fondurile obținute din taxele
de înscriere vor fi folosite, ca de
fiecare dată, în beneficiul co -
piilor cu tulburări din spectrul
autist (TSA) din comunitate. Cele
șase ediții anterioare ale CMTB
au totalizat peste 146.000 lei,
bani folosiți pentru organizarea
de cursuri destinate părinților
co piilor cu autism, achizițio na -
rea de materiale de lucru pentru
Centrul de zi “Sf. Filofteia“ și fa -
mi liile beneficiare ale acestuia,

dar și organizarea de cursuri
adresate cadrelor didactice din
gră dinițe și școli de masă care
au vizat integrarea copiilor cu
TSA în învățământ. Totodată,
fondurile au fost utilizate pentru
programe de pregătire destinate
echipei Centrului “Sf. Filofteia”,
organizării unei campanii de
conștientizare în unități de în vă -

țământ și a două tabere pen tru
familiile în care există copii cu TSA. 

Organizatorii au mai anunțat
că, începând cu 2018, Asociaţia
Glasul Autismului şi Fundaţia
Romanian Angel Appeal vor des -
chide un centru pentru activităţi
de socializare şi terapie 3C (te -
rapie prin mișcare) adresat co -
piilor cu TSA. Din fondurile

strânse anul trecut şi în acest an,
va fi renovat și mobilat spaţiul
identificat pentru acest centru şi
se vor organiza primele grupuri
de socializare şi terapie.

Evenimentul din 9 septem -
brie a fost organizat inclusiv cu
sprijinul Primăriei Municipiului
Câmpina și al Consiliului Local
al Municipiului Câmpina.

Nu se poate spune că se află
la munte și nici nu are des chi -
dere la mare, dar orașul Câm -
pina are ce să le arate  vizita to -
rilor săi. Încet-încet, tot mai
mulți călători poposesc aici,
pentru a vizita obiective mai
mult sau mai puțin cunoscute,
dar în spatele cărora se află,
invariabil, povești memorabile.

O dovadă în plus că se poate
vorbi despre turism atunci când
ne referim la al doilea muni cipiu
al județului Prahova este
prezența acestei destinații pe cu -
noscutul portal de profil am -
fosta  colo.ro, echivalentul auto h -
ton al tripa dvisor.com. Site-ul
include re cen zii despre unități
de cazare, res taurante, dar și

trasee și su ges tii ale românilor,
despre lo curile pe care le-au
vizitat.

Cele mai noi referințe au fost
reunite într-un articol publicat
în luna august, “Explorând Câm -
pina – un oraș la poalele munț i -
lor”, vizualizat, în decurs de o
lună, de aproape 800 de ori. 

“Zile călduroase de august,
zile libere de Sfânta Maria Mare,
zile care ne îndeamnă la plim -
bare deși cele mai multe obiec -
tive turistice sunt sufocate la
pro priu de vizitatori. Răsfoiesc
pliantele adunate de la ultimele
târguri de turism desfășurate în
București pentru a descoperi lo -
curi frumoase. Alegerea mea se
îndreaptă spre zona sub mon -
tană, pentru un pic de răcoare,
dar nimeresc exact în orașul în
care sunt cele mai multe zile
însorite într-un an calendaristic.
Totuși, nu renunț… mă îndrept
către Câmpina”, scrie autorul,
ca re continuă cu descrierea dru -
mului spre destinația aleasă,

într-o îmbinare de repere geo -
gra fice și istorice care lasă să se
întrezărească, dincolo de rân -
duri, că este vorba despre un om
care a călă torit destul de mult
încât părerea lui să fie una dem -
nă de luat în seamă. 

“De un real ajutor ne-a fost
harta de mari dimensiuni, amă -
nunțită, primită de la standul
Cen trului de Informare Turistică
Câm pina în cadrul Târgului de
Turism. Distanțele mai mari între
obiective le-am parcurs cu auto -
turismul, prilej cu care am
observat că și acest mic orășel
es te destul de circulat și duce
lip să de locuri de parcare. Am
observat și câteva indicatoare
turistice, dar destul de puține”,
notează autorul punctând, destul
de obiectiv, plusurile și minu -
surile remarcate ca vizitator.
Orașul este, până la urmă, la în -
ceput de drum,  ca destinație tu -
ris tică, iar orice remarcă este bi -
ne venită pentru a îndrepta ceea
ce este de îndreptat.

Fostul schit Slobozia, capela
Hernea, Biblioteca Municipală,
Ca sa cu grifoni, Colegiul Națio -
nal “Nicolae Grigorescu”, casa
cu ceas, Sinagoga, fostul Cine -
ma tograf, ruinele fostei vămi
recent scoase la lumină, Biserica

Adormirea Maicii Domnului, La -
cul Bisercii, rafinăria Steaua Ro -
mână, Muzeul Memorial “Nico -
lae Grigorescu”, Castelul “Julia
Hasdeu”, toate au fost prinse în
itinerariul excursiei de o zi, dar
și în traseul refăcut la tastatură,
din amintirea vizitei la Câmpina
care l-a convins pe bucureștean
să revină, la numai câteva săp -
tămâni distanță, atât în oraș, cât
și pe site-ul amintit, cu o nouă
re cenzie, de data aceasta despre
“oaza de liniște” reprezentată de
fostul schit Slobozia.

“Incursiunea în urbea câm -
pi neană, străvechi punct de va -
mă, dar și prosper orășel in dus -
trial la un moment dat, a con -
stituit o plimbare plăcută printre
vechi și nou. Am găsit străduțe
cu vile vechi, adevărate exem -
pla re de arhitectură de diverse
tipuri, biserici, muzee și locuri
de plimbare. Cred că ar fi ne -
cesară amplasarea mai multor
indi catoare turistice în oraș
pen tru îndrumarea vizitatorilor.
Una peste alta, am reușit să văd
cea mai mare parte a obiecti -
velor turistice din Câmpina, un
oraș pe care până acum doar l-am
tranzitat în drum spre Valea
Doftanei”, a scris bucureșteanul
pe portalul amfostacolo.ro.

Participare record la a VII-a ediție a
Câmpina Open MTB - Race for autism

Municipiul Câmpina pe harta amfostacolo.ro, cunoscutul portal turistic românesc
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kCu eforturi deosebite, atât din partea
Primăriei Câmpina, cât și a organizatorilor,
dar și cu motiva�ia numărului mare de
participan�i înscriși, drept dovadă stând
suplimentarea numărului de locuri în
concurs, Câmpina Open MTB - Race for
autism (CMTB), competi�ia caritabilă de
ciclism montan, a consemnat cea de-a VII-a
edi�ie, una marcată printr-o mobilizară
exemplară și gesturi nobile.

De mai multă vreme, așezarea municipiului Câmpina pe harta turistică a
României este un obiectiv declarat al autorită�ilor locale. Așa s-a născut, printre
altele, proiectul Centrului de Informare și Promovare Turistică, iar obiectivele și
evenimentele care ar putea atrage vizitatori în municipiu au ajuns  priorită�i, la
capitolul investi�ii. Şi rezultatele nu au întârziat să apară. 
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Mii de câmpineni au petrecut,
anul acesta, la Serbările Toamnei

Ediția a XI-a a Serbărilor
Toamnei, de la Câmpina, a avut
loc pe 15 și 16 sep tem brie,
evenimentele programate des fă -
șurându-se în Centrul Ci vic al
municipiului. Scena, de  a ceastă
dată, a fost amplasată în zo na
notariatelor, deoarece orga ni -
zatorii au pregătit și un foc de
artificii care, altfel, nu s-ar fi vă -
zut, fiind lansat din parcarea
Fibec, singura zonă pentru care
ISU și-a dat acordul.

Tot o premieră, față de ce s-a
întâmplat la Câmpina, în anii pre -
cedenți, cu prilejul Serbărilor
Toamnei, s-a regăsit și în modul

în care a fost structurat pro gra -
mul evenimentului. Și asta pen -
tru că el a inclus și Hora Pra ho -
veană, un festival care până a -
cum se desfășura separat, astfel
că prima zi a Serbărilor a fost
de dicată în exclusivitate mome n-
telor menite să promoveze fol -
clo rul, tradițiile și obiceiurile
românești.

Această parte a evenimen -
tului a fost cu atât mai impor tan -
tă cu cât vorbim despre o ediție
derulată în An Centenar și în -
chinată acestuia.

Programul zilei de sâmbătă  a
început dinaintea prânzului, cu
spec taculoasa paradă a costu -
me lor populare și deja tradițio -
nala premiere a elevilor olimpici
care fac cinste orașului, prin re -
zultatele obținute de-a lungul
anului școlar. 

Au fost recompensaţi opt
tineri care au obținut re zultate
bună la fazele județene și națio -
na le ale olimpiadelor școlare, iar
alți 18 pentru reușitele în cadrul
com petiții sportive la care au
luat parte. Fiecare dintre ei a pri -

mit, din partea autorităților lo -
cale, un premiu în valoare de
580 de lei, înmânat de primarul
Horia Tiseanu, pri marul din
Cimișlia (Rep. Mol dova),
Gheorghe Răi lea nu, și mai mulți
consilieri locali de la Câm pina.

De la ora 12.00, organizatorii
au programat festivalul Hora
Pra hoveană, care a adus pe sce -
na amenajată în centru ansam -
bluri folclorice din Prahova,
ansamblul folcloric al Casei
Tine retului, ansamblul “Ghio -
celul” al Casei cu Cultură “Geo
Bogza”, artiști din Cimișlia (lo -
calitate a Rep. Moldova, înfrățită
cu municipiul Câmpina) , şi din
Ca hul (cu care localitatea praho -
veană intenționează să se înfră -
țească în cu rând). Seara, atmos -
fe ra a fost întreținută de Adrian
Deas, Ionuț & Doi nița Dolănescu
și Maria  Dra go miroiu.

Duminică, organizatorii au
adus, în fața câmpinenilor, ar -
tiști în mare vogă: Adda, Cabron,
Alama & Pacha Man. De departe,
însă cei mai apreciați au fost cei
de la Voltaj.

A doua seară s-a încheiat cu
un foc de artificii care i-a încân -
tat pe câmpineni, mai ales că, la
ultimele evenimente de acest

gen, au fost preferate jocurile de
lasere, în contextul numeroa -
selor restricții impuse la elibe -
rarea autorizației de secu ritate
contra incendiilor.

Serbările Toameni s-au bu -
cu rat, anul acesta, pe lângă pre -
zența autorităților locale, între
care îi amintim pe primarul Ho -
ria Tiseanu, alături de mai mulți
con silieri locali, de par ti ci parea
ministrului de Externe, Teo dor
Meleșcanu, a deputatului de
Prahova Rodica Paraschiv și a
vicepreședintelui Consiliului Ju -
de  țean Prahova Ludmila Sfâr loa gă. 

