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ADMINISTRAIE

Reabilitarea Șos. Paltinu depinde
de încheierea unui parteneriat
cu Consiliul Județean Prahova
Consiliul Local Câmpina a
adoptat, în luna decembrie, o
hotărâre pentru aprobarea
indicatorilor tehnicoeconomici, după actualizarea
documentaiei pentru
proiectul “Reabilitarea
Șoseaua Paltinu”. Lucrarea
este una de amploare,
investiia ridicându-se la peste
10.000.000 de lei, inclusiv
TVA, și depinde în mare
măsură de Consiliul Judeean
Prahova, care trebuie să
acopere cheltuielile cu
modernizarea a peste trei
sferturi din lungimea celor 3,4
km de drum.
În cadrul unei conferințe de
presă susținute la începutul lunii februarie, viceprimarul municipiului, Adrian Pițigoi, a explicat de ce lucrările nu se pot
face fără contribuția Consiliului
Județean Prahova. Practic, intravilanul municipiului reprezintă
mai puțin de un sfert din cei 3,4
kilometri de drum, mai precis
765 de metri, lungimea a trei
tronsoane intercalate cu porțiuni mari din extravilan pentru
care investiția nu poate fi făcută
de administrația locală.
De altfel, potrivit edilului, și
până acum, reparațiile periodice
efectuate pe această șosea s-au
realizat cu sprijinul CJ, care a
asigurat lucrările pe porțiunile
ce-i revin.
“Prima dată când municipiul
Câmpina a sesizat nevoia de modernizare a acestei șosele a fost
în 2011. Atunci s-a realizat și primul SF (studiu de fezabilitate -

n.r.). De atunci, periodic, am încercat accesarea unui parteneriat cu Consiliul Județean. Am
înțeles că Prahova este un județ
mare și ne-am așteptat rândul la
semnarea unui parteneriat. Rândul nostru a venit anul trecut,
când am primit 25.000 de lei noi am contribuit cu 2.500 de lei
- pentru reactualizarea SF-ului
și a expertizei tehnice. Șoseaua
are 3.340 de metri liniari, adică
3,4 km din care: 765 de metri în
intravilan (23%), iar 2,575 de
metri se află în extravilan (77%).
Intravilanul municipiului Câmpina, de 23%, este format din
sectoare, cei 765 de metri sunt
formați din mai multe tronsoane
care se intercalează cu porțiuni de
extravilan”, a arătat viceprimarul.
Potrivit acestuia, lucrările
sunt de amploare și presupun o

investiție foarte mare. “Această
șosea nu are o infrastructură
conformă, de aceea nici
drenarea apelor pluvialele și a
torenților nu s-a putut face, iar
în acea zonă, pe anumite porțiuni, drumul s-a mai rupt. Trebuie
o modernizare de amploare.
Administrația locală s-a ocupat
de repararea periodică, prin plombare, a tronsonului de intravilan,
conform legii, în parteneriat cu
echipe de la Consiliul Județean,
care anual au intervenit pe cei
77% din extravilan. Dar drumul
necesită rapid începerea lucrărilor de modernizare. Anul
trecut am semnat primul parteneriat, în Consiliul Local s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru această lucrare în
valoare de 10.1130.00 lei, cu
TVA inclus. Considerăm că sem-

nalizarea parteneriatului de anul
trecut reprezintă un preambul
pentru anul acesta, pentru lucrarea propriu-zisă”, a mai spus
Adrian Pițigoi.
“Şoseaua Paltinu este o arteră importantă de circulaţie din
reţeaua rutieră a Municipiului
Câmpina, prin aceea că asigură
ieşirea din municipiu spre localităţile limitrofe, pe traseul drumului judeţean DJ 102I, în nordul localităţii Câmpina. Este studiat sectorul cuprins între intersecţia cu DJ 207 şi limita administrativă a oraşului, după
staţia de tratare a apei. La data
actuală, Şoseaua Paltinu are
multiple degradări: gropi, fisuri,
crăpături, faianţari, denivelări,
profil transversal neconform, iar
circulația se desfăşoară greoi, cu
viteză redusă şi disconfort fizic.

De asemenea, scurgerea apelor
este deficitară, având în vedere
că şanţurile sunt parţial sau în
întregime colmatate, cu secţiuni
ce nu pot prelua toate apele de
pe partea carosabilă şi de pe
versanţi pentru a fi evacuate la
podeţele existente. Drumul
studiat are ziduri de sprijin care
se află în stare relativ bună, dar
parapeţii direcţionali metalici şi
de beton sunt degradaţi în cea
mai mare parte (ruginiţi, îndoiţi,
rupţi). Sunt zone în care zidurile
de sprijin existente trebuie
prelungite, iar în altele sunt
necesare ziduri noi de sprijin.
Pentru identificarea tuturor
problemelor existente s-a
efectuat o nouă expertiză şi s-a
constatat că între timp au
evoluat unele probleme şi au
apărut altele noi. Astfel s-a actualizat documentaţia tehnicoeconomică în care se stabilesc
soluţiile de remediere a deficiențelor şi aducerea drumului
în parametrii normali. Lucrările
vor asigura continuitatea şi siguranţa traficului şi îmbunătăţirea accesului la reţeaua de străzi
locale, drumuri judeţene”, arăta
expunerea de motive a primarului Horia Laurențiu Tiseanu.
Conform indicatorilor tehnico-economici adoptați în luna
decembrie, de Consiliul Local,
valoarea investiției se ridică la
10.113.320,87 lei, inclusiv TVA,
din care aproape 7,8 milioane de
lei reprezintă construcția propriu-zisă.
Durata de execuție a lucrărilor, prevăzută de aceeași hotărâre, este de 18 luni.

Reabilitarea străzii Dealului va costa aproape 600.000 de lei

La propunerea primarului
municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, Consiliul Local Câmpina
a adoptat, în ultima ședință din
2018, un proiect de hotărâre
pentru aprobarea documentației
tehnico-economice (faza S.F.) și
a indicatorilor tehnico-economici
în vederea realizării obiectivului
de investiţii “Reabilitare strada
Dealului – tronson intersecție cu
Calea Doftanei”. Artera a ajuns
în ultimul hal în urma lucrărilor
de canalizare după care strada a
fost acoperită, de firma care a
intervenit aici, cu pietriș.
Primarul municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, a explicat
că administrația locală va realiza

lucrarea chiar dacă nu este gată
canalizarea, operatorul mai având de introdus branșamentele
individuale.
“Strada nu mai poate fi lăsată
în halul acesta. Odată avea un
pavaj de râu pus de oameni, dar
după săpăturile pentru canalizare operatorul a pus pietriș
care este «spălat» la fiecare
ploaie. În zonă se formează șanțuri care creează dificultăți la accesul cu autovehiculele”, a spus
edilul.
În expunerea de motive pe
care a atașat-o proiectului supus la vot în Consiliul Local,
primarul municipiului arată că
“reabilitarea tronsonului din

strada Dealului, de la nr. 7 până
la intersecția cu Calea Doftanei,
și realizarea sistemului de
colectare și evacuare a apelor
pluviale vor aduce următoarele
avantaje din punct de vedere
economic, social și al protecției
mediului: circulația în condiţii
optime de confort şi siguranţă;
creşterea capacităţii portante
pentru a corespunde nivelului
de trafic; creşterea mobilităţii
populaţiei şi reducerea timpului de deplasare; colectarea,
dirijarea şi evacuarea apelor
pluviale de suprafaţă; reducerea noxelor şi a prafului în
atmosferă”.
Valoarea totală a lucrării

este estimată la 567.015,70 de
lei, fără TVA, iar reabilitarea ar

urma să aibă un termen de
execuție de patru luni.

ADMINISTRAŢIE
Cel mai nou proiect
introdus pe agenda
administraiei locale
din Câmpina vizează
adoptarea unor soluii
informatice integrate
care să asigure
simplificarea
procedurilor
administrative și
reducerea birocraiei.
Iniiativa vine în
sprijinul cetăenilor,
care, în momentul
implementării acestui
sistem, vor avea
posibilitatea să facă
demersuri
administrative din
fotoliul de acasă și să
urmărească în timp
real parcursul
documentelor în
circuitul administrativ.
Autoritățile locale doresc să
deruleze acest proiect din fonduri europene, el urmând să fie
propus prin Programul Operațional Capacitate Administrativă,
Axa prioritară “Administrație
publică și sistem judiciar accesibile și transparente”. Demersul
vizează introducerea de sisteme
și standarde comune în administrația publică locală, pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP (Security Content Automation Protocol).
Platforma integrată va cuprinde licență pentru aplicație/portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri
de lucru cu documente, registratură electronică și managementul arhivei fizice de documente,
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Proiect din fonduri europene pentru
introducerea unui sistem de simplificare
a procedurilor administrative

licență pentru aplicația de monitorizare a evenimentelor de securitate, echipament integrat de
securitate, servere de procesare,
sistem de stocare, licențe antivirus, virtualizare servere și
backup. Prin viitorul portal web,
autoritățile locale își doresc să
asigure toate funcționalitățile
oferite în mod normal prin activitatea la ghișeu, adică informare și asistență, formulare, primire solicitări și eliberare documente cu valoare juridică.
“Investiția, care se ridică la
aproximativ trei milioane de lei,
va contribui esențial la realizarea unei interfețe prietenoase.
Documentele nu vor mai circula
fizic, ci numai în formă scanată,
în rețea, indiferent dacă ele vor fi
depuse pe hârtie, la registratură,
sau trimise on-line. De asemenea, cetățenii vor avea posibilitatea să vadă în ce stadiu este
solicitarea lor, la ce birou a
ajuns, sistemul va asigura o

transparență totală”, a explicat
primarul municipiului, Horia
Tiseanu.
Pe de altă parte, prin această
investiție se vor reduce semnificativ timpii de așteptare și volumul de muncă depus de funcționari pentru găsirea unor documente în arhivă.

Investiii de peste 65
de milioane de lei
propuse pentru
municipiul Câmpina

are deja semnate trei contracte
de finanțare, pentru “Restaurarea, dotarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al
obiectivului de patrimoniu «B. P.
Hasdeu»”, “Creșterea eficienței
energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina” și
"Creșterea eficienței energetice
în Colegiul Tehnic «Constantin
Istrati»"în valoare de 15,8 de

milioane lei, 731.000 de lei,
respectiv 8,4 milioane de lei.
Pentru alte cinci proiecte,
autoritățile urmează să semneze
contractele de finanțare. Este
vorba despre “Creșterea eficienței energetice în Spitalul Municipal Câmpina” (26,5 milioane
lei), “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale
din municipiul Câmpina - Bd.
Carol, bl. 7ABC” (3,44 milioane
lei), “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea
unei grădinițe în municipiul
Câmpina, cartierul Erupției” aflat în etapa de evaluare tehnică
și financiară (4,15 milioane lei),
“Reabilitare, modernizare, extindere sistem de iluminat public în
municipiul Câmpina” - aflat în
etapa de precontractare (7,68
milioane lei), respectiv despre
proiecte propuse în Strategia de
Dezvoltare Locală a municipiului Câmpina: construire de locuințe sociale și modernizarea
străzilor Oborului, Pandurii și
Cărămidari.

Propunerea privind introducerea de “Soluții informatice integrate pentru simplificarea
procedurilor administrative și
reducerea birocrației la nivelul
Municipiului Câmpina” se adaugă unui lung șir de proiecte din
fonduri europene inițiate de administrația locală și menite să
atragă fonduri importante pentru investiții prioritare și de amploare.
În acest moment, Câmpina

Bonificaţie de 10% pentru câmpinenii care îşi achită dările la bugetul local până la 31 martie
Contribuabilii din Câmpina, persoane
fizice și juridice, mai au o lună la dispoziție pentru a beneficia de bonificația de
10% la plata taxelor și a impozitelor lo-

cale pe anul 2019.
Aceasta se acordă pentru dările pe
2019 achitate integral până cel târziu la
31 martie.