Ală turi de aceștia au fost la
Câmpina, cu prilejul evenimen -
tu lui din 15-16 septembrie, de -
legații din orașele înfrățite cu
municipiul prahovean și primari
ai mai multor localități din ju -
dețul Prahova.

Delegația de la Cimișlia a fost
con dusă de primarul localității,
Gheorghe Răileanu, iar cea de la
Kumanovo de primarul Maksim
Dimitrievski. În plus, municipiul
Cahul, din Republica Moldova, a
fost reprezentat, la Câmpina, de
o delegație condusă de vice pri -
marul Tatiana Romaniuc și
însoțită de dan sa torii din an -
sam blul “Nufărul”.

Evenimentele
organizate, anul
acesta, de
municipalitatea
câmpineană, în cadrul
edi�iei a XI-a a
Serbărilor Toamnei, au
adunat mii de
participan�i în zona
centrală a orașului.
Parada, spectacolele,
concertele, standurile
cu produse
tradi�ionale și terasele
amenajate provizoriu
i-au scos din casă pe
câmpineni și nu
numai, în ciuda vremii
care nu a fost
prietenoasă chiar pe
toată durata
festivalului.
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Ministerul Muncii a finalizat
proiectul pentru noua lege a
pen siilor, documentul fiind pu -
blicat pe pagina de internet a in -
stituţiei. Propunerea nu modi -
fică foarte mult formula de cal -
cul, dar aduce o serie de noutăţi
privind stabilirea vechimii, apli -
carea unor facilităţi pentru
mun ca în condiţii speciale, pen -
siile de urmaş şi calcularea pen -
siei minime în raport cu durata
stagiului de cotizare. De ase me -
nea, se propune ca facultatea fă -
cută la zi să constituie vechi me,
iar mamele care au crescut cel
puţin trei copii să se poată pen -
sio na mai devreme.

Proiectul de lege reglemen -
tea ză patru categorii de pensii
acordate: pentru limită de vârstă,
anticipată, de invaliditate şi de
urmaș. Actuala pensie anticipată
(nepenalizată) devine pensie
pen tru limită de vârstă. Persoa -
ne le care au 8 ani peste stagiul
complet de cotizare, inclusiv pe -
rioa de asimilate, se pot pensiona
pentru limită de vârstă cu 5 ani
înainte de îndeplinirea vârstei
standard de pensionare, iar în
acest caz se poate cumula pensia
cu salariul și se valorifică pe -
rioa d ele necontributive asi mi -
late, au explicat reprezentanţii
Ca sei de Pensii Prahova.

Categorii de pensii
Pensia anticipată se cuvine

cu cel mult 5 ani înaintea împli -
ni rii vârstei standard de pensio -
nare. De aceasta pot beneficia
per soanele care au realizat sta -
giul complet de cotizare, precum
şi cele care au depăşit stagiul
complet de cotizare cu până la 8
ani. La stabilirea stagiului de co -
tizare necesar acordării pensiei
anticipate nu se iau în con -
siderare perioadele asimilate în
care persoana a beneficiat de
pen sie de invaliditate, a urmat

curs urile de zi ale învăță mân -
tului universitar și a satisfăcut
serviciul militar. Cuantumul
pen siei anticipate se stabileşte
din cuantumul pensiei pentru li -
mită de vârstă, prin diminuarea
acestuia în raport cu stagiul de
co tizare realizat peste stagiul
com plet de cotizare şi cu nu -
mărul de luni cu care s-a redus
vârsta standard de pensionare.

Proiectul redefinește gradele
de invaliditate, pentru a se da
posibilitatea desfășurării unor
activități profesionale și a per -
mite cumulul pensiei de inva -
liditate cu venituri din aceste
acti vități, au mai anunţat repre -
zen tanţii instituţiei.

Ajutorul pentru so�ul
supravie�uitor

De asemenea, noua lege in -
troduce ajutorul pentru soțul su -
praviețuitor, reprezentând 25%
din pensia soțului decedat, pro -
cent care va putea fi cumulat cu
propria pensie. Noua prestație
se va acorda dacă soțul supra -
vie țuitor are stagiul complet de
cotizare; are vârsta standard de
pensionare; nu s-a recăsătorit;
durata căsătoriei a fost de cel
puțin 10 ani; suma totală înca -
sată nu depășește 80% din sala -
riul minim brut pe economie.

Prin noul proiect se asi mi -
lează ca stagiu de cotizare şi
perioadele petrecute la master și
doctorat în plus față de studiile
universitare la zi, stagiul militar,
pensia de invaliditate, concediul
me dical, cel pentru creșterea

copilului, șomajul indemnizat,
de  portarea, prizonieratul și
detenț ia politică. 

Studiile universitare, master,
doctorat se valorifică la stabi li -
rea drepturilor de pensie doar
pe durata normală de studii,
con form legii.

Posibilitatea de a
cumpăra vechime

Reglementările referitoare la
contractul de asigurare facul ta -
tivă vizează, printre altele, cate -
goriile de persoane care pot
cumpăra vechime în muncă pe o
perioada de maximum 5 ani la
ale gere din perioade diferite,
ante rioare încheierii contrac -
tului, în care nu au desfășurat
activități profesionale. Plata se
poate face în rate, dar nu mai
târziu de 1 an de la încheierea
contractului. Venitul la care se
poate asigura facultativ este cel
puțin câștigul salarial mediu
brut pe economie utilizat la
fundamentarea bugetului de
asigurări sociale de stat. Acest
tip de contract se încheie doar în
ca zul persoanelor care au rea -
lizat stagiul minim de 15 ani.

Pensia minimă 
Proiectul de lege cuprinde

regle mentări potrivit cărora da -
că nivelul cuantumului pen siei,
cuvenit sau aflat în plată, se
situează sub nivelul pensiei mi -
nime se acordă cuantumul
pensiei minime. Pentru pen sio -
narii sistemului public de pensii
cu domiciliul în România se

instituie cuantumuri minime ale
pensiilor, raportate la salariul
minim brut pe țară garantat în
pla tă, în funcție de stagiul de
coti zare realizat, astfel: pro cen -
tul minim este de 45%, aferent
stagiului minim de cotizare, la
ca re se adaugă câte 1% pentru
fie care an suplimentar, fără a
de păși procentul maxim de 75%.
De la data intrării în vigoare a
legii, pentru pensionarii cu ve -
chime cuprinsă între 10-15 ani,
cuantumul pensiei minime repr e-
zintă 40% din salariul minim
brut pe țară, iar pentru fiecare
an suplimentar se mai adaugă
un procent. Proiectul de lege
reglementează dreptul de opți u -
ne între cuantumul pensiei de -
ter minat în funcție de contri -
butivitate și indemnizația socia -
lă. Pensionarii care au stagiul de
cotizare mai mic de 15 ani pot
opta între pensie și indemnizația
socială, cu 3 luni înainte de
intrarea în vigoare a legii. Pen -
sio narii care au realizat stagiul
de cotizare mai mic de 15 ani be -
ne ficiază de recalculare, iar da că
suma rezultată din calcul este
sub indemnizația socială pot
opta pentru aceasta din urmă. 

Cum se calculează?
„Proiectul de lege cuprinde

reglementări potrivit cărora
cuan tumul pensiei se determină
prin înmulțirea Numărului Total
de Puncte cu Valoarea Punctului
de Referință. Numărul total de
puncte este suma punctajelor
anuale. Punctajul anual este su -

ma punctajelor lunare împărțit la
12 luni. Punctajul lunar este ve -
nitul brut realizat împărțit la câș -
tigul mediu brut pe economie.
Valoarea Punctului de Referință
(VPR) va fi de 75 de lei în anul
2021. VPR a fost determinat prin
îm părțirea Valorii punctului de
pensie din anul 2021, adică
1.875 de lei, la 25, care repre -
zintă vechimea medie de ani din
sistemul de pensii, rezultată în
ur ma aplicării ultimelor patru
legi ale pensiilor”, au mai spe -
cificat reprezentanţii Casei de
Pensii Prahova.

Date statistice
Potrivit celei mai recente ra -

portări transmise de Direcția
Județeană de Statistică Prahova,
nu mărul mediu al pensionarilor
de asigurări sociale de stat din
județul Prahova a fost în trimes -
trul II 2018 de 197172 pers o a -
ne, în creştere cu 294 persoane
fa ță de trimestrul II 2017. Pensia
medie a pensionarilor de asi -
gurări sociale de stat din județul
Prahova a fost în trimestrul II
2018 de 1149 lei, înregistrând o
creştere față de trimestrul II
2017 cu 9,2%.

Județul Prahova, într‐un cla -
sa ment național, ocupă locul al
doi lea în funcție de numărul me -
diu de pensionari, după muni -
cipiul București, și locul al cin -
cilea după pensia medie lunară,
fiind devansat de București (1.365
lei), Hunedoara (1.359lei), Bra -
şov (1.280 lei), Galați şi Gorj
(1.152 lei).

Noutăţi importante în
viitoarea lege a pensiilor

Proiectul noii legi a
pensiilor, adoptat
de Guvern și trimis
Parlamentului,
aduce numeroase
noută�i, inclusiv
referitoare la
asimilarea, ca
vechime, a anilor
de facultate și la
reducerea vârstei
de pensionare
pentru mame.
Principalele
modificări au fost
explicate de
reprezentan�ii
Prefecturii Prahova
în cadrul unei
dezbateri
organizate la
momentul lansării
documentului în
consultare publică. 
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Reprezentanții DSU au ară -
tat că “informarea populației
priv ind funcționarea aplicației
RO-ALERT este necesară pen -
tru continuarea testelor la nivel
regional și național, care sunt
pro gramate în perioada urmă -
toa re. Site-ul ro-alert.ro este
pro iectat ca sursă completă de
infor mare a populației și deta -
liază atât modul de difuzare a
mesajelor de tip Cell Broadcast,
cât și posibilitatea de config u -
rare a telefoanelor mobile pen -
tru a permite recepționarea me -
sajelor difuzate în situații de
ur gență”. Portalul informativ
cu prinde prezentarea sistemu -
lui RO-ALERT, informații des -
pre configurarea telefonului,
pen tru primirea mesajelor de
aver tizare, informații privind
tehnologia Cell Broadcast, apli -
cația DSU, răspunsuri la între -
bări frecvente și date de contact.

“Secțiunea «Configurare te -
le fon» asigură informații com -
plete despre modul de con fi -
gurare a telefoanelor mobile în
toate rețelele, astfel încât pu -
blicul să poată recepționa me -
sajul pe telefonul mobil de care
dispune. Sistemul utilize a ză in -
frastructurile rețelelor o pe ra to -
rilor de comunicații mo bile din

România. Mesajele RO-A LERT
pot fi recepționate pe în treg te -
ritoriul României acolo unde e -
xistă acoperire a rețelelor pu -
blice de comunicații mobile și
nu este necesară instalarea u -
nei aplicații pe telefoanele mo -
bile. Sistemul RO-ALERT func -
ționează indiferent dacă utili -
za torul deține servicii de tip
abo nament sau prepay, iar re -
cepționarea mesajelor nu ge ne -
rează costuri sau taxe supli -
mentare pentru utilizatori.  Me -
sa jul de avertizare poate fi tran -
smis doar pentru anumite zone
amenințate de situații de ur -

gență și este particularizat în
func ție de tipul evenimentului
produs ori prognozat. Configu -
ra rea telefonului mobil nu ne -
cesită comunicarea numelui și
a numărului de telefon al utili -
zatorului”, anunță DSU.

În această secțiune găsiți
tri miteri către paginile cu
infor mațiile de configurare a
terminalelor din diverse rețele
de telefonie mobilă.

“Secțiunea «Întrebări frec -
ven te» oferă răspunsuri la
între bări legate de sistemul RO-
ALERT, acoperind detalii tehni -
ce şi reguli de comportament în

ca zul recepționării mesajelor
de avertizare. În plus, portalul
ro-alert.ro asigură conexiunea
cu celelalte surse de informare
puse la dispoziție de Departa -
men tul pentru Situații de Urg -
en ță și Inspectoratul Gene ral
pentru Situații de Urgență”, mai
precizează informarea tran s mi -
să de DSU, pe acest subiect.

“Sistemul RO-ALERT va fi
folosit doar pentru situaţiile
ex  trem de grave, nu avem inten -
ţia să folosim sistemul foarte
frec vent pentru că atunci dimi -
nuăm interesul populaţiei. În
plus devine foarte deranjant
pentru că sunetul trimis de
sistem atunci când se trimite un
mesaj continuă să sune până se
citeşte mesajul. Nu se opreşte
sunetul. Dacă telefonul este pe
silenţios, mesajul tot va veni cu
sunet. Când vine mesajul în -
seam nă că este ceva grav. Sunt
două tipuri de avertizări, unele
despre care ştim de ceva timp:
ştim că vine o viitură peste
două zile, de exemplu. Dar
avem şi anunţuri de la ANM că
vine o furtună peste 20 de
minute, şi atunci trimitem un
mesaj”, a declarat secretarul de
stat în MAI şi şeful Departa -
men tului pentru Situaţii de Ur -
genţă, Raed Arafat, la confe rin -
ţa de lansare a portalului.

În cazul producerii unui
cutre mur, seismul nu va trans -
mite, însă, nicio alertă, pentru a

nu se crea panică, a explicat se -
cre tarul de stat Raed Arafat.
“Pentru a nu induce panica,
pentru că ştim că nu avem pre -
gă tirea necesară la nivelul po -
pulaţiei ca să reacţioneze cu
calm, plus că nu ştim cât câş -
tigă. Riscul să dai un mesaj cu
20 de secunde înainte cuiva ca -
re se află la etajul zece este ma re,
se poate ca seismul să-l surprindă
pe scara blo cului”, a spus acesta.

Secretarul de stat în MAI a
mai precizat că unele telefoane
au fost configurate automat
pentru a primi mesajele. Pentru
altele este necesară confi gu -
rarea manuală. “Configurarea
telefoanelor iOS va fi posibilă
în cepând cu luna decembrie, s-a
făcut solicitarea pentru com -
pania iOS. Unele telefoane deja
au efectuat configurarea auto -
ma tă prin trimiterea unui up -
date la telefon. Pentru alte
terminale, va trebui ca oamenii
să intre pe site şi să vadă cum
pot face configurarea în func -
ţie de modelul telefonului. Dacă
telefonul este închis, este sin -
gu rul moment în care nu se pri -
meşte mesajul. Dar dacă des -
chizi telefonul, iar alerta es te
în că activă şi este în perioada
in clusă, atunci când se des -
chide telefonul mesajul poate fi
primit”, a declarat Arafat, su bli -
niind că mesajele de alertă sunt
transmise prin altă tehnologie
decât cea utilizată la expedierea
și recepționarea SMS-urilor,
prin urmare sistemul nu are
ne voie de datele personale și
nici măcar de numărul de
telefon al destinatarilor. “Mesa -
jele sunt ca nişte unde radio
care intră în telefon. Telefonul
le sesizează, primeşte şi afi şea -
ză mesajul. Singura corelare
este că eşti în zona unde se
tran smite mesajul. Centrul alege
o zonă, iar toate telefoa nele aflate
în zona respectivă primesc
mesajul. Acesta nu este SMS, e
altfel de mesaj”, a spus Arafat.

Sistemul RO-ALERT este im -
ple mentat de Departamentul
pen tru Situații de Urgență (DSU)
din cadrul Ministerului Afa ce -
rilor Interne (MAI), prin Ins -
pectoratul General pentru Si -
tuații de Urgență (IGSU) și cu
su portul tehnic al Serviciului de
Telecomunicații Speciale (STS).

A început testarea națională a
aplicației RO-ALERT, sistemul
de avertizare a populației în
cazul producerii unui dezastru

Departamentul pentru
Situa�ii de Urgen�ă a
lansat, pe 15
septembrie, portalul
RO-ALERT (ro-alert.ro),
iar în a doua parte a
lunii a programat
testarea na�ională a
aplica�iei, cu
transmiterea de
mesaje de verificare
către terminale aflate
în diferite zone ale
�ării. Timp de o
săptămână, testele
s-au derulat și în
Prahova.
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Liviu Mușat, directorul Agen -
ției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, a ținut să fie pre -
zent, la Câmpina, pe 4 septem brie,
pentru semnarea contrac tului
prin care autoritățile din muni ci -

piu speră să deschidă o serie de
șapte proiecte impor tante de -
rulate din fonduri euro pe ne, cu
un impact major pentru co mu -
nitatea locală. “Am venit din nou,
cu drag, în municipiul Câm pina.

Am venit într-un loc în care edilii
- executivul Primăriei, membrii CL
și specialiștii din cadrul Pri mă -
riei - știu ce trebuie să facă și fac
aceste lucruri pentru comunita te.
Am venit să pornim un contract

la un obiectiv foarte important
din punct de vedere al istoriei,
cul turii și artei românești, dar și
din punct de vedere al turismului,
pentru că este un loc care, din
punctul meu de vedere, poate
crește atractivitatea munici piu -
lui Câmpina, a întregii zone de
aici, dată fiind unicitatea mu zeu -
lui, atât în peisaj prahovean,
național, iar unii spun chiar pe
plan mondial”, a declarat Liviu
Mu șat, la semnarea contractului,
eveniment găzduit de una dintre
în căperile Castelului “Julia Has deu”. 

Referitor la ceea ce s-a în -
tâmplat deja, trebuie spus că a -
cordul pentru “Restaurarea, do -
tarea și valorificarea  durabilă a
patrimoniului cultural al obiec ti -
vului de patrimoniu Muzeul Me -
morial «B. P. Hasdeu»” se referă
la un proiect cu o valoare totală
de peste 15,8 milioane de lei, din
care 98%, adică peste 15,4
milioane de lei, fonduri neram -
bur sabile alocate prin FEDER și
de la bugetul de stat. Confi nan -

țarea eligibilă a beneficiarului
este de aproximativ 314.600 de
lei, iar valoarea neeligibilă se ri -
dică la 81.645 de lei.

De-a lungul vremii, edificiul a
mai beneficiat de intervenții și
reparații punctuale. Din păcate,
însă, trecerea timpului și-a lăsat
am prenta, “ajutată” și de alți fac tori.

Castelul “Julia Hasdeu” a fost
construit la finalul secolului al
XIX-lea, de către savantul B. P.
Hasdeu. În prezent, terenul pe
care sunt amplasate construc -
țiile face parte din domeniul
public al Municipiului Câmpina
și se află în zona de protecție a
monumentului istoric.  “Lu cra rea
se numește «Restaurarea, do -
tarea și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural al obiec -
tivului de patrimoniu Muzeul
Memorial “B. P. Hasdeu”». Mu -
zeul «B. P. Hasdeu» este un o -
biec tiv de marcă, un punct tare al
municipiului Câmpina, con struit
între 1894 și 1896 de către
savant. Ulterior a apelat la un
arhitect, Toma Do bres cu,  iar
lucrarea a fost coor donată de că -
tre inginerul Nico lae Angeles cu.
Vreau să le mulțu mesc, cu
această ocazie, cole gilor mei din
Primăria mun i ci piului Câmpina,
de la Direcția de Investiții, Di -
recția Economică, Direcția Juri -
dică,  Direcția de Ur banism, arhi -
tectul șef, colegi care s-au ocu -
pat de întocmirea pro iectului, de

Peste 15 milioane de lei, din fonduri
europene, pentru restaurarea
Muzeului “B. P. Hasdeu”
În primele zile ale lunii septembrie, autorită�ile câmpinene au semnat primul dintr-o
serie de contracte de finan�are din fonduri europene, pentru realizarea unor lucrări
deosebit de importante la nivelul infrastructurii municipiului. Acordul privind
alocarea sumelor necesare în vederea restaurării Muzeului “B. P. Hasdeu”, un
simbol al orașului Câmpina și un obiectiv unicat în România și chiar în Europa, a fost
semnat chiar în incinta castelului ridicat de savant în memoria Iuliei, fiica sa trecută
în nefiin�ă la doar 19 ani.



PROIECT 9

realizarea lui din punct de
vedere economic, de achiziție
pu blică. Au parcurs a ceastă "bu -
cătărie internă", o muncă susți -
nu tă care ne dă curaj să accesăm
fonduri europene în con tinu are”,
a spus Horia Lau rențiu Tisea nu,
prima rul mu nicipiului Câmpina.

Castelul “Julia Hasdeu”, azi
Mu zeul Memorial “B.P.Haşdeu”,
declarat monument istoric, a
avut mult de suferit, în cei peste
120 de ani de existență, din ca -
uza celor 12 seisme cu magni -
tudinea de peste 6 grade prin
care a trecut. Cel mai recent,
cutremu rul din 1977, chiar a dus
la scoa terea sa din circuitul
turistic. Restaurarea s-a încheiat
abia în anul 1994, iar de atunci
până în prezent au reapărut

degradări specifice acțiunii seis mice,
dar și prin acțiunea altor fac tori.