Tot la 31 martie expiră termenul până
la care trebuie achitată prima tranșă din
impozitele pe anul în curs. De la 1 aprilie,
pentru datornici vor fi calculate penalități.
Termenul pentru a doua parte datorată la bugetul local este 30 septembrie.
Trebuie menționat că autoritățile locale au făcut eforturi ca, nici în acest an,
taxele și impozitele locale să nu fie majorate, diferența în plus fiind foarte mică
și determinată de aplicarea procentului
de 1,34%, rata inflației, obligatorie conform Codului fiscal.
“Am propus menținerea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 la nivelul aprobat pentru anul
fiscal 2018, indexate cu rata inflației de
1,34%, care reprezintă obligativitate legală și aprobată de Consiliul Local prin HCL
nr. 54/26 aprilie 2018. (...) Pentru Capitolul VI - Taxe speciale și alte taxe locale
din Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre se

propune rotunjirea acestora la prima zecimală deoarece, prin aplicarea indexării
cu rata inflației de 1,34%, rezultă taxe cu
valori formate din fracții zecimale, generând dificultăți la încasarea în numerar a
acestora și exemplific în acest sens taxă
parcare ocazională - în parcări amenajate
- lei/oră/vehicul de la 2 lei prin aplicarea
indexării ajunge la 2,03 lei, iar prin
rotunjire devine 2,10 lei”, arăta primarul
municipiului, Horia Tiseanu, în expunerea
de motive a proiectului pe care l-a inițiat.
Edilul a mai precizat, în documentul
citat, că “în stabilirea impozitelor și taxelor locale s-au avut în vedere mai multe
considerente de natură economică, dar și
de natură socială, determinate de necesitățile bugetului local pe 2019, toate acestea conducând la stabilirea unui nivel
optim al impozitelor și taxelor locale, care
să nu crească gradul fiscalității și să fie
suportabil pentru toți contribuabilii”.
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EVENIMENTE

Câmpina a sărbătorit 516 ani de
la prima atestare documentară
Casa de Cultură “Geo
Bogza” și Biblioteca
Municipală “Constantin
Istrati” au organizat,
anul acesta,
manifestările dedicate
Zilei Municipiului
Câmpina, celebrată
anual, pe 8 ianuarie. În
2019 , Câmpina a
sărbătorit împlinirea a
516 ani de la prima
atestare documentară.
La 8 ianuarie 1503, apare
prima referire la Câmpina, într-un
document oficial. Mențiunea se
regăsește în registrele vigesimale ale negustorilor braşoveni
care tranzitau Valea Prahovei.
Marți, chiar pe 8 ianuarie, de
la ora 11.00, Biblioteca Municipală a găzduit o sesiune de lecturi publice, susținută de scriitori câmpineni, pentru ca, după-amiază, acțiunile să se mute la
Casa de Cultură. Conducerea instituției a pregătit, pentru acest
an, un program amplu dedicat
evenimentului celebrat la 8 ianuarie.
Evenimentul a început cu
simpozionul din sala “Constantin Radu” și a continuat cu un
spectacol găzduit în sala mare a
Casei de Cultură, susținut de
tineri talentați din Câmpina și la
care intrarea a fost gratuită.
În program au fost incluse,
anul acesta, pentru manifestările
din 8 ianuarie, și proiecția a două scurte filme despre municipiul prahovean, discursul scriitorului Christian Crăciun pe
tema „Câmpina și intelectualii”,
acordarea medaliei Centenaru-

lui unor persoane cu merite
deosebite, premierea fotografiilor din concursul ”Câmpina în
alb și negru”, prezentarea celor
două expoziții semnate de Manuela Toderaș și Octavian Onea,
găzduite de instituția de cultură,
dar și vernisarea expoziției ”Locuitori ai Câmpinei cu care orașul se mândrește”, de Alin Ciupală și Alexandra Ioniță. Tot cu
acest prilej, au fost prezentate Anuarul Societății de Științe Istorice - filiala Câmpina, precum și
cele trei cărți tipărite în 2018 la
Casa de Cultură, în cadrul colecției ”Câmpina- Patrimoniu
cultural” (“Peleșul, simbol al regalității” de Alin Ciupală; “Câmpina de-a lungul timpului. Contribuții monologice” de Marius
Zaharia, Cerasela Marin, Gheorghe Modoianu; “Cartea de aur a
eroilor și veteranilor de război
din Municipiul Câmpina” de
Marian Dulă, Theodor Marines-

cu, Gheorghe Modoianu), cu un
sprijin de peste 16.000 de lei
acordat de la bugetul local.
Dacă ar fi să punctăm câteva
dintre aceste evenimente, ne-am
opri asupra expoziției permanente “Locuitori cu care orașul
se mândrește”, un proiect care
marchează, practic, ajungerea la
maturitate a unei inițiative mai
vechi, lansate în 2017, când la
Casa de Cultură au fost amplasate primele panouri cu imagini și informații despre personalități ale căror nume s-au legat
strâns de istoria municipiului.
Istoricul Alin Ciupală a mărturisit că a strâns sute de imagini,
din care a folosit pentru această
expoziție care merită văzută,
măcar o dată, de fiecare câmpinean. Nicolae Grigorescu, B. P.
Hasdeu, Pompiliu Constantinescu, Geo Bogza sau Constantin Istrati sunt doar câteva
dintre personalitățile care au

marcat istoria municipiului
Câmpina și care au locul lor de
drept în cadrul expoziției “Locuitori cu care orașul se mândrește”.
În discursul susținut cu acest
prilej, primarul municipiului,
Horia Tiseanu, a trecut în revistă
principalele repere din istoria
localității, instituțiile, evenimentele și personalitățile care definesc trecutul și prezentul orașului, dar și pe cei care fac
cunoscut numele acestuia, în
mod constant, prin perfomanțele
în diverse domenii.
“Este un eveniment de suflet,
pentru noi toți. Este foarte complicat să mai adaugi ceva după
cele punctate de domnul primar.
Este momentul oportun pentru
analiză și pentru planuri de
viitor. Dacă înaintașii noștri ne-au
lăsat moștenire un oraș extraordinar, care a atras, de-a lungul
vremii, numeroase personalități,

noi trebuie să facem tot ce ne stă
în putință să lăsăm copiilor
noștri și generațiilor viitore un
mediu prosper, civilizat, educat.
Sarcina principală a unei administrații, în opinia mea, ca o
formă de respect pentru generațiile trecute și pentru cele
viitoare, este să lăsăm lucrurile
într-o stare mai bună decât cea
în care sunt. Trebuie să avem o
viziune, o strategie pentru a ne
face comunitatea cunoscută“, a
fost mesajul transmis și de
viceprimarul Adrian Pițigoi.
Dar un moment aparte a fost
dedicat nu numai personalităților din trecutul orașului, ci
celor care scriu chiar astăzi
istoria municipiului prahovean,
prin proiectele deosebite și cu
impact major pe care le derulează și care îi transformă într-un
veritabil exemplu pentru întreaga comunitate. Autoritățile
locale au acordat distincția “Medalia Centenarului”, în cadrul
manifestărilor din 8 ianuarie,
pentru Liliana Maxim Minculescu și Cristi Minculescu (fondatorii și coordonatorii grupului
de voluntariat “Pentru tine”, deja
cunoscut pentru campaniile
umanitare de impact pe care le
derulează și prin care au reușit
să schimbe viața unor familii
greu încercate de soartă), Mircea
Merca (profesor de informatică
la C. N. “Nicolae Grigorescu”,
cercetător și doctor în matematică), scriitorul și criticul literar
Florin Dochia, scriitorul Iulian
Moreanu, pictorul Mihai Boroiu,
artistul plastic Lidia Nicolae,
Alina și Romeo Negoiasă (formația Alesis), Iuliana Dobre și
trupa VOX. De asemenea, aceeași distincție a fost acordată, pe
8 ianuarie, Trezoreriei și Poștei
Române.

EVENIMENTE
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Târgul Mierii a ajuns la a XIV-a ediie
Peste 100 de
expozani au
participat, în 2019, la
Târgul Mierii de la
Câmpina, unul dintre
cele mai mari
evenimente de profil
din ară și o aciune
devenită emblematică
pentru municipiul
prahovean. În acest
an, printre oaspei
s-au numărat și
membri ai delegaiilor
din orașele înfrăite cu
orașul gazdă:
Kumanovo, Cimișlia și
Cahul.
Producători și comercianți
din industria apicolă și-au dat
întâlnire, între 22 și 24 februarie, la Câmpina, la a XIV-a ediție
a Târgului Mierii, găzduită la Casa Tineretului. În ciuda frigului,
mii de oameni au vizitat standurile la care au găsit, ca de fiecare dată, miere și specialități apicole, dar și utilaje de profil,
pentru cei care activează în
această industrie.
Consumatorii de miere au putut alege din zeci de sortimente,
de la cele cunoscute până la
produse deosebite, cum sunt

Câmpina a devenit, în 2019,
“oraș prieten al albinelor”
mierea de mană, mierea de sânziene sau preparatele cu nucă,
scorțișoară, condimente, alături
de alte produse derivate, precum
fagurii, propolisul și lăptișorul
de matcă. Și, pentru că se apropie 1 Martie, comercianții au venit pregătiți și au adus, cu ei,
mărțișoare dulci, pe care vizitatorii standurilor le-au putut
achiziționa pentru a le oferi celor dragi, la început de primăvară.
Trebuie spus că ediția din acest an a târgului s-a bucurat de
o participare internațională,
pentru că a atras expozanți din
toate colțurile țării, dar și producători din orașele înfrățite cu
municipiul gazdă - Kumanovo
(Macedonia), Cimișlia și Cahul
(Rep. Moldova) - și din țările vecine: Serbia și Bulgaria. De altfel,
de la an la an sunt semne tot mai
multe că Târgul Mierii de la
Câmpina devine un eveniment
din ce în ce mai important
pentru industria apicolă.
Acest aspect a fost punctat și
de oficialitățile care au luat
cuvântul vineri, pe 22 februarie,

în deschiderea oficială a evenimentului, marcată de semnarea
protocolului între autoritățile
locale și Asociația Apicolă “Valea
Prahovei”. Câmpina a devenit,
astfel, “oraș prieten al albinelor”,
fiind al doilea din țară inclus în
acest proiect, după Râmnicu
Vâlcea.
“În urma semnării acestui
protocol vom încerca să dezvoltăm baza pe care se situează
apicultura în municipiul Câmpina, inclusiv prin plantarea
unor arbori speciali sau flori
melifere care ajută crescătorii de
albine, în activitatea lor. Vrem să
arătăm și de acum încolo că
suntem orașul care sprijină
apicultura”, a declarat primarul
municipiului, Horia Tiseanu.
“Conceptul de «oraș prieten
al albinelor» a fost introdus în
Europa ca o necesitate a combaterii accelerării distrugerilor
ecologice. În ciuda industrializării orașului nostru, municipiul