În prezent, clădirea se află în -
tr-o stare moderată de degradare
a elementelor structurale și nes -
truc turale, avarii apărute din
cau ze seismice sau pur și simplu
din cauza trecerii timpului. 

 Proiectul vizează atât clă di -
rea principală, cât și ane xele, dar
și amenajarea peisagistică. Mu -
zeul urmează să fie dotat cu
siste me moderne - inclusiv holo -
grame reprezentative, sistem
inte ractiv de prezentare a expo -
natelor, rețea pentru redarea
audio a informațiilor și sisteme
electronice de informare - care vor
aduce în fața vizita torilor ce vor
trece pragul mu zeului po vestea
dureroasă a fa mi liei sa vantului

și legătura le gendară a a cestuia
cu fiica sa, după moar tea
prematură a aces teia.

Autoritățile se așteaptă ca, la
finalul celor 36 de luni din pe -
rioa da de implementare, numă -

rul vizitatorilor care vor poposi,
anual, la Muzeul “B. P. Hasdeu”
să treacă de 1.000.

Așa cum precizam anterior, acesta este doar primul dintre proiectele pe care administrația
câmpineană și-a propus să le deruleze din fonduri europene. Pe lista autorităților locale se mai
află, de exemplu, investiții în iluminatul public, construirea unei noi grădinițe și a unei săli de
sport, reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe și a Spitalului Municipal.

“Îi mulțumesc domnului director pentru prezență. O consider ca pe un semn al viitoarelor
pro iecte pe care dorim să le semnăm, provocare binevenită pentru accesarea fondurilor eu ro -
pene. Am ajuns la șapte proiecte depuse, cel mai recent fiind cel pentru iluminatul public. Este
o mare provocare pentru noi, fructificarea perioadei în care putem accesa aceste fonduri. Dacă
a cum nu depunem proiectele și nu le câștigăm, trece  această perioadă de finanțare de șapte ani
și nu știu dacă va mai fi vreuna în viitor. Așa că trebuie să exploatăm această ocazie pe care eu -
ropenii ne-o oferă, iar noi, cu experiența acumulată, putem accesa aceste fonduri”, a fost me -
sajul lansat de primarul Horia Tiseanu, cu prilejul semnării contractului de finanțare pentru
Muzeul “B. P. Hasdeu”.

De altfel, tot în luna septembrie, autoritățile locale au semnat și contractul de finanțare pen -
tru reabilitarea termică, din fonduri europene, a unui bloc de pe strada Victoriei, nr. 12,
investiție în valoare de 732.000 de lei.
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Datele statistice arată că, în
perioada sezonului rece, cele
mai multe incendii au fost înre -
gis trate la locuinţele parti cu -
lare, fiind provocate de siste -
me le de încălzire improvizate,
ne su pravegheate sau defecte,
avertizează specialiștii din
cadrul Inspectoratului Județean
pentru Situații de Urgență.

Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Şerban Cantacu zi -
no” atrage atenţia asupra ur -
mă toarelor reguli ce se impun a fi
respectate, la încălzirea lo cuin ței:

Obligaţiile consumatorilor
de gaze naturale

> NU utilizați punctele de
con sum aprobate înaintea efec -
tuării recepţiei şi deschi derii
oficiale a gazelor de unitatea
distribuitoare;

> ANUNȚAȚI biroul de
recla maţii al unităţii distribui -
toa re pentru orice defecţiune
sur venită la instalaţia de uti -
lizare şi ori de câte ori simt mi -
ros specific de gaze;

> NU executați modificări

ale instalaţiilor existente, ra -
cor dări sau desfiinţări de noi
puncte de consum gaze natu ra -
le decât pe bază de aprobări le -
gale şi numai prin societăţi ca -
re au agrement tehnic în acest
sens;

> REMEDIAȚI eventualele
de fec ţiuni care apar la insta -
laţiile şi aparatele de utilizare
numai prin societăţi agreate, cu
personal calificat;

> CURĂȚAȚI și menţineți în
sta re de bună funcţionare co -
şurile de evacuare a gazelor ar se
prin societăţi de specia lita te;

> VERIFICAȚI, curățați și
reparați coşurile de fum numai
cu personal calificat;

> NU folosiţi decât mate ria -
lul combustibil pentru care a
fost destinată soba şi evitaţi su -
praîncărcarea acesteia;

> NU folosiţi soba decât cu
uşiţa închisă;

> Aşezaţi o tăviţă metalică în
faţa sobei, în dreptul uşiţei;

> NU aşezaţi în apropierea
sobei sau pe aceasta materiale

combustibile;
> Stingeţi focul din sobă

îna inte de a părăsi locuinţa;
> NU adormiţi niciodată cu

soba aprinsă;
> VERIFICAȚI integritatea

aparatelor şi mijloacelor de

încălzire electrice;
> NU aşezaţi aparatele de

încălzire electrice în apro pie -
rea materialelor combustibile;

> NU aşezaţi materiale com -
bustibile pe mijloacele de în -
călzire electrice;

> DECUPLAȚI aparatele de
încălzire electrice înainte de a
părăsi locuinţa sau de a a dor mi.

> NU lăsaţi niciodată copiii
nesupravegheaţi cu soba
aprinsă ori cu aparatele de
încălzire electrice în funcţiune.

Programările pentru înre gis  trarea
dosarelor de exami na re și susținerea
probei teo retice pentru obținerea per -
mi  su lui de conducere, în ju dețul Pra -
hova, se realizează exclusiv on-line,
începând din 17 sep tembrie.

“Sistemul de programare online va
fi parțial operațio nal începând din 12
sep tem brie 2018, cetățenii pu tând ast -
fel rezerva data și ora pe care le doresc
pentru prezentarea la sala de examen
din Ploiești, Șoseaua Vestului nr.19.
Pentru persoanele care nu au posibi -
litatea accesării site-ului ph.pre -
fectura.mai.gov.ro, adresăm rugă min -
tea către șco lile de conducă tori auto
cu care aceste persoane au urmat
cursu rile de pre gătire teoretice și
practice să le sprijine în vederea
progra mării on-line”, a anunţat Pre -
fectura, într-un co municat de presă
trimis la în ceputul lunii septembrie.

Autoritățile avertizează că la ghișeu
nu vor fi preluate pro gramările care
conțin date false sau neconforme cu
rea litatea.

În cadrul aceluiași serviciu mai
func ționează sistemul de programări
on-line și pentru înmatriculare auto,
autorizare provizorie persoane fizice
și juridice, autorizare provizorie per -
soane juridice comerț au to  vehicule și
preschimbare per mise auto românești.

Serviciul Public Comu ni tar Regim
Permise de Condu ce re și Înmatriculare
a Vehi cu lelor din cadrul Instituției
Prefectului județul Prahova funcțio -
nea ză în Ploiești, pe str. Vasile Lupu,
nr. 60 (sediul Inspectoratului Județean
de Poliție Prahova). 

Programul de lucru cu pu bli cul
este luni, marți, mier curi și vineri, în
intervalul 8.30 - 16.30, iar joia în
inter  valul 8.30 - 18.30.                                        

Zona parcurilor din cen trul muni ci -
piu lui Câmpina va fi cunoscută, de a -
cum, sub de numirea de “Regele Mihai I”,
conform deciziei luate de Con siliul Lo -
cal, la finalul lunii iulie. Hotărârea se
re feră, mai exact, la zona delimitată de
B-dul Carol I și blocurile de locuințe 24H,
23J, 23I, 14H1, 14H, 14I, 14I1 și 14J.

“Prin compartimentele de re sort din
aparatul de speci a li tate al Primarului s-a
verifi cat identificarea zonei, con form
inventarului bunurilor care al cătuiesc
domeniul pu blic al lo calității, precum și
prevederile PUG și Regula mentul local
de urbanism al Municipiului Câm pina.
În urma analizei a rezultat că această
zonă  (cunoscută cu denumirea generi -

că de parc) formează un ansamblu ur -
ba nistic compus din două scu aruri
ame najate, cu alei, te rase, spații verzi,
parc, aliniate atât la B-dul Carol I, cât și
la B-dul Culturii, cuprinse într-un peri -
metru delimitat de B-dul Carol I și
blocuri. Această zonă repre zintă un
obiectiv de interes public local care tre -
buie pus în valoare atât prin investițiile
realizate, cât și prin această denumire,
«Re gele Mihai I»”, se arată în ex pune -
rea de motive care înso țește proiectul.

Prevederile adoptate de Con siliul
Local Câmpina se re feră la parcurile
Milia și Soldat, primul dintre ele rea -
bilitat recent, iar al doilea aflat în curs
de modernizare.

Aleşii locali au aprobat redenumirea
parcurilor din zona centrală a municipiului Din septembrie, programările 

pentru ob�inerea permisului auto 
se fac doar on-line

Crește riscul de incendii,
în sezonul rece! Pompierii
sunt în alertă
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Potrivit Ghidului de finan ța -
re, sprijinul va fi acordat sub
for mă de vouchere pentru
achi ziționarea de echipamente
electrice și electronice de uz
cas nic, cu eficiență energetică
clasa A++, A+++, din următoa -
rele categorii: mașini de spălat
rufe; frigidere/combine frigori -
fice/lăzi frigorifice; aparate de
aer condiționat.

Au fost alese, pentru înce -
put, echipamentele cele mai
pre zen te în casele românilor,
cele mai mari consumatoare de
e ner gie, dar și cele de care
oamenii se debara sează cel mai
greu. În funcție de interesul
manifestat pentru program,
acesta va putea fi completat și
cu alte tipuri de echipamente, la
edițiile viitoare.

Valoarea voucherelor a fost
stabilită după cum urmează:

>> 200 lei pentru mașini de
spălat rufe cu eficienţa ener -
getică A++;

>> 300 lei pentru mașini de
spălat rufe cu eficienţa energe -
tică A+++;

>> 300 lei pentru aparate de
aer condiționat cu eficienţa e -
ner getică la răcire (A+++/A++);

>> 300 lei pentru categoria
frigidere/combine frigorifi ce/
lăzi frigorifice cu eficienţa
ener getică A++;

>> 400 lei pentru categoria
frigidere/combine frigorifi -
ce/lăzi frigorifice cu eficienţa
ener getică A+++.

“Pentru a beneficia de fi -
nan țare, după publicarea Ordi -
nului de ministru în Monitorul

Oficial, cetățenii doritori tre bu -
ie să acceseze aplicația electro -
nică de pe website-ul Adminis -
trației Fondului pentru Mediu
și să urmeze pașii de înscriere
în program, până la comple ta -
rea cu succes a acestora. Ulte -
rior, solicitanții se vor prezenta
la unul dintre comercianții va -
lidați, de unde vor achiziționa
echipamentul dorit. Suma fi -
nan țată se scade de către co -
mer ciant din valoarea totală a
facturii echipamentelor achizi -
țio nate prin program (TVA in -
clus), iar diferența va fi supor -
tată de către persoana fizică,

din surse financiare proprii.
Este important de precizat că
persoana fizică beneficiază de
valoarea unui voucher la achi -
ziţionarea unui echipament
eligibil, în schimbul predării
unui echipament uzat vechi
echivalent. Schimbul se face în
sistem 1:1. Cetățenii pot achizi -
ţi ona mai multe echipamente în
schimbul predării unui număr
echivalent de echipamente u -
zate vechi, beneficiind astfel, în
mod corespunzător, de mai
multe vouchere, dar nu mai
mult de unul pentru fiecare ca -
tegorie. La momentul predării

echipamentului nou achizițio -
nat, comerciantul va ridica
echi pamentul vechi, cedat în
schimbul voucherului de fi -
nan țare”, precizează Ministerul
Mediului.

Comercianții care doresc să
participe în Program și care în -
deplinesc criteriile incluse în
ghid se vor putea înscrie prin
depunerea dosarului de vali da -
re electronică, după publicarea
Ordinului de ministru și
demararea sesiunii de înscriere
în vederea validării comercian -
ților.

Documentul adoptat în Consiliul Lo -
cal se referă la persoanele care fac parte
din conducerea clubului, dar și la
regulile și drepturile înscrise în dreptul
beneficiarilor.

Comitetul director al Clubului Pen -
sionarilor are un mandat de patru ani,
membrii săi sunt fiind numiți sau re vo -
cați prin Consiliului Local, în cazul
consilierilor, respectiv prin Dispoziție a
Primarului, în cazul administratorului și
a persoanei din Aparatul de specialitate
al Primarului. Hotărârea prevede că la
conducerea Clubului se află un
președinte, funcție care va fi îndeplinită
de Primarul Municipiului Câmpina, și
patru membri ai Consiliului Director,

mai precis doi consilieri locali, un
reprezentant al Aparatului de Specia -
litate al Primarului și administratorul.

“Clubul Pensionarilor Câmpina este
deschis pentru toți pensionarii cu
domiciliul în municipiul Câmpina. La
activităţile clubului pot participa toţi
pensionarii care locuiesc în municipiul
Câmpina fără deosebire de sex, religie,
apartenenţa politică şi care nu suferă de

boli contagioase sau psihice care pot
afecta integritatea celorlalte persoane
care fac parte din grup. Organizaţiile
pensionarilor din municipiul Câmpina,
prin reprezentanţi desemnaţi, vor orga -
niza acţiuni cultural-educative şi spor -
tive pentru membrii săi, conform calen -
darului de acţiuni propriu şi alte activi -
tăţi prevăzute în Regulament”, precizea -
ză documentul. 

Acesta mai stabilește că în ca drul
clubului se pot desfăşura activităţi
cultural - educative, de arta culinară, ar -
ti zanat, meşteşugărit; activităţi cultural -
religioase; activităţi de petrecerea tim -
pu lui liber; programe de ergoterapie,
res pectiv terapie prin mişcare; sesiuni
de discuţii pe diverse teme; activităţi de
voluntariat pentru motivare, animare şi
mobilizarea persoanelor vârstnice; acti -
vităţi recreativ - distractive, jocuri de
so cietate, activităţi de club, excursii.

Accesul în incinta clubului se face
pe baza legitimației de membru, în
cadrul programului aprobat prin același
regulament, mai precis de luni până
vineri, în intervalul 9.00-19.00, iar sâm -
băta, între orele 9.00 și 13.00.

Prin regulament se mai stipulează că
plata utilităţilor şi a cheltuielilor nece -
sare cu întreţinerea şi igienizarea sediu -
lui Clubului Pensionarilor se fac din
bugetul local.

Înființarea Clubului Pensionarilor a
fost aprobată printr-o hotărâre de Con -
siliu Local din iulie 2013, acesta fiind
inuagurat la Câmpina în anul 2015.

Regulamentul pentru func�ionarea Clubului Pensionarilor, aprobat în Consiliul Local
Aleșii locali au aprobat, în
ședin�a de la finalul lunii iunie,
la ini�iativa primarului Horia
Tiseanu, Regulamentului de
organizare și func�ionare a
Clubului Pensionarilor din
Municipiul Câmpina.  

Românii vor primi vouchere 
de până la 400 de lei, pentru 
a-și cumpăra electrocasnice noi
Ministerul Mediului a lansat, în consultare
publică, Ghidul de finan�are a Programului
na�ional de înlocuire a echipamentelor electrice
și electronice uzate cu unele mai performante
din punct de vedere energetic. Programul
“Rabla pentru electrocasnice” se lansează în
acest an, cu un buget de 20 de milioane de lei
din care conducerea Ministerului Mediului se
așteaptă să se acorde vouchere pentru
achizi�ionarea a peste 60.000 de echipamente
vechi și uzate cu unele noi, cu consum redus de
energie și prietenoase cu mediul.
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La sesiunea de toamnă a
Bacalaureatului 2018 s-au în -
scris 201 absolvenți din liceele
câmpinene, dintre care doar
139 proveniți din promoția cu -
rentă, iar 62 din promoții an -
terioare, care nu au mai susți -
nut examenul până acum sau
care l-au picat în anii trecuți.
Dintre aceștia, doar 178 s-au
prezentat la toate probele și
numai 47 au fost declarați pro -
movați, cea mai mare notă fiind
a unui absolvent de la Colegiul
Național “Nicolae Grigorescu”:
7,65. 

De altfel, ca și în vară,
aceas ta a fost școala cu cele
mai bune rezultate, statistic

vorbind, pentru că, în fapt, la
Bac-ul de toamnă au fost
înscriși doar trei absolvenți de-ai
săi, dintre care numai doi s-au
și prezentat la examen. Amân -
doi au avut medie de tre cere,
rezultând, astfel, o pro mo va -
bili tate de 100 pentru CNNG.

Pe locul al doilea, în muni -
cipiu, dacă ar fi să întocmim un
clasament în funcție de procen -
tul de promovați, s-ar clasa
Liceul Tehnologic Energetic, cu
37,93%. Au fost 69 de absol -
venți ai unității de învățământ
înscriși în a doua sesiunea a
Bac-ului 2018, dintre care 56

din promoția curentă. 22 au
fost declarați admiși, cea mai
mare medie înregistrată aici
fiind 7,18.

Unul din trei candidați pre -
zenți a promovat Bacalaureatul
și la Liceul Tehnologic Meca -
nic. Vorbim, mai precis, despre
un procent de 33,33% sau, în
cifre exacte, 4 admiși din 12
absolvenți prezenți la examen,
cea mai mare medie fiind, și la
această unitate de învățământ,
peste pragul de 7.

Din acest punct încolo ne
apropiem de coada clasamen -
tului, ajungând la penultimul

loc, la nivelul municipiului, o -
cupat de Colegiul Tehnic Fo -
restier. Chiar dacă la acest liceu
a existat inclusiv o medie de
7,43 la Bacalaureatul de toam -
nă, rata de promovare lasă mult
de dorit. Numai 19,7% dintre
candidații prezenți au luat exa -
menul, fiind vorba despre 13
absolvenți declarați admiși, din
66 prezenți și un un total de 75
de înscriși, dintre care 58 din
promoție curentă.

Cele mai slabe rezultate au
fost înregistrate, însă, la Cole -
giul Tehnic “Constantin Istrati”,
unde, e drept, s-au prezentat la

examen toți cei 40 de candidați
înscriși. Aproape trei sferturi
proveneau din promoții ante -
rioare. Din păcate, elanul ab -
sol venților nu s-a punctat, așa
că doar șase au încheiat sesi -
unea obținând diploma de Ba -
calaureat. Cât despre liceul
amin tit, acesta a înregistrat o
promovabilitate de numai 15%,
cea mai mică la nivelul muni -
cipiului Câmpina. Practic, a
fost o reeditare a situației din
vară, când același colegiu în -
cheia clasamentul liceelor, pe
plan local, cu o promovabilitate
de numai 25%.

Anul școlar 2018 - 2019 este  struc -
tu  rat pe două semestre, despărțite de o
vacanță de o săptămână, în prima parte
a lunii februarie. Structura a fost
stabilită acum câteva luni, prin ordin al
ministrului Educației, și, în premieră, în
urma unei consultări publice prin ches -
tionare on-line. Oficialii MEN au dorit
să știe care este părerea elevilor, a pă -
rin ților și a dascălilor din toată țara, cu
privire la programarea vacanțelor.

Pentru clasele terminale din învăță -
mân tul liceal, anul școlar va avea 32 de
săptămâni de cursuri, care se vor în -
cheia pe  31 mai 2019. Pentru elevii de
clasa a VIII-a, anul școlar care tocmai a
început are 33 de săptămâni de cursuri
și se încheie pe 7 iunie 2019.

Perioada dedicată programului

 “Școa la altfel” va fi stabilită de fiecare
unitate de învățământ în parte, însem -
nând cinci zile lucrătoare în intervalul 1
octombrie 2018 - 31 mai 2019.

Tezele trebuie programate, conform
aceluiaşi ordinul de ministru, cu cel pu -
țin trei săptămâni înainte de finalul
fiecărui semestru.

Structura anului școlar 2018 - 2019
este următoarea:

Semestrul I: 10 septembrie - 1 fe -
bruarie 2018

> Cursuri: 10 septembrie - 21 de -
cembrie 2018

(Vacanța pentru învățământul pre -
șco lar și primar: 27 octombrie - 4 no -
iem brie 2018)

> Vacanța de iarnă: 22 decembrie
2018 - 14 ianuarie 2019

> Cursuri: 15 ianuarie - 1 februarie
2019

Vacanța intersemestrială: 2 februarie
- 10 februarie 2019

Semestrul al doilea: 11 februarie -
14 iunie 2019

> Cursuri: 11 februarie - 19 aprilie
2019

> Vacanța de primăvară: 20 aprilie -

5 mai 2019
> Cursuri: 6 mai - 14 iunie 2019
Vacanța de vară: 15 iunie - 14 sep -

tembrie 2019.

Aproape 170 de zile de cursuri, în anul școlar 2018 - 2019
Cursurile noului an școlar, care au debutat pe 10 septembrie, se
vor încheia, pentru majoritatea copiilor din învă�ământul
preuniversitar, pe 14 iunie 2019. Vacan�a de vară din 2019 este
programată între 15 iunie și 14 septembrie 2019.