Câmpina și-a păstrat zilele senine, dar și aerul curat, ceea ce
atrage locuitori din alte părți ale
țării. Ne dorim să menținem această stare de sănătate a ecosistemului urban, pentru că uneori uităm că trăim în mijlocul naturii. În această idee, Primăria
Câmpina a ieșit în întâmpinarea
propunerii noastre, de a contribui cu tot efortul în realizarea
principiilor statuate în acest
protocol de colaborare”, a declarat Liviu Moise, președintele Asociației Apicole “Valea Prahovei”,
membră fondatoare a Federației
Asociațiilor Apicole din România ROMAPIS.
La evenimentul care a marcat
deschiderea oficială a ediției din
2019 a Târgului Mierii au participat, alături de reprezentanții
administrației locale, deputatul
de Prahova Rodica Paraschiv și
vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Ludmila Sfârloagă. Invitați de onoare au fost

oaspeți din orașele înfrățite cu
municipiul Câmpina. Delegațiile
străine au fost conduse de Alexandr Kristevski, din partea Primăriei Kumanovo (Macedonia),
Gheorghiță Mândru, directorul
Teatrului de Stat “B.P Hasdeu”
din Cahul (Rep. Moldova) și Sergiu Suhan, consilier local al orașului Cimișlia (Rep. Moldova).
Tot în prima zi a evenimentului, în program au fost incluse
momente artistice tematice,
susținute de “Clasa albinuțelor”
de la Școala Gimnazială Centrală, elevi de la Școala Gimnazială
“Al.I. Cuza” și de Ansamblul Folcloric “Brădulețul”, din cadrul
Colegiului Tehnic Forestier.
Din programul ediției de anul
acesta nu au lipsit nici mult așteptatele concursuri pentru desemnarea celui mai bun degustător de miere, acordarea titlului
de “Cea mai bună miere”, simpozionul apicol și deja celebrul bal
al stuparilor și stupărițelor.
Pentru organizarea ediției
din acest an, Consiliul Local
Câmpina a aprobat, în ședința
din luna ianuarie, alocarea sumei de 33.500 de lei, din aceste
fonduri fiind acoperite cheltuielile cu publicitatea acestui eveniment, achiziționarea dozelor
cu miere distribuite gratuit pentru copii, plata mascotei Nina,
achiziționarea costumului pentru mascota Nina, realizarea
tipăriturilor, realizarea catalogului de prezentare ”Târgul
Mierii” și acoperirea cheltuielilor
ocazionate de prezența delegațiilor străine.
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Hotărârile adoptate de Consiliul Local
Câmpina în lunile decembrie și ianuarie
Pe 18 decembrie, Consiliul
Local Câmpina s-a reunit în
ședință ordinară, pentru adoptarea următoarelor hotărâri de interes local:
Hotărârea nr. 172 privind
analiza și aprobarea execuției
bugetului local și bugetelor ordonatorilor terțiari de credite la
data de 30 noiembrie 2018;
Hotărârea nr. 173 privind
aprobarea asocierii Municipiului Câmpina cu Județul Prahova pentru realizarea obiectivului ”Reparații capitale Cămin
Energetic str.Lt.Col.Erou Oprescu Adrian, nr.4, parter și etajul I”;
Hotărârea nr. 174 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, după actualizarea documentației, pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare Șoseaua
Paltinu”;
Hotărârea nr. 175 privind
aprobarea rectificării bugetului
local al Municipiului Câmpina şi
aprobarea rectificării bugetelor
ordonatorilor terţiari de credite,
pe anul 2018;
Hotărârea nr. 176 privind
aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de
25.000.000 lei;
Hotărârea nr. 177 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor
locale în Municipiul Câmpina,
pentru anul fiscal 2019;
Hotărârea nr. 178 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de
investiţii “Reabilitare strada
Dealului - tronson intersecție cu
Calea Doftanei”;
Hotărârea nr. 179 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de
investiţii “Reabilitare si combatere inundații alee formată din
Al. Salcâmului”;
Hotărârea nr. 180 privind
modificarea și completarea art.1,
alin.(1), lit.”a” din H.C.L. nr.92/
28 iulie 2016 referitoare la numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Câmpina în Consiliul de administraţie al Spitalului de Psihiatrie
Voila din Municipiul Câmpina;
Hotărârea nr. 181 privind
aprobarea listelor cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă cu chirie din fondul locativ de stat, în anul 2019;
Hotărârea nr. 182 privind
aprobarea vânzării unui apartament construit prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în
Municipiul Câmpina, str. Erup-

ției, nr. 11, bl. E11, ap. 9;
Hotărârea nr. 183 privind
modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009
referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Municipiului
Câmpina, Cap.II, punctul B - B2.
”Colectoarele şi reţelele de
canalizare”, nr.crt.105.
În ședința ordinară din
luna ianuarie, Consiliul Local
Câmpina a adoptat următoarele hotărâri de interes local:
Hotărâre privind aprobarea
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare, Modernizare, Extindere Sistem de Iluminat Public în Municipiul
Câmpina”Cod SMIS 125640, în
vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară: 3 - Sprijinirea
tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investitii: 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei
și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,
Operaţiunea: C – Iluminat public;
Hotărâre privind privind
desemnarea reprezentantului
Consiliului Local în Comisia de
concurs/examen la concursul
organizat pentru ocuparea funcției de Șef secție Recuperare,
medicină fizică și balneologie
medicală, la Spitalul Municipal
Câmpina;
Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor

tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii
“Modernizare strada Drumul
Taberei”;
Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii
“Modernizare si consolidare
strada Siret”;
Hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii
“Proiectare și execuție - desființare ansamblu monumental existent, situat în incinta parcului
de la intersecția B-dul Carol I cu
B-dul Culturii și reamplasare
monument închinat ”Eroilor câmpineni din Războiul de reîntregire națională”, în zona de intrare în Parcul Trandafirilor din
B-dul Carol I;
Hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni/lucrări de
interes local ce se vor efectua pe
domeniul public sau privat al
Municipiului Câmpina cu persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, pentru
anul 2019;
Hotărâre privind modificarea și completarea art.1 la H.C.L.
nr.27 din 26 martie 2015 referitoare la aprobarea componenței
Grupului de lucru local (GLL),
constituit în temeiul H.G.R. nr.18/
2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2015-2020;
Hotărâre privind modifica-

rea și completarea Cap.IV, lit.”B”,
pct.2 din Anexa nr.1 la H.C.L.
nr.177/18 decembrie 2018 referitoare la stabilirea impozitelor
și taxelor locale în Municipiul
Câmpina, pentru anul fiscal 2019;
Hotătâre privind suspendarea, pentru anul 2019, a aplicării
dispozițiilor art.3, alin.4 din
H.C.L. nr.110/27 iulie 2017 referitoare la stabilirea salariilor
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Câmpina și din serviciile publice
subordonate, modificată și completată prin H.C.L. nr.7/25
ianuarie 2018;
Hotărâre privind aprobarea
noilor tarife, aplicabile de la 1
ianuarie 2019, beneficiarilor serviciului de salubrizare prestat de
S.C. Floricon Salub S.R.L., pentru
colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor;
Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.131/
26 noiembrie 2015 referitoare
la instituirea taxei speciale pentru utilizatorii – beneficiari ai
serviciului de salubrizare din
Municipiul Câmpina, care nu au
încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare al Municipiului Câmpina;
Hotărâre privind aprobarea
Actului adiţional la contractul de
concesiune nr. 16.844/23 decembrie 2002 privind serviciul
public de salubrizare a Municipiului Câmpina;
Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Serviciului Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimen-

tare a Municipiului Câmpina;
Hotărâre privind aprobarea
tarifelor aplicate pentru serviciile prestate de către Serviciul Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina;
Hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 33.350 lei
pentru susţinerea financiară a
manifestării culturale, artistice
și educative organizată de Consiliul local - ”Târgul Mierii”, ediția 2019, prin Casa Tineretului;
Hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 5.000 lei pentru susţinerea financiară a manifestării culturale, artistice și
educative organizată de Consiliul local, în anul 2019, ”B.P.
Hasdeu – in memoriam”,prin
Muzeul Memorial ”B. P. Hasdeu”;
Hotărâre privind aprobarea
alocării sumei totale de 20.000
lei pentru susţinerea financiară
a manifestărilor culturale, artistice și educative organizate de
Consiliul local, în anul 2019,
”Spectacol de divertisment organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii” și ”Basarabia,
pământ românesc”,prin Casa
Municipală de Cultură ”Geo
Bogza”;
Hotărâre privind aprobarea
alocării sumei totale de 3.500 lei
pentru susţinerea financiară a
manifestărilor culturale, artistice și educative organizate de
Consiliul local, în anul 2019,
”Concurs de recitări ”Mihai Eminescu” – Ziua Culturii Naționale”, ”Geo Bogza 111 – lecturi
publice” și ”Poezia de dragoste –
concurs de recitări”, prin
Biblioteca Municipală ”Dr. C. I.
Istrati”.
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Aproximativ 1.600 de imobile din Câmpina
beneficiază de cadastru gratuit, în 2019
Pe 11 februarie a început, la Câmpina,
înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul
integrat de cadastru și carte funciară. Aciunea
se derulează în cadrul Programului Naional de
Cadastru și Carte Funciară 2015 - 2013, etapa
din 2019 beneficiind de fonduri de 96.000 de
lei, plus TVA, asigurate de Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară. În acest an vor fi
efectuate lucrări pentru aproximativ 1.600 de
imobile, case și terenuri din cinci sectoare de pe
raza localităii.
Sectoarele în care se va face cadastrare gratuită, în acest an, sunt:
> Sectorul 12 (delimitat de
DN 1, str. Pictor Nicolae Grigorescu, Bd. Carol I și pârâul Câmpinița)
> Sectorul 6 (între Calea Doftanei, râul Doftana, Șos. Paltinu
și str. Dealului)

> Sectorul 34 (între Calea
Doftanei, râul Doftana, str. Rampei, str. Muncii, str. Păcuri și str.
Fabricii)
> Sectorul 57 (delimitat de
str. Rampei, râul Doftana, str. Petrolistului și str. Oborului)
> Sectorul 72 (între str. Izvoarelor, râul Doftana și Bd. Nicolae Bălcescu).
“În vederea demarării lucrărilor de cadastru, subliniem necesitatea colaborări dumneavoastră cu firma executantă, SC
Arhicad Geotop SRL, în scopul
efectuării măsurătorilor și verificării actelor doveditoare ale
dreptului de proprietate asupra
imobilelor (terenuri/clădiri), în
sensul:
- de a permite accesul pe
proprietate a reprezentanților
firmei executante, SC Arhicad
Geotop SRL
- de a prezenta actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor deținute
- de a identifica limitele imobilelor, împreună cu echipa care

realizează lucrările de specialitate
- de a verifica informațiile
privitoare la imobilele pe care le
dețineți, în etapa de publicare a
documentelor tehnice cadastrale”, se arată într-o informare
transmisă de Primăria Câmpina.
Într-o conferință de presă
susținută la începerea etapei,
autoritățile locale au explicat
cum au fost selectate sectoarele
în care se vor efectua lucrări, în
acest an.
“Am primit numeroase solicitări de informații pe acest subiect
și dorim să clarificăm toate
aspectele. În selectarea zonelor
care să beneficieze de cadastrare
gratuită în anul 2019 a trebuit
să ținem cont să fie proprietăți
mixte (intravilan + extravilan).
Am încercat să alegem acele zone care îndeplinesc această condiție și în care se regăsesc cele
mai multe case, mai puțin zonă
împădurită, de exemplu, astfel
încât să venim în sprijinul unui
număr cât mai mare de cetățeni.
Termenul de finalizare pentru
prima etapă este 31 august 2019.
Noi sperăm ca programul să
continue și anul viitor, iar în
2020 să fie și mai mulți câmpineni, cu mai multe categorii de
imobile în proprietate, care să
beneficieze de cadastrare gratu-

ită”, a explicat viceprimarul municipiului Câmpina, Adrian Pițigoi.
În municipiu au fost distribuite și flyere informative. De
asemenea, detalii și lămuriri pot
fi găsite pe site-ul administrației
locale, www.primariacampina.ro,
sau direct de la sediul instituției
ori de la firma executantă, ale
căror date de contact le găsiți în
caseta de la finalul acestui text.
Pentru a intra în acest program, deținătorii de imobile (case și terenuri) din sectoarele
amintite trebuie să se prezinte la
sediul Primăriei Câmpina, de
luni până vineri, în intervalul
9.00 - 12.00, sau la sediul SC Arhicad Geotop SRL, în intervalul
9.00 - 17.00, cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor, în copie

(contract de vânzare - cumpărare, titlu de proprietate și,
după caz, certificat de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească, act de partaj, act de donație etc.), actele de
identitate (copie) ale proprietarilor/moștenitorilor.
“Dacă nu dețineți acte de
proprietate, vă recomandăm ca,
după realizarea măsurătorilor
proprietății dumneavoastră, să
vă prezentați la Primăria Municipiului Câmpina, pentru a obține adeverința care atestă posesia terenului. Pentru terenurile
cu proprietari neidentificați se
va face înscrierea provizorie a
dreptului de proprietate în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Câmpina”, informează reprezentanții administrației locale.