Promovabilitate sub media națională,
la liceele din Câmpina, după a doua
sesiune a Bacalaureatului
Bacalaureatul de
toamnă s-a încheiat
cu rezultate destul
de slabe în Câmpina,
rata de
promovabilitate, pe
municipiu, fiind de
numai 26,4%, în
condi�iile în care
media na�ională a
fost de 29,7%,
potrivit situa�iei
finale prezentate de
Ministerul Educa�iei.
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Înscrierile pentru susține -
rea examenului în prima sesi -
une se vor face în săptămâna
27 - 31 mai 2019, iar cursurile
pentru clasele a XII-a și a XIII-a
se vor încheia vineri, pe 31 mai,
conform calendarul aprobat și
făcut public de Ministerul Edu -
cației. Oficialii MEN a decis ca,
în anul școlar 2018 - 2019, pri -
ma sesiune a Bacalaureatului
să se deruleze integral în vară,
după încercarea de anul acesta,
intens criticată, când evaluarea
competențelor lingvistice s-a
făcut la începutul semestrului
al doilea.

Prima sesiune a examenului
național de Bacalaureat 2019
va începe pe 3-4 iunie, cu pro -
ba de evaluare a competențelor
lingvistice de comunicare orală
în limba română (proba A), fi -
ind urmată de evaluarea com -

pe tențelor lingvistice de comu -
nicare orală în limba maternă
(5 - 6 iunie). În zilele de 7, 10 și
11 iunie este programată eva -
luarea competențelor digitale
(proba D), iar în perioada 12-13
iunie se va desfășura eva luarea
competențelor lingvisti ce într-o
limbă de circulație interna -
țională (proba C).

Un element de noutate in -
trodus în metodologie, în con -
di țiile stabilirii acestei planifi -
cări, este acela că se oferă posi -
bilitatea candidaților de altă
confesiune decât cea ortodoxă,
care sărbătoresc Rusaliile în
data de 10 iunie, să ceară pro -
gramarea pentru susținerea
probei în zilele de 7 şi 11 iunie.

Prima probă scrisă - Limba
şi literatura română - Ea) - va
avea loc luni, 1 iulie. Proba la
Limba si literatura maternă -
Eb) - este programată marți, 2
iulie, iar proba Ec) - proba obli -
gatorie a profilului, miercuri, 3
iulie. Ultima probă scrisă - cea
la alegere a profilului și spe -
cializării - proba Ed) - se va
desfășura joi, 4 iulie, a anunțat
MEN, precizând că primele

rezultate vor fi afișate pe 8
iulie, iar mediile finale, după
contestații, pe 13 iulie.

Înscrierile pentru a doua se -
siune vor avea loc în perioada
15-19 iulie 2019, iar primele
vor fi probele scrise, programa -
te în intervalul 21-26 august,
urmate de cele de evaluare a
competențelor, în intervalul 27
august - 2 septembrie. Rezulta -
tele finale vor fi anunțate pe 7
septembrie 2019.

Calendarul aprobat de Mi -
nis terul Educației, pentru Ba -
calaureatul 2019, a stârnit, de
asemenea critici. Imediat după
anunțarea acestuia, reprezen -
tan ții elevilor din trei județe au
atras atenția asupra faptului că
probele scrise se vor derula în
plină vară, în condițiile în care
puține unități de învățământ pot
asigura, în sălile de examen, con -
diții optime, în caz de ca niculă.

“Constatăm cu dezamăgire

faptul că în forma de calendar
propusă de reprezentanţii MEN
probele scrise ale Bacalaurea -
tului se vor desfăşura în peri -
oada 1-4 iulie, urmând ca re -
zul tatele finale să fie publicate
pe 13 iulie. Atragem atenţia a -
supra faptului că temperaturile
în această perioadă sunt foarte
ridicate, desfăşurarea exame -
nului în astfel de condiţii fiind
dificilă pentru elevi, rezultatele
lor putând fi afectate major.
Pro blema se intensifică în con -
diţiile în care în majoritatea
uni tăţilor de învăţământ sălile
de clasă nu sunt dotate cu aer
condiţionat, cu precădere în
me diul rural, unde şcolile nu
dis pun de fondurile necesare
a sigurării unor condiţii de -
cente”, au arătat reprezentanții
elevilor din Constanța, Călărași
și Maramureș, într-un punct de
vedere comun făcut public la
începutul lunii septembrie.

Aceștia ar fi propus ca Bac-
ul să aibă loc în perioada 24-28
iunie, dar MEN ar fi refuzat pe
motiv că, astfel, examenul s-ar
suprapune, parțial, cu cel de
Evaluare Națională. 

Absolvenții clasei a VIII-a trebuie să
se înscrie, în vederea participării la
Eva luarea Naţională, în perioada 3 - 7
iunie 2019. Conform ordinului de mi -
nistru privind structura anului școlar
2018 - 2019, adoptat cu mai multe luni
în urmă, cursurile pentru clasa a VIII-a
se vor încheia vineri, 7 iunie 2019.

Reprezentanții MEN au anunțat că
prima probă scrisă din cadrul EN VIII
(Limba şi literatura română) va avea loc
în data de 18 iunie 2019. Următoarea
probă scrisă (Matematică) se va desfă -
șura în data de 20 iunie.

Primele rezultate vor fi afișate pe 25
iunie, iar mediile finale, după contes -
tații, vor fi anunțate pe 29 iunie.

Admiterea la liceu va avea loc în
luna iulie.

Completarea fișelor cu opțiuni se va
face în perioada 3-7 iulie, a anunțat
MEN, iar repartizarea computerizată în
învăţământul liceal de stat a absolven -
ţilor clasei a VIII-a este programată vi -
neri, pe 12 iulie 2019.

În 2019, ca și anul acesta, media de

admitere, pe baza căreia se realizează
repartizarea, la clasa a IX-a de liceu, a
absolvenților învățământului gimnazial,
se va calcula ca medie ponderată între
me dia generală la Evaluarea Naţională
susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a
(80%) şi media generală de absolvire a
claselor a V-a - a VIII-a (20%).

Primii elevi care vor fi supuși eva -
lu ării vor fi cei din clasa a II-a. EN II se
va derula în perioada 7 - 10 mai. Pro -
bele scrise la Limba română și Limba
maternă sunt programate în 7 mai,
fiind urmate a doua zi (8 mai) de testele
de Citire la cele două discipline. Proba
de Matematică este prevăzută pentru
data de 9 mai, în timp ce proba de Lim -
bă română (scris și citit) pentru elevii
din rândul minorităților naționale se va
desfășura în data de 10 mai.

Evaluarea competențelor funda -
men tale dobândite în ciclul primar, ca -
re are loc la finalul clasei a IV-a (EV IV),
se va desfășura după următorul ca len -
dar: Limba română (14 mai), Matema -
tică (15 mai) și Limba maternă (16 mai).

Tot în luna mai, elevii claselor a VI-a
vor susține probele pentru evaluarea
competențelor fundamentale dobândite
în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI).

Proba la Limbă și comunicare va avea
lor pe 22 mai, iar cea la Matematică și
ştiințele naturii pe 23 mai.

Rezultatele EN II și EN VI au ca scop
elaborarea planurilor individualizate
de învățare ale elevilor și preorientarea
școlară.

În ceea ce privește evaluările națio -
nale organizate la clasa a IV-a, rezulta -
tele acestora sunt utilizate și pentru
diagnoza de sistem, la nivelul acestui
tip de învățământ (ciclul primar). 

Trebuie menționat că notele obți -
nute de elevi la aceste evaluări nu sunt
făcute publice și nu se trec în catalog.
Ele sunt comunicate doar elevului și
părinților săi.

Evaluări na�ionale la clasele a II-a,
a IV-a și a VI-a, în mai 2019
La începutul noului an școlar,
Ministerul Educa�iei a stabilit
calendarul după care se vor
desfășura testările din cadrul
evaluărilor na�ionale care vor fi
organizate în acest an școlar, la
clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Fără schimbări majore, în 2019, la Evaluarea
Na�ională și admiterea la liceu
Calendarul Evaluării Naţionale pentru absolven�ii clasei a VIII-a (EN
VIII) în anul şcolar 2018-2019 a fost aprobat de Ministerul Educa�iei.
Examenul pentru elevii care termină gimnaziul se va derula la finalul
lunii iunie, rezultatele acestuia urmând să conteze în propor�ie de
80% la calcularea mediei de admitere la liceu.

Controverse privind calendarul
examenului de Bacalaureat de
anul viitor

Ministerul Educa�iei a
anun�at, la finalul lunii
august, calendarul după
care se va desfășura
examenul de Bacalaureat
în anul 2019. În anul școlar
care a debutat la 1
septembrie, probele de
evaluare a competen�elor
vor fi sus�inute, din nou,
în vară, așa cum s-a
întâmplat până în 2017,
inclusiv, în timp ce probele
scrise sunt programate să
aibă loc după 1 iulie, mai
târziu ca în mod obișnuit.
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Pe 28 iunie, Consiliul Lo cal
Câmpina s-a reunit în șe dință
ordinară, pentru adop tarea
următoarelor hotărâri de
interes local:

Hotărârea nr. 94 privind a -
probarea rectificării bugetului
lo cal al Municipiului Câmpina și
aprobarea rectificării bugetelor
ordonatorilor terțiari de credite,
pe anul 2018;

Hotărârea nr. 95 privind
apro barea documentaţiei tehni -
co-eco nomice și a indicatorilor
tehnico-economici pentru reali -
zarea obiectivului de investiţii
,,Îm bunătăţirea infrastructurii
edu caţionale prin construirea u -
nei grădiniţe în Municipiul
Câm pina”;

Hotărârea nr. 96 privind a -
pro  barea Regulamentului de or -
g anizare şi funcţionare a Clu bu -
lui Pensionarilor din Municipiul
Câmpina;

Hotărârea nr. 97 privind mo -
di ficarea şi completarea punc -
tului 1 din Anexa nr. 1 Ia H.C.L.
nr. 48 / 22 martie 2018, refe ri -
toa re la modificarea şi com ple -
tarea Cap. III, Punctul E şi Cap.
IV, Punctul A, Nr. crt. 2 şi Nr. crt.
5 din Anexă la H.C.L. nr.99/ 30
iulie 2009 privind însuşirea in -
ven tarului bunurilor care alcăt u -
iesc domeniul public al Muni -
cipiului Câmpina;

Hotărârea nr. 98 privind mo -
dificarea şi completarea Anexei
nr.l Ia H.C.L. nr. 36 / 22 martie
2018 referitoare la darea în ad -
ministrarea Casei Tineretului a
u nor bunuri imobile;

Hotărârea nr. 99 privind a -
pro  barea Actului adiţional la
Con tractul de administrare nr.
10.609/ 16 aprilie 2018;