Date de contact
SC Arhicad Geotop SRL - Bd. Carol, nr. 75, bl. R54, ap. 2, Câmpina; ing. topograf Stoicescu Doina
- tel.: 0722.489.955, fax: 0244.376.801, email: arhicadgeotop@yahoo.com
Primăria Câmpina - tel.: 0244.336.134, int. 144 sau int. 219

Sportul câmpinean a rămas
mai sărac. Dan Ştefan Chiţu
a încetat din viaţă
Personalitate marcantă, cu o
contribuţie substanţială în dezvoltarea sportului câmpinean,
Dan Ştefan Chiţu a plecat dintre
noi spre o lume poate mai bună
la 74 de ani. Om cu un aport
important în peisajul sportului
românesc, unul dintre puţinii
maeştri emeriţi ai sportului în
două discipline diferite din România, Dan Ştefan Chiţu a fost
unul dintre cei mai respectaţi
actori ai scenei sportive din cadrul celui de-al doilea municipiu prahovean.
Născut la Breaza, dar afir-

mat, în planul sportiv şi al omului de afaceri la Câmpina, Dan
Ştefan Chiţu a devenit unul dintre oamenii reprezentativi din
sportul românesc. Dacă în anii
săi de glorie în plan sportiv a reprezentat cu brio Câmpina, pe
plan intern dar şi internaţional,
la motocros şi bob, ca şi apreciat conducător de club, Dan
Ştefan Chiţu a fost părintele fotbalului câmpinean ajungând,
din această postură, în structurile de conducere ale fotbalului
românesc.
Sub atenta sa îndrumare, cu

sprijinul mereu important acordat de factorii de decizie locali,
Chiţu a condus cu mână forte
activitatea fotbalistică la Câmpina în perioada în care echipa
locală, sub diferite titulaturi, făcea o figură frumoasă, în fiecare ediţie de campionat, în eşalonul secund al fotbalului românesc.
Retras prematur din activitatea fotbalistică, într-un context
sportiv din ce în ce mai precar
pe plan local, Ştefan Chiţu a jucat, în continuare, un rol major
în viaţa socială şi politică din

cel de-al doilea municipiu prahovean. Cetăţean de onoare al
Câmpinei, distincţie primită
pentru meritele sale sportive incontestabile, Dan Ştefan Chiţu a
plecat dintre noi, la 74 de ani,
după o scurtă, dar intensă suferinţă. Om de o rară nobleţe
sufletească, mereu atent cu cei

din jur şi cu oamenii din comunitate, Dan Ştefan Chiţu a lăsat
un gol greu de acoperit în mediul sportiv şi nu numai din
Câmpina.

Dumnezeu să-l
odihnească în pace!
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Sesiuni periodice de lecturi publice,
din acest an, la Biblioteca Municipală
La Biblioteca
Municipală “Dr. C. I.
Istrati” se conturează o
nouă tradiie culturală,
menită să readucă
lectura la locul cuvenit,
în viaa câmpinenilor.
Instituția va marca “Anul
Cărții” organizând, periodic,
sesiuni publice de lectură.
Startul a fost dat pe 8 ianuarie,
cu o ediție specială, “Lecturi
publice susținute de scriitori
câmpineni”, care a fost inclusă
în manifestările derulate de
Ziau Municipiului Câmpina.
O lună mai târziu, la începutul lunii februarie, iubitorii
de lectură s-au întâlnit pentru
a-i aduce un omagiu scriitorului prahovean Geo Bogza, al
cărui nume este legat de municipiul Câmpina.

În luna aprilie va avea loc o
nouă sesiune de lecturi publice,
cu ocazia Zilei Mondiale a
Cărții. Acesta este celebrată anual, la 23 aprilie, începând din

1996, la iniţiativa UNESCO,
fiind o acțiune de omagiere a
cărţii, a autorilor, a editorilor, a
librarilor, a bibliotecarilor şi,
implicit, a cititorilor.

Expoziţie permanentă, la Câmpina, cu
schiţele şi desenele lui Nicolae Grigorescu
Expoziția s-a deschis din 12 februarie, iar vizitatorii vor putea vedea fotocopii ale celor 202
schițe și desene originale aflate în patrimoniul municipiului Câmpina. Această soluție a fost aleasă

deoarece lucrările autentice nu pot fi expuse decât
câteva zile pe an, pentru a fi protejate, iar administrația locală face tot posibilul să le păstreze în condiții cât mai bune și să evite expunerea, care ar putea contribui la deteriorarea lor.
Pentru cei interesați, însă, să vadă schițele lui
Nicolae Grigorescu, unele în care se pot recunoaște chiar detalii sau elemente specifice ale unor tablouri celebre, municipalitatea organizează această expoziție cu intrarea liberă, deschisă zilnic, de
marți până vineri, în intervalul 11.00 - 13.00, iar
sâmbăta între 9.00 și 12.00.
Lucrările originale au fost expuse o singură
dată, la finalul anului 2016, ele fiind păstrate, de
atunci, în spațiile special amenajate de îndată ce
schițele au fost recuperate de administrația locală.
Din cele 202 schițe ale lui Nicolae Grigorescu,
în creion, peniță și laviu, aflate în proprietatea municipiului Câmpina, 42 fac parte parte din categoria tezaur, iar alte 160 au fost incluse în categoria
fond.

Debut EXPLOZIV pentru tinerii actori de la Câmpina
Casa de Cultură “Geo Bogza” din Câmpina a
găzduit luni, pe 11 februarie, spectacolul de debut al tinerilor care au urmat, în 2018, cursurile
de actorie organizate de instituția de cultură.
Trupa “Mircea Albulescu”, denumită după regretatul actor , a impresionat prin originalitate și
talent, demonstrate prin punerea în scenă a piesei
de Elie Wilk, într-un spectacol coordonat de
Adrian Piciorea.
Pe scenă au urcat Maria Bunea, Andrei Cărăușu, Bogdan Cărăușu, Alina Chițu, Maria Dinu,
David Luncă, Andreea Motoroiu, Eugen Munteanu, Iulia Petcu, Macrina Sivu și Daniel Stănciucu.
Câmpinenii s-au putut bucura de o mostră
explozivă de tinerețe și emoție artistică.
Intrarea la spectacol a fost liberă, organizarea

evenimentului beneficiind de sprijin financiar de
la bugetul local.

În prima jumătate a lunii iulie, Câmpina va
găzdui, timp de aproape două săptămâni, o
amplă manifestare culturală care își propune
creșterea și diseminarea culturii naionale și
universale în cadrul unor serii de evenimente
artistice care reunesc toate domeniile artei și
care au drept scop coeziunea între maeștri și
discipoli, între artiști consacrai și tineri
talentai care se formează în domeniul artistic.
În pregătirea evenimentului au loc deja
aciunile din “Prologul festivalului”.

CULTURĂ
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Festivalul de arte marchează,
la Câmpina, anul în care
România deține președinția
Consiliului Uniunii Europene
Festivalul de arte din 3-13 iulie și tot ce se va întâmpla în pregătirea acestuia urmăresc ca tineri și copii talentați din întreaga regiune să se poată afirma și
să fie cunoscuți la nivel local,
național și internațional. Proiectul este lansat de Best Bridge
Service, cu sprijinul partenerilor
Consiliul Local și Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”
Câmpina, Centrul Național de
Informare și Promovare Turistică Câmpina, Societatea Filarmonică din Câmpina, Parohia Sfântul Anton de Padova.
“Proiectul nostru pornește de
la ideea de a satisface nevoia de
odihnă și recreere concomitent
cu studiul zilnic într-un mediu
profesionist, competitiv și plăcut. Considerăm că alăturarea
celor patru domenii - muzica, artele plastice, teatrul și creația literară - contribuie la dezvoltarea
spiritului artistic și la motivarea
individuală a participanților.
Totodată, am constatat că în rândul elevilor și studenților există

dorința de a participa la evenimente care să îmbine cursurile
susținute de profesori renumiți,
cu posibilitatea de a socializa cu
colegi din diverse zone ale țării
precum și din străinătate. Nu în
ultimul rând, lăsăm deschisă

participarea copiilor care doresc
să facă primii pași în domeniul
artistic, organizând pentru ei
cursuri de inițiere în muzică, pe
diferite instrumente, în arte plastice, în teatru sau creație literară.
Dorim să putem acomoda inclusiv adulți care doresc să dezvolte
sau să perfecționeze un hobby
artistic în domeniile: arte plastice, teatru sau creație literară.
Pentru copiii din Câmpina care
nu au posibilitățile materiale de
a participa la cursurile din cadrul Festivalului, oferim un număr de 5 burse și facem campanii de strângere de fonduri
pentru mărirea acestuia. Grupul
țintă este constituit din elevi și
studenți din țară și străinătate,
de la liceele vocaționale și de la
școlile de muzică și arte plastice”, au anunțat organizatorii.
În “Prologul festivalului” a
avut loc, pe 23 februarie, recitalul susținut de prof. dr. Miruna
Negrea (pian) și prof. Adrian
Stoica (flaut) în ambianța deosebită creată de expoziția artistei
Corina Preda-Perianu. Compozitorul recitalului a fost Marțian
Negrea, iar acompaniamentul a
fost asigurat de prof. dr. Diana
Spânu-Dănilă.
La recital au participat și tineri muzicieni din Câmpina, din

care îi amintim pe Diana Panait,
Daria Comșa, Delia Chiriță,
Valentin Ivan (Clubul Copiilor,
clasa doamnei prof. Alice Botoacă), Ștefan Luca, Mircea Gavrilă
(Dell’Arte, clasa prof. Hermina
Tabără), Mara Catană (clasa de
chitară a prof. Mihai Alexandru
Voiculescu), alături de tineri talentați de la Colegiul de Artă
“Carmen Sylva” din Ploiești,
Colegiul Național de Muzică
“George Enescu” din București
și studenți ai Universității Naționale de Muzică din București.
Evenimentul a urmat unei

serii de trei recitaluri organizate
în noiembrie, decembrie (recitaluri dedicate Centenarului Marii
Uniri) și ianuarie (recitalul “Să
ne cunoaștem compozitorii”).
Al cincilea recital al stagiunii
„Prologul festivalului” se va bucura de participarea extraordinară a pianistului prof. univ. dr.
Viniciu Moroianu, maestru în
interpretarea lucrărilor scrise de
Dinu Lipatti. Recitalul din 16
martie va marca împlinirea a
102 ani de la nașterea genialului
muzician.
Foto: Festivalul de Arte
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Locatarii din blocurile cu risc seismic,
consiliați să accepte lucrările de
consolidare a imobilelor
Reprezentanii
administraţiei locale au
organizat, în luna
februarie, o nouă
întâlnire cu proprietari
din blocuri încadrate în
clasă de risc seismic,
pentru a le prezenta
posibilitatea ca
imobilele să intre în
programul de
consolidare.
La întâlnirea din 19 februarie au luat parte proprietarii de
apartamente din blocul 8, de pe
str. Mihai Eminescu, unul dintre
imobilele rezidențiale din Câmpina încadrate în clasa I de risc
seismic. Prezent la această ședință, primarul Horia Tiseanu le-a
reamintit locatarilor situația în
care se află clădirea, dar și faptul
că au posibilitatea să beneficieze de lucrări de consolidare,
în condiții foarte bune. Câmpina
este una dintre puținele localități
din țară care are un bloc de

necesitate aparținând municipalității și pe care autoritățile îl vor
folosi în astfel de cazuri, pentru
găzduirea locatarilor pe durata
lucrărilor de consolidare.

Blocul 8 de pe str. Mihai Eminescu a fost evaluat și încadrat în clasa I de risc seismic
încă din anul 1995. Autoritățile
se tem că un nou cutremur ar

putea provoca o catastrofă și,
mai ales dispunând și de blocul
de necesitate, continuă să insiste
pentru a-i convinge pe locatari
să accepte consolidarea imobi-

lului în care au apartamentele.
Proprietarilor li s-a reamintit
inclusiv că, pentru familiile cu
venituri sub 3.200 de lei pe
membru de familie, statul
suportă integral cheltuielile de
consolidare.
Reprezentanții administrației
locale au mai atras atenția asupra dezinformărilor pe această
temă și i-au îndemnat pe locatari
să analizeze obiectiv situația,
conștienți de riscul la care se expun refuzând consolidarea blocului.
Atenția municipalității s-a
concentrat pe acest bloc după ce
mulți proprietari din bl. A6, de
pe str. Schelelor, de asemenea
încadrat în clasa I de risc seismic, au refuzat în repetate rânduri să se mute în blocul de
necesitate și să accepte consolidarea imobilului în care dețin
apartamente și care este în pericol să se prăbușească în cazul
producerii unui cutremur de
intensitate mare.

Aproape 300 de locuri la clasa pregătitoare, în şcolile din municipiu
Inspectoratul Școlar Judeean Prahova a
anunat planul de școlarizare valabil la clasa
pregătitoare, în anul școlar 2019 - 2020,
document potrivit căruia, la nivelul
municipiului Câmpina, au fost aprobate 299
de locuri, repartizate în șapte unităi de
învăţământ.
Pentru anul școlar următor,
la Câmpina au fost aprobate
12,5 clase pregătitoare. Vor organiza, din toamnă, câte trei clase, fiecare cu câte 25 de locuri,
Școala Gimnazială Centrală,
Școala “B. P. Hasdeu” și Școala
“Ion Câmpineanu”.
Alte 25 de locuri, grupate într-o clasă, au fost aprobate pentru Școala “Alexandru Ioan Cuza” și tot atâtea pentru Colegiul
Național “Nicolae Grigorescu”.
Tot o clasă pregătitoare, dar
cu numai 15 locuri, va funcționa la Școala Gimnazială nr. 3, în
timp ce pentru Liceul Tehnologic Mecanic au fost aprobate
numai 9 locuri, adică o jumătate
de clasă care, în aceste condiții,
va funcționa în regim de predare simultană.
Înscrierile la clasa pregătitoare, în primă etapă, au loc în
perioada 4-22 martie, iar rezultatele vor fi anunțate pe 29 martie. Pentru copiii rămași neîn-

scriși va fi organizată și o a doua etapă, în perioada 1-19 aprilie.
Părinții trebuie să știe că, în
anul școlar 2019 - 2020, este
obligatorie înscrierea, la clasa
pregătitoare, a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la
31 august 2019, inclusiv. Conform metodologiei, de principiu,
copilul este înscris la școala de
circumscripție, care este obligată să accepte toate cererile formulate pentru micuți de la adresele arondate.
Solicitări din afara circumscripției pot fi aprobate numai
în limita locurilor rămase disponibile.
Pentru copiii care împlinesc
6 ani începând cu 1 septembrie
2019, părinții pot depune cerere de înscriere la clasa pregătitoare numai dacă micuții au
trecut de evaluarea psihosomatică, care se face în centrele special desemnate în acest sens.
În Câmpina sunt organizate

două centre pentru evaluarea
psihosomatică, nr. 1 - la Școala
Gimnazială “B. P. Hasdeu”
(0735.069.375) și nr. 2 - Liceul
Tehnologic Mecanic (0735.
790.998) .
Centrul nr. 1 se va ocupa de
evaluarea copiilor proveniți de
la grădinițele „Iulia Hasdeu”, YoYo, nr. 1, nr. 3, nr. 4, din municipiu, dar și din localitățile
Brebu (Grădinița nr.1 și Grădinița nr. 2), Telega, Florești,
Pietriceaua, Podul Vadului, Lunca Prahovei, Poiana Câmpina,
Adunați, Novăcești, Șotrile, Bănești, Urleta.
Centrul nr. 2 se va ocupa de
evaluarea copiilor proveniți de
la grădinițele nr. 9, nr. 6 și nr. 8,
din Câmpina, și din localitățile
Filipeștii de Pădure (grădinițele
nr. 1 și nr. 2), Cornu de Jos, Filipești de Târg, Valea Doftanei,
Drăgăneasa, Poiana Câmpina,
Teșila, Provița, Breaza, Măgureni,
Dițești, Călinești și Cocorăști.
Cererea pentru realizarea
evaluării nivelului de dezvoltare
psihosomatică a copilului trebuie însoțită de următoarele
documente:
> Certificatul de naștere al
copilului (original și copie)
> Adeverința medicală cu
mențiunea „apt pentru școală,

clinic sănătos" (original)
> CI/ BI al părintelui/ tutorelui/ reprezentantului legal care însoțește copilul la evaluarea
dezvoltării psihosomatice (original și copie)
> Copie după sentința de
divorț (dacă este cazul)
> Copie după actul de împuternicire în vederea reprezentării părintelui ( unde este cazul)
> Adeverință medicală cf.
Ordin nr. 430 din 16 aprilie
2004 și recomandarea Comisiei
Județene din cadrul ISJ Prahova
în vederea evaluării psihoso-

matice pentru amânarea înscrierii în învățământul primar (dacă este cazul)
> Recomandarea Comisiei
Județene din cadrul ISJ Prahova
în vederea evaluării psihosomatice pentru înscrierea în învățământul primar a copiilor
care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de prezenta metodologie (dacă este
cazul).
Evaluarea se face în baza
programării prealabile, realizate
telefonic, la centrul de care
aparține solicitantul.

EDUCAŢIE
Structura anului școlar
2019 - 2020 a fost
publicată în Monitorul
Oficial. Aceasta a fost
aprobată prin ordin de
ministru și prevede ca
vacana de vară să se
încheie cu o
săptămână mai
devreme. Astfel, copiii
vor reveni la cursuri de
pe 9 septembrie, și nu
pe 16, așa cum era
propus iniial.
În anul școlar 2019 - 2020,
elevii nu vor mai avea parte de
săptămâna de vacanță din februarie care delimita primul de al
doilea semestru. Semestrul I a
fost scurtat până la vacanța de
iarnă și va începe cu o săptămână mai devreme. Astfel, cursurile
noului an școlar vor începe pe 9
septembrie și se vor încheia pe
12 iunie 2020, așa cum au solicitat, de altfel, reprezentanții
elevilor și ai părinților, la o întâlnire derulată în cursul lunii februarie. La acel moment, reprezentanții Federației Sindicatelor
Libere din Învățământ au anunțat că sindicaliștii, părinții și elevii prezenți la discuții nu au fost
de acord cu structura propusă de
Ministerul Educației, conform
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Mai multe săptămâni de cursuri,
în anul școlar 2019 - 2020

căreia cursurile în anul școlar
viitor ar fi urmat să înceapă pe
16 septembrie și să se încheie pe
19 iunie. “Poziția sindicatelor, a
reprezentanților elevilor și ai părinților a fost aceea că nu este
benefic pentru elevi și cadrele
didactice să fie cursuri până în
data de 19 iunie 2020, propunându-se să se înceapă cursu-

Colegiul Naţional
“Nicolae Grigorescu”
are un nou laborator
de informatică
În luna februarie, la Colegiul Național
“Nicolae Grigorescu” din Câmpina a fost
inaugurat noul laborator de informatică, dotat
cu 33 de calculatoare performante și amenajat
într-un spațiu special gândit cu această
destinație.
Laboratorul a fost realizat cu un buget de
aproape 130.000 de lei, asigurat de la bugetul
local, din care au fost achiziționate și mai
multe videoproiectoare, pentru sălile de clasă
în care nu existau astfel de echipamente.
Conducerea unității de învățământ și-a
dorit acest laborator nou, în special pentru
clasele de la specializarea matematică-informatică, astfel încât, la orele de profil, elevii să
poată lucra, fiecare, la calculatorul său.

rile în data de 9 septembrie 2019,
în loc de 16 septembrie, astfel
încât să se poată acoperi 34 de
săptămâni de cursuri și o săptămână de «Școala altfel»”, au
precizat reprezentanții FSLI.
Una dintre schimbările majore propuse de Ministerul Educației, conform proiectului de
ordin privind structura anului

școlar 2019 - 2020, a fost ca semestrul I să se încheie odată cu
vacanța de iarnă, ceea ce a dus și
la eliminarea vacanței intersemestriale acordate, de mai mulți
ani, la finalul lunii ianuarie - începutul lunii februarie.
Potrivit structurii anului
şcolar 2019-2020, semestrul I
va avea 15 săptămâni de cursuri,

dispuse în perioada 9 septembrie 2019-20 decembrie 2019.
În perioada 26 octombrie-3 noiembrie 2019, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor fi în
vacanţă.
Vacanţa de iarnă va dura între 21 decembrie 2019 şi 12 ianuarie 2020. Cele trei săptămâni
vor reprezenta și vacanța intersemestrială, măsura fiind luată
pentru a se evita fragmentarea
anului școlar.
Semestrul al II-lea va avea 20
de săptămâni de cursuri, între
13 ianuarie 2020 - 12 iunie 2020,
cu o singură vacanță, cea de
primăvară, între 4 aprilie 2020
și 21 aprilie 2020.
Vacanța de vară va începe pe
13 iunie 2020.
Pentru clasele de finalizare a
învăţământului liceal, anul şcolar va avea 33 de săptămâni de
cursuri şi se va încheia pe 29
mai 2020.
Pentru clasa a VIII-a, anul
şcolar va avea 34 de săptămâni
de cursuri şi se va încheia pe 5
iunie 2020.