Hotărârea nr. 100 privind
mo dificarea şi completarea Ane -
xei nr. 2 Ia H.C.L. nr. 47 / 31
martie 2011 referitoare la apro -
barea unor reglementări privind
transportul în regim de taxi pe
raza Municipiului Câm pina;

Hotărârea nr. 101 privind
da rea în administrarea Clubului
Sportiv Câmpina a terenului în
su prafaţă de 1.139,00 m.p. şi a
construcţiilor C2, C3 și C4 si -
tuate în Municipiul Câmpina, B-dul
Nicolae Bălcescu, nr. 45;

Hotărârea nr. 102 privind
modificarea şi completarea Ane -
xei la H.C.L. nr. 99/ 30 iulie 2009
referitoare la însuşirea inven -
tarului bunurilor care alcătuiesc
do meniul public al Municipiului
Câmpina;

Hotărârea nr. 103 privind
mo dificarea şi completarea Ane -

xelor nr. 1 şi nr. 2 la H.C.L. nr. 42 /
22 martie 2018 referitoare la
alo carea unor sume de bani pen -
tru susținerea financiară a u  nor
manifestări culturale, artis ti ce,
sportive şi educative orga nizate
de Consiliul Local, în anul 2018;

Hotărârea nr. 104 privind
ates tarea apartenenţei la do me -
niul privat al Municipiului Câm -
pina a terenului în suprafaţă de
1.127,00 m.p., situat în Mu nici -
piul Câmpina, str. Năsăud, f.nr.,
Tarla 83, Parcela Cc 240;

Hotărârea nr. 105 privind re -
vocarea H.C.L. nr. 119 / 27 iulie
2017, referitoare la aprobarea
asocierii Municipiului Câmpina
cu S.C. Swisscaps România S.R.L.
Cornu, în scopul elaborării şi a -
probării, în condiţiile legii, a
documentaţiei P.U.Z., în vederea
extin derii intravilanului Muni ci -
piului Câmpina, cu suprafaţa de
2.078,00 m.p., cuprinsă în imo -
bilul - teren, situat în Municipiul
Câm pina, B-dul Carol I, nr.302,
Nr.cadastral 22012 şi CF 22012,
proprietatea S.C. Swisscaps
România S.R.L. Cornu, modi fi -
cată şi completată prin H.C.L. nr.
130/31 aug.2017.

Pe 26 iulie, tot în cadrul șe -
din ței ordinare, Consiliul Lo -
cal Câmpina a adoptat urmă -
toa rele hotărâri:

Hotărârea nr. 106 privind a -
probarea rectificării bugetului
local al Municipiului Câmpina și
aprobarea rectificării bugetelor
ordonatorilor terțiari de credite,
pe anul 2018;

Hotărârea nr. 107 privind
apro barea documentaţiei tehni -
co-e conomice şi a indicatorilor

teh nico-economici pentru reali -
zarea obiectivului de investiții
,,Reabilitare, modernizare, extin -
dere sistem de iluminat public în
Municipiul Câmpina”;

Hotărârea nr. 108 privind
con stituirea dreptului de uz și
su perficie asupra terenului în
su prafață totală de 45,00 m.p.,
situat în Municipiul Câmpina, în
favoarea Societății  de Distri bu -
ție a Energiei Electrice Muntenia
Nord S.A. - Sucursala de Distri -
bu ție a Energiei Electrice Ploiești;

Hotărârea nr. 109 privind a -
pro barea Organigramei și a Sta -
tului de funcții al Spitalului
Municipal Câmpina;

Hotărârea nr. 110 privind a tri -
buirea denumirii “Regele Mihai I”
unui obiectiv de interes public local;

Hotărârea nr. 111 privind
mo dificarea şi completarea Ane -
xelor nr. 1 şi nr. 2 la H.C.L. nr.
103 / 28 iunie 2018 referitoare
la alocarea unor sume de bani
pentru susținerea financiară a
unor manifestări culturale, artis -
ti ce, sportive şi educative orga -
nizate de Consiliul Local, în anul
2018;

Hotărârea nr. 112 privind
mo dificarea şi completarea art. 1
din H.C.L. nr.85 / 28 mai 2009
refe ritoare la darea în adminis -
tra re Spitalului Municipal Câm -
pina a unor spații în suprafață
totală de 68,50 m.p., situate la
par terul Spitalului Municipal
Câm pina;

Hotărârea nr. 113 privind
ates tarea apartenenţei la do me -
niul privat aI Municipiului Câm -
pina a terenului în suprafaţă de
933,00 m.p., situat în Municipiul

Câmpina, str. Petrolistului, nr. 16,
Tarla 83, parcelele Cc 693, 691/1;

Hotărârea nr. 114 privind
apro barea vânzării a două apar -
tamente construite prin Agenția
Na ţională pentru Locuințe, situ -
ate în Municipiul Câmpina.

În ședința extraordinară
din data de 6 august 2018,
Consiliul Lo cal Câmpina a
aprobat Hotă rârea nr. 115
privind modifi ca rea şi com -
ple tarea Anexei la H.C.L. nr. 99
/ 30 iulie 2009, re fe ritoare la
privind însuşirea in ventarului
bunurilor care alc ă tu iesc do -
meniul public al Mu nicipiului
Câmpina.

În aceeași lună, aleșii locali
s-au reunit, în ședință extraor -
di  nară, pentru adoptarea ur mă-
toa re lor hotărâri:

Hotărârea nr. 116 privind a -
probarea contului de execuţie
pe trim. II al bugetului local al
Mu nicipiului Câmpina, buge -
tului împrumuturilor interne și
activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii şi
bugetelor ordonatorilor terţiari
de credite, pe anul 2018;

Hotărârea nr. 117 privind
apro barea rectificării bugetului
local al Municipiului Câmpina şi
aprobarea rectificării bugetelor
ordonatorilor terţiari de credite,
pe anul 2018;

Hotărârea nr. 118 privind
an gajarea Cabinetului de Avocat
”Elena Teodorescu”,  să repre -
zin te Municipiul Câmpina, în fa -
ța instanțelor judecătorești com -
pe tente, în dosarul nr.4862/ 105/
2013* - apel;

Hotărârea nr. 119 privind

darea în administrarea Servici u -
lui Public de Administrare și Ex -
ploatare a Pieței Centrale Agro a -
limentare Câmpina, a imobilului
– Corp C2, în suprafață de
Sc=328,00 m.p. și Sc desf.=711,00
m.p., situat în Municipiul Câm -
pina, str. Republicii, nr. 16A;

Hotărârea nr. 120 privind a -
probarea Organigramei şi a Sta -
tului de funcţii  al Spitalului de
Psihiatrie Voila Câmpina;

Hotărârea nr. 121 privind
desemnarea reprezentantului
Con siliului Local în Comisia de
concurs/examen la concursul
or ganizat pentru ocuparea func -
țiilor vacante de Șef secția a-II-a
– Psihiatrie acuți, Șef secția a-
VII-a – Psihiatrie cronici și  Șef
secția a-VIII-a – Sanatorială psi -
h iatrie pediatrică  la Spitalul de
Psihiatrie Voila Câmpina

Hotărârea nr. 122 privind
acordarea burselor de excelenţă
– ”Bursele Municipiului Câm pi -
na” pentru elevii din unităţile de
învăţământ liceal din Municipiul
Câmpina,  pentru anul şcolar
2018-2019;

Hotărârea nr. 123 privind
mo dificarea și completarea Ane -
xe lor nr. 1 și nr. 2 la  H.C.L.
nr.111/26 iulie 2018  referi toa -
re la alocarea unor sume de bani
pentru susţinerea financiară a
unor manifestări culturale, artis -
tice, sportive şi educative orga -
ni zate de Consiliul Local, în anul
2018;

Hotărârea nr. 124 privind
actualizarea limitelor și supra -
fețelor pentru imobilul – teren,
a parținând domeniului privat al
Municipiului Câmpina, B-dul
Carol I, nr.78 (fost nr.114), Nr. ca -
dastral provizoriu 308 și CF 112;

Hotărârea nr. 125 privind
atestarea apartenenței la do me -
niul privat al Municipiului Câm -
pina  a terenului în suprafață de
5.000,00 m.p., situat în Mu -
nicipiul Câmpina,  De 604/1,
Tar la 21, Parcela P620;

Hotărârea nr. 126 privind
aprobarea Planului Urbanistic
de Detaliu  pentru “Construire
ane xă garaj (Sst=311,00 m.p.)”,  pe
teren în suprafață de 311,00 m.p.,
situat în Municipiul Câm pina,
str. Ecaterina Teodoroiu;

Hotărârea nr. 127 privind
apro barea Planului Urbanistic
de Detaliu  pentru “Construire
imobile colective P+2, cu spații
comerciale la parter, refacere
îm prejmuire, alei auto și pie to -
na le (Sst=702,00 m.p.)”,  pe teren
în suprafață de 702,00 m.p.,
situ at în Municipiul Câmpina,
Calea Doftanei.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local
Câmpina în perioada iunie - august 2018
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Documentul modifică meto -
dologiile existente deja în acest
sens, prin care se reglemen tea -
ză modalitatea de acordare a
burselor pentru cei care obțin
premii la olimpiadele școlare
internaționale.

“Se vor acorda burse de me -
rit olimpic și elevilor care vor
obține menţiuni la competiţiile
internaţionale, nu numai celor
clasați pe primele trei locuri, ca
până în prezent. Conform noi -
lor norme metodologice, elevii
care vor obține mențiune la
com petițiile internaționale vor
beneficia de o bursă de merit în
cuantum de 25% din salariul de
bază minim brut pe țară, acor -

dată lunar, pe o perioadă de 12
luni”, a anunțat Ministerul Educației.

Valoarea lunară a bursei de
merit olimpic internațional re -
prezintă echivalentul salariului
de bază minim brut pe țară,
acordat diferențiat, după cum
urmează:

a) pentru locul I (medalie de
aur sau premiul I), cuantumul
lunar al bursei de merit olimpic
internațional reprezintă echi -
va lentul a 100% din salariul de
bază minim brut pe țară;

b) pentru locul al II-Iea (me -
dalie de argint sau premiul al
II-lea), cuantumul lunar al
bursei de merit olimpic inter -
național reprezintă echivalen -

tul a 75% din salariul de bază
minim brut pe țară;

c) pentru locul al III-lea
(medalie de bronz sau premiul
al III-lea), cuantumul lunar al
bur sei de merit olimpic inter -
național reprezintă echivalen -
tul a 50% din salariul de bază
minim brut pe țară;

d) pentru mențiune, cuan -

tumul lunar al bursei de merit
olimpic internațional reprezin -
tă echivalentul a 25% din sala -
riul de bază minim brut pe țară.