Simulări inclusiv la clasa a VII-a şi evaluări
naţionale anuale, începând din clasa a VI-a
Elevii din învățământul
preuniversitar ar putea susține, în curând, aproape anual, evaluări naționale.
Deocamdată, este cert că, în
această primăvară, și elevii
de clasa a VII-a vor participa la simularea examenelor naționale.
Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a
confirmat informația apărută, inițial, în draftul unui
proiect de ordin privind calendarul simulărilor din
acest an. Mai mult decât atât, ministrul ia în calcul să
introducă simulări și la fiecare clasă de liceu, începând de la IX-a. “Avem evaluări la clasele a II-a, a IV-a,
a VI-a, acum facem simulare
la VII-a, avem evaluare la a
VIII-a și ne-ar mai trebui
ceva, că în liceu, de la clasa
a IX-a până la clasa a XII-a

nu avem deloc. Poate facem
simulare în fiecare an, ca să
creștem presiunea cumva
asupra lor să se pregătească pentru examenul final.
Poate creștem numărul de
ore remediale”, a declarat
Andronescu.
Aceasta spune că este
nevoie urgent de măsuri, invocând rezultatele slabe de
la examenele naționale.
“Vă rog să încercăm să
dezbatem și să aducem idei
care să aducă un plus în
școală. Nu înseamnă că dacă aruncăm o idee în piața
publică și încercăm să o
dezbatem aceea a și devenit
decizie. Toți ne-am uitat la
rezultatele de la Evaluarea
la clasa a VIII-a. Nu putem
accepta că, din 142.000 de
elevi câți s-au înscris la
examen, 55.000 au luat
note mai mici de 5 la Ma-

Calendarul simulării Evaluării Naţionale
(proiect)
 11 martie - Limba și literatura română - probă scrisă
 12 martie - Matematică - probă scrisă
 13 martie - Limba și literatura maternă - probă scrisă
 22 martie - afișarea rezultatelor

tematică. Eu nu pot să accept. Și atunci mă uit: ce am
putea să facem ca să scăpăm de aceste rezultate slabe? Dacă ne uităm la examenul de Bacalaureat, o să
vedem același lucru. Că
avem licee unde promovarea la Bacalaureat este peste 95% și licee unde este
zero sau între zero și 25%.
Trebuie să ne uităm și să
așteptăm în fiecare an aceste rezultate? Nu, să vedem
cum am putea să le ameliorăm”, a declarat Ecaterina
Andronescu.
O altă informație vehiculată în ultimele săptămâni
este că, la a VII-a și a XI-a,
simulările ar putea fi organizate cu un nou tip de
subiecte, în care aproape o

Calendarul simulării
Bacalaureatului

 18 martie 2019 - Limba
și literatura română – scris
 19 martie 2019 - Limba
și literatura maternă – scris
 20 martie 2019 - Proba
obligatorie a profilului
(Matematică sau Istorie)
 21 martie 2019 - Proba
la alegere a profilului și
specializării – se organizează numai pentru elevii
clasei a XII-a
 29 martie 2019 - afișarea rezultatelor
treime din itemi să fie sub
formă de test-grilă. Și asta
pentru că s-ar dori ca, de
anul viitor, subiectele la
examenele naționale să
respecte acest format.
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Profesorii și elevii Colegiului Tehnic
Forestier, solidari cu profesoara
înjunghiată într-un liceu din Ploiești
Cadrele didactice și
elevii din mai multe
școli ale judeului au
organizat, luna această
aciuni de protest,
exprimându-și astfel
solidaritatea faă de
colega lor din Ploiești,
înjunghiată de un fost
elev în faa cancelariei.
Ecourile cazului de la Ploiești au ajuns și la Câmpina. Pe
13 februarie, dascălii și elevii
Colegiul Tehnic Forestier și-au
dat întâlnire în curtea unității de
învățământ, unde au manifestat
în tăcere, în apărarea vieții și
pentru a-și arăta solidaritatea
față de profesoara înjunghiată
pe 29 ianuarie, de un fost elev,
pe holul Colegiului “Spiru Haret” din Ploiești, chiar în fața
cancelariei. Femeia a scăpat cu
viață ca prin minune, dar incidentul deosebit de grav a revoltat o țară întreagă.
În paralel, reprezentanții
dascălilor fac deja demersuri
pentru modificarea legislației,
astfel încât riscul apariției violenței în școli să fie redus sau
chiar eliminat. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a
lansat, de exemplu, un apel public. “Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită
conducerii Senatului României

să introducă urgent în circuitul
de avizare și aprobare proiectul
de Lege privind măsurile de protecție a personalului didactic, de
conducere, îndrumare și control
în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției. Solicităm acest
lucru pentru că, după ce a trecut
tacit de Camera Deputaților, acest proiect de lege este blocat,
de peste doi ani, la Senat. (...)
Această lege, după aprobare, va
deveni un scut de protecție pentru colegii noștri, iar spațiul școlar va fi unul sigur, în care să se
presteze un act educațional de
calitate. Solicităm tuturor parlamentarilor României să trateze
cu seriozitate maximă această
problemă a siguranței din școli!

Mulți dintre dumneavoastră
sunteți părinți sau chiar bunici.
Vreți școli în care există pericol,
violență, abuz psihic, amenințări,
limbaj neadecvat? Noi credem că
nu! Faceți ceva, pentru că aveți
toate prerogativele prin care puteți schimba realitatea, oferind o
soluție acestei probleme grave
cu care se confruntă cadrele
didactice! Dacă nu faceți nimic,
vă dați acordul, domnilor parlamentari, pentru o singură premisă: aceea în care cadrele didactice și elevii vor merge cu teamă
la școală! Spațiul în care are loc
actul educațional trebuie să fie
unul al siguranței, al încrederii
și al dezvoltării. Dacă va fi nevoie, Federația Sindicatelor Libere

din Învățământ va iniția o campanie de strângere de semnături
în toate unitățile școlare din țară,
pentru susținerea acestui proiect
de lege”, au transmis liderii FSLI.
Potrivit proiectului de lege,
“personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi control din
învăţământul preuniversitar beneficiază, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, de protecţia acordată similar funcţiilor
de autoritate publică.
Art. 2. În aplicarea prevederilor art. 1, personalul didactic, de
conducere, de îndrumare şi control se bucură de:
a) respect și considerație față
de persoana sa şi față de profesie din partea beneficiarilor

primari, secundari şi terţiari ai
educaţiei, precum şi din partea
celorlalți salariați ai unității;
b) un climat de ordine, disciplină și respect, în timpul desfăşurării actului educaţional în
contexte formale, nonformale şi
informale;
c) autoritatea de a lua decizii
oportune, care să îi permită să
mențină un mediu adecvat în
timpul procesului de predareînvăţare-evaluare, dar și pe parcursul desfășurării de activități
extrașcolare;
d) susținerea părinților sau
reprezentanților legali ai beneficiarilor primari ai educației, în
realizarea actului educaţional;
e) dreptul de a aplica sancţiuni
disciplinare beneficiarilor primari, conform regulamentului
de organizare şi funcţionare al
unităţii de învăţământ;
f) protecție juridică adecvată
pentru îndeplinirea sarcinilor;
g) sprijin și implicare din
partea autorităților, inclusiv a
celor care au atribuții în domeniul învățământului, pentru asigurarea tratamentului, consideraţiei şi respectului cuvenit
funcției, în raport cu importanța
socială și sarcinile specifice;
h) beneficiul campaniilor desfăşurate la nivel național și local,
de către autoritățile administrației publice, pentru creșterea consideraţiei și prestigiului social.”

Campanie de recrutare de asistenţi maternali profesionişti
La nivelul judeului și, implicit, la Câmpina, se derulează, în
această perioadă, o campanie pentru identificarea și
recrutarea persoanelor care sunt interesate să devină
asistent maternal profesionist.
Campania este organizată de Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova, cu sprijinul administrației locale.
Cei interesați trebuie să știe că pot fi
atestate ca asistent maternal profesionist
numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
- au capacitate deplină de exercițiu;
- prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea
corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și
educarea copiilor săi;
- au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei,
igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv ale copiilor care urmea-

ză a fi primiți în plasament;
- au urmat cursurile de formare profesională organizate de către D.G.A.S.P.C.
care efectuează evaluarea pentru acordarea
atestatului de asistent maternal profesionist.
Nu poate fi asistent maternal profesionist:
- persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu
intenție a unei infracțiuni;
- părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
- persoana care suferă de boli cronice
transmisibile. Procesul de evaluare a capacității solicitantului de a îngriji un copil se realizează în două etape: etapa eva-

luării inițiale și etapa de pregătire.
Etapa evaluării inițiale presupune mai
multe vizite ale membrilor echipei din
cadrul Serviciului Asistenți Maternali la
domiciliul solicitantului și discuții separate cu fiecare membru al familiei solicitantului, cât și cu toți membrii familiei.
Etapa de pregătire implică participarea
solicitanților selectați la un program de
formare, în conformitate cu programa
stabilită de către Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție, care include module minime
obligatorii și module specializate. În
vederea evaluării capacității de a deveni
asistent maternal profesionist, persoanele interesate pot depune cereri la sediul
Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Prahova, din Ploiești,
Șoseaua Vestului nr. 14-16, sau prin fax:
0244-586.100, email dgaspcph@yahoo.com.
Informații suplimentare privind procedura de obținere a atestatului de asistent
maternal profesionist, pot fi obținute prin
intermediul Serviciului Management de

caz pentru asistenți maternali profesioniști din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova: Adresă: Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 14-16,
Telefon/ fax: 0244/ 586.100, 0244/
511.400, interior 233 E-mail: ampdgaspcph@gmail.com.
Asistentul maternal profesionist este
persoana fizică, atestată în condiţiile legii,
care asigură prin activitatea pe care o
desfăşoară la domiciliul său, creşterea,
îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament. Această profesie reprezintă o alternativă benefică la îngrijirea copiilor în instituţii și o formă de ocrotire temporară diferită de adopţie,
asigurând pregătirea copiilor pentru viaţa de familie, pentru reintegrarea lor în
familia naturală sau pentru integrarea în
familia adoptatoare. De aceea, asistentul
maternal profesionist este o persoană atestată și special pregătită pentru a creşte,
îngriji şi educa. la domiciliul său, pe o
perioadă bine determinată de timp, unul
sau mai mulţi copii aflaţi în dificultate.

TURISM
Centrul Naional
de Informare și
Promovare
Turistică din
Câmpina a lansat,
în acest an, un
proiect nou-nou,
menit să pună în
evidenă laturi
fascinante, mai
mult sau mai
puin cunoscute,
din trecutul și
prezentul
orașului.
De la începutul acestui
an, în ultimul weekend din
fiecare lună, la Câmpina
au loc tururi tematice, ghidate.
Ediția-pilot s-a vrut o
“Introducere în lume Câmpinei: de la vamă la petrol”
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Tururi ghidate gratuite sunt
organizate lunar, la Câmpina
și a inclus o prezentare a
ceea ce înseamnă Câmpina
din punct de vedere identitar și a elementelor ce-o
individualizează între orașele țării.
Ghidul a fost Mădălin
Focșa, geograf, pasionat
de istoria locală și angajat
al Centrului Național de
Informare și Promovare
Turistică din Câmpina.
“Ne-am bucurat să vedem că au participat foarte
mulți tineri. Vizitatorii au
aflat de pe Facebook, de la
alte persoane sau din afișele prin care am anunțat
evenimentul”, ne-a spus
Carmen Găman, directorul

Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Câmpina.
Al doilea tur ghidat

gratuit, “Arhitectura petrolului”, din 23 februarie, a
strâns și mai mulți vizitatori. “Tema aleasă pentru

plimbarea lunii februarie
pune accentul pe arhitectura epocii de bunăstare aduse de prelucrarea
petrolului - resursa pentru
care Câmpina era vestită
în toată lumea acum un
veac. Ne vom plimba pe
străzile Plevnei, Griviței și
adiacente, în zona protejată cu valoare istorică și
arhitecturală, unde abundă vilele high-life-ului interbelic, ascultând poveștile celor care le-au ridicat
sau locuit”, au anunțat
reprezentanții Centrului,

în prezentarea celui de-al
doilea eveniment al proiectului..
Organizate lunar de
Centrul de Informare Turistică din Câmpina, aceste
evenimente tematice promovează identitatea, atracțiile și valorile orașului,
atât în rândul localnicilor,
cât și al turiștilor. Oricine
este binevenit să participe
la tururile gratuite care
durează între două și patru ore, iar pe viitor se
dorește inclusiv organizarea unor drumeții de o zi.

Municipiul Câmpina, prezent la târgurile de turism din Chişinău şi Bucureşti
Materialele informative despre Câmpina turistică au ajuns, și anul
acesta, la evenimentele majore de profil. La începutul lunii februarie,
prin Asociaia pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova,
obiectivele din municipiu au fost prezentate în cadrul Târgului de Turism
de la Chișinău, iar la finalul lunii la Târgul Naional de Turism de la
București.
APDT Prahova s-a numărat
printre expozanții prezenți, anul

acesta, la Târgul de Turism de la
Chișinău, care a avut loc la înce-

putul lunii februarie. Prin intermediul Asociației, mai multe
localități din Prahova, inclusiv
municipiul Câmpina, au fost
prezente în Republica Moldova,
cu materiale de prezentare a
obiectivelor turistice.
Câmpina este, de altfel, un
oraș cunoscut în Moldova, mai
ales după înfrățirea cu localitățile Cimișlia și, mai nou, Cahul, și
demonstrează, prin acțiunile
derulate în baza acestor parteneriate, apropierea de frații de
peste Prut. Acum, aceștia sunt
așteptați în municipiul prahovean și ca vizitatori, pentru a
descoperi obiectivele turistice și
potențialul turistic pe care autoritățile locale pun mare accent
de mai mulți ani.
În această iarnă, tot prin
APDT, Câmpina a fost prezentă,
în perioada 21-24 februarie, ca
de fiecare dată în ultimii ani, și la
Târgul de Turism al României, or-

ganizat în București, la Romexpo. Acesta este cel mai mare
eveniment de profil din țară, iar
standul la care se găsesc și materialele de prezentare a municipiului este vizitat, de fiecare
dată, de mii de persoane. Nu de
puține ori s-a întâmplat ca, după
acest eveniment, vizitatori din
diverse colțuri ale țării să descopere că zona Câmpina și împrejurimile pot reprezenta o destinație turistică, și să ajungă aici
ulterior, în vizită. “Am avut multe
persoane care au venit mărtu-

risind că au trecut de multe ori
pe lângă Câmpina, pe DN 1, fără
să știe ce obiective interesante
au de vizitat aici”, a mărturisit
Carmen Găman, directorul Centrului Național de Informare și
Promovare Turistică din municipiu, ale cărei eforturi s-au îndreptat, de la deschiderea CNIPT,
pe atragerea vizitatorilor în orașul cunoscut, printre altele,
pentru istoria legată de industria
petrolieră, Castelul “Julia Hasdeu” sau drept localitatea cu cele
mai multe zile însorite din an.
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Poliţiştii pot emite ordin provizoriu de
protecţie, în cazurile de violență domestică
Modificări aduse
recent legislaiei oferă
autorităilor
posibilitatea să ia
măsuri rapide în
cazurile de violenă
domestică. Poliiștii
pot emite chiar ordin
de protecie provizoriu
și pot evacua agresorul
din locuină, pentru a
pune victima în
sigurană.
Poliţiştii care intervin la cazuri de violență domestică pot
emite, după analizarea situației
pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protecţie provizoriu, valabil cinci
zile, astfel încât victima poate fi
pusă sub protecție imediat. Până
la finalul anului trecut, ordinul
de protecție putea fi emis numai
de instanță, iar până atunci victima era în continuare expusă
riscului de a fi agresată.
“Ordinul de protecție provizoriu se emite de către polițiștii
care, în exercitarea atribuțiilor
de serviciu, constată că există un
risc iminent ca viața, integritatea
fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printrun act de violență domestică, în
scopul diminuării acestui risc.
Pentru a veni în sprijinul victimelor, legislația privind violența
domestică a fost modificată și
completată (prin Legea nr. 174
din 13 iulie 2018), fiind reglementată modalitatea de intervenție a polițiștilor în cazurile de
violență domestică și emiterea

ordinului de protecție provizoriu de către aceștia. Astfel, la
sfârșitul anului trecut, a fost aprobat și publicat în Monitorul
Oficial Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului
muncii și justiției sociale nr.
146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor
de violență domestică de către
polițiști. De la data de 28 decembrie 2018, polițiștii pot emite ordinul de protecție provizoriu, prin care se dispun, pentru o
perioadă de 5 zile, una sau mai
multe măsuri de protecție a victimelor”, a informat IJP Prahova.
Ordinul stabilește procedura
de intervenție a polițiștilor, de
cooperare cu celelalte instituții
cu atribuții în prevenirea și
combaterea violenței domestice,
metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului
și procedura de emitere a ordinului de protecție provizoriu,
precum și cea de punere în executare a acestuia. Intervenţiile
poliţiştilor la cazurile de violenţă

domestică se pot realiza din
oficiu sau ca urmare a sesizărilor primite prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă (112), formulate în scris
sau oral, direct ori telefonic la
sediul unităţilor de poliţie de către persoanele implicate în actele
de violenţă domestică, de către
persoanele care au asistat la producerea actelor de violenţă domestică sau de către alte persoane,
prevăd reglementările în vigoare.
“În cadrul intervențiilor, polițiștii pot lua măsuri pentru separarea victimei de agresor și
pot realiza orice alte demersuri
necesare eliminării riscurilor
imediate. Ei observă și adresează
întrebări cu privire la starea
fizică a persoanelor implicate și,
dacă se impune, solicită intervenția echipelor medicale. Informează atât victima, cât și agresorul, cu privire la drepturile și
obligațiile lor și măsurile ce vor
fi dispuse în urma evaluării situației de fapt. De asemenea, sesizează structurile specializate ale

Poliției Române sau ale altor instituții în situația în care, în
urma verificării sesizării, sunt
constatate și alte fapte incriminate, obținând probe, după caz.
Ordinul prevede și modul în care
polițiștii trebuie să acționeze în
situații speciale, spre exemplu în
cazul evacuării agresorului din
imobil”, precizează sursa citată.
Cu ocazia intervenţiei, în vederea stabilirii existenţei unui
risc iminent ca viaţa, integritatea
fizică ori libertatea persoanelor
să fie puse în pericol printr-un
act de violenţă domestică, poliţiştii evaluează situaţia de fapt
pe baza formularului de evaluare a riscului ce cuprinde 21 de
întrebări. Pe baza răspunsurilor,
polițiștii stabilesc dacă există
realmente riscul ca viaţa sau
integritatea fizică a victimei să
fie pusă în pericol. “Primele șapte întrebări se referă la situații
de o gravitate mai ridicată. Astfel, printre altele, victima va trebui să răspundă la următoarele
întrebări: «Agresorul/agresoarea a încercat vreodată să vă
ucidă?», «A folosit vreodată arme sau obiecte care să vă rănească?» sau «În urma acestui
incident aţi suferit leziuni? Echimoze, Excoriaţii, Plăgi tăiate/înţepate/împuşcate, Arsuri, Mutilări, Altele?». Dacă la două din
primele şapte întrebări răspunsul este afirmativ, poliţistul va
încadra situaţia ca având un
«risc iminent pentru victimă» şi
va putea emite ordinul de protecţie provizoriu”, detaliază polițiștii.
În același timp, agresorul
poate fi evacuat temporar din locuință, caz în care i se oferă mai

întâi timpul strict necesar pentru
ca acesta să îşi poată lua asupra
sa documentele de identitate, bani,
medicamentele sau alte bunuri
personale de strictă necesitate.
Față de agresor, polițistul, prin
ordinul de protecție provizoriu,
poate dispune și alte obligații
sau interdicții, și anume:
păstrarea unei distanțe minime
determinate față de victimă, față
de membrii familiei acesteia, față
de reşedinţă, locul de muncă sau
unitatea de învățământ a persoanei protejate sau, dacă este cazul,
predarea către poliție a armelor
deținute de acesta.
Peste 4.500 de polițiști au fost
instruiți, la nivel național, cu privire la noile prevederi legislative.
În primele 11 luni ale anului
trecut, la nivel naţional, au fost
sesizate 35.623 de infracțiuni
din sfera violenței domestică
(52,3 % în mediul urban și 47,7%
în rural). Dintre acestea, ponderea cea mai mare parte este
reprezentată de faptele de „lovire
sau alte violențe” – 58,6%, urmate de „amenințare” – 7,25%,
„abandon de familie” – 21,33%
și „nerespectare a ordinelor de
protecție” - 3,71%.
Din punct de vedere al locului comiterii faptelor, cele mai
multe infracțiuni s-au comis la
domiciliul subiecților (75% din
totalul infracțiunilor).
În perioada de referință, au
fost emise, de către instanțele judecătorești, 3.438 de ordine de
protecție, cele mai multe la
solicitarea victimelor (3.393),
alte 22 la solicitarea procurorului și 23 la solicitarea altor
instituții cu atribuții în domeniu.

Măsuri de securitate mai stricte pentru cărţile de identitate
Reprezentanții președinției române a
Consiliului și ai Parlamentului European
au ajuns, pe 20 februarie, la un acord informal cu privire la un regulament care
va spori securitatea cărților de identitate
ale cetățenilor UE și a documentelor de
ședere eliberate cetățenilor UE și membrilor familiilor acestora care nu sunt cetățeni ai UE. Acordul informal urmează acum să fie transmis reprezentanților permanenți la UE, spre confirmare în numele
Consiliului.
Noile norme propuse vor îmbunătăți
securitatea acestor documente prin introducerea unor standarde minime, atât
pentru informațiile conținute, cât și pentru elementele de securitate comune tuturor statelor membre care le emit.
În temeiul noilor norme propuse, cărțile de identitate vor trebui produse în
format uniform de card de credit (ID-1),
să includă o zonă de citire optică și să
respecte standardele minime de securi-

tate stabilite de OACI (Organizația Aviației
Civile Internaționale). Acestea vor trebui,
de asemenea, să includă o fotografie și
două amprente digitale ale titularului,
stocate în format digital, pe un cip fără
contact. Cărțile de identitate vor indica
codul de țară al statului membru emitent,
în interiorul unui steag al UE.
Cărțile de identitate vor avea o perioadă minimă de valabilitate de 5 ani și o
perioadă maximă de valabilitate de 10
ani. Statele membre vor putea elibera cărți
de identitate cu o perioadă de valabilitate
mai lungă persoanelor cu vârsta peste 70
de ani. În cazul în care se emit cărți de
identitate pentru minori, acestea vor putea avea o perioadă de valabilitate mai
mică de 5 ani.
Ministerul Afacerilor Interne are deja
un proiect prin care să adapteze legislația
națională la cerințele europene. }n noile
cărți de identitate ale cetățenilor români
vor fi introduse elemente de siguranță în

plus față de cele actuale în scopul de a facilita călătoria în afara țării, dar și pentru
a facilita accesul la anumite sisteme informatice ale unor instituții publice.
De asemenea, după modificarea legislației vor putea fi eliberate cărți de identitate și pentru minorii cu vârste sub 14
ani, la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali.
Mandatul de negociere prevede că
noile norme vor intra în vigoare la 2 ani
de la adoptare, aceasta însemnând că până la data respectivă toate documentele
noi eliberate trebuie să îndeplinească
noile criterii. În general, cărțile de identitate existente care nu îndeplinesc cerințele nu vor mai fi valabile la 10 ani de la
data aplicării noilor norme sau la expirarea lor, oricare dintre acestea survine mai
întâi. Cărțile de identitate eliberate cetățenilor cu vârsta de peste 70 de ani vor
rămâne valabile până la expirarea lor, cu
condiția ca acestea să îndeplinească stan-

dardele de securitate și să aibă o zona de
citire optică.
Cardurile cel mai puțin sigure, care nu
îndeplinesc standardele minime de securitate sau nu au o zonă de citire optică,
vor expira în termen de cinci ani.
Noile norme propuse includ garanții
solide privind protecția datelor, pentru a
asigura faptul că informațiile colectate
nu ajung la persoanele nepotrivite. Mai exact, autoritățile naționale vor trebui să
asigure securitatea cipului fără contact și
a datelor stocate în acesta, astfel încât
cipul să nu poată fi piratat sau accesat
fără permisiune.