În acest moment, cuantumul
maxim al bursei este de 1.900
lei (reprezentând 100% din
cuantumul salariului de bază
minim brut pe țară), comparativ
cu 1.450 de lei în anul 2017,

ceea ce înseamnă o creștere de
peste 30% față de anul trecut,
au menționat reprezentanții
Ministerului Educației.

Printre olimpicii de anul
acesta se numără și câmpi -
nean ca Mara Merca, de la C. N.
"Nicolae Grigorescu", datorită
Mențiunii I obținute la Olim pia -
da Internațională de Lectură.

“Începând cu noul an școlar,
fiecare beneficiar va primi lu -
nar, pe toată durata cursurilor,
în situația respectării tuturor
con dițiilor legale prevăzute, su -
ma de 250 lei/lunar, față de 180
lei/lunar cât primea până în
prezent. De asemenea, valoarea
plafonului maxim de acordare
a bursei este crescută de la 150
lei la 500 lei, pe membru de
familie, dată fiind necesitatea
de a corela plafonul de acor -
dare a sprijinului cu situația
economică actuală - salariul de
bază minim brut pe țară
garantat în plată fiind stabilit,
începând cu ianuarie 2018, la
suma de 1.900 lei lunar. Prin
in dexarea cuantumului plafo -
nului de accesare a programu -
lui la valoarea de 500 de lei in -
clusiv, venit brut maxim per
membru de familie, MEN es -
timează că numărul potenția -
lilor beneficiari va putea crește
semnificativ. În anul școlar

2017 - 2018, peste 33.057 de
elevi au beneficiat de acest pro -
gram”, au anunțat reprezen -
tanții Ministerului Educației.

De asemenea, oficialii MEN
au mai precizat că vor accesa
fonduri europene prin Progra -
mul Operațional Capital Uman
pentru susținerea și continua -
rea programului „Bani de li -
ceu”, fonduri ce vor acoperi și
cheltuielile realizate de statul ro -
mân pentru perioada anilor șco-

lari 2015-2018, în vederea acor-
dării acestui sprijin finan ciar.

În anul școlar 2017 - 2018,
doar 446 de liceeni din Praho -
va au beneficiat de acest spri -
jin. În 2012, de exemplu, numă -
rul acestora era de aproape
2.800.

La Câmpina, sprijinul a fost
acordat, în anul școlar trecut,
numai pentru 62 de liceeni în -
scriși la unitățile de învățământ
din municipiu.

Programul “Euro
200”, creat tocmai în
acest scop, s-a pră fuit
de tot, deoarece plafo -
nul prevăzut de legis -
la ție este aproa pe im -
po sibil de res pectat.
Prin urmare, numărul
ce lor care pri   mesc aju -
torul a scă  zut de 10 ori!

În anul 2006, moment de la care datează cele mai vechi in -
formații de pe portalul dedicat programului “Euro 200”, la nivel
național au fost aprobate 24.658 de cereri (aproape 24.600 în
învățământul preuniversitar și 68 în învățământul universitar),
dintr-un total de aproape 45.000 depuse. Numai în Prahova au
încercat să obțină, acest sprijin, 539 de elevi, el fiind acordat
doar pentru 274 dintre cei care au depus dosarele.

În anii care s-au scurs, situația s-a schimbat radical. Și asta
tocmai pentru că în actele normative nu s-a schimbat mai nimic.
Astfel, în 2018, conform rapoartelor publicate de Ministerul
Educației în luna iulie, au fost aprobate 2.771 de cereri, din tot
atâtea depuse, dintre care 46 pentru beneficiari din Prahova.

Un singur elev din Câmpina a îndeplinit criteriile pentru
acordarea sprijinului de 200 de euro, în vederea achiziționării
unui calculator.

Programul a fost lansat în 2004, iar în prezent prevede, între
condițiile esențiale, ca beneficiarul să provină din familii în
care venitul brut pe membru de familie este sub 150 de lei.

Numărul beneficiarilor din programul
“Euro 200” a scăzut la 10%, fa�ă de
acum 12 ani
Deși în învă�ământul preuniversitar se pune accent,
din ce în ce mai mult, pe tehnologie și avantajele
acesteia, manualul digital devenind o realitate a
zilelor noastre, tot mai pu�ini elevi primesc sprijin
pentru a-și achizi�iona un calculator care să le
permită să utilizeze mijloacele de învă�are moderne. 

Mai mul�i elevi de liceu vor primi sprijinul
financiar lunar de la stat
Executivul a modificat,
pentru prima dată de la
lansarea programului
social “Bani de liceu”,
valoarea ajutorului și
plafonul în func�ie de care
sunt selecta�i elevii care
beneficiază de acest
sprijin.

Au fost extinse categoriile de elevi
care pot primi bursele de merit
oferite de Ministerul Educației
Ministrul Educa�iei a semnat, în luna august,
un ordin prin care extinde categoriile de
elevi care beneficiază de bursele de merit
olimpic interna�ional.



16 EVENIMENTE

Pe 27 septembrie, Biblioteca
Municipală “Dr. C. I. Istrati” a
găz duit manifestarea organiza tă
de Zilele Bibliotecii, la împli ni rea
a 69 de ani de la înfiin țarea in -
stituției. “Biblioteca Municipală
«Dr. C.I. Istrati» a împlinit, pe 22
septembrie, 69 de ani de exis -
tență. Actuala bibliotecă se poate
considera însă chiar urmașa celei
pe care dr. Istrati a înființat-o în
1906, care-l avea drept preșe -

dinte pe Bogdan Petriceicu Has -
deu. Aceea funcționa în localul
Școlii de băieți nr. 1”, a spus
direc torul Bibliotecii Municipa -
le, Liliana Ene. 

Au fost acordate premii
pentru cei mai fideli 10 cititori,
dar și titlul “Cartea Anului
2017”, pentru “Năvala norilor”
(volumul II) de Iulian Moreanu -
pentru proză, “Fiecare vede
altceva” de Mircea Teculescu -

pentru poezie și “Pe urmele
celţilor”, de Codruţ Constan -
tines cu - pentru eseistică, me -
mo rialistică.

În cadrul evenimentului din
27 septembrie a fost organizată
și lansarea volumelor “Bună
dimineaţă, pa tria mea!” (anto -
logie de poezie de Romeo Au -
relian Ilie), “Pe leşul, simbolul
regalităţii” (Alin Ciu pa lă) şi
“Tragedia turcă” (Cleopatra

Lorinţiu şi Cristina Eksioglu). 
Biblioteca Municipală “Dr. C.

I. Istrati” poartă numele sa -
vantului român care, la 1906, în -
ființa în localitate prima bi blio -
tecă publică din Câmpina, cu
4.200 de volume provenite din
donații ale sale și ale prietenilor
și cunoscuților săi, intelectuali
ai vremii și perso nalități de
marcă din cultura românească.

În 1949, după ce orașul tre -

cuse printr-un război, biblio teca
a rămas la Școala Generală Nr.1,
pornind din nou la drum, cu
doar câteva donații.

În prezent, aceasta dispune
de aproximativ 70.000 de volu -
me, dar și de o secție cu cărți în
limba engleză, fondată în 1998,
în urma colaborării între Pri -
măria Municipiului Câmpina și
fundația  East European Infor -
mation Share Trust (EEIST).

Peste 600  de elevi ai Școlii Gimnaziale Centrale Câmpina
au participat,pe 21 septembrie, la un marș prin care au dorit să
marcheze “Săptămâna Europeană a Mobilității”, promovând
mijloacele alternative de transport.

Pe jos ori dotați cu biciclete, trotinete, triciclete sau role, ele -
vii au pus accent, prin acțiunea lor pe tema “Multimodalitatea”,
pe un mesaj ferm în favoarea mobilității durabile: „Combină și
deplasează-te!”. 

Defilarea de pe traseul Şcoala Centrală - Strada 1 Decembrie
1918 - Bd. Carol I - str. M. Kogălniceanu - str. B.P. Hasdeu - Ca -
lea Doftanei - Şcoala Centrală a încercat să promoveze, în rân -
du rile copiilor participanți, dar prin intermediul acestora și în
familiile lor sau, pur și simplu, printre câmpinenii întâlniți pe
parcursul acțiunii, beneficiile unor mijloace de transport mai
puțin poluante. 

Proiectul “MANIFEST LIFE!
– Sport pentru viaţă”, derulat,
încă din 2013, de Asociația
Frizzly, a ajuns anul acesta la a
VI-a ediție, care a inclus două
acțiuni derulate pe 26 august și
2 septembrie, pe Platoul Mus -
cel, în Parcul Soceram.

La Manifest Life VI, orga ni -
zatorii au venit cu o ofertă va -
ria tă, de la programele Steel
(Steel Training, Steel Tonic,
Steel Combat) la Kangoo Jumps,
Pilates, Nirvana, Stretching ac -
tiv, Zumba, Dance aerobic, Fit -
box, Fitball. Instructori români
şi străini au fost prezenți pen -
tru a le arăta participanților ce -
le mai noi tendințe în domeniu.

Proiectul urmărește să atra -
gă atenția asupra unui stil de
viaţă sănătos şi armonios, prin
educaţie fizică, nutriţie şi abor -
dare mentală pozitivă. Concep -
tul proiectului are la baza idei
precum “mişcare pentru viaţă”,
“respect pentru viaţă”, “susţine -

rea unei vieţi sănătoase prin
sport”, “sport din plăcere”, “ma -
nifestarea vieţii”, promovând
in teresul pentru educaţie în
general şi sănătate fizică şi
mentală în special. 

“După ce am desfăşurat deja
cinci ediţii de succes, cu format
diferit, spre optimizarea acţiu -
nii şi a rezultatelor sale, obser -
văm că proiectul se bucură de o
popularitate tot mai mare nu
doar în rândul tinerilor, ci a

câmpinenilor de toate vârstele,
reuşind ceea ce şi-a propus ini -
ţial, şi anume modelarea de
com portamente în spiritul res -
pectului pentru viaţă”, au
trans mis organizatorii. Proiec -
tul este iniţiat de Aso ciaţia Friz -
zly şi co-finanţat de Primăria
Municipiului Câm pina şi
Consiliul Local, prin Le gea
350/2005, beneficiind, a nul
acesta, de un sprijin de 16.000
de lei, de la bugetul local.

Marş cu sute de elevi, organizat de
Şcoala Centrală Câmpina, în
Săptămâna Europeană a Mobilităţii

Biblioteca Municipală “Dr. C. I. Istrati”
a sărbătorit 69 de ani de existență

Manifest  Life VI - Sport pentru viata

- Campina 2018 via Facebook

Câmpinenii au răspuns în număr mare
invitaţiei la “Sport pentru viaţă”