ACTUAL
De două săptămâni,
pompierii prahoveni
sunt în alertă. În toate
localităile a început
curăţenia de primăvară,
dar unii gospodari
ignoră reguli elementare
și curăă terenurile, prin
incendiere, fără a lua
nicio măsură pentru a
preveni răspândirea
flăcărilor. Astfel de
cazuri au fost semnalate
și la Câmpina și în
împrejurimi. Incendiile
de vegetaie sunt
periculoase pentru că se
pot extinde rapid și pot
ajunge, astfel, să pună
în pericol și chiar viei
omenești.
Numai în prima jumătate a
lunii februarie, pompierii din
cadrul ISU Prahova au acționat,
în județ, la 98 intervenții pentru
lichidarea incendiilor de vegetație uscată, suprafața afectată fiind de peste 297 ha. Pe 19 februarie, de exemplu, la Câmpina
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Alertă în tot județul, din cauza
incendiilor de vegetație

au fost raportate trei incendii de
vegetație într-o singură zi.
Specialiștii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “Șerban Cantacuzino”
al judeţului Prahova le reamin-

Situația este atât de gravă încât a ajuns și în
atenția Prefecturii. Prefectul de Prahova, Mădălina Lupea, a emis un ordin prin care a aprobat măsurile pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, la
nivelul judeţului Prahova, pentru anul 2019.
“Decizia are la bază îngrijorarea față de numărul mare de incendii de vegetație uscată produse de fermierii care pregătesc astfel terenul
pentru lucrările de primăvară. Precizăm că de
la începutul lunii februarie, angajații ISU Prahova au fost nevoiți să stingă 147 de incendii
de vegetație uscată, toate produse fără respectarea normelor de apărare la incendii”, a anunțat Prefectura Prahova într-o informare care
punctează și măsurile adoptate:
* În condiţiile emiterii de atenţionări, avertizări meteorologice de temperaturi maxime extreme, respectiv vânt puternic, arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă;
* Respectarea prevederilor de la punctul 1
este verificată de primar, prin şeful serviciului
pentru situaţii de urgenţă sau de o persoană
desemnată în acest sens;
* Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa populaţiei perioadele în care se interzice
arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate sau a resturilor vegetale, precum şi prevederile legale,
generale şi specifice;
* Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu este interzisă;
* Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul;
* Emiterea permisului de lucru cu foc se
face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau
de persoane desemnată în acest sens;
* Permisul de lucru cu focul se întocmeşte
în două exemplare, primarul transmite un exemplar celui care solicită permiterea executării arderii, iar pe cel de-al doilea serviciului
public voluntar pentru situaţii de urgenţă;
* Permisul de lucru cu foc este valabil o
singură zi;
* La terminarea arderii permisul de lucru cu

tesc cetăţenilor faptul că, în cazul incendiilor de vegetaţie uscată, pericolul mare îl reprezintă
nerespectarea distanţelor de siguranţă faţă de locuinţe, anexe
gospodăreşti, depozite de furaje,

foc se predă de către executant emitentului;
* La nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale documentele şi evidenţele specifice
apărării împotriva incendiilor trebuie să
cuprindă şi un registru pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea
miriştilor;
* Arderea se execută numai pe timp de zi;
* Asigurarea personalului de supraveghere
şi stingere a eventualelor incendii se face până
la finalizarea arderii;
* Izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine,
instalaţii, fond forestier se asigură prin executarea de fâşii arate;
* Parcelarea miriştii se va realiza în suprafeţe de maxim 10 hectare, prin fâşii arate;
* La arderea miriştilor pentru suprafeţe mai
mici de 5 hectare, trebuie asigurate substanţele
şi mijloacele de stingere necesare;
* Pentru suprafeţe de ardere mai mari de 5
hectare, trebuie asigurat un plug, o cisternă cu
apă, mijloace de tractare şi personal de deservire;
* Pe terenurile în pantă arderea miriştii se
face pornind din partea de sus a pantei;
* Vegetaţia uscată şi resturile vegetale se
colectează în grămezi, astfel încât arderea să
poată fi controlată;
* În jurul fiecărei grămezi se curăţă terenul
de vegetaţie pe o distanţă de 5 m;
* Arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi care să nu afecteze reţele electrice, de
comunicaţii, conducte de transport gaze naturale, produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
* Nu se aprinde focul la o distanţă mai mică
de 50 m faţă de locuinţe şi anexele acestora,
100 m faţă de depozite de furaje, 200 m faţă de
liziera pădurii;
* Stingerea totală a focului se va face
înainte de părăsirea locului arderii;
* Este obligatorie instruirea personalului
care execută, controlează şi supraveghează, arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor
vegetale, cu privire la măsurile de apărare
împotriva incendiilor, precum şi informarea
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

păduri, plantaţii, reţele electrice,
reţele de telefonie, sonde, conducte ce transportă gaze şi lichide combustibile, căi de circulaţie, fapt ce, în unele situaţii, a generat pe lângă pagube materiale
şi efecte cum ar fi scoaterea din
funcţiune a instalaţiilor electrice, de telefonie ori a afectat desfăşurarea în bune condiţii, a
circulaţiei rutiere, periclitând siguranţa participanţilor la trafic.
Arderea vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale se execută cu
respectarea următoarelor prevederi generale:
> condiţii meteorologice fără
vânt;
> colectarea în grămezi a resturilor vegetale în cantităţi astfel
încât arderea să poată fi controlată;
> executarea arderii în zone
care să nu permită propagarea
focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele
electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produse petroliere ori alte
bunuri materiale combustibile;

> curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 metri;
> desfăşurarea arderii numai
pe timp de zi;
> asigurarea mijloacelor şi
materialelor pentru stingerea
eventualelor incendii;
> supravegherea permanentă
a arderii;
> stingerea totală a focului
înainte de părăsirea locului arderii;
> interzicerea acoperirii cu
pământ a focarelor.
În zona de siguranţă a căii
ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de
drept ai terenurilor.
Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se
curăţă obligatoriu de vegetaţia
uscată şi resturile vegetale de
către administratorii acestora şi,
după caz, de proprietarii de
drept ai terenurilor. Pentru prevenirea unor eventuale accidente de circulaţie, urmare a scăderii vizibilităţii în timpul utilizării
focului deschis, lucrările de
igienizare se vor efectua în prezenţa permanentă a unei persoane în zona drumurilor publice.
Pentru preîntâmpinarea unor astfel de evenimente, pompierii le atrag atenția atât cetăţenilor, cât și reprezentanților
instituţiilor şi operatorilor economici, asupra obligativităţii
respectării prevederilor legislaţiei în vigoare. Astfel, în vederea
realizării igienizării terenurilor
prin ardere, cetăţeni trebuie să
solicite și să obţină accept de la
Agenţia pentru Protecţia Mediului și permis de lucru cu
focul, a cărui emitere se face
prin grija primarului, de către
şeful serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă sau persoana
desemnată în acest sens.

Amenzi de până la 2.500 de lei
Conform legislației în vigoare (HGR nr. 537/2007 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor), constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, arderea
resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale
combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără
luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la
vecinătăţi, respectiv amenajarea locurilor pentru utilizarea
focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează
propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole,
păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.
Totodată, conform aceluiaşi act normativ “inacţiunea
persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor
produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi
fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun
pentru limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.
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Secția ATI, următoarea pe lista
obiectivelor de investiții
După o perioadă plină, în care
a bifat, printre altele,
reabilitarea primei jumătăi a
blocului operator și aducerea
unui aparat RMN pentru
pacienii din zonă, conducerea
Spitalului Municipal Câmpina
anună proiecte ambiionase
și pentru 2019. În
următoarele luni este de
așteptat să înceapă lucrările
pentru renovarea și
modernizarea seciei
Anestezie-Terapie Intensivă,
dar și la secia TBC. De
asemenea, conducerea
unităii speră ca, în curând, să
reducă din deficitul de medici
și să înceapă expertizarea
tehnică a unor imobile aflate
în administrarea unităii
sanitare.
Pentru reabilitarea secției
Anestezie - Terapie Intensivă,
conducerea unității sanitare se
bazează pe sprijin de la bugetul
local. Inițial, prioritară ar fi fost
terminarea blocului operator,
dar, pentru a nu afecta activitatea în spital, ordinea lucrărilor a
fost modificată. “Am reușit, cu
fonduri de la bugetul local, să
modernizăm o jumătate din blocul operator. Anul acesta, din
aceeași sursă, intenționăm să
facem reabilitarea secției ATI,
care pe durata lucrărilor, adică
aproximativ patru luni, va fi mutată în jumătatea nemodernizată
a blocului operator. Aceasta ar
urma să fie modernizată ulterior,
rămâne de văzut din ce surse financiare”, a declarat managerul
Spitalului Municipal Câmpina,
dr. Călin Tiu. Modernizarea secției Anestezie - Terapie Intensivă
ar putea avea loc în această vară.
Din fonduri proprii, conducerea unității sanitare speră ca,
în acest an, să poată derula lucrări de reabilitare și la secția
TBC, din strada Vasile Alecsandri, investiție care se ridică la
aproximativ 500.000 de lei, con-

form estimărilor de la acest moment.
Totodată, printre priorități se
numără și expertizarea seismică
a trei clădiri aflate în administrarea spitalului. În cazul în care
analiza va scoate la iveală că
acestea prezintă risc seismic și
au nevoie de consolidare, vor fi
căutate resurse financiare pentru
demararea lucrărilor.
În paralel, la Câmpina se fac
demersuri constante pentru completarea colectivului de medici.
În anumite secții se înregistrează
un deficit destul de mare, cu atât
mai mult cu cât renumele spitalului a tot crescut, de la an la an,
iar odată cu el și adresabilitatea.
Pacienți din localitățile învecinate, dar și de la Ploiești, vin să
se trateze la Câmpina, la spitalul
care are nevoie de tot mai mulți
medici ca să poată răspunde
tuturor solicitărilor.
“Avem mare nevoie de medici
pentru ATI, Pediatrie, ObstetricăGinecologie, Laboratorul de
analize și pentru Urgențe”, a explicat managerul unității sanitare, dr. Călin Tiu, care a declarat
și că, în această perioadă, sunt
derulate sau pregătite concursuri,
în vederea ocupării posturilor.

Fonduri europene
pentru Spitalul
Municipal Câmpina
Spitalul Municipal Câmpina
va beneficia și de o finanțare considerabilă, din fonduri europe-

ne, pentru proiectul “Creșterea
eficienței energetice”, a cărui valoare este estimată la 26.528.353
de lei. Potrivit celor mai recente
date furnizate de administrația
locală, urmează semnarea contractului de finanțare.
Proiectul își propune montarea de panouri fotovoltaice, de
echipamente de climatizare și
instalații termice, lucrări de termoizolație fațadă și planșeu, reabilitarea instalațiilor de canalizare interioară și exterioară, realizarea instalațiilor necesare
obținerii avizului ISU, instalarea
unui lift exterior și înlocuirea
celor existente, înlocuirea instalațiilor electrice și a tâmplăriei
exterioare.

Bloc operator nou și
aparat RMN
La finalul anului 2018, la
Spitalul Municipal Câmpina a
fost inaugurată partea modernizată a blocului operator, după o
investiție de aproximativ 700.000
de lei realizată de la bugetul local (galerie foto). De asemenea,
în unitatea sanitară, bolnavii vor
avea la dispoziție un aparat RMN,
pentru efectuarea investigațiilor
de specialitate. Aparatul a fost
adus în baza unui parteneriat
public-privat, iar societatea implicată în acest proiect intenționează să încheie, pentru serviciile de specialitate, contract cu
Casa de Asigurări de Sănătate.
Astfel, pe bază de trimitere și
programare, pacienții vor putea
beneficia gratuit de investigațiile
imagistice. Pentru bolnavii internați care vor avea nevoie de
aceste servicii, costurile vor fi
acoperite de unitatea sanitară.
pacienții care vor dori să realizeze investigațiile pe cont propriu o vor putea face, contra
cost, la tarife comparabile cu cele existente pe piața de profil.

